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ՀՀ ԳԱԱ ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ֊ 35 

ՆԻԿՈԼԱՅ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 

ԲՈՍՖՈՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԽԱՂԱՂ ՕՎԿԻԱՆՈՍ 

Մտորումներ ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի 
35-ամյակի առթիվ 

Երբ 1943 թվականի դեկտեմբերին՝ Երկրորդ համաշխարհային 
պատերազմի դժնդակ տարիներին, Խորհրդային Ս]ւության կառավա-
րաաթյան որոշումով հիմնվեց Հայաստանի գիտությունների ակադե-
միան, ապա նրա կառույցներում չէր նախատեսված արևելագիտական 
առանձին կենտրոնի ստեղծում: Եվ դա այն դեպքում, երբ հայ արևելա-
գիտության ձևավորման ակունքները հասնում են առնվազն հինգերորդ 
դար: 

Սակայն արևելագիտությունն այդ "պարտության" դիմաց 
"ռևանշ" վերցրեց նրանով, որ նորաստեղծ ակադեմիայի առաջին պրե-
զիդենտ ընտրվեց արևելագետ Հովսեփ Օրրելին: Մեծ (փտելիքների տեր 
և արտակարգ ներշնչալ արտաքինով օժտված այդ պատկառելի անձ-
նավորության նշանակումը պրեզիդենտի պաշտոնում պատահականութ-
յուն չէր: Նա այդ ժամանակ միջազգային ճանաչում ունեցող թերևս 
ամենամեծ և հայտնի հայ գիտնականն էր, անառարկելի հեղինա-
կություն հասարակական գիտությունների՛ այդ թվում և արևելագի-
տության ասպարեզում: Նա Խորհրդային Միության գիտությունների ա-
կադեմիայի ակադեմիկոս էր, ղեկավարում էր Լենինգրադի աշխար-
հահռչակ էրմխոաժը, եղել էր մի շարք միջազգային կոնգրեսների կազ-
մակերպիչ և ղեկավար: Իսկ հիտլերյան հանցագործների դեմ 1945թ. 
Նյուրենբերգյան միջազգային դատարանում իր փայլուն մեղադրական 
ելույթով առաջացրել էր տարբեր երկրների գիտնականների, իրավա-
բանների, քաղաքական, պետական և հասարակական գործիչների 
հիացմունքն ու երախտագիտությունը: 

Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի պրեզիդենտի բարձր 
պարտականությունները նման համբավավոր և մեծավաստակ գիտնա-
կանին վստահելը մեծապես նպաստեց Հայաստանի գիտությունների ա-
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կադեմիայի հեււինակությւսն բարձրացմանը ե գիտությունների ակադե-
միաների համակարգում նրան արժանի բարձր տեղ ապահովեալն: 

Արևելագետ-հայագետ Հովսեփ Օրբելին Հայաստանի գի-
տությունների ակադեմիան գլխավորեց մինչև 1947թ., երբ նա արդեն կա-
տարել էր իր հիմնական խնդիրը՝ ոչ միայն ավարտել ակադեմիայի կազ-
մակերչական ձևավորումը և կայացումը, այլև ամրապնդել նրա դիրքերը 
միջսպգային գիտական համակարգում: Եվ նա հեռացավ՛ "Մավրն ա-
րեց իր գործը, մավրը հեռանում է": 

Տարիներն անցնում էին և քանի գնում, այնքան ավելի ու ավելի 
ակնհայտ էր դառնում հայկական գիտության կաճառում առանձին 
արևելագիտական կենտրոնի բացակայության բացասական հետևանք-
ներդ՝ մի կողմից, և նման կենտրոն ունենալու անհրաժեշտությունը՛ 
մյուս կողմից: Դրա անհրաժեշտությունն ավելի էր ընդգծվում, եթե նկա-
տի ունենանք, որ խորհրդային արևելյան մի շարք հանրապետություն-
ներում արդեն ստեղծվել և գործում էին արևելագիտական կենտրոններ՝ 
անգամ արևելագիտական ինստիտուտներ: Եվ դա այն դեպքում, երբ 
նրանք իրենց արևելագիտական ավանդույթներով, գիտության այդ ճյու-
ղի հնությամբ, սկզբադբյուրների առատությամբ ու բազմազանությամբ, 
գիտական նվաճումներով ակնհայտորեն զիջում էին հայ արևելագի-
տությանը, որը վադուց իր արժեքավոր, ինքնուրույն և շքեղ բնակատե-
ղին էր կառուցել գիտության համաշխարհային այդ ուղղության մեջ, որն 
անհնար էր շփոթել ուրիշ մեկի հետ: 

Եվ վերջապես եկավ այդ պահը: 1958թ.՝ Հայաստանի գիտութ-
յունների ակադեմիայի ստեղծումից 15 տարի անց, որոշվեց գիտություն-
ների ակադեմիայի կազմում ստեղծել ինքնուրույն արևելագիտական 
հաստատություն, որը կոչվեց "ՀՀ ԳԱ Արևելագիտության սեկտոր": Այդ 
որոշման տակ դրված էր ակադեմիայի պրեզիդենտ, համաշխարհային 
հռչակ ունեցող, հայկական ակադեմիայի պրեզիդենտի պաշտոնում 
արևելագետ Հովսեփ Օրբելու անմիջական հաջորդի՝ աստրոֆիզիկայի 
հիմնադիրներից մեկի՝ Վիկտոր Համբարձումյանի ստորագրությունը: 

Թեև արևելագիտական նոր կենտրոնը պաշտոնապես կոչվում էր 
"Արևելագիտության սեկտոր", սակայն նա ինքնուրույն միավոր էր և են-
թակա էր անմիջապես ակադեմիայի նախագահությանը1: Այդուհան-

Մեր նպատակը չէ այստեղ հանգամանորեն անդրադառնալ կամ լուսաբանել 
հայ արևելագիտության և արևելագիտական կենտրոնի անցած ոսլին և պատ-
մությունը՛ իր մարնրամասնություններով: Այդ հարցը բավականին հանգամանո-
րեն լուսաբանված է Հ.Ինճիկյսւնի, Վ-Բայբուրղյանի, Գ.Սարգսյանի և այլոց աշ-
խատություններում: Տես նաև՛ Н.О.Оганесян, Становление и развитие 
востоковедения в советской Армении- "Востоковедные центры в СССР 
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դերձ, հայ մտավորականության շրջանում եղան դժգոէտւթյան արտա-
հայտություններ այն կապակցությամբ, որ միանգամից չստեղծվեց 
արևելագիտության ինստիտուտ, ինչպես հարևան Վրաստանամ և Ադր-
բեջանում: Դրա հիմնական "մեղավորներին" պետք է փնտրել Հայաս-
տանի ե ակադեմիայի ղեկավարության մեջ, որոնք, ինչպես հաճախ Է լի-
նում, անհասկանալի և անհարկի զգուշավորություն Էին ցուցաբերել 
այդ հարցում՝ դրսևորելով որոշ անվստահություն տեղական մասնա-
գետների նկատմամբ: Այդ կարգավիճակի պատճառով Հայաստանի ա-
կաղեմիայի Արևելագիտության սեկտորը շատ հաճախ համամիութենա-
կան զանագան հանդիպումների և միջոցառումների ժամանակ ռեյտին-
գային հարցերում հայտնվում Էր ոչ նպաստավոր գրության մեջ: 

Սեկտորի կարգավիճակը հետագայում բարդություններ և դժվա-
րություններ ստեղծեց նաև նրա ինստիտուտի վերակազմավորելու հար-
ցում, որի համար պահանջվեց տաս տարուց Էլ ավելի երկարատև ու հա-
մառ պայքար: 

Ինչևէ, որոշումը կայացել էր և անհրաժեշտ էր ձեռնամուխ լինել 
նրա իրականացմանը: 

Արևելագիտական կենտրոնի ստեղծումը պետք է համարել շրջա-
դարձային փուլ հայ արևելագիտության զարգացման մեջ: Աոաջին ան-
գամ էր հայրենի երկրռւմ ստեղծվում արևելագիտական ակադեմիական 
կենտրոն: 

Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի ղեկավալտւթյունը 
Արևելագիտության սեկտորի ղեկավարի՝ վարիչի, պաշտոնը վստահեց 
ակադեմիկոս Սկրտիչ Ներսիսյանին: Ընտրությունը կատարվել էր 
միանգամայն ճիշտ: Նա հայտնի պատմաբան էր և մի շարք աշխա-
տությունների հեղինակ, պանք հիմնականում նվիրված էին հայ ժո-
ղովրդի նոր և նորագույն շրջանի, հայ-ռուսական հարաբերությունների և 
այլ հարցերի ուսումնասիրությանը: Սակայն նրա որոշ աշխատություն-
ներ ուղղակի առնչվում էին XIX դարում հայ-թուքական հարաբե-
րությունների լուսաբանությանը, որոնց մեջ առանձնանում է "Հայ ժո-
ղովրդի ազատագրական պայքարը թուրքական բռնապետության դեմ: 
1850-1970թթ." աշխատությանը, որի համար նրան շնորհվել էր պատմա-
կան գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան: Հետագայում ևս, 

/Азербайджан, Армения, Грузия, Украина/, Москва, Наука, 1988; "Հայաստանի 
գիտությունների ազգային ակադեմիան 60 տարում", Երևան, 2003 և այլն: 

Մեր խնդիրն է ուրվագծել հայ արևելագիտության զարգացման հիմնական 
միտումները, առանձնացնել նրա զարգացման փուլերը, ցույց տալ այն դժվա-
րությունները, որ կանգնած են եղել նրա ճանապարհին 1990-ականների վերջե-
րին, նրա ճգնաժամից դուրս գալը և այն վերելքը, որ նա ապրեց XX դարի վերջե-
րին-XXI դարի սկզրներին: 
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երբ նա այլես չէր աշխատում արևելագիտական կենտրոնում և հեռացել 
էր նրանից, ՄՆերսիսյսւնը երբեք չհեռացավ արևելագիտությունից և 
կապերը չխզեց նրա հետ: Օսմանյան կայսրության, Արևմտյան Հայաս-
տանի, հայկական հարցի և ցեղասպանության խնդիրների լուսաբա-
ն ո ւ թ յ ա ն ը միշտ ուղեկցել են նրան՝ նրա գիտական ողջ գործունեության 
ընթացքում: 

Մ. Ներսիսյանին Արևելագիտության սեկտորի վարիչ նշանակելու 
գործում իր դերը խաղաց նաև այն հանգամանքը, որ նա ուներ գիտա-
կազմակերպչակւսն աշխատանքի բավականին հարուստ փորձ: Տար-
բեր տարիների նա զբաղեցրել էր ակադեմիայի փոխպրեզիդենտի, Հա-
սարակական գիտությունների բաժանմունքի ակադեմիկոս քարտուղա-
րի և այլ պաշտոններ: Այղ հանգամանքը հատկապես կարևոր է, երբ 
խոսքը գնում է գիտական նոր հաստատություն ստեղծելու մասին: 

Ակադեմիկոս Մ.Ներսիսյանը սկսեց համարյա զրոյից՝ սեկտորի 
համար աշխատակիցներ հավաքագրելով ակադեմիայի տարբեր ինս-
տիտուտներից, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից և այլ 
հիմնարկներից: Նրանք որպես կանոն պրոֆեսիոնալ արևելագետներ 
չէին, սակայն լինելով հայ ժողովրդի պատմության կամ մշակույթի 
մասնագետներ, իրենց աշխատանքի բերումով առնչվել էին նաև արևե-
լագիտական հարցերին: Աշխատակիցների առաջին կազմում ներգ-
րավվեցին նաև որոշ հայրենադարձներ, որոնց մոտ եթե կաղում էր 
կրթական-մասնագիտական կողմը, ապա դա փոխհատուցվում էր 
նրանց արևելյան և եվրոպական լեզուների իմացությամբ: 

Մ.Ներսիսյանը Արևելագիտության սեկտորը գլխավորեց ոչ շատ 
երկար ժամանակ՝ մինչև 1959թ. սեպտեմբերի 9-ը: Սակայն այդ ժամա-
նակն էլ բավարար եղավ ապացուցելու համար, որ արևելագիտությունը 
Հայաստանում ունի զարգանալու ամուր հիմքեր և մեծ հեռանկարներ: 
Դրանով փարատվեց թերահավատությունը Հայաստանում գիտության 
այդ կարևոր ճյուղի հնարավորությունների վերաբերյալ: Կարծում ենք, 
որ դա ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսիսյանի ամենակարևոր ծառայութ-
յունն էր հայ արևելագիտության հանդեպ: 

1959թ. սեպտեմբերին Արևելագիտության սեկտորի վարիչի պաշ-
տոնում ակադեմիկոս Մ. Ներսիսյանին փոխարինելու եկավ պատմա-
կան գիտությունների թեկնածու Հովհաննես Ինճիկյանը: Նա Մոսկվայի 
փիլիսոփայության, գրականության և պատմության ինստիտուտի շրջա-
նավարտներից էր, երկար ժամանակ վարել էր պետական և կուսակցա-
կան բարձր պաշտոններ, այդ թվում եղել Հայաստանի կոմունիստական 
կուսակցության ԿԿ-ի պրոպագանդայի և ագիտացիայի բաժնի վարիչ: 
Զուգահեռաբար նա զբաղվել էր հայ պատմագիտության՝ այդ թվում և 
կոմունիստական կուսակցության պատմության հարցերի ուսումնասի-
րությամբ, որոնց մեջ ուշադլտւթյան է արժանի ականավոր բոլշևիկ Բոգ-
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դան Կնունյանցին նվիրված նրա մենագրական ուսումանասիրությունը, 
որի համար նա ստացել էր պատմական գիտությունների թեկնածուի գի-
տական աստիճան: 

Հ. Ինճիկյանը Արևելագիտության սեկտորը գլխավորեց 12 տարի՝ 
մինչև 1971թ., որի ընթացքում մեծ փոփոխություններ կրեց սեկտորը: 
(յթե մինչ այդ սեկտորը մի տեսակ ամորֆ էր, չուներ ուղղությունների 
հստակ ստորաբաժանում, փոքրաթիվ էր և չէր կարուլ իր առջև դնել 
մասշտաբային խնդիրներ, ապա նա 12 տարիների ընթացքում աստի-
ճանաբար հասունացավ, համալրվեց նոր աշխատակիցներով, որոնց 
մեջ ւպպեն առկա էին արևելագիտական պրոֆեսիոնալ կրթություն ստա-
ցածները: Դա հնարավորություն տվեց անցկացնել արևելագիտական 
ուղղությունների սահմանազատում և դասակարգում, ընտրություն կա-
տարել ու գերակա ուղղություն համարել նրանք, որոնք առավել արդիա-
կան էին և ուղղակիորեն առնչվում էին նաև հայ ժողովրդի ու նրա պատ-
մության հետ: 

Այս փուլում սահմանվեց հայ արևելագիտության հետսւզո-
տաթյունների աշխարհագրական արեալը: Այդպիսին ճանաչվեց Մեր-
ձավոր ու Սիջին Արևելքը և գլխավոր խնդիրը համարվեց այդ տարա-
ծաշրջանի երկրների ու ժողովուրդների պատմության, տնտեսության, 
մշակույթի, սկզբնաղբյուրների և միջազգային հարաբերությունների, 
ինչպես նաև հայ համայնքների ուսումնասիրությունը: Այդ շրջանւսկնե-
լտւմ ավելի կոնկրետացվեցին անմիջական հետազոտության առարկա 
հանդիսացող ուղղությունները: Այդպիսին համարվեցին արաբագիտութ-
յունը, թուրքագիտությունը, իրանագիտությունը և քրդագիտությունը՝ 
իրենց ենթաբաժիննհրով ու բաղադրիչներով: 

Ըստ այւրՏ, առաջին անգամ տեղի ունեցավ սեկտորի կառուցված-
քային համակարգի ձևավոլաւմ: Ստեւլծվեցին չորս գիտահետազոտա-
կան խմբեր՝ արաբագիտական (դեկ.Ն.Հովհաննիսյան), թուրքագիտա-
կան (ղեկ.Ե.Աարգսյան). իրանագիտական (ղեկ. Հ.Եգանյան) և քրդագի-
տական (ղեկ. Հաջիե Ջնդի): Այս փուլում գերակշռողը նոր ու նորագույն 
շրջանների հարցերն ու ժամանակակից թեմաներն էին: 

Սեկտորի ձևավորումից ընդամենը երկու տարի անց՝ 1960թ., հայ 
արևելագետները պատրաստեցին և հրատարակեցին "Արևելագիտա-
կան ժողովածու՛՛փ առաջին հատորը, որը հանդիսացավ հայ արևելագի-
տության յուրատեսակ մանիֆեստը: Դրան հաջորդեցին այդ մատենա-
շարի այլ հատորներ, որը սկսած երբորդ հատորից՝ մեր առաջար-
կությամբ, կոչվեց "Մերձավոր ու Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդ-
ներ": Սկսեցին լույս տեսնել նաև աշխատակիցների մենագրական ու-
սումնասիրությունները և գիտական հոդվածները: 

Այդ տարիներին արևելագիտության զարգացմանը նախկին 
Խորհրդային Սիությունում, այդ թվում և Հայաստանում, նպաստում էր 

9 



խորհրդային իշխանությունների քաղաքականությունը, որի կարևոր 
խնդիրներից մեկը Արևելքում հաստատված գաղութատիրության համա-
կարգի վերացումն էր: Այդ հարցում նա զգում էր արևելագիտության օգ-
նության կարիքը՝ տեսականորեն հիմնավորելու գաղութային համակար-
գի վերացման և Ասիայի, Աֆրիկայի ու Լատինական Ամերիկայի երկր-
ներում ազգային անկախ պետությունների կազմավորման անհրաժեշ-
տությունը: Եվ երր արևելագետները թերանում էին այդ հարցում, ապա 
նրանք արժանանում էին խորհրդային իշխանության ղեկավարության 
հանդիմանությանը: Դրա վառ վկայությունն էր Խորհրդային Միության 
կառավարության նախագահի առաջին տեղակալ Անաստաս Միկոյանի 
ելույթը Մոսկվայում 1960թ. կայացած արևելագետների համաշխարհա-
յին կոնգրեսում, որի ժամանակ նա հայտարարեց՝ "Արևելքը վաղուց 
արթնացել է, իսկ արևելագետները շարունակում են մնա] քնած": Ըստ 
էության դա յուրահատուկ ուղղերձ էր հասցեագրված արևելագետներին: 
Եվ նրանք արթնացան: 

Արթնացան նաև հայ արևելագետները: 
ՀՀ ԳԱՍ Արևելագիտության սեկտորի ձևավորման ու զարգացմա-

նը զուգահեռ փովտխության ենթարկվեց նաև ինքը՝ Հ. Ինճիկյսւնը որ-
պես մասնագետ: Նա հեռացավ կուսակցական թեմատիկայից և ավելի 
ու ավելի խորացավ թուրքագիտության բնագավռում: Նա գրեց "Օս-
մանյան կայսրության բուրժուազիան" մենագրական ինքնատիպ աշ-
խատությունը, որի համար նրան շնորհվեց պատմական գիտությունների 
դոկտորի գիտական աստիճան, ապա նաև "Օսմանյան կայսրության 
անկումը" ուսումնասիրությանը: 

Այս տարիներին սեկտորը կառուցվածքային և թեմատիկ առումով 
ձևավորվեց որպես իր դեմքն ունեցող արևելագիտական կենտրոն: Կա-
տարված աշխատանքը, որն արժանի է բարձր գնահատականի, եկավ 
ապացուցելու, որ Հայաստանում կա արևելագիտական հզոր ներուժ, ո-
րին արդեն նեղ են գալիս սեկտորի շրջանակները: Արդեն հասունացել 
էր սեկտորը ինստիտուտի վերակազմավորելու հարցը: 

Դա պետք է համարել սեկտորի գոյության և գիտական գործունեութ-
յան ամենակարևոր արդյունքներից մեկը, որի մեջ անուրանալի են նրա ղե-
կավար, պրոֆեսոր Հ. Ինճիկյանի ծառայությունները: 

ՀՀ ԳԱ ղեկավարությունը՛ Հայաստանի կոմունիստական կու-
սակցության կենտրոնական կոմիտեի և կառավարության աջակցութ-
յամբ, բազմիցս բարձրացրել էր Արևելագիտության սեկտորը Ա ր վ ա գ ի -
տության ինստիտուտի վերածելու հարցը և այդ կապակցությամբ դիմել 
ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիային և Խորհրդային Միության կոմու-
նիստական կուսակցության Կենտլտնական Կոմիտեին: Ըստ այն ժա-
մանակներում գոյություն ունեցող կարգի՝ հանրապետությունների ղե-
կավար մարմիններն իրավունք չունեին առանց Մոսկվայի համաձսւյ-
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նության որոշումներ ընդունել հանրապետություններում նոր ինստի-
տուտներ ստեղծելու վերաբերյալ: Սակայն Մոսկվան երկար ժամանակ 
մերժում էր Հայաստանից ստացված խնդրանքը, որը դժգոհությունների 
տեղիք էր տալիս Հայաստանի գիտական շրջաններում: Վերջապես 
Սոսկվան զիջեց և իր համաձայնությունը տվեց Արևելագիտության սեկ-
տորը Արևելագիտության ինստիտուտի վերակազմավորելու հարցում: 

Դրանից հետո Հայաստանի կառավարությունը՝ ՀՍՍՀ Սինիստր-
ների Սովետը, 1971թ. հունիսի 24-ին ընդունեց Նո. 378 որոշումը՝ Հա-
յաստանի գիտությունների ակադեմիայում Արևելագիտության ինստի-
տուտ հիմնելու մասին: Կառավարության այդ որոշման համաձայն ՀՀ 
ԳԱ նախագահությունը 1971թ. հուլիսի 28-ին ընդունեց համապատաս-
խան որոշում, որն ամրագրված է Նո.17 Արձանագրության մեջ: 

1971թ. հուլիսի 28-ը Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի 
Արևելագիտության ինստիտուտի ծննդյան օրն է: 

Օնականաբար, անհրաժեշտ էր առաջին հերթին լուծել նորաս-
տեղծ ինստիտուտի անօրենի հարցը, որը, ինչպես պարզվեց, այնքան էլ 
դյուրին գործ չէր: Այդ տեղին մի քանի հավակնորդներ կային՝ ինչպես 
ակադեմիայի ներսում, այնպես էլ նրանից դույւս: Ակադեմիայի նախա-
գահության ընտրությունը կանգ աոավ պատմական գիտությունների 
դոկտոր Գսւգիկ Սարգսյանի թեկնածության վրա, որը հավանություն 
ստացավ նաև Հայաստանի կոմկուսի կենտկոմի կողմից: Եվ Գ. 
Սարգսյանը դարձավ Արևելագիտության ինստիտուտի՝ ՍԻ առաջին 
տնօրենը: 

Գսւգիկ Սարգսյանն ավարտել էր Լենինգրադի համալսարանի 
պատմության ֆակուլտետը, իսկ այնուհետև ասպիրանտուրան: Նա 
1967թ. ստացել էր պատմական գիտությունների դոկտորի գիտական 
աստիճան, իսկ 1986թ. ընտրվել ՀՀ ԳԱ իսկական անդամ: Զբաղեցրել էր 
տարբեր պաշտոններ, այդ թվում 1962-1966թթ. եղել պատմության ինս-
տիտուտի տնօրենի տեղակալ: 

Գիտության բնագավառում կատարած աոաջին քայլերից սկսած 
նրան մշտապես հետաքրքրել է երկու ուղղություն՝ հայագիտությունը և 
սեպագրագիտաթյուն-ասուրագիաությունը: Եվ նա մինչև իր կյանքի 
վերջը հավատարիմ մնաց իր գիտական այգ երկու նախասիրություննե-
րին: 

Սինչև ԱԻ-ի տնօրեն նշանակվելը նա արդեն հրատարակել էր մի 
շարք ուշագրավ աշխատություններ, ինչպես "Տիգրանակերտ", "Մովսես 
Խորենացռւ "Հայոց պատմության" ժամանակագրական համակարգը" 
և "Հելլենիստական դարաշրջանի Հայաստանը և Սովսես Խորենացին", 
որոնք նրան մեծ ճանաչում էին բերել: Նա հեղինակն էր նաև ասուրագի-
տական բնույթի մի շարք հոդվածների: 
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Ինստիտուտի ստեղծումով նոր փուլ սկսվեց հայ արևելւսգիտղւթ-
յտն զարգացման բնագավառում: Նրա զարգացումը ստացավ ավելի 
ամբողջական եվ խորքային բնույթ: 

Սկզբնական շրջանում մեծ ուշադրություն դարձվեց կազմակերպ-
չական-կառուցվածքային հարցերին: Սեկտորում գոյություն ունեցող ա-
րաբագիտական, թուրքագիտական, իրանագիտական և քրդագիտա-
կան գիտահետազոտական խմբերը դարձան Արաբական երկրների, 
Թուրքիայի, Իրանի ե Քրդագիտության բաժիններ: Մտցվեց բաժնի վա-
րիչի պաշտոն՝ որպես տվյալ գիտական ուղղության ղեկավար ե պա-
տասխանատու: Այդ բաժինների վարիչներ ընտրվեցին համապատաս-
խանաբար ՆՀովհաննիսյանը, Ե.Աարգսյանը, Հ. Եգանյանը ե Հաջիե 
Ջնդին, որին շատ չանցած փոխարինեց Խ.Չատոևը2: 

Աակայն սխալ կփներ խմբերի վերակազմավորումը բաժինների 
դիտել որպես մեխանիկական փոփոխություն: Իրականում փոփոխութ-
յունը որակական բնույթի էր: Բաժինների ստեղծումով ավելի հստակ 
դարձան տվյալ գիտական ուղղության ուսումնասիրության սահմաննե-
րը ե հիմնախնղիրները: Բաժիններն ու նրանց ղեկավարներն ավելի լայն 
(խոզություններից էին օգտվում, քան թե գիտահետազոտական խմբերը, 
որոնց ղեկավարներն այդ պարտականությունները կատարում էին հա-
սարակական կարգով: 

Կարևոր վտփոխություն տեղի ունեցավ նաև արևելագիտական 
կենտրոնի ուսումնասիրությունների բնագավառում՝ ժամանակագրա-
կան կտրվածքի առումով: Աեկտորը հիմնականում ուսումնասիրում էր 
Սհրձավոր և Սիջին Արևելքի երկրների ու ժողովուրդների նոր և նորա-
գույն շրջանի պատմությունը՝ թեև առանձին դեպքերում, ինչպես արևել-
յան աղբյուրների ուսումասիրության պարագայում, խախտվում էր այդ 
սկզբունքը: Ինստիտուտի կազմավորումից հետո անմիջապես ակնհայտ 
դարձավ այդ մոտեցման անընդունելի լինելը և խնդիր դրվեց արևելագի-
տական ուսումնասիրությունները ժամանակագրական առումով ամբող-
ջացնել՝ ներառնելով միջին դարերը և անտիկ շրջանը: Դա միանգամայն 
ճիշտ որոշում էր, որի շնորհիվ հայ արևելագիտության առջև՝ ամբողջա-
կան դաոնալու հետ միասին, բացվում էին նոր հորիզոններ: Ըստ այդմ, 
ԱԻ-ն համալրվեց երեք նոր բաժիններով՝ Հին Արևելքի (ղեկ. ՆՀարութ-
յունյան), Կովկասագիտության և Բյուգանդագիտության (ղեկ. Պ. Մու-

2 Հետագայում այդ բաժինների վարիչների պաշտոններում նշանակվեցին՝ հա-
մապատասխանաբար, Շ.Կարամանուկյանը, Ռ.Սահակյանը' ապա Ռ. Սաֆ-
րւսստյանը, Վ-Բայբուրդյանը, Շ.Սհոյին՝ ապա Մ.Խամոյանը: 
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բադյան)3 ե Արևելյան աղբյուրների (ղեկ. Ա.Տեր-Ղևոնդյան): Այսպիսով՝ 
ինստիտուտում գործող գիտական բաժինների թիվը դարձավ յոթը, իսկ 
արևելագիտական թեմատիկան ընդգրկեց անտիկ շրջանից մինչև մեր 
օրերը: ԱԻ-ն' որպես ամբողջական մարմին ավելի փսւթոք սկսեց շնչել: 

Նոր բաժինների կազմավորումով ավելացավ ինստիտուտում 
հրատարակվող մատենաշարների թիվը: "Մերձավոր և Միջին Արևեւքի 
երկրներ և ժողովուրդներ" մատենաշարին ավելացան "Հին Արևելք" , 
"Կովկաս և Բյուզանդիա" և "Արևելյան աղրյուրագիտությւււն" մատենա-
շարները, որոնցից առաջին երկուսը հրատարակվում էին ռուսերեն լե-
զուներով: 

Ինստիտուտի կազմավորումով, նոր բաժինների ստեղծումով և ու-
սումանսիրությունների ժամանակագրական շրջանակների ընդլայնու-
մով՝ նոր խնդիրներ դրվեցին արևելագիտական կադրերի պատրաստ-
ման և համալրման ասպարեզում: Ոչ պրոֆեսիոնալ կամ սիրողական 
մակարդակը այլևս չէր կարող բավարարել արևելագիտական խնդիրնե-
րի ուսումնասիրությանը՝ միջազգային գիտական չափանիշներին հա-
մապատասխան: ժամանակները ւիոխվելէին ե նոր մոտեցումներ ու նոր 
մակարդակ էր պահանջվում: Չմոռանանք, որ արևելագիտությունը հա-
մաշխարհային գիտություն է: Արևելագիտական կադրերի պատրաս-
տումը և ԱԻ-ին նոր կադրերով համսդրելը կատարվեց ելակետ ունենա-
լով այդ սկզբունքները: Մասնագիտական կրթության հետ պահանջվում 
էր նաև լեզուների բավարար իմացություն: ՀՀ ԳԱ պրեզիդենտ Վ. Համ-
բարձումյանը մի առիթով անդրադառնալով արևելագիտության զար-
գացման խնդիրներին ՀՀ ԳԱ Արևելագիտական ինստիտուտում, ուղղա-
կի պահանջեց ինստիտուտ ընդունել միայն այնպիսի երիտասարդ կադ-
րերի, որոնք տիրապետում են առնվազն չորս լեզուների՝ հայերեն, ռու-
սերեն, մեկ եվրոպական և մեկ արևելյան : Ինստիտուտը մշտապես 
հետևել է այդ իմաստուն խորհրդին և այսօր լեզուների իմացության 
հարցում նրա բոլոր աշխատակիցները համապատասխանում են այդ 
պահանջներին, իսկ ոմանց մատչեփ են անգամ հինգ և վեց լեզու: 

1970-1980-ական թվականներին ԱԻ-ն մեծ վերեւք էր ապրում և 
դարձել էր Խորհրդային Սիության կարևոր արևելագիտական կենտրոն-
ներից մեկը: Դա արդյունք էր այն ճիշտ քաղաքականության, որ վարում 
էր նրա տնօրեն ակադեմիկոս Գ. Աարգսյանը՝ ինստիտուտի գիտական 
օղակների ղեկավարների ամհնաակտիվ աջակցությամբ և օժանդա-
կությամբ: 

Այնուհետև հերթականությամբ այդ բաժինը ղեկավարեցին Ա. Բոզոյանը, Պ. 
Չորանյանը, և Ա. Հակոբյանը, իսկ Արևելյան աղբյուրների բաժինը Ա. Փափազ-
յանը: 

13 



1991թ. Հայաստանի Հանրապետությունը վերանվաճեց իր անկա-
խությունը ե թևակոխեց մի դարաշրջան, որը ստացավ "անցման շրջան" 
անվանումը: Տարաբախտաբար այդ "անցման շրջան" կոչվածը շատ 
ծանր նստեց երկրի վրա, որը նրան անկասելիորեն գլորում էր դեպի 
անդունդը: 1990-ական թվականներին հանրապետության տնտեսությու-
նը կաթվածահար եղավ: Վրա հասավ անգրագետ և կիսագրագետ 
դուրսպրծուկների աստեղային ժամը, տեղի ունեցավ բարոյական նորմե-
րի անկում, ժողովուրդի ճնշող մեծամասնությունը հանկարծ հայտնվեց 
աղքատության թագավորությունում, քանդվեցին քաղաքական, տնտե-
սական, կրթական, մշակութային կառույցները, մոլեգնում էր ագահութ-
յունը և ընչաքաղցությունը, սկսվեց հայերի զանգվածային արտագաղթ 
Հայաստանից և երկրի հայաթափման մի նոր և վտանգավոր վտւլ: 

Առանձնապես ծանր պայմաններ ստեղծվեցին գիտության, նրա 
կառույցների և գիտական մտավորականության համար: Նրանց հա-
մար "անցման շրջանը" վերածվեց դժոխքի, մաքառումի և գոյատևման 
շրջանի: Աներևակայելի ցածր աշխատավարձեր, գործնականորեն գի-
տության ֆինանսավորման դադարեցում, գիտական աշխատություննե-
րի հրատարակության իսպառ վերացում՝ այս էր 1990-ական թվական-
ներին գիտության ոլորտում հաստատված՚ ՚ոեժիմը", որին ոչ բոլորն էին 
որ կարողացան դիմանալ: 

Գիտական բոլոր ինստիտուտները և կենտրոնները հայտնվեցին 
կործանման եզրին: Դրանից չխուսափեց և չէր էլ կարող խուսափել ՀՀ 
գիտությունների ակադեմիան իր բոլոր ինստիտուտներով հանդերձ: Այդ 
ջրապտույտի տակ ընկավ նաև Արևելագիտության ինստիտուտը: 1990-
ականները եղան Արևելագիտության ինստիտուտի գոյության ամենա-
ծանր տարիները: 

Արևելագիտության ինստիտուտի կորուստները մեծ էին և տարա-
տեսակ: Գիտաշխատողների մի ստվար խումբ հեռացավ հայրենիքից և 
ապաստանեց օտար երկրներում: Սի խումբ էլ՝ չդիմանալով ստեղծված 
անտանելի նյութական պայմաններին, հրաժեշտ տվեց այս կյանքին: 
Եվ, վերջապես, արևելագետների համեմատաբար մի հոծ զանգված հե-
ռացավ ինստիտուտից և նոր գործատեղ գտավ ավելի ապահով ու լավ 
վարձատրվող իշխանական կառույցներում՝ պրեզիդենտի աշխատակազ-
մում, պառլամենտում, արտաքին գործերի նախարարությունում և նրա ար-
տասահմանյան ներկայացուցչություններում, և այլուր: Ինստիտուտի մոտ 
75-ի հասնող գիտաշխատողներից մնացին ընդամենը 20-25-ը: Եղավ մի 
պահ, երբ մի շարք բաժիններում մնացել էր ընամենը 2-3 գիտաշխատող, 
իսկ Արևելյան աղբյուրների բաժինն ընդհանրապես դադարեցրեց իր գո-
յությունը: Քայքայման և վերացման եզրին հասած ինստիտուտում գի-
տական կյանքն առկայծում էր շնորհիվ մի երկտասնյակ "խելահեղ" 
նվիրյալների: 
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Ծանր, իսկապես շատ ծանր ժամանակներ էին: 
Ահա այսպիսի իրադրության պայմաններում 1995թ. տեղի ունե-

ցավ փոփոխություն Արևելագիտության ինստիտուտի ղեկավարության 
մեջ: 

ՀՀ ԳԱ նախագահությունը՝ պրեզիդենտ Վիկտոր Համաբարձում-
յանի նախաձեռնությամբ, ընդունել էր մի որոշում, ըստ որի չէր թույ-
լատրվում վիցեպրեզիդենտներին և բաժանմունքների ակադեմիկոս-
քարտուղարներին միաժամանակ զբաղեցնել ինստիտուտի տնօրենի 
պաշտոն, որը վաղուց գործում էր Հայաստանի գիտությունների ակադե-
միայի համակարգում: Նրանց առջև դրվեց երկընտրանք՝ զբաղեցնել 
դրանցից մեկը' ըստ իրենց հայեցողության: Ակադեմիկոս Գ. Սարգսյսւ-
նը 1994թ. զբաղեցնում էր ՀՀ ԳԱ փոխպրեզիդենտի պաշտոնը, իսկ 
1995թվականից փոխպրեզիդենտի և Հումանիտար գիտությունների բա-
ժանմունքի ակադեմիկոս-քարտուդարի պաշտոնները: Եվ նա, որ մոտ 24 
տարի գւխավորում էր Արևելագիտության ինստիտուտը՝ նախընտրեց 
հրաժարվել Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրենի պաշտոնից և 
մնալ, վիցեպրեզիդենտի ու բաժանմունքի ակադեմիկոս-քարտուդարի 
պաշտոններում: 

1995թ. փետրվարին Արևելագիտության ինստիտուտի նոր տնօ-
րեն ընտրվեց տողերիս հեղինակը4: 

Ստանձնելով տնօրենի պարտականությունները գիտության գո-
յության ու զարգացման համար ոչ նպաստավոր այդ ժամանակաշրջա-
նում, ես կանգնեցի մի շարք բարդ խնդիրների առջև և պետք է ընտրութ-
յուն կատարեի ու որոշեի՝ թե ինչից սկսել: 

Երկար մտորումներից հետո եկա այն եզրակացության, որ այդ 
ժամանակ ամենագլխավորը հայ արևելագետների գենոֆոնդի պահպա-
նումն է և այդ հիմքի վրա ինստիտուտի վերածննդի ապահովումը: Դա 
այդ ժամանակահատվածի համար դարձավ ստրատեգիական խնդիր: 
Աներևակայելի ջանքերի գնով և գործնական քայլերի միջոցով աստի-
ճանաբար հաջողվեց լուծել այգ խնդիրը: Ինստիտուտը և արևելագի-
տությունը դարձավ հրապուրիչ երիտասարդ կադրերի համար և մագնի-

4 Այդ ժամանակ ես արդեն 35 տարի է, ինչ աշխատում էի Արևելագիտության 
ինստիտուտում, մոտ 10 տարի (1961-1971թթ.) ղեկավարել էի արաբագիտութ-
յան խումբը, 1971 թվականից եղել Արաբական երկրների բաժնի աոաջին վարի-
չը, իսկ 1984-1985թթ. ինստիտուտի տնօրենի տեղակալ՝ գիտական գծով, պատ-
մական գիտությունների դոկտոր՝ 1968թ, պրոֆեսոր՛ 1972թ.: Տնօրեն ընտրվելու 
պահին 17 մենագրական ուսումնասիրությունների՝ այդ թվում արաբական 
երկրների նորագույն պատմությանը և ազգային-ազատագրական շարժումնե-
րին նվիրված յոթ հատորների, միջազգային հարաբերություններին և իսլամին 
նվիրված բազմաթիվ մենագրությունների հեղինակ էի, արտասահմանյան մի 
շարք ակադեմիաների և գիտական ընկերությունների անդամ: 
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սի պես նրանց իրեն էր ձգում: Համեմատաբար կարճ ժամանակամիջո-
ցում հնարավոր դարձավ ոչ միայն պահել արևելագետ ների գենոֆոնդը, 
այլև ինստիտուտը համալրել երիտասարդ, մասնագիտական կրթություն 
ստացած և լեզուներին տիրապետող նոր խոստումնալից կադրերով: Եվ 
հպարտությամբ կարող ենք արձանագրել, որ այսօր Արևելագիտության 
ինստիտուտը և նրա բոլոր գիտական օղակները համալրված են երիտա-
սարդ գիտական կադրերով: ԱԻ-ն թերևս միակ ինստիտուտն է ՀՀ ԳԱ 
համակարգում, որ երիտասարդ գիտական կադրերով համալրվելու 
խնդիր չունի: 

Ինստիտուտ վերադարձան նաև նրա նախկին որոշ աշխատա-
կիցներ: Եվ կարելի է ասել, որ սերնդավտիտւթյունը ԱԻ-ում կատարվեց 
շատ սահուն կերպով՝ աոանց ցնցումների կամ բախումների: Ավագ և 
երիտասարդ սերնդի գիտաշխատողների միջև հաստատվել են գործնա-
կան և քաղաքակիրթ ներդաշնակ հարաբերություններ, որի շրջանակնե-
րում երիտասարդ գիտաշխատողները խորը հարգանքով են վերաբեր-
վում ավագ գիտնականների անձին ու վաստակին,՛իսկ վերջիններս հա-
ճույքով իրենց փորձն ու գիտելիքներն են հաղորդում նրանց: 

Ինստիտուտում սկսեց աշխուժանալ գիտական կյանքը՝ գիտա-
կան կոնֆերանսների, սիմպոզիումների և այլ բնույթի քննարկումների 
կազմակերպումը մտավ իր բնականոն հունի մեջ: Իրենց աշխատանքնե-
րը վերսկսեցին երիտասարդ արևելագետների հանրապետական կոնֆե-
րանսները, որոնք ընդհատվել էին 1990-ական թվականներին: 1995-
2006թթ. կայացել է երիտասարդ արևելագետների հանրապետական 11 
կոնֆերանս: 2006թ. հունիսին տեղի ունեցավ երիտասարդ արևելագետ-
ների հանրապետական XXVIII կոնֆերանսը: Դա սւնփւվսարինելի 
դպրոց է երիտասարդ կադրերի համար: 1996թ. սկսվեց "Մերձավոր և 
Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ" մատենաշարի վերահրատա-
րակումը, որն այնուհետև վերածվեց տարեգրքի: 2006թ. լույս տեսավ 
այգ մատենաշարի XXV հատորը: Դա հայ իրականության մեջ իր նա-
խադեպը չունեցող արժեքավոր գիտական հրատարակություն է, որը մեծ 
հեղինակություն է վայելում մասնագետների շրջանում: Նման մատենա-
շար գոյություն չուներ նախկին Խորհրդային Միությունում գործող և ոչ 
մի արևելագիտական կենտրոնում: Նման մատենաշար այսօր գոյութ-
յուն չունի և ոչ մի տեղ: 

Մեծ թափ աոավ մենագրությունների, ժողովածուների և հոդված-
ների հրատարակությունները: Ինստիտուտը կարողացավ այդ հրատա-
րակությունների համար ապահովել հովանավորներ՝ ինչպես անհատ-
ներ, այնպես էլ ֆոնդեր: Դրանց մեջ պետք է առանձնացնել "Արմեն և 
Բերսաբե Ջերեջյւսն Հիմնադրամը" (ԱՍՆ ), որի ֆինանսական աջակ-
ցությամբ միայն 1997-2006թթ. հրատարակվել է մոտ 60 մենագրական 
ուսումնասիրություն և ժողովածու: ԱԻ-ի աշխատակիցները, այդ թվում և 

16 



երիտասարդ արևելագետները, գործնականում իրենց աշխատություն-
ները հրատարակելու պրոբլեմ չունեն: 

Այդ բոլորը հիմք տվեց XX դարի վերջերին արձանագրել, որ 
Արևելագիտության ինստիտուտի վերածնունդն արդեն կայացել է, նա 
կերեյք Ւ. ապրում ե թևակոխել է զարգացման մի նոր՝ ավելի բարձր վտւլ: 
Մենք դա համարում ենք պատմական նվաճում: 

Դրանում մեծ է ինստիտուտի ավագ սերնդի ներդրումը, որի ա-
ջակցությունը մենք' որպես տնօրեն, մշտապես վայելել ենք, և օգտվել 
նրանց բարի խորհարդներից: Այդ առնչությամբ ցանկանում ենք երախ-
տագիտությամբ նշելՆ. Հարությունյանի, Վ. Բայբուրդյանի, Պ. Մուրադ-
յանի, Շ. ատյանի, Ա. Քոսյանի, Ն. Մկրտչյանի, Մ. Խաչիկյանի, Ա. Բո-
զոյանի, Պ. Չոբանյանի, Մ. Խամոյանի, Կ. Չաչանյանի Շ. Կւսրամա-
նուկյանի, Ռ. Մաֆրաստյանի, Ա. Կոզմոյանի, Հ. Կորխմազյանի, Ա. 
Մտեփանյանի, Ան. Հովհաննիսյանի և այլոց անունները: Ես կցանկա-
նայի նաև հիշել 1998թ. այս կյանքին հրաժեշտ տված Գ. Աարգսյանին, 
որը տնօրենի պաշտոնից հեռանալուց հետո էլ մշտապես հետևում էր 
ինստիտուտի գիտական գործունեությանը և լավատեղյակ էր նրանում 
ընթացող պրոցեսներին: Նա մահվանից մի երեք ամիս առաջ եկավ ինս-
տիտուտ և հանգամանալից զրույց ունեցավ ինձ հետ ինստիտուտի և 
նրա հեռանկարների մասին՝ չթաքցնելով իր հիացմունքն այն դրական 
փոփոխությունների առթիվ, որոնք տեղի էին ունենում այն ինստիտու-
տում, որը նա գլխավորել էր մոտ քառորդ դար: Ավարտելով իր խոսքը, 
նա բառացիորեն ասաց հետևյաւը" Նիկոլայ, ես հիմա տեսնում եմ , որ 
ինստիտուտը, իրոք, վերեւք է ապրում և ճիշտ են ասում, որ տեդի է ունե-
ցել վերածնունդ: Այդ կապակցությամբ ես քեզ շնորհավորում եմ: Ես հի-
մա հանգիստ եմ ինստիտաուտի և հայ արևելագիտության ապագայի 
հանդեպ": Եվ նա իմ ձեռքը ամուր սեղմեց: Չեմ թաքցնում որ նրա, որի 
հետ մենք աշխատել էինք մոտ քառորդ դար և միասին ճաշակել ինստի-
տուտի լավ ու վատ օրերը, տված գնահատականն ինձ շատ ուրախաց-
րեց, մանավանդ եթե նկատի առնենք, որ նա ընդհանրապես շատ ժլատ 
՛էր և զուսպ իր գնահատականների մեջ: 

Այսպխտվ՝ ԱԻ-ն, ինչպես նաև հայ արևելագիտական գենոֆոնդը 
ոչ միայն պահպանվեցին, այլև համալրվեցին և հետագա զարգացում ու-
նեցան: 

Երկրորդ կարևոր խնդիրը, որը հաոնեց ԱԻ-ի և իմ՝ որպես ինստի-
տուտի ղեկավարի ստջև, և որն առանցքային բնույթ ուներ, կապված էր 
այն իրողության հետ, որ Հայաստանը դարձել էր անկախ պետություն և 
դրան համապատասխան անհրաժեշտություն առաջացավ վախել հայ 
արևելագիտության հայեցակարգը և ֆունկցիաները: 

Խորհրդային Միության գոյության շրջանում նրա տարածքում 
գործող բոլոր արևելագիտական կենտրոննորը՝ այդ թվում և ԱԻ-ն, սպա-
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սւսրկում էին Խորհրդային Միության արևելյան քաղաքականության 
պահանջները: Խորհրդային Սիության փլուզումից հետո այդ խնդիրը 
վերացավ և նրան փոխարինելու եկավ նորը: Հայաստանը դարձել էր 
անկախ պետություն և որպես այդպիսին դարձել էր նոր ձևավորված 
անդրկ՚ովկասյան-մերձավորարևելյան աշխարհաքաղաքս!կան տարած-
քի օրգանական մասը: Նա արդեն ուներ իր արևելյան քաղաքականութ-
յունը: Եվ հայ արևելագիտության խնդիրները համապատասխանաբար 
պետք է փոփոխության ենթարկվեին: Նա՝ պատկերավոր կերպով աս-
ված, պետք է սպասարկեր Հայաստանի արևելյան քաղաքականությու-
նը, մշակեր նոր մոտեցումներ, առաջարկներ, նոր հանձնարարական-
ներ, լուծումներ և այլն: Տնօրենի կողմից մշակված հայեցակարգի հա-
մաձայն՝ հայ արևելագիտությունը, որը Խորհրդային Միության գոյութ-
յան ժամանակ խորհրդային արևելագիտության մի մւսսն էր հանդիսա-
նում, Խորհրդային Միության փլուզումից հետո դարձել էր, առաջին՝ 
ազգային գիտություն Արևեյքի մասին՝ կազմելով համաշխարհային 
արևելագիտության բաղկացուցիչ մասը, երկրորդ' Հայաստանի Հանրա-
պետության համար ստրատեգիական նշանակություն ունեցող գիտութ-
յուն, և, երրորդ, Հայաստանի համար կիրառական նշանակություն ունե-
ցող գիտություն, որի արդյունքները կարևոր նշանակություն ունեն Հա-
յաստանի երրորդ Հանրապետության արտաքին քաղաքականության 
հիմնական ուղղությունների և ազգային անվտանգության հայեցակար-
գի մշակման տեսանկյունից: Եվ այդ հայեցակարգը 1995թ. սկած դրվեց 
ԱԻ-ի գիտական գործունեության հիմքում: Ինստիտուտի հետազոտա-
կան աշխատանքները հանգեցրին այն եզրակացությանը, որ Հայաս-
տանը անկախության նվաճումից հետո դարձել է մերձավորարևելյան և 
անդբկովկասյան աշխարհաքաղաքական շրջանի քաղաքական, ռազ-
մական, տնտեսական և տարածաշրջանային-կոմունիկացիոն կարևոր 
գործոն, որն անհնար է անտեսել կամ հաշվից դուրս նետել: 

Արևելագիտության վերածումը ստրատեգիական նշանակություն 
ունեցող գիտության բարձրացրեց նրա նշանակությունը հասարակա-
կան գիտությունների համակարգում: 

Հայ արևելագիտությունը՝ որպես ազգային գիտություն, սպա-
սարկում է հայոց պետության ոչ միայն գիտական, այլև քաղաքական 
պահանջները: Այդ բնագավառին վերաբերող հայ արևելագետների ու-
սումնասիրությունները, ինչպես նշվեց, խիստ կարևոր նշանակություն 
ունեն Հայաստանի արտաքին քաղաքականության և ազգային անվ-
տանգության հայեցակարգի մշակման համար: 

Հարկ է նշել նաև, որ այդ հայեցակարգի շրջանակներում գործնա-
կան համագործակցություն հաստատվեց Արևելագիտության ինստիտու-
տի և Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունն իրականացնող 
մարմինների՝ Հանրապետության պրեզիդենտի աշխատակազմի, ար-
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տաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի արտասահմանյան 
ներկայացուցչությունների, մասնավորապես Եգիպտոսում, Լիբանա-
նում, Արաբական Սիացյալ էմիրություններում, Չինաստանում, 
Հնդկաստանում և այլ երկրներում Հայաստանի դեսպանությունների 
հետ: Ինստիտուտի մի շարք աշխատակիցներ' որպես մասնագետ-փոր-
ձագետներ, արտաքին գործերի նախարարության կողմից հրավիրվում 
են զանագան հարցերի քննարկմանը: Իսկ ինստիտուտի տնօրենը՝ որ-
պես պատվիրակության անդամ, հաճախ մասնակցում է Հայաստանի 
պրեզիդենտ Ռոբերտ Քոչարյանի արտասահմանյան պաշտոնական 
այցերին: Այդ առումով հիշատակության են արժանի պետական պաշ-
տոնական այցելաթյունները Հնդկաստան՝ 2003թ. և Չինաստան՝ 2004թ.: 
Իսկ 2006թ. փետրվարին Եգիպտոսի Աւքսանդրիա քաղաքում՝ Եգիպ-
տոսում Հայաստանի դեսպանության անմիջական աջակցությամբ տե-
դի ունեցավ հայ-եգիպտական գիտական համաժուլով՝ նվիրված "Հայ-
եզիպտական պատմաքաղաքական հարաբերություններին": Դա առա-
ջին դեպքն էր ինստիտուտի պատմության մեջ, երբ հայ-արաբական հա-
րաբերություններին նվիրված գիտաժողով էր կազմակերպվում ուսում-
նասիրվող երկրռւմ: 

ԱԻ-ի համագործակցությունը հանրապետության արտաքին քա-
ղաքականությունն իրականացնող մարմինների հետ, որի հիմքերը 
դրվեցին 1990-ականների վերջերին և հետագա զարգացում ստացան 
XXI դարի սկղբներին, նոր երևույթ է, որը նախկինում բացակայում էր: 
Նա եկավ ապացուցելու հայ արևելագիտության ներուժն ու կարևո-
րությունը, նրա աստրատեգիական բնույթի գիտական ուղղություն լինե-
լը: Այդ ստումով նա հանդիսանում է "պետություն-գիտություն" համա-
գործակցության հիանալի օրինակ: 

Նոր ժամանակները և նոր պահանջները հրամայական դսւրձրե-
ցին փովախություն մտցնել նաև մի այնպիսի սկզբունքային հարցում, 
ինչպիսին ինստիտուտի ուսումնասիրությունների արեափ հարցն է: Թե' 
սեկտորի հիմնադրման, և թե' ինստիտուտի կազմավորման ժամանակ 
գիտական և պետական ղեկավար մարմինների կողմից հայ արևելագի-
տական կենտրոնի գիտահետազոտական ուսումնասիրությունների տա-
րածաշրջան էր հաստատված Սերձավոր և Միջին Արևելքը: Եվ նրանց 
հետազոտական աշխատանքի կենտրոնում գտնվում էր այդ արեալն ու 
նրա կազմի մեջ մտնող երկրները: 

Անկախության նվաճումից հետո ընդլայնվեցին Հայաստանի ար-
տաքին քաղաքական, տնտեսական և մշակութային հարաբերություննե-
րը նաև աշխարհի տարբեր երկրների հետ, որոնք չէին մտնում Մերձա-
վոր և Միջին Արևելքի աշխարհագրական սահմանների մեջ: Հայաստա-
նի համար կարևոր դարձան հարաբերությունների հաստատումն ու 
զարգացումն այնպիսի երկրների հետ՝ ինչպես Հնդկաստանը, Չինաս-
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տանը, ճապոնիան ե նախկին խորհրդային միջինասիական հանրապե-
տությունները : 

Դւս համապատասխան խնդիրներ առաջադրեց Արևելագիտութ-
յան ինստիտուտի առջև՝ նրանում կառուցվածքային փոփոխություն 
մտցնելու տեսանկյունից: Մերձավոր ու Միջին Արևեւքն այլևս նեղ էր 
գափս հայ արևելագիտությանը և նա չէր կարող տեղավորվել նրա զգես-
տում ու սահմանափակվել միայն այդ տարածաշրջանի հիմնախնղիր-
ների ուսումնասիրությամբ: 

Այդպես հասունացավ Արևելագիտության ինստիտուտի ուսում-
նասիրությունների ոլորտում Արևելյան Ասիայի երկրնհրի պատմութ-
յան, քաղաքականության, տնտեսության, նրանց հետ Հայաստանի միջ-
պետական հարաբերությունների հարցերի ուսումնասիրությունը ներառ-
նելու գաղափարը: Նոր համապատասխան բաժին բացելը դարձավ օ-
րակսւրգի հարց: ԱԻ-ին հանդես եկավ իր կազմում նման բաժին ունե-
նալու նախաձեռնությամբ, որն արժանացավ ՀՀ ԳԱԱ նախագահաութ-
յան և ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության ամենաակտիվ աջակ-
ցությանը: Հարցը մտցվեց Հայաստանի կառավարության քննարկմանը, 
որը 2002թ. սեպտեմբերի 18-ին որոշում ընդունեց ՀՀ ԳԱԱ Արևելագի-
տության ինստիտուտի կազմում ստեղծել Արևելյան Ասիայի բաժին 
(ղեկ. Ռ.Կարապետյան): 

Այդ բաժնի գլխավոր խնդիրները համարվեցին այդ տարածաշր-
ջանի, հատկապես Հնդկաստանի, Չինաստանի, ճապոնիայի, ժամա-
նակակից պատմության, ներքին և արտաքին քաղաքականության, 
տնտեսության և տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական հարցերի, 
նրանց հետ Հայաստանի Հանրապետության միջպետական հարաբե-
րությունների, այդ երկրների հետ հայերի պատմամշակութային կապերի 
և հայ համայնքների պատմության ուսումնասիրությունը: 

Բաժնի պարտականությունների մեջ է մտնում նաև ՀՀ կառավա-
րության, արտաքին գործերի նախարարության և պետական այլ մար-
մինների համար վերլուծական համապատասխան նյութերի, առաջար-
կությունների և հանձնարարականների պատրաստումը: 

Դրա շնորհիվ հայ արևելագիտության ուսումնասիրության արհւս-
1Ը խիստ ընդարձակվեց և այսօր այն ընդգրկում է մի վիթպարի տարա-
ծաշրջան՝ պատկերավոր ասված՝ Բոսֆորից մինչև Խաղաղ օվկիանոս: 
Այդ տարածաշրջանի արևմտյան եզրը Թուրքիան է, իսկ արևելյանը՝ 
ճապոնիան: Դրանով ևս մեկ լուրջ քայլ կատարվեց հայ արևելագի-
տությունն ավելի ամբողջական, բազմաշերտ և բազմաբնույթ դարձնելու 
ճանապարհին: 

Շատ քիչ արևելագիտական կենտրոններ կան այսօր, որոնք ու-
նեն նման ընդարձակ գիտական դաշտ: 
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Հայ արևելագիտական կենտրոնն իր գոյության համարյա 50 տա-
րիների ընթացքում հրատարակել է մոտ 350 մենագրական աշխատութ-
յան և ժողովածու ու մի քանի հազարի հասնող գիտական հոդված: 
Դրանց նշանակալի մասը համապատասխան օտար լեզուներով հրա-
տարակվել է արտասհամանյան տարբեր երկրներում՝ ԱՍՆ-ում, Անգ-
ւիայում, Գերմանիայում, Իտալիայում, Կանադայում, Հունգարիայում, 
Ֆբանսիայում, Ռուսաստանում, Վրաստանում, Դանիայում, Հոլանդիա-
յամ, Լեհաստանում, Հնդկաստանում ե այլուր: Ուշագրավ է, որ հայ 
արևելագետների աշխատությունները թարգմանվել և տպագրվել են նաև 
Մերձավոր ու Միջին Արևելքի երկրներում, այսինքն այն երկրներում, ո-
րոնց ժողովուրդներին են անմիջականորեն հասցեագրված նրանց ու-
սումնասիրությունները: Այդ աշխատությունները լույս են տեսել Արա-
բական Սիացյալ էմիրություններում, Եգիպտոսում, Թուրքիայում, Իրա-
նում, Իրաքում, Լիբանանում, Սիրիայում, Քուվեյթում և այլուր: Դա 
վկայում է այն հետաքրքության մասին, որ արտասահմանյան մասնա-
գետները դրսևորում են հայ արևելագետների աշխատությունների 
նկատմամբ՝ մի կողմից, և այն հանգամանքի մասին, որ հայ արևելա-
գետների աշխատություններն ավելի ու ավելի լայնորեն են ներգրավ-
վում միջազգային ոլորտի մեջ՝ մյուս կողմից: 

Վերջին տաս տարիներին բովանդակային փովտխության են-
թարկվեցին ԱԻ-ի գիտական համագործակցության ձևերը արտասահ-
մանյան գիտական կենտրոններ հետ: Նախ, նշենք, որ խորհրդային 
տարիներին հանրապետությունների ինստիտուտները զրկված էին ըստ 
իրենց հայեցողության անմիջական գիտական կապեր հաստատել այս 
կամ այն արտասահմանյան գիտական կենտրոնի հետ: Այդ բոլորը 
գտնվում էր Մոսկվայի և նրա համապատասխան մարմինների հսկո-
ղության ներքո: Հայաստանի անկախումից հետո այդ արգելքը վերաց-
վեց և նոր հնարավորություններ բացվեցին ինստիտուտների աոջև: 
Բայց առաջացան նաև նոր դժվարություններ՝ կապված ինստիտուտնե-
րի ֆինանսական և տնտեսական նվազ հնարավորությունների հետ: 
Այդուհանդերձ, համագործակցության հնարավորություններն այժմ ան-
համեմատելի ավելի բարենպաստ են, քան երբևիցէ եղել են: 

ԱԻ-ն' պահպանելով համագործակցության հին ձևերը՝ մասնա-
գետների փոխադարձ այցելություն, գիտաժողովների մասնակցություն, 
գրքավտխանակություն և այլն, նախապատվությունը վերջին տարինե-
րին տափս է համագործակցության հաստատմանը պայմանագրային 
հիմքի վրա, որն ավեփ հուսալի, կոնկրետ և արդյունավետ ձև է: ԱԻ-ն գի-
տական համագործակցության վերաբերյալ պայամանագրեր է ստո-
րագրել Դամասկոսի արաբական հետազոտությունների ֆրանսիական 
ինստիտուտի (14.Ր/.2000թ.), Չանդիգարի (Հնդկաստան) գիտահետա-
զոտական կենտրոնի (16.V.2003թ.), Դեփի Քաղաքական հետազոտութ-
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յունների ինստիտուտի (31 .Х.2003р.), Չինաստանի միջազգային ու-
սումնասիրությունների ինստիտուտի (5.XII.2003p.)> Մերձավոր Արևելքի 
ֆրանսիական ինստիտուտի (15.VII.2004p.), իսկ 2006թ. մայիսի 16-ին՝ 
Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի Արևելագիտության ինստի-
տուտի հետ: Այդ պայմանագրերը ոչ թե ձևական բնույթ են կրում, այլ 
գործոդ փաստաթղթեր են: ԱԻ-ն համագործակցում է նաև այլ գիտական 
կենտրոնների հետ: 

Դամասկոսի վերոնշյալ ինստիտուտի հրավերով յուրաքանչյուր 
տարի ԱԻ-ի մի քանի երիտասարդ մասնագետները մեկ ամիս ժամանա-
կով մեկնում են Դամասկոս գիտական աշխատանք կատարելու համար: 
Այդ ինստիտուտն իր վրա է վերցնում ԱԻ-ի գիտաշխատողների բոլոր 
ծախսերը: ԱԻ-ն փոխադարձաբար և նույն հիմունքներով ընդունում է 
այղ ինստիտուտի աշխատակիցներին: 

Ինստիտուտը ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության, Հայաս-
տանում Եգիպտոսի դեսպանության և Եգիպտոսում Հայաստանի դես-
պանության աջակցությամբ վերջին շրջանում՝ յուրաքանչյուր տարի 
մոտ մեկ ամիս ժամանակով, Կահիրեի համալսարան է ուղարկում ինս-
տիտուտի 10 գիտաշխատողների, որոնք այնտեղ լսում են դասախոսութ-
յուններ և կատարում գիտական աշխատանքներ: Գործուղման հետ 
կապված բոլոր ծախսերը հոգում է եգիպտական կողմը: 

Մի կարևոր փաստ ևս: Երբ Չանդիգւսրի ինստիտուտի տնօրենի 
հետ ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունում ստորագրում էինք հա-
մագործակցության պայմանագիր, ապա հնդկական կողմի խնդրանքով 
պայմանագրում մտցվեց հատուկ կետ այն մասին, որ Հայաստանի 
Արևելագիտության ինստիտուտը պարտավորվում է օգնել Չանդիգւսրի 
Գիտական կենտրոնին՝ նրա կազմում Կովկասյան ուսումնասիրություն-
ների կենտրոն ստեղծելու հարցում: Մենք սիրահոժար համաձայնվե-
ցինք այդ առաջարկության հետ, որն ամրագրվեց այգ երկկողմ պայմա-
նագրում: Մեր պարտականությունների մեջ մտնում էր օգնել հնդիկ գիտ-
նականներին խորհուրդներով, անհրաժեշտ մասնագիտական գրակա-
նությամբ և այլն, որն ԱԻ-ն կատարեց մեծ պարտաճանաչությամբ: 
2003թ. նոյեմբերի 1-ին, Հայաստանի պրեզիդենտ Ռոբերտ Քոչարյանի 
Հնդկաստան կատարած պաշտոնական այցի ժամանակ, որի ծրագրում 
նախատեսված էր նաև այցելություն Չանդիգսւր, տեղի ունեցավ Կով-
կասյան ուսումնասիրությունների կենտրոնի հանդիսավոր բացումը, որը 
կատարեց Հայաստանի Հանրապետության պրեզիդենտը: Պետք էր 
տեսնել, թե ներկաները՝ նահանգի ղեկավարությունը, գիտական կենտ-
րոնի աշխատակիցները, մամուլի ներկայացուցիչները և այւք, որոնք 
ներկա էին այդ արարողությանը, ինչպիսի խանդավառությամբ ընդու-
նեցին այդ կենտրոնի բացումը: Այդ պահին ես ինձ շատ հպարտ էի 
զգում: 
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Արտասահմանյան գիտական կենտրոնների հետ համագործակ-
ցության ծրագրերի էական մասն են կազմում նաև համատեղ աշխա-
տությունների կատայտւմը ե դրանց հրատարակումը: Երկար տարիներ 
այղպիսի համագործակցություն է իրականացվում Ռուսաստանի գի-
տությունների ակադեմիայի Արևելագիտական ինստիտուտի և Սանկտ-
Պետերբուրգի համալսարանի հետ: Վերջերս այդ ոլորտի մեջ ներգրավ-
վեց նաև ճապոնիան: ԱԻ-ի Արեելյան Ասիայի համեմատաբար նորա-
կազմ բաժնի աշխատակիցները և Հայաստանի այլ գիտական հաստա-
տությունների մասնագետները ճապոնիայի մասնագետների հետ հա-
մատեղ պատրաստեցին "Հայաստան-ճապոնիա" աշխատությունը, ո-
բը հայերեն և ճապոներեն լեզուներով լույս տեսավ Երևանում 2005թ., և 
մեծ արձագանք գտավ ճապոնիայում: Դա առաջին դեպքն էր պատ-
մության մեջ, երբ Հայաստանում ճապոներն լեզվով՝ ճապոնական իմս-
տագրերով գիրք է հրատարակվում: 

Յուրատեսակ համագործակցություն է հատատվելԱԻ-ի և ԱՍՆ-ի 
կոնգրեսի գրադարանի միջև: Կոնգրեսի գրադարանը ԱԻ-ն մտցրել է այն 
գիտական կարևոր կենտրոնների ցւոցակում, որոնց նա ձրիաբար յուրա-
քանչյուր տարի մատակարարում է որոշակի քանակությամբ մասնագի-
տական գրականություն, իսկ ԱԻ-ն նրան է ուղարկում իր հրատարա-
կությունները: 

Այս բոլորը վկայում է այն ասին, որ Հայաստանի գիտությունների 
ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտը ձեռք է բերել 
ււրռշակի միջազգային ճանաչում և նվաճել կարևոր բնագծեր: 

Դա է հաստատում նաև այն փաստը, որ արտասահամանյան 
շատ գիտնականներ իրենց համար պատիվ են համարում իրենց դոկտո-
րական ատենախոսությունները պաշտպանել ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտութ-
յան ինստիտուտում գործող ատենախոսությունների պաշտպանության 
գիտական խորհրդում՝ "Համաշխարհային պատմություն" մասնագի-
տության գծով: Մեր գիտական խորհրդում են պաշտպանել և այդ գիտա-
կան աստիճանին են արժանացել արտասահմանյան մի շարք գիտնա-
կաններ ԱՄՆ ֊ից , Եգիպտոսից, Իսրայելից, Իտալիայից, Իրանից, Լիբա-
նանից և Սիրիայից: 

ՀՀ ԴԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի գիտական բարձր հե-
ղինակւոթյան մասին է խոսում նաև այն իրողությունը, որ 2000թ. սեպ-
տեմբերին Մոնրեալում, որտեղ ընթանում էր Արևելագետների համաշ-
խարհային XXXVI կոնգրեսը, մեր հանրապետության Արևելագիտութ-
յան ինստիտուտը միաձայն ընտրվեց Արևելագիտական և ասիական 
ուսումնասիրությունների միջազգային կազմակերպության անդամ, որը 
գործում է ՅՈՒՆԷՍԿՕ-ի հովանու ներքո: Նշենք, որ մինչ այդ նրա՝ այդ 
խստապահանջ միջազգային կազմակերպության անդամ էր ընդամենը 
13 երկիր, այդ թվում արևելագիտության բնագավառում այնպիսի առա-
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ջատար ե հեղինակություն ունեցող երկրներ, ինչպես ԱՍՆ-ը, Գերմա-
նիան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, ճապոնիան, Հնդկաստանը, Հունգւս-
րիան եայլն: 

Այսպիսով՝ հետադարձ հայացք ձգելով հայ արևելագիտության 
զարգացման ոսլու և նրա նվաճումների վրւս, այդ ուղին այլ կերպ, քան 
հաղթարշավ, չի կարելի գնահատել: 

Սակայն աշխարհը արագորեն փոխվում է և նրա հետ փոխվում է 
նաև Արևելքը՝ փնի Հեռավոր, Սերձավոր, թե Միջին: Նա այլևս միջնա-
դարյան պատկերացումներին համաձայն քարացած, անշարժ կամ 
դանդաղաշարժ Արևելքը չէ, այլ վերածվել է վերին աստիճանի դինամիկ 
և արագ զարգացող աշխարհամասի: Փոխվում է նաև նրա տեղը միջազ-
գային համակարգում՝ նա կրավորականից վերածվում է ակտիվ գործո-
նի, և իր վճռական խոսքն է ասելու XXI դարում համաշխարհային քա-
ղաքական եղանակի և տնտեսական համակարգի ձևավորման գործում: 
Հեռավոր Արևելքում բարձրանում են երկու այնպիսի գիգանտներ, ինչ-
պես Չինաստանը և Հնդկաստանը, որոնց արագընթաց զարգացմանը 
ապշահար աշխարհը հետևում է շունչը պահած: Իր հետագա ա-
նակնկալները աշխարհին կմատուցի ճապոնիան: Մեծ փովտխություն-
ներ տեղի կունենան Սերձավոր և Միջին Արևելքում: Նա ոչ միայն չի 
կորցնի իր դիրքերը , այլև ավելի ծանրակշիռ խոսք կասի XXI դարում՝ 
և անվերջ արյունալի բախումների կենտրոնից կվերածվի միջազգային 
հարաբերությունների նոր կարևոր կենտրոնի: Բոսֆորից մինչև Խաղաղ 
օվկիանոս ձգվող տարածքը՝ շնորհիվ իր մարդկային և բնական անս-
պառ ռեսուրսների, մւպեռնիզացիայի և կատարելագործման, բացառիկ 
դերակատարում կունենա և կդառնա համաշխարհային քաղաքակա-
նության և տնտեսության ծանրության կենտրոններից մեկը: Եվ դա տե-
ղի կունենա գլոբալիզացիայի դարաշրջանում՝ նրան հատուկ մարտահ-
րավերներով հանդերձ: 

Այդ փոփոխությունները նոր խնդիրներ կդնեն համաշխարհային 
գիտության և նրա անբաժան մասը կազմալ արևելագիտության աոջև: 

Եվ մենք, սիրելի ընթերցող, դույզն ինչ կասկած չունենք, որ ապա-
գայում ևս՝ գլոբալիզացիայի և մարտահրավերների դարաշրջանում, հայ 
արևելագիտությունը կգտնվի խնդիրների բարձրության վրա և կկատա-
րի ստրատեգիական ուղղության իր պատմական առաքելությունը: 
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NIKOLAY HOVHANNISYAN 

FROM BOSPORUS TO PACIFIC OCEAN 

Л Meditation on the Occasion of the 35"՝ Anniversary of the Institute of Oriental 
Studies of the Natioanal Academy of Sciences of Armenia 

Establishment of the Institute of Oriental Studies, NAS Armenia, in 1971, was 
an ouistanding event in the scientific life of Armenia and tuming point in the history 
of ihe Armenian Orientalistics. The main area of studies for the institute at that time 
was defined the Middle East and the attention of the Armenian Orientalists was 
focuscd on the study of the Arab countries, Turkey, Iran , Kurdish problems, Christian 
Easl and Ancient East. The article deals with different stages of development of 
Oricntalistics in Armenia, the main tasks, Standing before the Institute in each stage, 
and us achievcments. Since the establishment of the Armenian Orienatalistic center it 
was published about 350 monographs and several thousands of scientific articles by 
the Armenian rescarchers, some of which in abroad in English, Arabic, Russian , 
Turkish, Persian, Germany, France, Italian,, Japanese etc. 

A special period occupies in the history of Orientalistics in Armenia the 
1990s, when Armenia restored its indcpcndence. It impacted directly on the character 
and funetions of the Orientalistics. If in the Soviet period the Armenian Orientalistics 
consisted of a part of Soviet Orientalistics, which served mainly the political interests 
of the ex-Soviet Union, after its dissolution and declaration of independence of 
Rcpublic of Armenia, the Armenian Orientalistics tumed into Armenian national 
sciencc and its main lask became to serve the interests and demands first of all 
Armenia, which historically and geographica!ly belongs to the Middle Eastern region. 
The Armenian Orientalistics now is carrying out strategical funetions for the 
independent Armenia. 

In this period, when Armenia achieved its indepenece and started to develop 
interstate relations with Ihe countries not only of the Middle East, but also of Central 
and Eastem Asia, as India, China and Japan, it became clear that it is time to enlarge 
the geographic frames of the scientific study area including in it together with Middle 
East also the study of the Eastern Asian countries. For that purpose in 2002 a new 
Department of Eastern Asia was established in the Institute. From that time on the 
area from Bosporus (Turkey) to Paciffic Ocean (Japan) became the main research 
Held for the Institute of Oriental Studies of Armenia. 

Upon the opinion of the author the Institute of Oriental Studies of Armenia is 
one of the distinguished centers in the field of Orientalistics and is playing significant 
role in the study of fundamental problems of East from the ancient times to our days. 
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ՆՈՐ ԵՎ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

ՎԱՀԱՆ ԲԱՅԲՈՒՐԴՅԱՆ 

ԻՍԼԱՄԸ ԵՎ ՆՐԱ ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 
ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՍՆԵՐԸ ՍԱՀՍԵԴԱԿԱՆ 

ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԵՋ ԵՎ 
ՍԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

Իսլամը համաշխարհային կրոններից մեկն է, ընդ որում՝ ամե-
նաերիտւսսարդ կրոնը բուդդայականությունից ու քրիստոնեաթյունից 
հետո: VII դարում իսլամի ծագումը սոցիալ-քաղաքական մի շարժում էր, 
որն անվանել են մահմեդական հեղափոխություն, կամ Մուհամմեդի կրո-
նական հեղափոխություն: Դուրս գալով Արաբական թերակղզու սահ-
մաններից, խափֆայության միջոցով իսլամը տարածվեց արևմուտքում 
մինչև Իսպանիա, իսկ արևելքում՛ Հնդկաստան, Չինաստան, Հարա-
վարևելյան Ասիայի երկրներ և այլն: Իսլամի հաղթարշավը շարունակ-
վում է նաև մեր օրերում: Գործնականում այժմ նա թափանցելէ աշխար-
հի բոլոր մայրցամաքները, թեև նրա ավանդական տարածման շրջան-
ներ են հանդիսանում Մերձավոր ու Միջին Արևելքի երկրնեբը և Հյուսի-
սային Աֆրիկան:Մեր օրերում իսլամ է դավանում երկրագնդի մոտ մեկ 
միլիարդ երկու հարյուր միլիոն ազգաբնակչություն:1 Այսօր մահմեդա-
կան աշխարհը իր չափերով ու բնակչության թվաքանակով մի վիթխարի 
տարածք ու զանգված է, որը գնալով մեծանում է: Ենթադրվում է, որ XXI 
դարի ընթացքում իսլամը խաղաղ ճանապարհով նվաճելու է նորանոր 
տարածքներ, իսկ 20-25 տարուց հետո մահմեդական երկրների բնակ-
չությունը դաոնալու է երկու միլիարդ:2 Ներկայումս մուսուլմանական աշ-
խարհը կազմում է ամենաբարձր ծննդաբերության գոտին, նրանում 
բնակչության աճի ցուցանիշը աշխարհում ամենաբարձրերից մեկն է: 
Բացի այդ, իսլամական երկրների բնակչությունը երիտասարդ է՝ 40%-ից 
ավելին 15 տարեկանից ցածր է, իսկ դա նշանակում է, որ նրանցում առ-
կա է հսկայական աշխատուժի ռեզերվ: Բացի այդ, իսլամի ավանդական 
տարածման շրջանների բոլոր պետություններում, բացի Աֆղանստանից 
և Իրաքից, մարդկանց կյանքի տևողությունը արդեն անցել է 60 տարուց, 
մինչդեռ XXij. կեսերին այն կազմում էր ընդամենը 35-40 տարի: Պատա-
հական չէ, որ որոշ վերլուծաբան ներ սկսել են իսլամը դիտարկել որպես 
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ժողովրդագրական (դեմոգրաֆիկ) վտանգ3: Կասկածից վեր է, որ հօգուտ 
մուսուլմանների գոյություն ունեցաւ ժողովրդագրական հաշվեկշիռը ոչ 
հեռու ապագայում անխուսափելիորեն կստեղծի նոր քաղաքական իրա-
վիճակ: 

Իւղամական երկրներն ունեն նաև վիթխարի տնտեսական ներուժ, 
բավական է ասել, որ այդ երկրների 49% տարածքը պիտանի է հողա-
գործության համար, մինչդեռ ներկայումս մշակվում է միայն ղրանց 
14%-ը: Հսկայական է նաև նրանց ընդերքի հարստությունները, հատկա-
պես էներգակիրների՝ նավթի ե գազի պաշարները: Իսլամի տարածման 
գոտում հարաճուն կերպով ընթանում է ինդուստրիալիգացման գործըն-
թաց, աճում է նրանց համախառն ներքին արդյունքն ու բնակչության 
կենսամակարդակը, թեև այգ տարածաշրջանը մեկ շնչին ընկնող եկա-
մուտների չափով երկու անգամ հետ է մնում ընդհանուր համաշխարհա-
յին մակարդակից և տեսանելի ապագայի շրջանակներում, ամենայն 
հավանականությամբ, այդ համամասնությունը չի վախվի: 

Մուսուլմանական երկրներում ստեղծվել է նաև հսկայական ռազ-
մական ներուժ, շատ երկրներ ունեն սեփական ռազմաարդյունաբերա-
կան համալիրներ, որոնք ի վիճակի են արտադրելու ժամանակակից 
սպառազինության բազմապիսի տեսականի: Մահմեդական աշխարհը 
օժտված է նաև իր սեփական «իսլամական միջուկային զենքով» (Պա-
կիստան) և ապագայում չի բացառվում նաև նրա տարածումը այլ պե-
տություններում: Վերջապես անշեղորեն զարգանում է նաև իսլամական 
աշխարհի մտավոր-գիտական ներուժը: Հատկապես վերջին տարիներս 
ուժգին թափ է ստացել (ճիշտ է ոչ բոլոր իսլամադավան երկրներում) ին-
տելեկտուալ-կրթական մակարդակի բարձրացումը և նոր սերնդի շփում-
ները բարձր տեխնոլոգիաների հետ: Այդ երկրներում հարաճուն կերպով 
մեծանում է կոմունիկացիաների և տեղեկատվության ժամանակակից 
միջոցներից, նախ և առաջ ինտերնետից օգտվողների թիվը: Այդ ցուցա-
նիշը միայն 2002 թ. ավելացավ 2-3 անգամ (Եգիպտոսում՝ համարյա 
չորս անգամ), Թուրքիայում այն հասավ 5,1 միլիոն մարդու, Իրանում՝ 3,2 
միլիոնի, Պակիստանում՝ 1,5 միլիոնի և այլն: Մահմեդական Արևելքի 
համարյա բոլոր երկրներում նկատելիորեն աճել է նաև կանանց գրագի-
տության ցուցանիշները: Այսպես, վերջին 12 տարիների ընթացքում 
Սաուղյան Աբաբիայում այն աճել է 50-ից մինչև 69%, Օմանում՝ 38-ից 
մինչև 65%, Թուրքիայում՝ 66-ից մինչև 79%, Իրանում՝ 54-ից մինչև 70%, 
Սիրիայում 48-ից մինչև 78%: Վերջապես աշխարհում մահմեդականնե-
րով բնակեցված շրջաններն ունեն առաջնակարգ ստրատեգիական 
նշանակություն, ծովային, ցամաքային և օդային կոմունիկացիաների 
ծավալուն ցանց: Այս բոլորն, անշուշտ, կայուն երաշխիք է հանդիսանում 
այն բանի, որ համաշխարհային մասշտաբով ուժեղանալու է իսլամա-
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կան պետությունների ազդեցությունը իրադարձությունների ընթացքի 
վրա: 

Արդ, ո՞րն է միաստվածության (մո(աթեիզմի) սկզբունքի վրա 
խարսխված այդ կրոնի ներքին ուժը, կենսունակությունը և նաև նրւս ա-
րագ տարածման ու ծավալման ստեղծվածը: Անկասկած իսլամն ավելին 
Է, քան պարզապես հավատքը: Այն ոչ միայն կրոն Է, այլև տնտեսական 
ու սոցիալական բարդ կառույց, կառավարման համակարգ, մշակութա-
յին երևույթ և նույնիսկ կենցաղ ու ապրելակերպ: Իսլամը կանոնակար-
գում Է կյանքի բոլոր բնագավառները, որոշում Է ոչ միայն մշակութային, 
սոցիալական և իրավական հարցերը, այլև մտնում մուսուլմանական 
համայնքի անդամների անհատական հարաբերությունների մեջ: Իսլա-
մը ներգործության մեծ ուժ ունի զանգվածային գիտակցության վրա, 
քանի որ այդ գիտակցության իսլամական ստերեոտիպները ընդգրկում 
են ոչ միայն բարոյա-Էթիկական բնագավառր, այլև անձի ողջ վարքագի-
ծը ընտանիքում և հասարակության մեջ, ներառյալ նաև տնտեսական 
գործունեությունը: Վերջապես հայտնի իրողություն է, որ իսլամը միշտ էլ 
հավակնել է ձեռք բերել ունիվերսալ կրոնի կարգավիճակ: 

Իսլամը ոչ թե մեկ ազգի կամ ժողովրդի, այլ մահմեդականների 
համաշխարհային համայնքի («ումմսւ») կրոն է, որի համար քաղաքա-
կան սահմաններ գոյություն չունեն: Այլ կերպ ասած, իսլամին բնորոշ է 
տոտալ բնույթը: Այն նաև վերին աստիճանի ներքին մեծ լիցք պարունա-
կող և դինամիկ կրոն է: 

Գաղտնիք չէ, որ մահմեդական բնակչության շրջանում մեր օրե-
րում ևս կրոնական աշխարհայացքը շարունակում է մնալ որպես տիրա-
պետող: Մահմեդական արևելքի երկրներում քաղաքական իրադարձութ-
յունները մարդկանց կողմից հիմնականում ընկալվում են կրոնի պրիզ-
մայի միջոցով: «Հայրենիք», «ազգ» հասկացությունները երկար ժամա-
նակ նրանց մոտ կապվում էին կոնկրետ կրոնական համայնքին («ամ-
մային») պատկանելու գիտակցության հետ, այլ ոչ թե իրենց բնակութ-
յան վայրի էթնիկական խմբի կամ տարածքի հետ: Այլ կերպ ասած, 
մահմեդականի համար առաջնայինը կրոնն էր, ապա նոր ազգությունը4: 
Միայն տևական ճանապարհ անցնելուց հետո նրանց մոտ ձևավորվեց 
ազգային ինքնագիտակցություն: Աակայն դա տեղի էր ունենում ոչ այն-
քան կրոնական ընդհանրության թուլացման հաշվին, որքան հենց դրա: 
Իսլամը նույնացվում էր ազգային ինքնագիտակցության հետ: 

XXjj. 60-ական թվականները նշանավորվեցին իսլամի աննախըն-
թաց աշխուժացմամբ, որը ստացել է «իսլամական բում» կամ «իսլամի 
վերածնունդ» անվանումը: Դա մի շրջան էր, երբ իսլամը վերածվեց բա-
ցառիկ հզոր սոցիալ-քաղաքական ուժի: Այդ կրոնական վերսւծննդի 
սկիզբ է համարվում 1967թ. արաբա-իսրայելական «վեցօրյա» պատե-
րազմը, որի հետևանքով Իսրայելը գրավեց մի շարք արաբական տա-
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րւսծքներ, այդ թվում նաև իր նշանակությամբ երրորդ մահմեդական 
սրբավայրը՝ (յրուսաղեմը: Այդ իրադարձությունից հետո պայքարը մահ-
մեդականների միասնության համար հանուն Ղոդսի՝ Երուսաղեմի ազա-
տագրման, հանդիսանում է իսլամական երկրների արտաքին քաղաքա-
կանության անկյունաքարը: 

Աննախընթաց կերպով ուժեղացան նաև քաղաքականության «իս-
յամականացման» միտումները: Սի շարք պետություններում կառավա-
րող վարչակարգերը ավելի ու ավելի լայնորեն սկսեցին իսլամն ընդգրկել 
իրենց պաշտոնական գաղափարախոսությունների և քաղաքական կա-
ռույցների մեջ, երբեմն հրաժարվելով դեպի արևմտյան մոդերնիզացումը 
կողմնորոշումից և վաղ իսլամի վերածնունդը համարելով որպես հասա-
րակական առաջընթացի հիմք: Իսլամի քաղաքականացման հետ միա-
ժամանակ տեղի էր ունենում մահմեդականների գիտակցության քաղա-
քականացում: Իսլամի քաղաքականացմամբ հստակորեն ձևավորվեցին 
արևմտյան կենսակերպի ու մշակույթի դեմ ուղղված տրամադրություն-
ներ: Մահմեդական աշխարհի շատ վայրերում արևմուտքը ասոցացվում 
էր շահագործման, բարոյական կործանման, անպատասխանատու ին-
դիվիդուալիզմի և սեքսուալ սանձարձակության հետ: Իսլամը սկսեց ա-
վելի ուժգնորեն, քան նախկինում, տեղական խոչընդոտներ հարուցել 
արևմուտքի գերակայության նկատմամբ: Նա սկսեց ակտիվորեն հա-
կազդել իսլամի տարածման ավանդական շրջաններում Արևմուտքի քա-
ղաքակրթական արժեքների արմատավորմանը: 

Մահմեդական աշխարհում կրոնական տրամադրությունների ակ-
տիվացումը մի շարք իսլամագետներ վերագրում են նրան, որ հաղոր-
դակցության և ինֆորմացիայի զարգացման հետևանքով քրիստոնեա-
կան մշակույթն ու գաղափարները հախոտն թափով սկսեցին թափանցել 
մահմեդական զանգվածների մեջ, առաջ բերելով համարժեք պաշտպա-
նական ռեակցիա: Մեկ այլ տեսակետի համաձայն, «Մստը պատերազ-
մի» տարիներին ազատական կապիտալիզմն ու կենտրոնաձիգ սոցիա-
լիզմը երրորդ աշխարհի երկրներին համառորեն առաջարկում էին զար-
գացման իրենց մոդելը, որի հետևանքով իսլամական երկրները կանգնե-
ցին դժվարին երկընտրանքների սաջև: Կարծիք կա նաև այն մասին, որ 
պատմության գիրկն անցած արևելքի և արևմուտքի միջև ատոմային 
առճակաստւմը այսօր վտխարինվում է հյուսիս-հարավ առճակատ-
մամբ, դրա տակ հասկանալով քրիստոնեական և մահմեդական մենթա-
լիտետների միջև եղած հակամարտությունը: 

Այսպիսով, մինչև }Ծ£դ. 60-70-ական թվականները արևմուտքի 
քաղաքական շրջաններում տիրապետող այն տեսակետը, թե ժամանա-
կակից աշխարհում իսլամը սահմանափակ ներգործություն ունի միջազ-
գային հարաբ երությ ու ն ներում մահմեդական պետությունների գործելա-
կերպի ու վարքագծի վրա5, համոզիչ փաստերով հերքվեց: 
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Ի սկզբանն իսլամին բնորոշ էր կրոնի ե քաղաքականության 
միասնությունը: Դրանում կարևոր դերակատարություն Է ունեցեւ այն 
փաստը, որ հենց ինքը, մարգարեն, նոր կրոնի հիմնադիրը, կրոնական 
համայնքի ղեկավարը, համայնք, որը վերածվեց պետության, դարձավ 
այդ տերության քաղաքական ղեկավարը, իր անձի մեջ մարմնավորելով 
հոգևոր, կրոնական և աշխարհիկ քաղաքական ֆունկցիաների անբա-
ժէս նեփությունը: Իսլամի հենց այդ անբաժանելիությունը քաղաքակա-
նությունից, ժամանակակից զարգացման առանձնահատկությունների 
պայմաններում, անսպասելիորեն կրկին մղվեց առաջին պլան: 

Այդ կրոնը իր սկզբնավորման օրվանից հանդես Էր գափս և' որ-
պես կրոնական ուսմունք և' որպես քաղաքական ծրագիր: Հենց այդ 
պատճառով այն կարևոր դերակատարություն ունեցավ արևելքի երկր-
ների քաղաքական մտքի զարգացման գործընթացում: Իսլամը կայուն 
կերպով ազդում Է քաղաքականության վրա, չնայած այն հանգաման-
քին, որ հասարակական կյանքի աշխարհիկացման համաշխարհային 
գործընթացը այլևս դարձել Է անշրջելի: Ուստի պատահական չէ, որ ժա-
մանակակից իսլամը ևս հանդիսանում է ակտիվ քաղաքական գործոն, 
այդ թվում նաև միջազգային հարաբերություններում: 

Հիրավի, իսլամական պետությունների արտաքին քաղաքակա-
նության և միջազգային հարաբերությունների մեջ իսլամական գործոնը 
մեծ դերակատարություն ունի: Օրինակ, հայտնի է, որ իսլամն Իրանի 
Իսլամական Հանրապետությունում ունի պետական կրոնի սահմանադ-
րական կարգավիճակ: Դա նշանակում է, որ Իրանը հանդիսանում է իս-
լամական պետություն, այլ ոչ թե պարզապես իսլամական երկիր: 1979թ. 
իսլամական հեղափոխությունը առհասարակ աննախընթաց մղում հա-
ղորդեց իսլամի քաղաքականացմանը: Դուրս գալով իր ազդեցության ա-
ոօրյա շրջանակներից՝ մահմեդական կրոնը այսուհետև որոշիչ դեր 
սկսեց խաղալ իսլամական երկրների հասարակական-քաւլաքական 
կյանքում, պետական կառուցվածքի մեջ և միջազգային հարաբերութ-
յուններում: Լայնորեն գիտակցվեց նաև այն իրողությունը, որ իսլամա-
կան գործոնի օգտագործումը հնարավորություն է տափս արագ և արդ-
յունավետ լուծելու մահմեդական պետությունների առջև դրված արտա-
քին քաղաքական խնդիրները: Արևելքի երկրների բնակչության զանգ-
վածային գիտակցության մեջ կրոնական աշխարհայացքի տիրապե-
տության պայմաններում իսլամական փաստարկումները մահմեդական 
երկրների կառավարություններին լայն հնարավորություն սկսեցին ըն-
ձեռնել առավել մատչեփ ձևով բնակչության գիտակցությանը հասցնելու 
ընդունված որոշումների իմաստը, ստեղծելու իրենց արտաքին քաղա-
քական քայլերին աջակցող կոնսենսուս, սեփական հասարակության և 
ալջ մահմեդական աշխարհի աչքում արդարացնելու և օրինականացնե-
լու իրենց վարած արտաքին քաղաքականությունը: 

30 



Իրանում իսլամական հեղափոխությունից հետո «իսլամական 
միասնության» ե «համերաշխության» շարժումը դարձավ օրվա հրամա-
յականը: Այն լայնորեն սկսեց օգտագործվել որպես ազդու լծակ մահմե-
դական պետությունների դիվանագիտության և արտաքին քաղաքակա-
նության բնագավառում:6 Մահմեդական աստվածաբանների կողմից ա-
ռաջ քաշվող այն դրույթը, որ հավատացյալները չպետք է պասիվորեն 
սպասեն «աստվածային թագավորության» հաստատմանը, այլ մշտա-
պես պետք է պայքարեն իսլամական արժեքների հաղթանակի համար, 
միս ու արյուն ստացավ իմամ Խոմեյնիի «Հոքումաթ-ե էսլամի» («Իսլա-
մական կառավարում» կամ «Իսլամական պետություն»)7 տեսության 
մեջ, որը ներկայումս ընկած է ԻԻՀ սահմանադրության հիմքում: Նրա-
նում հիմնավորվում է կրոնապետության հիմքով իսլամական իշխանութ-
յան գաղափարը: Սահմանադրության «Կառավարման կարգն իսլա-
մում» բաժնում մասնավորապես նշվում է. «Իսլամի տեսանկյունից կա-
ռավարումը ձևավորվում է ոչ թե դասակարգային, անձնական կամ 
խմբակային շահերից ելնելով, այլ բխում է համակրոնակիցների, համա-
խոհների և ժողովյւդի իղձերից, որն ինքնակազմակերպվում է, որպեսզի 
հոգևոր և աշխարհայացքային էվոլյուցիայով հասնի վերջնական նպա-
տակին' մերձենալ Աստծուն»8: Հայտարարվում է, որ «իսլամական հա-
սարակությունը» ազատ է լինելու շահագործումից, «դասակարգային 
պատերազմներից» և տնտեսական ու քաղաքական ստումով անկախ՝ 
Արևմուտքից, որ մարդը նրանում ձեռք կբերի ազատություն և երջան-
կություն, որ նման հասարակության մեջ կստեղծվեն բոլոր հնարավո-
րությունները անհատի բազմակողմանի զարգացման համար, քանի որ 
դա' իսլամի նպատակն է. որ «իսլամական պետության» մեջ կվերացվեն 
աղքատությունն ու սոցիալական անարդարությունը, քանի որ իսլամը 
դատապարտում է չքավորությունը, շահամոլությունը, մերձավորի (նախ 
և առաջ դավանակցի.) դժբախտությունների նկատմամբ անտարբերութ-
յունը և այլն : 

ԻԻՀ սահմանադրության մեկ այլ բաժնում նշվում է. «Իսլամական 
կառավարման նպատակը կայանում է նրանում, որպեսզի բարձրացվի 
մարդու անհատականությունը, որպես աստվածային համակարգ, ինչ-
պես նաև մարդու հնարավորությունների ծաղկման ու բացահայտման 
շնորհիվ ցույց տրվի նրա աստվածահաճո լինելը...»10: Սահմանադրութ-
յան 4-րդ հոդվածում այդ բոլորը էլ ավեփ է կոնկրետացվում. «Քաղաքա-
ցիական, քրեական, ֆինանսական, տնտեսական, վարչական, մշակու-
թային, ռազմական, քաղաքական և այդ կարգի բոլոր օրենքները պետք 
է հիմնված լինեն իսլամական նորմերի վրա: Այս սկզբունքը տարածվում 
է սահմանադրության բոլոր հոդվածների, ինչպես նաև բոլոր օրենքների 
և նորմատիվ ակտերի վրա, իսկ որա որոշումը վերապահված է Պահա-
պան խորհրդի կրոնագետներին» ': Հաջորդ 5-րդ հոդվածում ասվում է. 
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«Վալիե Ասրի' (թող Ալլահը մոտեցնի նրա հայտնությունը) բացակայութ-
յան ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում առաջնութ-
յունը ե ժողովրդի հովվապետությունն իրականացնում է արդար ու հա-
վատացյալ, ժամանակի խնդիրներին լավատեղյակ, համարձակ, նա-
խաձեռնող և կազմակերպիչ ֆադիհը' առաջնորդը»12: 

Ի դեպ, «վելայաթ-ե ֆսւղիհի» ինստիտուտը իսլամի մեջ արտացո-
լում է աշխարհիկի ե հոգևորի միասնությունը: 

ԻԻՀ սահմանադրության 11-րդ հոդվածը ազդարարում է. «Ըստ 
Ղուրանի... բոլոր մուսուլմանները համարվում են մի ամմա և Իրանի Իս-
լամական Հանրապետությունը պարտավոր է իր համընդհանուր քաղա-
քականությունը հիմնել իսլամական ժողովուրդների համախոհության ե 
միասնության վրա՝ հետևողականորեն աշխատելով իրականացնել իս-
լամական աշխարհի քաղաքական, տնտեսական և մշակութային միաս-
նականությունը» : Այլ կերպ ասած, այդ հոդվածում որպես նպատակ, 
խոսվում է իսլամական աշխարհի քաղաքական, տնտեսական և մշակու-
թային միասնության հասնելու ձգտման մասին: Դա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ 
պանիսլամիզմ, ավելի ճիշտ նեոպանիսլամիզմ. որը ակամայից ԻԻՀ ար-
տաքին քաղաքականությանը հաղորդում է ակտիվ «հարձակողական» 
բնույթ, միաժամանակ հավակնություն դրսևորելով ԻԻՀ-ը ներկայացնե-
լու որպես իսլամական ժողովուրդների իրական շահերի մենատեր ար-
տահայտիչ: Սահմանադրությունը նաև պարզաբանում է, որ «մարդկութ-
յան» (իմա՝ իսլամական ժողովուրդների Վ.Բ.) նպատակը' բոլոր մարդ-
կանց կատարյալ հնազանդությունն է Ալլահի կամքին և համաշխարհա-
յին մի պետության ստեղծումը, որտեղ բոլորը կդառնան ումմայի ան-
դամներ: Իրանի Իսլամական Հանրապետության ստեղծումը մի էտապ է 
այդ ճանապարհին: Սահմանադրության 14-րդ հոդվածում ձևակերպվում 
է իսլամի վերաբերմունքը ոչ մահմեդականների նկատմամբ. «Դուրանի... 
համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարությունը 
և մահմեդականները պարտավոր են ոչ մահմեդականների նկատմամբ 
բարյացակամ, բարեհաճ և արդար վերաբերմունք դրսևորել՝ պահպանե-
լով վերջիններիս մարդկային իրավունքները: Այս սկզբունքը տարած-
վում է այն մարդկանց վրա, ովքեր դավեր չեն նյութում իսլամի և Իրանի 
Իսլամական Հանրապետության դեմ»:14 

Իրանում շիական գաղափարախոսները «մահմեդական երկրնե-
րին» կոչ են անում միավորվել «Իսլամի միացյալ նահանգների» և կամ, 
որ միևնույնն է, «Իսլամական հանրապետությունների դաշինքի» մեջ, 
վստահություն հայտնելով, որ ողջ երկրագնդի ժողովուրդները վերջ ի 
վերջո ապրելու են «իսլամի օրենքներով»15: 

Խոմեյնին և նրա համախոհները շեշտում էին, որ «իսլամական 
հասարակության» ստեղծման նպատակը նախ և առաջ իսլամի շահերի 
պաշտպանությունն է: Բարձրագույն իրավաբանական խորհրդի անդամ 
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այաթոըա Ջավւսղի Ամելին դեռևս 1981թ. հայտարարել է, որ հենց իր' 
Մահսւմմեդ մարգարեի կարծիքով, «հեղափոխությունն անհրաժեշտ է 
կրոնի ազատագրման և ոչ թե մարդկանց ազատագրման համար», ո-
րոնք իբր իրենց ողջ ուժով ձգտում են դառնալ աստծո ստրուկները»16: 
Այդ տրամաբանությանը համաձայն, պետության մեջ իշխանությունը 
պետք է կենտրոնացվի «աստծո ծառաների» ձեռքերում: Խոմեյնին իս-
լամական հանրապետությունը բնութագրում է որպես «Մեծն Ալլահի պե-
տություն»: Խոմեյնիի գաղափարական զինակիցներից մեկի՝ Թալեղա-
նիի կարծիքով, «Իսլամական հասարակության մեջ մեկ անձը իրավունք 
ունի ղեկավարելու, սակայն իրավունք չունի տիրապեւոելու: Հենց այդ 
պատճառով իսլամական հասարակության մեջ գոյություն չի ունեցել և 
գոյություն չունի կառավարող կուսակցություն»: Իսլամական պետութ-
յան կառուցման հիմքում, Թալեղանիի կարծիքով, ընկած է իսլամի ին-
տեգրացնող էությունը, որը միավորում է մարդկանց ոչ թե հասարակութ-
յան դասակարգային միասնության հիմքի վրա, այլ իսլամի նկատմամբ 
հավատի հիմքի վրա17: 

Խոմեյնին առաջնակարգ նշանակություն էր տափս դեպի մահմե-
դական տարածքի այլ երկրներ «իսլամական հեղափոխության արտա-
հանմանը»: «Իսլամական հեղափոխության» նպատակը, ըստ Խոմեյ-
նիի, մահմեդականների ուժեղ տարածքային միավորման կազմակեր-
պումն է մեկ միասնական կառավարման ներքո: Խոմեյնին վարձում էր 
ներշնչել մահմեդականներին, որ իսլամական համայնքի անդամների 
միասնությունը, որը «կախման մեջ է գտնվում միայն աստծուց», շատ ա-
վեփ բարձր է կանգնած, քան միասնությունը նացիոնափզմի և անհատի 
շահերի հիմքի վրա: 

Տեղին է նշել, որ թեև ազգայնականությունը աշխարհիկ հասկա-
ցություն է, սակայն այն լայնորեն օգտագործվում է իսլամական պե-
տությունների (ԻԻՀ, արաբական երկրների և այլն) կողմից իրենց ար-
տաքին քաղաքականության մեջ: 

Նորագույն պատմության ողջ ընթացքում իսլամը և նացիոնափզ-
մը սերտորեն համագործակցում են միմյանց հետ, ավելի ճիշտ նրանք 
զգում են մեկը մյուսի կարիքը: Ազգայնականները սովորաբար դիմում են 
իսլամին որպես ազգային արժեքների աղբյուրներից մեկի, առաջնորդ-
վելով այն սկզբունքով, որ «յուրաքանչյուր քաղաքակրթության հետևում 
կանգնած է կրոնը»: Որպես կանոն, իսլամական ազգայնականները 
հանդես են գափս մահմեդական ժողովուրդների բացառիկության քարո-
զով և նացիոնալիզմը օգտագործում են որպես միջոց, օրինակ, 
արևմուտքի երկրների դեմ պայքարի ճակատ կազմելու համար: Նույ-
նիսկ լայիք թուրքական հանրապետությունում ազգայինը և կոնֆեսիո-
նալը հաճախ հանդես են գափս սերտ միասնությամբ, ձևավորելով 
թյուրք-իսլամական մի սինթեզ: Մերօրյա թուրք ազգայնականները հա-

33 



մարյա առանց բացառության, այն տեսակետին են, որ թուրքական նա-
ցիոնալիզմը և իսլամը պետք է դիտել սերտ միասնության մեջ: Ավելին, 
նրանք հանդես են գափս իսլամի թուրքականւսցման օգտին, պնդելով, 
որ հագար տարուց աւ|ել է, ինչ Ալլահի կամոք թուրքը ծառայում է իսլա-
մին ե թուրքական հանրապետությունը այն երկիրն է, որ իսլամական 
աշխարհում գւխավորելու է այդ առաքելությունը: 

Հարկ է նշել, որ ազգայնականությունը Իրանում ևս միշտ էլ ունե-
ցել է խորը արմատներ: Ռեզա շահի դիկտատուրայի շրջանում այն 
գլխավորապես հանդես էր գալիս պանիրանիզմի գաղափարախոսութ-
յան ներքո: Իսլամական վարչակարգը ոչ միայն անցյւպից ժառանգեց 
ազգայնականության գաղափարախոսությունը, այլև մշտապես աշխա-
տելէ գործնական քաղաքականության մեջ լայնորեն կիրառել այն: Սա-
կայն ազգայնականությունը ԻԻՀ-ում ունի այն առանձնահատկությունը, 
որ այն առավելապես կոնֆեսիոնալ բնույթի է: Այդ երկրռւմ անձի կամ 
հավաքականության իսլամի շիական ուղղությանը պատկանելությունը 
դիտվում է որպես կոնֆեսիոնալ ազգայնականության հիմք: ԻԻՀ-ում պե-
տական կրոն հռչակված իսլամի շիական ուղղությունը դիտվում է նաև 
որպես եզակի մի ուսմունք, որն ի վիճակի է լուծել ժամանակակից մար-
դու առջև կանգնած պրոբլեմները և մոբիլիզացնել հասարակության բո-
լոր անդամների եռանդը ստեղծագործ աշխատանքի համար: 

Կասկածից վեր է, սակայն, որ առայժմ մահմեդական արևելքի 
երկրները իրենց միջազգային հարաբերություններում իսլամական ար-
ժեքների համեմատ այնուամենայնիվ առաջնությունը տափս են պրսւգ-
մատիստական շահերին: Տարակույս չի կարող լինել այն հարցում, որ 
արդի աշխարհում առաջին հերթին ոչ թե կրոնական արժեքները, այլ 
ժամանակակից ազգային զարգացման պահանջները, մասնավորապես 
ներքաղաքական կայունության ամրապնդումը, կառավարող վարչա-
կարգի լեգխոիմության ապահովումը, տնտեսական աճի արագացումը, 
սոցիալական կոնֆլիկտների լուծումը և այլ ոլաշիչ գործոններ են հիմք 
հանդիսանում մահմեդական պետությունների կառավարող վերնախավի 
արտաքին քաղաքականության հիմնական նպատակներն ու խնդիրները 
ձևավորելիս: Ինչ վերաբերում է կրոնական արժեքներին, ապա դրանք 
մասնակցություն են բերում գործընթացներին միայն այն ժամանակ, երբ 
համընկնելով արտաքին քաղաքականության պրագմատիստական 
նպատակների ու խնդիրների հետ' հանդես են գափս լրացուցիչ խթանի 
դերում՛ ստեղծելով նախադրյալներ այս կամ այն արտաքին քաղաքա-
կան վճռի ընդունման համար: 

Որպես տիպիկ օրինակ բերենք Իրանի Իսլամական Հանրապե-
տության պրակտիկան: Ընդհանրապես պետք է նշել, որ ավանդաբար ի-
րանական քաղաքական մտածողությանը և դիվանագիտությանը բնորոշ 
է եղել պրագմատիզմը: ԻԻՀ անցած քառորդ դար ճանապարհը վկայում 
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Լ, որ այդ պետության քաղաքականությունն ու պրակտիկան տեղապ-
տայտ չի կատարում, այ] մշտապես ենթարկվում է փովտխության, եր-
բեմն նույնիսկ արմատական փոփոխությունների: 

Հայտնի Ւ„ օրինակ, որ XXrj. 80-ական թվականներին Իրանի քա-
ղաքական, տնտեսական, գաղափարական և մշակութային կյանքը են-
թարկվեց արմատական իսլամականացման, որն ընդունված է անվանել 
«մշակութային հեղափոխություն» («էնղելաբ-ե ֆարհանգի»), կամ «մշա-
կութային վերածնունդ» («էհյայ-ե ֆարհանգի»): Ընդ որում, այղ շարժու-
մը իշխանությունների կողմից իրականացվում էր «ոչ արևելք, ոչ 
արևմուտք, այլ իսլամ» կարգախոսի ներքո: Հետագայում այդ կտլտւկ 
քաղաքականությունը արձանագրեց նահանջ և տեղի ունեցան որոշակի 
փոփոխություններ, պանք ընթանում էին բոլոր վեկտորներով' քաղաքա-
կան, տնտեսական, արտաքին քաղաքական, ռազմական մշակութային 
և այլն: Ուշագրավ է, որ այդ տեղաշարժերն ու փոփոխությունները ևս -
հիմնավորվում էին իսլամական նորմերով: Այսպես, ժամանակին այւս-
թոըա Խոմեյնին հրապարակել էր այսպես կոչված «Եղբայրական խար-
տիւս» («Մանշուրե բարաղարի»), որտեղ նշվում էր, որ իջթիհսւդի (իսլա-
մի մեկնաբանման) դարպասները բաց են բորտի համար, և հասարա-
կության կյանքի վերաբերյալ տարբեր տեսակետները հնարավոր են և 
օգտակար, եթե դրանք ուղղված են իսլամական պետության ամրապնդ-
մանը"1: Սա անշուշտ վկայում է այն մասին, որ Իրանում ներքին և ար-
տաքին քաղաքականության մեջ վտփոխությունների շարժիչ ուժ է հան-
ղիսւսնամ պետական նպատակահարմարության և ազգային շահերի 
սկզբու նքը: Որպես դրա ցայտու ն օրինակ կարելի է բերել ԻԻՀ քաղաքա-
կանությունը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, երբ Թեհրւս-
նր որպես կանոն տարբերություն չի դնում մահմեդական և քրիստոնյա 
]ինելու հանգամանքի մեջ: 

Առհասարակ պետք է նշել, որ Իրանի քաղաքական էլիտայի մի ո-
րոշակի հատված, այսպես կոչված պրագմատիկները, համապատաս-
խանորեն է արձագանքում համաշխարհային զարգացման պահանջնե-
րի նկատմամբ, ձգտելով նրանից Իրանի համար քաղել առավելագույն 
օգուտներ: Մինչդեռ այդ նույն էլիտայի մեջ քիչ չեն բարձր պաշտոններ 
զբաղեցնող այն գործիչները, որոնք ղեկավարվում են առավելապես գա-
ղափարական կամ իսլամական սկզբունքներով: 

1997թ. գարնանը նախագահական ընտրությունների ժամանակ 
տանելով համւպիչ հաղթանակ և ստանձնելով պետության ղեկը, Մահ-
մուդ Խաթամին փովտխության ենթարկեց նաև երկրի արտաքին քաղա-
քական ռազմավարությունը: «Իսլամական հեղափոխության արտա-
հանման» տեսությանը փոխարինելու եկավ «քաղաքակրթությունների 
երկխոսության» մշակռւթային-քաղաքական հայեցակարգը: Այլ կերպ 
ւսսած, Խաթամին էթնռ-ազզային հենքի վրա առճակատումներին հա-
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կւսդրեց միջքաղաքւսկրթական մշակութային երկխոսության սկզբունքը: 
Այնուհետև, եթե նախկինում հեղափոխության արտահանման դոկտրինը 
հանդես էր գափս խիստ ռազմաշունչ ոգով, որը խոցելի էր դարձնում 
ԻԻՀ արտաքին քաղաքականությունը, ապա Խաթամիի օրոք այն են-
թարկվեց որոշ ազատականացման, ստանալով հետևյալ ձևակերպումը, 
«հեդավտխությունը արտահանվում է ոչ թե սվինների ծայրով, այլ օրի-
նակի հոգևոր գերազանցության ուժով»: Լինելով հոգևորական և պատ-
շաճը մատուցելով իսլամական կրոնին, Խաթամին միաժամանակ հա-
մոզված ազգայնական էր, որովհետև հասկանում էր, որ իրանական ազ-
գայնականության գաղափարախոսությունը՝ պանիրանիզմը, ազգին 
ոգևորելու և նրա պետական հպարտությունը բարձրացնելու մի վիթխա-
րի ուժ է: Նրա խորը համոզմամբ, շահական վարչակարգի տապալումից 
հետո, արհեստականորեն մոռացության փոշիների տակ մտցված ազ-
գայնականությունը հենց այն միջոցն է, որը կրոնի հետ ձեռք-ձեռքի 
տված կարող է ապահովել իրանական ժողովրդի բարոյաքաղաքական 
միասնությունը և ստեղծել ազգային համերաշխության հասարակութ-
յուն: Խաթամին ոչ միայն վարձում էր զարկ տալ իրանական ազգայնա-
կանությանը, այլև համակարգել իսլամական արժեքները՝ օգտվելով նաև 
արևմտյան հնարքներից: Պատահական չէ,որ ԻԻՀ նախկին նախագա-
հը մշտապես շեշտում էր, որ իր կողմից իտստացված սոցիալ-տնտեսա-
կան և սոցիալ-քաղաքական հավասարակշռության հասարակությունը 
իր հիմքում անպայման պետք է փնի իսլամական և ոչ երբեք աշխարհիկ 
(սեկուլյարիստական): 

Հիանալի գիտակցելով, որ իր քաղաքական ծրագրի և նրա գաղա-
փարախոսության առանձին դրույթներ մերժվելու կամ վերապահութ-
յամբ են ընդունվելու ծայրահեղական-արմատական հոգևորականութ-
յան կողմից, Խաթամին աշխատում էր ապավինել «չափավոր» կամ լի-
բերալ հոգևորականության, ինչպես նաև իսլամական ներշնչումներով 
տոգորված «հասարակ մարդկանց» աջակցությանը, հույս ունենալով 
նրանց օգտագործել որպես միջնորդի՝ ապահովելու համար իր շփումնե-
րը քաղաքական ավանգարդի և լայն զանգվածների հետ, նրանց մոբիլի-
զացնելու և «լծելու» համար իր առաջադրած ծրագրերի իրագործմանը: 
Պետք է խոստովանել, որ նրա այդ քաղաքականությունը մշտապես 
ստիպում էր նրան երկրի քաղաքական տարբեր ուժերի միջև վարել 
նրբին հավասարակշռության քաղաքականություն, իսկ երբեմն էլ հավա-
սարակշռել նույնիսկ անդունդի եզրին: 

Խաթամիի կառավարման շրջանում հայտարարվեց, որ լինելով 
իսլամական-աստվածապեաական պետություն, ԻԻՀ իր ազդեցությունը 
տարածելու գլխավոր գործոն է համարում ոչ թե իր իսլամական ընդհան-
րությունը մի շարք երկրների հետ, այլ մշակութային գործոնը, ֆարսի լե-
զուն որպես միավորիչ ազդակ, Իրանի դարավոր մշակութային ժառան-
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գությունը ե այլն: Հատկապես Իրանի պետական լեզուն՛ ֆարսիս դի-
տարկվում էր որպես ռազմավարական, մշակութաքաղւսքական ժառան-
գություն: Ոմանք այն նույնիսկ հռչակեցին որպես «իսլամի երկրորդ լե-
զու»՝ արաբերենից հետո: Եթե Թուրքիան տարածաշրջանի հետ իր իս-
լամական ընդհանրության հետ միաժամանակ առաջադրում էր նաե 
թյուրքական նացիոնալիզմը, ապա Իրանը՝ կրոնի հետ միաժամանակ 
նաե հին իրանական մշակութային միասնությունը կամ ընդհանրությու-
նը, այն համարելով մի լծակ, որը ապագայում կարող է այսպես կոչված 
«իրանական աշխարհի» մեջ համախմբել տարածաշրջանի երկրների 
մեծ մասին: Պատահական չէ, որ Խաթամիի նախագահության շրջա-
նում Իրանը քայլ աո քայլ ուժեղացնում էր իր մշակութային ազդեցութ-
յունը տարածաշրջանում: Այնուհետև, եթե Խոմեյնիի արտաքին քաղա-
քական կոնցեպցիան ժխտում էր միջազգային հարաբերությունների ժա-
մանակակից համակարգը, կոչ անելով ստեղծել իսլամական համաշ-
խարհային կարգ, ապա Խաթամիի կառավարման օրոք ԻԻՀ քաղաքա-
կան բառացանկից ըստ էության հանվեց իսլամական ունիվերսալիզմի 
վերաբերյալ իմամի հայտնի դրույթը. «Իրանում մահմեդականները չեն 
դադարեցնի իրենց պայքարը, մինչև որ չհաստատվի համաշխարհային 
իսլամական վարչակարգ»: 

Նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի իշխանության գլուխ գալը 
նշանավորվեց ԻԻՀ արտաքին քաղաքականության էական փովտխութ-
յուններով: Արտաքին քաղաքական հարցերի կապակցությամբ լայնո-
րեն շրջանառության մեջ մտավ հակասիոնիզմը, Իսրայել պետության 
գոյության իրավունքի մերժումը, «թշնամու կերպարի» գաղափարը, ինչ-
պես նաև հակաարևմտյան ֆրազեոլոգիան: Իրանը ավելի հաճախ 
սկսեց ներկայացվել որպես աշխարհի առավել ակտիվ «հեղավտխական 
ու առաջադիմական ուժ» և այլն: Սակայն պետք է նշել, որ ԻԻՀ նոր նա-
խագահը երկրի արտաքին քաղաքականության հիմնարար սկզբունքնե-
րի մեջ արմատական փոփոխություններ չմտցրեց: Նախկինի պես Թեհ-
րանը գտնում է, որ պետք է պահպանվի ստկա երկրաքաղաքական հա-
վասարակշռությունը, Իրանը և տարածաշրջանի երկրները չպետք է 
թույլ տան, որ արտաքին ուժերը միջամտեն ռեգիոնի երկրների ներքին 
գործերին, կամ փորձեն այս կամ այն ձևով որոշել տարածաշրջանի 
երկրների հետագա ճակատագիրը: 

Սիանգամայն ակնհայտ է, որ նախագահ Մ. Ահմադինեժադի հի-
պերտրոֆիկացված հակասիոնիզմը ունի իսլամական ենթահող: Մաս-
նավորապես Իրանն աշխատում է իր համար ստեղծել «սիոնիզմի դեմ 
իսլամական ժողովուրդների պայքարի առաջնորդի» վարկ, որը վերջին 
հաշվով միտված է ապահովել տարածաշրջանային մասշտաբով Իրանի 
համար առաջատար դիրքեր: Առհասարակ Իրանի նոր վարչակարգը 
լայնորեն դիմում է իսլամին, որպես զանգվածներին ակտիվացնելու 
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վստահելի միջոցի: Ինչպես Ա Ժամանակ1ւն Խոմեյնին, Մ. Ահմադինեժւս-
դը մշտապես շեշտում է, որ ժողովրդավարության գաղափարը ԻԻՀ-ում 
երբեք չի կարող փնել արևմտյան դեմոկրատիայի կրկնօրինակը: Նա-
խագահը նաև չի խորշում հայտարարել, որ իր ներքին և արտաքին քա-
ղաքականության գերակայող նպատակներից մեկը ԻԻՀ մուսուլմանա-
կան ինքնության ամրակայումն է: Գաղտնիք չէ, որ հանդիսանալով իս-
լամի շիական ուղղության կենտրոնը ողջ մահմեդական արևելքում, ներ-
կայումս Իրանի ձեռքերում է գտնվում կրոնական այդ ուղղության քա-
ղաքական բոլոր լծակները: Թեհրանից շիական-իմամական իսլամի թե-
լերը ձգվում են դեպի Իրաք (որտեղ բնակվում են 60-65% շիա մահմեդա-
կաններ), Աֆղանստան(10-15% շիաներ), Պակիստան (20%), Բահրեյն, 
Սաուդյան Արաբիա, Լիբանան և Պադեստին: Այդ ամբողջ գոտում ար-
դեն տարիներ շարունակ տեղի են ունենում քաղաքական ալեկոծումներ, 
որոնց համար նոր խթան հանդիսացավ ԱՍՆ-ի կողմից Իրաքի ոազմսւ-
կալումը: 

Թուրքիան ևս, ւինելով աշխարհիկ (լայիք) պետություն, թեև նրա 
արտաքին քաղաքականության մեջ իսլամը որոշիչ դեր չի խաղում, սա-
կայն այդ գործոնի օգնությամբ նա աշխատում է առավելագույն տնտե-
սական և քաղաքական օգուտներ քաղել իսլամական աշխարհի հետ 
կապերից: Առհասարակ թուրքական ղեկավարները պրագմատիստա-
կան նպատակներով աշխատում են իրենց մերձավոբարևելյան քաղա-
քականությանը տալ «իսլամական համերաշխության» գունավորում: 
Հանդիսանալով Մերձավոր և Միջին Արևելքի արդյունաբերական տե-
սակետից առավել զարգացած երկրներից մեկը՝ Թուրքիան ձգտում է 
«իսլամական գործոնի» օգնությամբ մահմեդական երկրների շուկաները 
«բացել» իր ապրանքների արտահանման համար, մասնավորապես 
դաոնալ մի յուրատեսակ կամուրջ արևմուտքի և արաբական երկրների 
միջև19: Թուրքիայի ղեկավարները նաև մեծ շահագրգռվածություն են 
դրսևորում իրենց ավելցուկ աշխատուժը նավթ արդյունահանող արաբա-
կան հարուստ երկրներ՝ Սաուդյան Արաբիա, Արաբական Սիացյսղ էմի-
րություններ, Քուվեյթ, Լիբիա և այլն, արտահանելու համար, որը կարող 
է ապահովել ոչ միայն տարադրամի մեծ հոսք դեպի երկիր, այլև մա-
սամբ նպաստել Թուրքիայում գործազրկության պրոբլեմի լուծմանը: 
Շնորհիվ «իսլամական գործոնի»՝ Անկարան վերոհիշյալ երկրներում ի-
րականացնում է նաև մի շարք խոշոր շինարարական նախագծեր, իսլա-
մական երկրներից Թուրքիա են այցելում մեծ թվով զբոսաշրջիկներ և 
այլն: Չպետք է մոռանալ նաև, որ Թուրքիան իր հեղուկ վառելիքի 2/3-ը 
ստիպված է ներմուծել արտասահմանից՝ գլխավորապես արաբական 
երկրներից, Իրանից և Ադրբեջանից: «Իսլամական գործոնը» այդ հար-
ցում ևս Անկարային մատուցում է օգտակար ծառայություններ: Սա դեռ 
բոլորը չէ: Թուրքիան «խաղում» է իսլամի հետ նաև զուտ քաղաքական 
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նպատակներու]: Նա աշխատում է ձեռք բերել մահմեդական աշխարհի 
քաղաքական աջակցությունը Կիպրոսի հարցում, որն անկասկած հան-
դիսանում է թուրքական ղեկավարության ազգային քաղաքականության 
առաջնակարգ խնդիրը2" 

Սի շարք երկրներ (Պակիստան, Բանգլսւդեշ և այլն) «իսլամական 
գործոնի» օգնությամբ արդյունավետ ֆինանսական-տնտեսական օգ-
նություն են ստանում Պարսից ծոցի նավթ արդյունահանող հարուստ 
երկրներից2': Սաուդյան Արտրիտն, որի վերահսկողության ներքո են 
գտնվում մահմեդական հիմնական սրբավայրեր Սեքքան և Մեդինան, 
«իպամական գործոնի» օգնությամբ նախ փորձում է մահմեդական 
երկրներում ե աոաջին հերթին արաբական աշխարհում ձեռք բերել «ու-
ժային կենտրոնի» դեր ե ապա ապահովել սեփական կայունությունն ու 
ագդեցությանը տարածաշրջանում22: Իր այդ նպատակին հասնելու հա-
մար Էր-Ռիադը փորձում է իսլամական աշխարհին ներկայանալ ոչ 
միայն «լիարժեք իսլամական պետության» կերպարով, այլև ամբողջ աշ-
խարհի մահմեդականների բարեկեցությամբ մտահոգված երկրի կեց-
վածքով: Թեև համեմատաբար «աղքատ» արաբական երկրներին ցու-
ցաբերվող հսկայական ֆինանսական օգնությունը Սաուդյան Արաբիա-
յի կողմից ռեկւամվում է որպես «իսլամական համերաշխության» օրի-
նակ, սակայն իրականում այդ օգնությունը ոչնչով չի տարբերվում վար-
կերի տրւսմադրման այն քաղաքականությունից, որը լայնորեն օգտա-
գործվում է արևմտյան տերությունների կողմից: Ընդ որում, շնորհիվ 
այսպես կոչված «իսլամական ֆինանսավորման» քաղաքականության, 
Սաուդյան Արաբիան լուծում է իր համար հիմնաբար նշանակություն ու-
նեցող արտաքին քաղաքական մի շարք հարցեր, որոնց թվին է պատկա-
նում, օրինակ, Էր-Ռիադի համար ձեռնտու վարչակարգերի և քաղաքա-
կան շարժումների ամրապնդումը, իր դավանած քւալաքական-կրոնա-
կան սկզբունքների ու գաղափարների տարածումը մահմեդական այլ 
երկրների վյւա, «բարենպաստ միջազգային շրջապատի» ստեղծումը, 
կառավարող թագավորական ընտանիքի միջազգային հեղինակության 
ամրապնդումը ե այլն23: Սակայն Սաուդյան Արաբիայի համաիսլամա-
կան ձգտումների առավել կարևորագույն նպատակն, անկասկած, նրա 
կողմից մահմեդական աշխարհում փդերաթյան ձեռքբերումն է : 

Իրողություն է նաև այն հանգամանքը, որ Արաբական թերակղզու 
նավթային միապետությունների համար (Սաուդյան Արաբիա, ԱՍՆ, 
Ղաթար, Քուվեյթ, Բահրեյն ե այլն) մահմեդական աշխարհի «կենտրո-
նի» իրենց ունեցած դերը մեր օրերում այլևս դժվար է պահպանել միայն 
նավթադոլարների օգնությամբ, ուստի այդ երկրները ներկայումս հա-
ճախ հանդես են գափս համամուսուլմանական շահերի պաշտպանութ-
յան դիրքերից (օրինակ Պաղեստինի դատի), որը նրանց հնարսւվորութ-
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յուն է տափս գոյատևելու որպես միապետական վարչակարգեր ունեցող 
երկրներ: 

Սի շարք պետություններում իսլամական սկզբունքները հայտա-
րարված են որպես արտաքին քաղաքականության հիմքում ընկած ա-
ռաջնային գործոններ (Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Պա-
կիստան, Մալայզիա, Մարոկկո, Աֆղանստան և այլն): 

Այսպիսով, վստահ կարելի է ասել, որ այսպես կոչված «իսլամա-
կան համերաշխության» ներկան և ապագան, որն ըստ էության կառուց-
ված է «հարուստների» և «աղքատների» փոխհարաբերությունների խա-
խուտ հիմքի վրա, չի կարելի կայուն և երաշխավորված համարել, քանի 
որ արաբական «հարուստ» պետությունների կողմից օգնություն տրա-
մադրելու հույսերի խորտակման դեպքում բազմաթիվ մահմեդական 
երկրների համար իսլամական համերաշխության գրավչությունը կարող 
է կտրուկ անկում ապրել և նպաստել նրանց կողմից քաղաքական այ-
լընտրանք ների որոնմանը25: Հետևաբար վերին աստիճանի դժվար է, 
հիմք ընդունելով «իսլամի կոնցեպցիան», փորձել նախագուշակել մահ-
մեդական պետությունների արտաքին քաղաքականության հիմնական 
«դրդիչ արժեքները»: Դրա ցայտուն օրինակ կարող է ծառայել 1980-
1988 թ.թ. Իրան-իրաքյան պատերազմի ժամանակ Իրանի կողմից նավ-
թի գաղտնի վաճառքը ԱՍՆ-ին և ստացված նավթադոլարներով զենքի 
մեծ խմբաքանակի գնումը «իսլամի ոխերիմ թշնամի» հորջորջված Իս-
րայելից, որը հակասում է իրանական ղեկավարության կողմից հռչակ-
ված իսլամական արտաքին քաղաքական սկզբունքներին : Այդ քայլը 
միաժամանակ կարելի է մեկնաբանել և' որպես արտաքին քաղաքական 
հարցերի նկատմամբ պրագմատիստական վերաբերմունքի վառ դրսևո-
րում, և' որպես մի քայլ, որն արդարացված է «դար-ալ-իսլամի» (իսլամի 
աշխարհի) բարձրագույն շահերի պաշտպանության հանրահայտ 
սկզբունքով: Պատահական չէ, որ քաղաքական այդ սկանդալը, որը 
հայտնի է «Իրանգեյթ» անունով27, ցնցող արձագանք ունեցավ աշխար-
հում, մինչդեռ իսլամական երկրներում ընկալվեց համեմատաբար հան-
գիստ, որպես «դար-ալ-իսլամի» սկզբունքներից թույլատրելի քայլ: 

Իսլամը իր սուր ծայրով ուղղված է սիոնիզմի դեմ: Դեռևս 1920թ. 
սկսած, երբ Պաղեստինը վերածվեց բրիտանական մանդատի, մահմե-
դական արևելքում լայն տարածում գտավ այն տեսակետը, որ սիոնիզմը 
սպառնալիք է հանդիսանում իսլամի նկատմամբ: Ինչպես հայտնի է, 
Պաղեստինի սիոնիստական գաղութացումը, որն իրականացվում էր դե-
պի «ավետյաց երկիp> հրեաների վերադարձի նշանաբանի ներքո, հիմ-
նավորվում էր կրոնական մոտիվներով: Ըստ այնմ, արաբական քարոզ-
չության մեջ սկսեց զարգացվել այն տեսակետը, որ հնուց անտի հուդա-
յականությունը թշնամաբար է տրամադրված եղել իսլամի նկատմամբ: 
1948-1949թ.թ. արաբա-իսրայելական պատերազմից հետո մի շարք 
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մահմեդական երկրներ որդեգրեցին «համաշխարհային հրեության» 
(«ալ-յուհոււյիա ալ-ալամիյա») դեմ տոտալ պատերազմի կարգախոսը, 
այն հիմնավորելով նրանով, որ դեոես Մուհամմեդ մարգարեի ժամանակ 
հրեաները թշնամաբար են վերաբերվել մահմեդականների նկատմամբ: 
Սիոնիստները մեղադրվում էին նաև նրանում, որ ձգտում են զավթել նո-
րանոր մուսուլմանական հողեր, աշխատելով մահմեդականներին են-
թարկել հրեական քաղաքական հսկողությանը, կործանել իսլամական 
մշակույթը, կողոպտել մահմեդական երկրների բնական ռեսուրսները ե 
այդ երկրների ժողովուրդներին ենթարկել տնտեսական ստրկացման: 
Պատահական չէ, որ բազմաթիվ իսլամական կազմակերպություններ 
(«Մուսուլման եղբայրներ», «Ալ-Կաիդա» և այլն), նույնիսկ պետություն-
ներ (ԻԻՀ ե այլն) կոչ են անում սրբազան պատերազմ («ջիհադ») սկսել 
ոչ միայն սիոնիզմի, այլև ողջ հրեության դեմ: Իսլամական ծայրահեղա-
կան կազմակերպությունների հակասիոնիստական քարոզչությունն ու 
պայքարը իր սուր ծայրով ուղղված է նաև Արևմուտքի դեմ: Իսլամական 
այդ սկզբունքներն ի վերջո վերաճում են տոտալ գաղափարախոսութ-
յան, որի նպատակն է անողոք պայքարը արևմտյան արժեհամակարգի 
և առհասարակ «անհավատ» բնակչության ու «թշնամական աշխարհի» 
(«դար-ալ-հարբ») դեմ: Միանգամայն ակնհայտ է, որ առհասարակ հա-
կաօաարերկրյա պայքարի ընթացքում իսլամը մահմեդական բնակչութ-
յան նշանակափց մասի աչքում հանդիսանում է ոչ միայն կրոն, այլև 
հայրենասիրության դրսևորման առավել մատչեփ ձև, բողոքի յուրահա-
տուկ դրոշ: Դա միանգամայն բնական է, քանի որ պատմությամբ վկայ-
ված է, որ յուրաքանչյուր ժողովուրդ, բախվելով ագրեսիայի հետ, կամ 
կանգնած փնելով արտաքին մարտահրավերների առջև, կամա թե ակա-
մա դիմում է իր անցյափն, իր պատմությանը կամ կրոնին, նրանցից քա-
ղելով ուժերի հավելյալ փցք և վճռականություն: 

Պատմության մեջ վերջին խափֆայության՝ Օսմանյան կայսրութ-
յան վերացումից հետո, թվում էր, թե համաշխարհային հանրությունը 
զարգանում է առանց կոնֆեսիոնալ տարբերությունների օգտագործ-
ման: Միջպետական հակասությունները գլխավորապես կառուցված էին 
այնպիսի գաղափարական սկզբունքների վրա, ինչպիսիք էին ազգայնա-
կանությունը, դասակարգային խնդիրները և այլն: Մակայն 1969թ. շա-
տերի համար միանգամայն անսպասեփ կերպով հրապարակ եկավ իս-
լամական հիմքի վրա խարսխված կոնֆեսիոնալ մի խոշոր կառույց՝ Իս-
լամական Կոնֆերանս Կազմակերպությունը (ԻԿԿ): Այն ըստ էության 
մահմեդական պետությունների քաղաքական մի համագործակցություն 
էր, որը կոչված էր խաղալու միջպետական միավորիչ դեր: Իր կազմա-
վորման օրվանից այն գիտվեց որպես ժամանակակից միջազգային հա-
րաբերությունների սուբյեկտներից մեկը: ԻԿԿ եզակի կազմակերպութ-
յուն է այն առումով, որ գործելով միջազգային ասպարեզում, նրա հիմ-
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քում դրված է կոնֆեսխւնալ (իսլամական) սկզբունքը: Ներկայումս ԻԿԿ 
իրեն անդամակցող երկրների թվով (ավելի քան վեց տասնյակ) և նրանց 
վիթխարի բնական ու մարդկային ռեսուրսների ե ֆինանսական միջոց-
ների ծավալներով հանդիսանում է ժամանակակից աշխարհի հզորա-
զորն կազմակերպություններից մեկը: 

1981թ. ԻԿԿ պաշտոնապես հռչակեց այսպես կոչված «իսլամա-
կան ազգի» տեսությունը, որի վերջնական նպատակն է հայտարարվում 
աշխարհում գոյություն ունեցող ուժերի հարաբերակցության փոփոխութ-
յունը հօգուտ իսլամի, կամ ծայրահեղ դեպքում գլոբալ կամ տարածաշր-
ջանային առումով այնպիսի վիճակի ապահովումը, որպեսզի նախկին 
գաղութային կամ կախյալ երկրները դառնան ժամանակակից միջազ-
գային հարաբերությունների իրավահավասար գործընկերներ: Այդ տե-
սության գաղափարախոսները ձգտում են ստեղծել կրոնական սկզբուն-
քի վրա հիմնված ներփակ մի համագործակցություն, ավելի ճիշտ իսլա-
մական աշխարհը վերածել ինքնուրույն միջազգային տարածաշրջանի, 
որի իրականացման դեպքում, հավանաբար, իսլամական աշխարհը 
կհակադրվի մնացած աշխարհին: Սա «մահմեդական միասնության» 
ծրագրի իրականացման կոնկրետ նախագիծ է, որի հիմքում ընկած է 
«բոլոր մահմեդականները եղբայրներ են» կարգախոսը: Դբւս հիմքում 
ընկած է նաե իսլամի այն հայտնի տեսակետը, որ մարդկանց միավո-
րում կամ բաժանում է ոչ թե մաշկի գույնը, սեռը, ծագումը ընդհանուր 
տարածքը կամ ընդհանուր շահերը, այլ հավատը: Այլ կերպ ասած, բոլոր 
երկրների մահմեդականները, անկախ իրենց էթնիկական, ռասայական 
և այլ տարբերություններից նույնն են և կազմում են մեկ միասնական 
ընդհանրություն կամ համայնք («ումմա»): Սա պանիսլամիզմի (համիս-
լամականության), ավելի ճիշտ նեոպանիսլամիզմի տիպիկ դրսևորում է, 
որը քարոզում է աշխարհի բոլոր մահմեդականների միավորման գաղա-
փարը կամ մեկ միասնական պետության, կամ տարբեր պետությունների 
համադաշնության մեջ: Որպես կանոն մերօրյա պանիսլամիստները քա-
րոզում են իսլամի և քրիստոնեության անհամատեղելիության մասին, 
ուստի և բացառում են երկխոսության հնարավորությունը Արևելքի և 
Արևմուտքի միջև և առաջին հերթին կրոնի բնագավառում: Նման հար-
ցադրումը հիմնված է իսլամի աշխարհի (դաբ-ալ-իսլամ) հակադրման 
վյոս ոչ մահմեդական աշխարհին, կամ պատերազմի աշխարհին (դւսր-
ալ-հարբ), ինչպես նաև իսլամի բացառիկության կոնցեպցիայի վրա: Ընդ 
որում, ի դեմս քրիստոնեության և աստծո մասին նրա պատկերացումնե-
րի (նկատի ունենալով նրա երեք իպոստասիաները) շիաները տեսնում 
են ոչ այլ ինչ, քան բազմաստվածություն: ժամանակին դա Խոմեյնիի և 
նրա կողմնակիցների համար ծառայում էր որպես հակաարևմւոակա-
նության գաղափարական հիմնավորում, որը պետք է ըստ նրանց, ըն-
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կած փնի ցանկացած իսլամական պետության քաղաքականության հիմ-
քում: 

ճիշտ է, թեև մահմեդական երկրները ներկայումս չեն առաջնորդ-
վում «իպւսմի աշխարհի» ե "պատերազմի աշխարհի» սկզբունքով ե ոչ 
իսլամական երկրների հետ հարաբերություններում պահպանում են մի-
ջազգային իրավունքի ընդունված նորմերը, սակայն աշխարհը և մարդ-
կությունը երկու միմյանց հակադիր ու թշնամական մասերի բաժանման 
գաղափարը իսլամական աշխարհի արդի գաղափարախոսները ձգտում 
են հիմք ծառայեցնել «համաշխարհային նոր աշխարհակարգ» ստեղծե-
լու համար: Նման մոտեցման տրամաբանական եւքը ի վերջո հանգում է 
նրան, որ իսլամական աշխարհը պետք է կազմի մի առանձին դաշինք 
կամ ընդհանուր համայնք («ումմա»), որի ժամանակակից ընկալումը ոչ 
այլ ինչ է, եթե ոչ ազգերի իսլամական մի համագործակցություն, որը 
արևմուտքի կողմից իրականացվող գլոբալիգացման քաղաքականութ-
յան պայմաններում իսլամական աշխարհը փրկելու է ատլանտիզմի ա-
ճող գրոհի սպաոնափքից^Այսպիսով, պետության վերաբերյալ շիական 
կոնցեպցիան որպես վերջնական նպատակ համարում է համաշխարհա-
յին իսլամական համագործակցության ստեղծումը, իսկ որպես միջանկ-
յալ ստադիա՜ «իսլամական պետությունների» ստեղծումը: Շիական գա-
ղափարախոսները կոչ են անում մահմեդական երկրներին համախմբվել 
«իսրոմի Միացյալ նահանգների», կամ որ միևնույնն է «Իսլամական 
Հանրապետությունների միության» մեջ, միաժամանակ հույս հայտնե-
լով, որ վերջ ի վերջո համայն աշխարհի ժողովուրդները կապրեն «իսլա-
մի օրենքներով»: 

Ինչպես հայտնի է, գլոբալացումը փոփոխություններ է մտցնում 
«պետություն-ազգ», «ազգային» (պետական) սահմաններ հասկացութ-
յունների մեջ: Այն ենթադրում է նաև ստանդարտացում, որն աստիճա-
նաբար հանգեցնում է ազգային արժեքների կորստին: Դրա հետևանքով 
անխուսափելիորեն տեղի է ունենում արևմտյան ստանդարտների դեմ 
ընդվզում և պայքար հանուն ազգային արժեքների վերածննդի ու պահ-
պանման, ազգերի ու էթնիկական խմբերի ինքնորոշման: Ինչպես տես-
նում ենք, գլոբափզացումը իր որոշակի դրական հատկանիշների հետ 
միաժամանակ ունի նաև բացասական կողմեր, մասնավորապես նա 
տանում է դեպի միջքաղաքակրթական և այլ հակամարտությունների: 
Մտանդարտացումը հատկապես ցավոտ է ընկալվում ավանդական և 
կիսաավանդական գիտակցություն ունեցող հանրության կողմից, որով-
հետև նա գլոբալիզացիոն գործընթացներն ընկալում է որպես բռնի ներ-
խուժում դարերի ընթացքում ձևավորված իր աշխարհը, իր ավանդույթ-
ները, իր մշակույթը, իր կրոնը և առհասարակ իր արժեքային համակար-
գը: Դրա պատճառը գուցե այն է, որ աշխարհում հաստատված ու ընթա-
ցող գլոբալիզացիոն գործընթացը բավականին անկատար է, միակողմա-
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նի ե չափից ավեփ «արևմաամետ»: Երեի թե այդ մոդելը հարմարեցված 
չէ լիարժեք միջքադաքակրթական և միջմշակութային շփումների հա-
մար: 

Քանի որ իսլամը հիմքեր չունի գլոբալ գաղափարախոսություն 
դաոնալու համար, ուստի նա որդեգրում է հակագլոբալիստական գաղա-
փարախոսություն և վարքագիծ: Հայտնի է, որ հակագլոբալիստական 
գաղափարախոսությունն ունի բազմաթիվ տարբերակներ, սակայն վեր-
լուծաբանները գտնում են, որ ներկայումս նրա իսլամական տարբերակը 
հանդիսանում է ամենասուր ե գործուն տարբերակներից մեկը: 

Առաջնորդվելով հակաարևմտյան էմոցիաների անհաղթահարելի 
փցքով, իսլամական կազմակերպությունները ժխտում ու չեն ընդունում 
Արևմուտքի «անաստված» ապրելակերպը, իսկ արևմտյան ժողովրդա-
վարությունը, հատկապես նրա անձի ու իրավունքների պաշտպանութ-
յան սկզբունքը, հայտարարում են մարդկության բոլոր դժբախտություն-
ների հիմնական պատճառը:Այդ կազմակերպությունների գաղափարա-
խոսության համաձայն, ժողովրդավարական սկզբունքների ճանաչումն 
ու ընդունումը և մահմեդական հասարակության կողմից նրանց գործնա-
կան կենսագործումը ծանր մեղք է իսլամի ճշմարիտ հետևորդների հա-
մար28: Իսլամական երկրներում, հատկապես Իրանի Իսլամական Հան-
րապետությունում, տիրապետող է նաև այն կարծիքը, որ Արևմուտքը մի 
շարք երկրներում և առաջին հերթին Իրանում, քաղաքականացնում է 
«մարդու իրավունքների» հարցը: Հայտնի է, որ իսլամի մեջ գոյություն 
ունի մահմեդականների վարքագծի գնահատման համակարգ, սկսած 
«ֆարզ»-ից (պարտադիր), մինչև «հարամը» (արգելված): Մահմեդական 
հոգևորականությունը մշտապես, իսկ քաղաքական էլիտան ըստ անհ-
րաժեշտության, դիմում է հիշյալ կրոնական կատեգորիաներին, ձգտելով 
ղրանով իսկ բոլոր մուսուլմաններին մոբիփզացնել իրենց քաղաքական 
նպատակներին հասնելու համար: 

Այսպիսով, իսլամական աշխարհի առջև արդի ժամանակներում 
կանգնած մարտահրավերներին դիմակայելու միակ ձևը դիտվւոմ է իս-
լամական դաշինքի կամ բլոկի ստեղծումը: Չժխտելով դրա ճանապար-
հին եղած դժվարությունները՛ մահմեդական աշխարհի ղեկավարները, 
այնուամենայնիվ, այն իրականացնելու հնարավորությունները համա-
րում են միանգամայն իրական29: Նման համագործակցության ստեղծ-
ման անհրաժեշտությունը այդ գաղափարի ջատագովները հիմնավորում 
են ինչպես մի շարք օբյեկտիվ-պատմական, այնպես էլ սուբյեկտիվ 
բնույթի գործոններով: Դրանց թվին են պատկանում իսլամական ինք-
նագիտակցության վերածնունդը, հիասթափությունը արևմտյան արժեք-
ների նկատմամբ, իսլամական քաղաքական համակարգի վերակստուց-
ման ձգտումը, նավթ արդյունահանող երկրների տնտեսական ու քաղա-
քական աճող ազդեցությունը և այլն: Ոչ պակաս կարևոր գործոն է և այն 
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իրողությունը, որ արդի միջազգային հարաբերությունների համակար-
գում մահմեդական երկրները դեռևս հանդես են գալիս ստորադաս վիճա-
կում, որը նրանց մոտ առաջ է բերում խորը անբավարարվածության և 
դժգոհոփյւսն զգացում, ինչպես նաև բնական ձգտում՝ ինքնավար քաղա-
քական, տնտեսական ու մշակութային զարգացման համար30: 

Իսլամական տեսաբանները շեշտում են, որ արևմուտքում մատե-
րիալիզմով տարվելը տանում է դեպի հոգևոր աղքատացում, իսլամական 
գիտակցությանը բնորոշ աշխարհի միասնական մոդելի խաթարում ու 
քայքայում: Որ առհասարակ տոտալ մատերիալիստական մոտեցումը ի 
դեմս «սպառողական հասարակության» խորթ է իսլամական կենսակեր-
պին և մահմեդական ժողովուրդների պատմական ավանդույթներին: 
Ըստ այնմ իսլամը ներկայացվում է որպես սոցիալական ազատագրման 
գաղավաւրախոսություն, որը մատնանշում է առանձնահատուկ զար-
գացման ուղի, որի հիմքում ընկած են արդարության սկզբունքները և որի 
նպատակակետը «համընդհանուր սոցիալական բարօրության պետութ-
յան ստեղծումն է»: 

Մահմեդական միասնության կամ դաշինքի ջատագովներն ան-
շուշտ գիտակցում են, որ առկա են այդ միասնությունը արգելակող ու 
խոչընդոտող բազմաթիվ գործոններ, որոնց թվին են պատկանում, օրի-
նակ, իսլամական պետությունների տնտեսական, առևտրական և ինտե-
լեկտուալ կախումը նախկին մետրոպոլիտ ներից, իսլամական երկրների 
միջև տարբերությունները քաղաքական գաղափարախոսությունների 
մեջ, նրանց մրցակցող աշխարհաքաղաքական ռազմավարությունները, 
կրոնական տարաձայնությունները (շիաներ, սուննիներ և այլն): Սա-
կայն կարևորն այն է, որ աշխարհիկ քաղաքական վարչակարգեր ունե-
ցող մահմեդական երկրների կառավարող վերնախավը բնավ չի ձգտում 
իսլամական դաշինքի ստեղծման քաղաքական դոկտրինի անհապաղ ի-
րականացմանը, որը, բնականաբար, նրանց համար հավասարազոր 
կփներ ինքնասպանության: 

Շատերը ենթադրում են, որ դեզինտեգրացիոն գործոնները իսլա-
մական համերաշխության զգացումների համեմատ կրում են ժամանա-
կավոր, անցողիկ բնույթ և ժամանակի ընթացքում դրանք կարող են հաղ-
թահարվել և արևելքում ժամանակակից միջազգային հարաբերություն-
ների զարգացման գործընթացը կտանի դեպի մահմեդական ժողովուրդ-
ների միասնական իղձի վւուլ առ վաւլ իրականացմանը31: Սակայն 
պետք է նշել, որ ավեփ մեծ թվով վերլուծաբաններ այս տեսակետը հա-
մարում են ոչ իրատեսական: 

Ներկայումս մահմեդական գաղափարախոսները հայտարարում 
են, որ արդեն մշակված է «միջազգային հարաբերությունների իսլամա-
կան տեսությունը», «իսլամական դիվանգիտության» սկզբունքները և 
այլն: Հիմնավորելով դրա շարժիչ դրդապատճառները, «Իսլամական դի-
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վանագիտություն» հետազոտության հեղինակներից մեկը՛ Հ. Սափքր 
գրում Է. «Կարելի է արձանագրել, որ քրիստոնյա ժողովուրդները միջազ-
գային իրավունքը պարտադիր Էին ճանաչում միայն միմյանց միջև իրա-
կանացվող հարաբերություններում: Ընդհուպ մինչև երկրորդ աշխարհա-
մարտի ավարտը արևմտյան երկրները միջազգային իրավունքը և դիվա-
նագիտական պրակտիկան չէին տարածում ոչ քրիստոնյա աշխարհի 
վրա ... Ուստի Իսլամը ևս պատվիրում է հետևել մահմեդականների և ոչ 
մահմեդականների համար միջազգային վարքագծի տարբեր նորմերի»: 
Սի շարք պետությունների սահմանադրություններում և օրենսդրական 
փաստաթղթելտւմ արձանագրված է, որ նրանց արտաքին քաղաքակա-
նությունը կառուցվում է «իսլամական սկզբունքների վրւս» (օրինակ, 
ԻԻՀ, Աֆղանստան, Պակիստան ե այլն)32: Սակայն պետք է նշել, որ որ-
պես կանոն, իսլամական այդ սկզբունքները կրում են ընդհանուր և դեկ-
լարատիվ բնույթ՛ առանց ճշտելու դիվանագիտական պրակտիկայի 
կոնկրետ իսլամական ձևերը: Հարկ է նշել, սակայն, որ վերջին տասնամ-
յակներում լուրջ քայլեր են կատարվում դրանց կոնկրետացման ուղղութ-
յամբ: 

«Իսլամական մեծ ընկերակցության» կամ «Իսլամւսկան համաշ-
խարհային պետության» գաղափարը ենթադրվում է սկզբում իրակա-
նացնել Ասիայում և Աֆրիկայում, ապա ալջ երկրագնւփ վրա: Ներկա-
յումս արդեն առաջին քայլերն են կատարվում այղ ուղղությամբ: ԻԿԿ 
շրջանակներում ստեղծվել են մի շարք տնտեսական դաշինքներ, գիտա-
կան և տեխնիկական հետազոտությունների կենտրոններ, ապահովագ-
րական ընկելտւթյուններ, տանկերային և ուղևորային նավատորմիղներ: 
Ստեղծվում են միացյալ առևտրական տարիֆներ, մշակվում են տնտե-
սական և տեխնիկական համագործակցության միասնական ծրագրեր, 
կապիտալ ներդրումների համապատասխան կառույցներ, կազմակերպ-
վում են իսլամական տարադրամային ֆոնդեր, միջազգային իսլամա-
կան տարադրամային գաոիներ, գործում է զարգացման իսլամական 
բանկը, իսլւսմական առևտրաարդյունաբերական պալատը, վիճակագ-
րական իսլամակւսն կենտրոնը, քայլեր են կատարվում մահմեդական 
ընդհանուր շուկա ստեղծելու ուղղությամբ և այլն: Իրողություն է ւրսրձել 
«Իսլամական համալսարանների», «Իսլամական տեղեկատվական հա-
մակարգի», «Իսլամական միջուկային ռումբի» (Պակիստան) և այլն 
ստեղծումը: Քայլեր են կատարվում նաև «Նոր իսլամական տնտեսա-
կարգ» ստեղծելու ուղղությամբ, որի կարևորագույն խնդիրներից մեկն է 
դիտվում մահմեդական երկրների ինտեգրացումը: Իսլամական աստվա-
ծաբանները նախագծեր են առաջ քաշում շարիաթի հիմքի վրա միաս-
նական օրենսդրություն ստեղծելու, իսլամական օրենքները համակար-
գելու (կոդիֆիկացնելու) վերաբերյալ, փորձեր են կատւսլտւմ մշակելու 
մի այնպիսի համընդհանուր սահմանադրություն, որը պիտանի փնի իս-
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|ւսմական համագործակցության բոլոր երկրների համար: Ծրագրվում է 
նույնիսկ «Իսլամական ՄԱԿ-ի ստեղծում»: Իսլամական համադաշնութ-
յան երկրների պաշտպանության հարցերով, ըստ նախագծումների, 
զբաղվելու է 20 միւիոնանոց «իսլամական մեծ բանակը»՝ 100-150 միլիոն 
մարգաց բաղկացած պահեստային ուժերի առկայությամբ:11յդ բանակի 
խնդիրներից մեկն է համարվում նաև այն հոգերի հետնվաճումը, որոնք 
մահմեդականներից գրավվել են Իսրայելի և այլ պետությունների կող-
մից: 

Իսլամական երկրները պլանավորում են ստեղծել նաև սեփական 
ռսպմաարդյունաբերական համափր: Արևմտյան փորձագետների կար-
ծիքով, «իսլամական ռազմական արւլյունաբերության» ստեղծումը այ-
սօր բոլոր հնարավորություններն ունի իրականություն դաոնալու՛13: Որ-
պես ապագա իսլամական պետության տնտեսական ու ֆինանսական 
հիմք ենթադրվում է օգտագործել մահմեդական երկրներում առկա նավ-
թի հարուստ պաշարները34: 

«Համաշխարհային մահմեդական պետության» կոնցեպցիան 
հնարավոր է համարում անկախ իսլամական պետությունների միավոր-
ման տարբեր ձեեր: ժամանակի ընթացքում այդ պետությունները կկազ-
մեն համաշխարհային իսլամական համադաշնություն, որոնց անդամնե-
րը կարող են ունենալ իրենց կառավարությունները, պետական սահման-
ները, սակայն կունենան կառավարման միատեսակ համակարգ ու ապ-
րելաձև, կօգտվեն միասնական մահմեդական իրավունքից, որի հիմքում 
ընկած են Ղուրանը, շարիաթը, հադիսները և ֆիկհը: 

Այս բոլորը պանիսլամական երազանքնե՞ր են, քարոզչական 
նպատակներ հետապնդող տեսություննե՞ր, թե" ունեն իրականանալու 
ռեալ հնսւրավորու թյուն ներ: Մի շարք արևմտյան վերլուծաբաններ 
գտնում են, որ ազգերի իսլամական համագործակցության ստեղծման 
նպատակը միանգամայն ռեալ է և նույնիսկ մոտ է իրականացման: Ամեն 
ինչ կախված է առաջին հերթին այն բանից, թե ինչպիսիք են իսլամա-
կան աշխարհի ինտեգրացման հնարավորությունները: Համենայն դեպս 
ոչ ոք չի կարող ժխտել այն փաստը, որ իսլամը, շնորհիվ իր ունիվերսա-
ւիզմի, որն ունակ է անցնելու ռասայական, գաղափարական և աշխար-
հագրական սահմանները35, կարողանում է ապահովել մահմեդական 
աշխարհի կուլտուր-կրոնական միասնության որոշակի աստիճան: 

Աակայն որպեսզի իսլամը վերածվի «նոր համաշխարհային հա-
մակարգի», անհրաժեշտ է այն դավանող երկրների ինտեգրացման հա-
մեմատաբար բարձր մակարդակ բազմաթիվ բնագավառներում և առա-
ջին հերթին տնտեսական, քաղաքական, գաղափարական, ռազմական 
ե այլն, որը, սակայն, ներկայումս բացակայում է: Դրա հեռանկարները 
ևս, համենայն դեպս տեսանեփ ապագայի շրջանակներում, դժվար է 
հուսադրող համարել: Խոչընդոտող գործոնները բազմաթիվ են ու բագ-
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մատեսակ: Օրինակ, նավթ արդյունահանող երկրների միջև շուկաների 
համար պայքարի հետևանքով առաջացող հակասությունները36, տար-
բեր երկրների ազգային եկամուտների միջև եղած մեծ տարբերություն-
ները, գաղափարախոսական, քաղաքական, կրոնական բնույթի ներհա-
կությունները և այլն: Հատկանշական է, որ մահմեդական երկրներին սւ-
ռայսօր դեոևս չի հաջողվել մշակել միասնական դիրքորոշում նույնիսկ 
այն հարցերի կապակցությամբ, որոնք վերաբերում են մահմեդականնե-
րի կոնֆլիկտներին ոչ մահմեդականների հետ (օրինակ Ղարաբաղ, Չեչ-
նիա, հնդկա-պակիստանյան կոնֆլիկտ, Կիպրոսի պրոբլեմ և այլն): 
Մահմեդական երկրները բարձր աստիճանի համերաշխություն են դրս-
ևորում միայն համաշխարհային քաղաքականության գլոբալ հարցերի 
շուրջ: 

«Իսլամական միասնական պետություն» ստեղծելու գաղափարը 
հաճախ ճեղքվածքներ է տափս նաև այն պատճառով, որ ճակատ աո 
ճակատ բախվում է իսլամական երկրների տեղական նացիոնալիզմի 
հետ: Բացի այդ, մահմեդական շատ երկրներ նախապատվությունը տա-
փս են ոչ թե կրոնական, այլ քաղաքական-ազգայնական գաղափարնե-
րի ներքո միավորման սկզբունքներին (օրինակ՝ պանարաբիզմ): Վերջա-
պես կարևոր է նշել որ աշխարհիկ-քաղաքական վարչակարգ ունեցող 
իսլամական մի շարք երկրների քաղաքական էփտայի կողմից առհասա-
րակ մերժվում է իսլամական քաղաքական դոկտրինը, կամ որ միևնույնն 
է, իսլամական միասնական պետություն ստեղծելու գաղափարը: 

Դարերի ընթացքում արևմուտքը ոչ արևմուտքի մոտ խթանել է թե-
րարժեքության զգացում: Իսլամական աշխարհը չափազանց զգայուն է 
ընկալում այգ երևույթը և հատկապես իր ավանդական մշակույթին 
սպառնացող գործընթացները: Արևմտյան ու իսլամական քաղաքակր-
թությունների միջև միմյանց նկատմամբ ամվստահություն ու վախ առա-
ջացնող զգացումները հիմնված են դարերից եկող հիշողության վրա: Այ-
սօր Արևելքը վարձում է իր վրայից թոթափել այդ բեռը: Իսլամը դարերի 
ընթացքում ենթարկվել է արևմտյան քաղաքակրթության ինտենսիվ ազ-
դեցությանը, իսկ այսօր նա ներքաշվել է հետարդյունաբերական բարձր 
տեխնոլոգիական զարգացումների մեջ՝ իրականում պատրաստ չփնելով 
դրան: Հիրավի, գլոբալիզացիային անպատրաստ քաղաքակրթություն-
ները հայտնվում են ծանր վիճակում: Սեր օրերում մահմեդական Արևել-
քը դա իսլամական արմատականության կամ իսլամիզմի էպիկենտրոնն 
է, որը մարտահրավեր է նետել Արևմուտքին37: Իզուր չէ, որ դեռևս 1991թ. 
կեսերին Զ. Բժեզինսկին Սերձավոր ԱրԱղքն անվանել է Եվրասիական 
Բալկաններ, նկատի ունենալով այն իրողությունը, որ ներկայումս այդ 
տարածաշրջանը հանդիսանում է գլխավոր ապակայունացնող գործո-
նը.՛ 
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1990-ական թվականների սկզբից իսլամիստները ծավալեցին լայ-
նամասշտաբ ահաբեկչական պատերազմ, որի շրջանակները դուրս ե-
կան Սերձավոր Արևելքից և տարածվեցին համարյա ամբողջ աշխար-
հում: ժամանակակից ահաբեկչությունը չունի աշխարհագրական սահ-
մաններ, նրան բնորոշ են լոկ քաղաքական-հոգեբանական սահմաննե-
րը: Սիջսպգային ահաբեկչությունը ինքնին ժամանակակից զինված առ-
ճակատման դրսևորումներից մեկն է, սակայն նա ունի նաև մի շարք յու-
րահատուկ գծեր, որոնք նրան տարբերում են փոքր պատերազմի մյուս 
ձևերից: Իսլամական ահաբեկչությունը միջազգային ահաբեկչության 
մաս է կազմում և գործում է թե' իսլամի տարածման ավանդական 
շրջաններում և թե'դրա սահմաններից դուրս: 

Անկասկած իսլամը ահաբեկչական կրոն ներկայացնելը կարող է 
մեծագայն վնաս հասցնել աշխարհի ժողովուրդների միջև գոյություն ու-
նեցող հարաբերություններին: 2001թ. սեպտեմբերի 11-ի ողբերգությունը 
Նյու-Ցորքում մարդկությանը կանգնեցրեց նոր մարտահրավերների 
առջև: Շատերը հակված են կարծելու, որ սեպտեմբերի 11-ը ոչ թե պար-
զապես մի ողբերգություն է, այլ շրջադարձային իրադարձություն: Պե-
տությունները և աշխարհի բոլոր մտածող մարդիկ գիտակցում են, որ իս-
լամական ահաբեկչությունը լուրջ սպառնալիք է դարձել աշխարհի անվ-
տանգությանը: Շատերը նույնիսկ թյուրիմացաբար հակված են նույնաց-
նել ահաբեկչությունը և իսլամը՝ մռայլ կանխագուշակումներ անելով ա-
պագայում կրոնական պատերազմների հավանականության մասին: 
Սեպտեմբերի 11-ի իրադարձությունները շատերին բերեցին այն համոզ-
ման, որ իսլամը Արևմուտքի գոյության համար կարող է դառնալ ռազմա-
վարական սպառնայիք՝ ինչպիսին Խորհրդային Միությունն էր «Սառը 
պատերազմի» տարիներին: Ամերիկացի հայտնի քաղաքագետ Աեմյուել 
Հանդինգտոնի քաղաքակրթությունների բախման տեսությունը կրկին իր 
վյւա է սևեռում պետությունների և քաղաքագետների ուշադրությունը: 
Ինչպես հայտնի է, այդ տեսության համաձայն39, եթե X X դարը գաղա-
փարախոսությունների բախման հարյուրամյակ էր, ապա XXI դարում 
կոնֆլիկտները պետք է տեղի ունենան քաղաքակրթությունների կամ 
կրոնների միջև: Հանդինգտոնը առաջին անգամ շրջանառության մեջ 
մտցրեց «քաղաքակրթությունների բախում» հասկացությունը: Համա-
ձայն նրա տեսության, աշխարհում ամենավտանգավոր և արյունալի 
կոնֆլիկտներն ընթանալու են տարբեր մշակույթների և քաղաքակրթութ-
յունների պատկանող խմբերի միջև: Ընդ որում Հանդինգտոնը իսլամը 
համարում է միջազգային հանրության անվտանգությանը սպառնացող 
նոր հզոր գործոն: Նրա կարծիքով մարդկությանը սպասում են նոր գլո-
բալ պատերազմներ: Հակամարտության հիմնական առանձնահատ-
կություններից մեկը կլինի քրիստոնեական և իսլամական քաղաքակր-
թությունների բախումը: Հանդինգտոնի կարծիքով արևմտյան և իսլամա-
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կան քաղաքակրթությունները ւսրղեն 1300 տարի գտնվում են պատե-
րազմական վիճակում ե այդ պատերազմը չի դրսևորում հանգելու նշա-
ներ: «Սառը պատերազմի» ավարտը մարդկության ւսոջև բաց արեց նոր 
շրջան' պայքար Արևմուտքի և «ոչ Արևմուտքի» միջև: Ետսառըպաաե-
րւսզմյան աշխարհում կոնֆլիկտը գաղափարախոսությունից ու տնտե-
սությունից վերաճեց մշակութայինի: Համաձայն Հւսնդինգտոնի, գլոբւս-
լիզսւցիան պայմանավորում է միջազգային քաղաքակրթական հարաբե-
րությունները: Աշխարհը գնալով նեղանում է և սրվում է մշակութային 
տարբերությունների գիտակցությունը: Հւսնւլինգտոնի մալե|ր հիմնված է 
այն գաղափարի վրա. որ միջազգային համակարգը, որը նախկինում 
բւալկացած էր երեք բլոկներից (աշխարհներից), այսօր վերակառուց-
վում և վեր է ածվում մեկ նոր համակարգի, որը բաղկացած է ութ քաղա-
քակրթություններից (արևմտյան, ճապոնական, իսլամական, սլավոնա-
կան, ուղւլափաո-պավոնակւսն, հինդուիստական, լատինաւսմհրիկյան և 
կոնֆուցիոնւսկան): Հանդինգտոնը համոզված է, որ իրար հետ մրցակ-
ցոդ ուժային բլոկները աււրսգւսյում կսկսեն տարբերակել իրենց պատ-
կանելությունը համաձայն որոշակի քաղաքակրթության: «Վերջին հաշ-
վով մարդկանց համար կարևոր է ոչ թե քաղաքական գաղավսսրւսխո-
սությունը կամ տնտեսական հետաքրքրությանը: Հակառակը, ընտանի-
քը, արյունը և համոզմունքը, սրանք այն տարրերն են, որոնցով մարդիկ 
իրենց նույնականւսցնում են և ինչի համար նրանք պայքարելու և մահա-
նալու են: Այդ իսկ պատճառով քաղաքակրթությունների բախումը կվտ-
խարինի «Սառը» պատերազմին որպես գրւբալ քաղաքւսկւսնության 
գլխավոր գործոն»: Տարբեր քաղաքակրթություններ, ըստ նրւս, ստեղծում 
են տարբեր արժեքային համակարգեր, որոնք շատ ւսվելի դժվար է հաշ-
տեցնել, քան գաղափարախոսությունների բախումը: 

Չնայած Արևմուտքը ուժերի ծաղկմւսն շրջանում է, սակայն այ-
նուամենայնիվ մի շարք երկրներում նրւս գաղափարները արձւսգւսնք 
չեն գտնում, կամ ուղղակի կշ]տ չունեն: Ընդ որում, դա հավասարապես 
վերաբերում է ինչպես իպամական երկրներին, այնպես էլ կոնֆուցիոնա-
կան, բոսլդայական, հինդուիստական, ուղղափառ-քրիստոնեւսկան և 
այլ մշակույթներ ունեցող երկրներին: Շատ քաղաքակրթություններ 
հակված են դիմագրավելու այն գաղափարին, որ Արևմտյան նորմերը 
համամարդակային են: Օրինակ՝ արևմուտքի ջանքերը արմատավորելու 
ազատական ժողովրդավարություն և մարդու իրավունքների սկզբունքը, 
շատ երկրների կողմից ընկալվում է որպես նեոիմպերիալիզմ: Արևմտյան 
արժեքներն ու «արդիականություն» հասկւսցսւթյուններր շատ դեպքե-
րում խորթ են իսլամական աշխարհին: Հանդինգտոնը նաև գտնում է, որ 
մարդկանց մշակութային հակումները ենթագիտակցական, նախասկզբ-
նական ե նախապատմական են: Այդ իսկ պատճառով մշակութային բա-
ժանումը ժողովուրդներին շատ ավելի է հեռացնում միմյանցից, քւսն 
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"Սառը պատերազմի» տարիներին «երկաթյա վարագույրի» գաղւսփա-
Й?: 

Անկա]ս Հանդինգտոնի տեսությունից, այսօր լուրջ խոսակցութ-
յուններ են գնում քրիստոնեության և իսլամի անհամատեղելիության մա-
սին: Ի դեպ, առաջին անգամ այդ մասին արտահայտվել է իմամ Խոմեյ-
նին: Մեր օրերում արեմտյան մի շարք վերլածաբաններ կանխատեսում-
ներ են անում, որ ապագայում ամենավտանգավոր բախումները տեդի 
կունենան Արեմուտքի ամբարտավանության, իսլամի անհանդուրժողա-
կանության ե չինական ինքնավստահության պատճառով: 

Սակայն կան նաև այս մռայլ կանխատեսումները մերժող գիտ-
նականներ, որոնց կարծիքով ժամանակակից աշխարհում կրոնական 
ինքնագիտակցության վերելքը չի կարելի միանշանակորեն դիտարկել 
որպես բախումներ ծնալ աղբյուր: Օրինակ, ֆրանսիացի Օլիվյե Ռուան, 
որը իսլամի վերաբերյալ մեծաթիվ աշխատությունների հեղինակ է, 
գրում է. «Ես չեմ հավատում քաղաքակրթությունների միջև պատերազ-
մին: Կարծում եմ, այստեղ խոսքը գնում է ւսվեփ շուտ անցումային շրջա-
նի պրոբլեմների վերաբերյալ, ինչպես նաե իսլամիստների շրջանում ի-
դենտիկաթյան յուրահատուկ ճգնաժամի մասին: Ուշադրություն դարձ-
րեք, որ ԱՄՆ-ում ահաբեկչությունների համարյա բոլոր մասնակիցները 
մի ինչ-որ ժամանակ ապրել են Արևմուտքում: Ուրեմն չի կարելի խոսել 
տարածաշրջանների բախման մասին, ինչպես դա եղել է «դասական» 
պատերազմների ժամանակներում: Խոսքը ավելի շուտ վերաբերում է 
Արևմուտքի ներքին ճգնաժամի մասին40»: ՚ 

Ինչպես հայտնի է, 2001թ. ՄԱԿ-ը հայտարարել էր քաղաքակր-
թությունների երկխոսության տարի, դրանով իսկ անշուշտ ցանկանալով 
շեշտել, որ քաղաքակրթությունների երկխոսությունը այլընտրանք չունի: 
Այսօր, ինչպես և դարեր շարունակ, երկրագնդի խաղաղությունը պայ-
մանավորված է տարբեր ազգերի ու նրանց ղեկավարների կողմից իրա-
կանացվալ ջանքերով և բարի կամքի դրսեորմամբ: 

VAHAN BAIBOURT1AN 

ISLAM AND ITS IDEOLOGICAL-POLITICAL REFLECTIONS IN 
POLITICS OF MUSLIM STATES AND PRESENT-DAY INTERNATIONAL 

RELATIONS 

Islam is a world religion - Lhe youngest after Buddhism and Chrislianity. 
Though Islam is Iradilionally thoughL lo be widesprcad in countries of the Near and 
Middle East and North Africa, it effectively has a present-day ränge from the Atlantic 
Ocean to the Pacific. Analysts rcport a growing world-scalc impact of Islamic sLatcs 
on global events. Islam's internal slrenglh and rapid proliferation can be attribuled to 
the fact that it is the religion of the world Community ("Urnma") of Muslims, rather 
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էհ an any one given nation or people, which does not recognize any political borders. 
Therefore. Islam is a religion of a total nature. To date. political events of the Muslim 
East continue to be perceived mainly through the lens of religion. 

The paper provides a detailed overview of the reasons for the present-day 
"boom" of Islam. It analyzes the factors that facilitale the persistent politieization of 
Islam. It indicates that modem Islam is an active political factor. which influences. 
among other things. contemporary international relations. The paper provides 
comprehensive research into role of the Islam factor in domestic and foreign policies 
of the Islamic Republic of Iran. Special attention has been paid to the correlation of 
Islam and nationalism. The paper shows that oflen, Islam and nationalism act in 
conjunction. There is a special emphasis on the fact that in terms of their international 
relations. Muslim East countries still prefer pragmatic interests to Islamic values. The 
paper particularly highlights the problems of Islam and globalization. It speeifies that 
in our days, the Muslim East is the epicenter of Islamic fundamentalism. which has 
challenged the West. Present-day terrorism does not recognize geographic borders. 
The paper also highlights that. in any case, Islam may not and should not be presented 
as a terrorist religion, because it can seriously undermine the relationship between 
world peoples. 
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ԳՈՀԱՐ ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆ 

ԻՐԱՆԻ ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ՆՐԱ ՇՈՒՐՋ ԾԱՎԱԼՎՈՂ 

ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Այսօր միջազգային հանրության ուշադրությունն առավել քան 
երբևէ սևեռված է Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմը: Հիմ-
նական խնդիրը Իրանի միջուկային ծրագիրն է, որը խիստ մտահոգում է 
հատկապես Արևմտյան տերություններին: Թեման ալպիական է, քանի 
որ տարածաշրջանում երեք պետություն արդեն ունեն միջուկային զենք՝ 
Հնդկաստանը, Պակիստանը և Իսրայելը, որոնք սակայն նմանատիպ 
խիստ վերաբերմունքի չեն արժանացել: Դրա հիմնական պատճառը 
կարոդ է հանդիսանւպ ԱՄՆ-ի ռազմավարական շահերի առկայությունն 
Իրանում՝ կապված նրա աշխարհաքաղաքական դիրքի և բնական 
հարստությունների հետ: Չենք բացառում նաև այն փաստը, որ Սիացյալ 
Նահանգները ոչ օրինական է համարում իրանի կառավարող մարմին-
ները: Միևնույն ժամանակ, կարծում ենք առավել կարևոր հանգամանք է 
հանդիսանում այն, որ Իրանն այսօր առավելապես համագործակցում է 
Ռուսատանի Դաշնության և Չինաստանի՝ ԱՄՆ-ի նախկին և ապագա 
մրցակիցների հետ: Ի դեպ, Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի 
նկատմամբ կոշտ դիրքորոշումը, միաժամանակ կարող է հարվւսծել և' 
ՌԴ-ի, և' Չինաստանի շահերին: Չէ" որ Իրանը հանդիսանում է Չինաս-
տանին էներգակիրներ մատակարարող գլխավււր պետություններից մե-
կը, ինչպես նաև ՌԴ-ից զենք գնող երրորդ պետությունը: Եվ ընդհանրա-
պես, կարծում ենք, որ միջուկային զենք ունեցող պետությունների «ա-
կումբր» լուրջ վերաձևման կարիք ունի: Փաստացիորեն երեք պետութ-
յուն արդեն ունեն միջուկային զենք, սակայն նրանք դեռևս պաշտոնա-
պես չեն մտնում միջուկային զենք ռւնեցալ պետությունների խմբի մեջ: 

Ինչ վերաբերում է ԻԻՀ-ին, ապա կարծում ենք, որ այն հետապն-
դում է մեկ նպատակ, տարածաշրջանում դառնալ ազդեցիկ պետություն, 
մասնակցել տարածւսշրջանային կարևորագույն խնդիրների կարգա-
վորմանը, իր տեղն ու դերն ապահովել Մերձավոր և Միջին Արևելքում 
ծավալվող գործընթաց ներին: Դրա վառ ապացույցն է վերջերս մշակ-
ված՝ Իրանի «20-ամյա հեռանկարի» ծրագիրը, ըստ որի 20 տարի անց 
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Իրանը պետք է լինի տարածաշրջանում զարգացած և հզոր տերություն: 
Դրան հասնելու համար ԻԻՀ-ն աոաջին հերթին մեծ ուշադրություն է 
դարձնում գիտատեխնիկական զարգացմանը, էներգետիկ կարողութ-
յունների րազմազանեցմանը: 

Հատկանշական է, որ դեոևս 1970-ակւսններին պաշտոնական 
Թեհրանը երկրի էներգետիկ կարողությունների բագմազանեցմւսն մա-
սին որոշում էր ընդունել: Այդ գործում, որքան էլ տարօրինակ է. Իրանին 
օգնեցին հենց Արևմտյան տերությունները: Հիշեցման համար կարող 
ենք նշել, որ դրա հիմքը դրվել է դեոևս 1978թ. օգոստոսին, երբ ԱՄՆ-ի և 
Իրանի միջև ստորագրվեց համաձայնագիր, ըստ որի' ԱՄՆ-ը պարտա-
վորվում էր կառուցել ատոմային էներգետիկ 8 կառույց: Բացի ւսյդ. 
դեոևս 1960-ականների վերջին Թեհրանի համալսարանի միջուկային 
կենտրոնում գործում էր Սիացյալ Նահանգների կողմից տեղադրված 5 
ՄՎտ ընդհանուր հզորությամբ հետազոտական ռեակտոր, որն աշխա-
տում էր բարձր հարստացված ուրանով /հարստացման աստիճանը հե-
տագայում 93%-ից իջեցվեց 20%-ի/: ԱՄՆ-ը հատկացրել էր նաև «տաք 
խուց» ոչ մեծ քանակի պլուտոնիում առանձնացնելու համար՛: Նախա-
տեսվում էր մինչև 2000թ. կառուցել 20 ԱԷԿ՝ 23 հազար մեգւսվատ ընդ-
հանուր հզորությամբ, որի շնորհիվ Իրանը կդաոնար Մերձավսր և Սիջին 
Արևելքում ատոմային էլեկտրակայանների ցանց ունեցող հզոր տերութ-
յուններից մեկը: 1976թ. ԳՖՀ-ի «Աիմենս» կորպորացիան ատոմակա-
յանների կառուցման աոաջին փորձն իրականացրեց Բուշեհրում: Այդ 
գործին մեծապես աջակցում էր նաև Ֆրանսիան՝ ծրագրելով ատոմակա-
յաններ ստեղծել Աբադանում և Ահվազում: Ֆրանսիացիները նախատե-
սում էին Քարտն գետի ափին՝ Ահվազում, կառուցել PWR (Pressurcd 
Water Reactor) տիպի 950 ՄՎտ հզորությամբ երկու ռեակտոր (յուրա-
քանչյուրը մոտ 2 մլրդ դոլար արժողությամբ)2: Այդ ամենով հանդերձ, Ի-
րսւնում սկսվեցին ուրանի հանքավայրերի որոնման աշխատանքները, 
պանք պսակվեցին հաջողությամբ: Յազդ նահանգում հայտնաբերվեց 
ուրանի որոշակի քանակի պաշար, որն այսօր Մերձավոր Արևելքում հա-
մարվում է ամենախոշորը: 

Սակայն Իրանի Իսլամական Հեղափոխությունը խոչընդոտեց 
գերհզոր տերությունների ծրագրերի իրականանացմանը, քանզի նորաս-
տեղծ թեոկրատիկ կառավարությունը հրաժարվեց Արևմտյան տերութ-
յունների յուրաքանչյուր օգնությունից, այդ թվում նաև՝ միջուկային ոլոր-
տի աշխատանքներում: Իրանի Ատոմային էներգետիկայի կազմակեր-
պությունը չեղյալ հայտարարեց նախկինում կնքված պայմանագրերը 
ԳՖՀ-ի, Ֆրանսիայի և ԱՄՆ-ի հետ: 

Ինչպես Ջորջ Բուշ Ավագը, այնպես էլ Բիը Քլինթոնը Իրանի 
նկատմամբ վարում էին կոշտ քաղաքականություն՝ սահմանափակելով 
արևմտյան առաջադեմ տեխնոլոգիաների ներկրումը Թեհրան: Ապի-
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տակ տան անմիջական ճնշման տակ հայտնվեցին Արգենտինան, Բրա-
զիլիսւն, Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Հնդկաստանը և Ֆրանսիան, ո-
րոնք ստիպված դադարեցրին միջուկային նյութերի և սարքավորումների 
ներմուծումն Իրան: Միջուկային ոլորտում Իրանի հետ շարունակեցին 
համագործակցել Չինաստանը ե Պակիստանը3: 

Աոաջին հայացքից, այսօր կարծես թե որևէ բան չի վտխվել. ԻԻՀ-
ն բազմիցս հայտարարել է, որ Իրանի միջուկային հետաքրքրություննե-
րը գործում են «խաղաղ ատոմ» ծրագրի շրջանակներում, այսինքն՝ այն, 
ինչ ժամանակին Իրանում վարձում էին իրականացնել ԱՄՆ-ը, Ֆրան-
սիան և Գերմանիան: Ի դեպ, 1997թ. հուլիսին Ատոմային էներգիայի մի-
ջսպգւսյին գործակալության (այսուհետ՝ ԱԷՄԳ) տնօրեն Հանս Բելիքսը, 
դրական էր համարել Իրան-ԱԷՄԳ համագործակցությունը4: 

2001թ. մարտին Ռուսաստանի Դաշնություն այցելեց Իրանի նա-
խագահ Մոհամմադ Խաթամին, և բանակցությունների սեղանին, ի թիվս 
մի շարք այլ հարցերի, դրվեց նաև Իրանի միջուկային ծրագրերին Ռու-
սաստանի առավել գործնական աջակցության հարցը: Ի վերջո Բուշեհ-
րի կառուցման գործն իր ձեռքը վերցրեց Ռուսաստանը, և այժմ նրա ա-
ջակցությամբ Բուշեհրում կառուցվում է ВВЭР-1000 տիպի ռեակտոր, ո-
րը չի կարող օգտագործվել միջուկային զենք ստեղծելու համար : 

2002թ. Իրանի կառավարությունը հայտարարեց երկրի միջուկա-
յին էներգետիկայի երկարամյա ծրագրերի զարգացման մասին: Նախա-
տեսվում էր 20 տարվա ընթացքում ստեղծել ԱԷԿ՝ 6000 ՄՎտ ընդհանուր 
հզորությամբ, ինչպես նաև միջուկային վառելիքի ամբողջական ցիկլ՝ ա-
պագա ԱԷԿ-ներին վառելանյութ մատակարարելու նպատակով6: 

Սակայն իրավիճակը կտրուկ փոխվեց 2002թ., երբ Իրանի կառա-
վարությանն ընդդիմադիր համարվող Մոջահեդին-ե Խալղ* խմբակցութ-
յունն ի լուր աշխարհին հայտարարեց, թե ԻԻՀ-ն համաշխարհային 
հանրությունից գաղտնի զբաղված է ուրանի հարստացմամբ, և, որ ամե-
նակարևորն է, աշխատում է միջուկային զենք ստեղծելու ուղղությամբ: 
Ավելին, 2002թ. դեկտեմբերին Պենաագոնը, հենվելով արբանյակներից 

* Հիմնվել է 1965թ. Թեհրանի համալսարանականների կողմից, ովքեր դժգոհ էին 
շահի կառավարումից: Նրանց գաղափարախոսությունն էր՝ պայքարել շահա-
կան վարչակազմի, կապիտալիզմի, իմպերիալիզմի ն կղերականության դեմ: 
Նրանց հիմնական նպատակն էր՝ ստեղծել սոցիալիստական իսլամական հան-
րապետություն: Մոջահեդին-ե Խալդն աջակցում էր Խոմեյնիին հա կա ամերիկ-
յան գործունեության ժամանակ, և ողջունհց 1979թ. Իրանում ԱՍՆ-ի դեսպանա-
տան գրավումը: Սակայն շուտով նրանք դարձան Խոմեյնու վարչկազմին ծայ-
րահեղ ընդդիմադիրներ և նրանց գործունեությունը դարձավ խիստ վտանգավոր 
Խոմեյնու համար: Նա միջոցներ ձեռնարկեց կազմակերպությունը լուծարելու 
համար: Բայց Սոջահեդին-ե Խալդը, անցնելով ընդհատակ, շարունակեց իր գոր-
ծունեությունը ԻԻՀ դեմ : 
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ստացված տեղեկատվության վրա, հայտնեց, որ Արւսքի մոտ՜ Իրանի 
կենտրոնական մասում, կառուցվում է ծանր ջրի արտադրության ռեակ-
տոր7: 

2003թ. փետրվարի 21-23-ին Իրան այցելեց ԱԷՄԳ-ի ներկայացու-
ցիչների մի խումբ՝ Մ. էլբարադեի գլխավորությամբ: Նրանց ցույց տրվեց 
Նաթանզի ուրանի հարստացման սարքը, սակայն նրանց արգելեցին 
այցելել Արաքում գտնվող ծանր ջրի արտադրության գործարանդ և 
Ցազդի մոտակայքում գտնվալ ուրանի արտահանման հանքւսհորերը : 

2003թ. մայիսի 6-ին Իրանի փոխնախագահ և միջուկային էներ-
գիայի հանձնաժողովի նախագահ Ռ.11ղազադեն բացատրեց, որ ծանր 
ջուրն անհրաժեշտ է Իրանին, CANDU-ն տիպի ռեակտորը շահագործե-
լու համար: Սակայն այդ բացատրությունը չցրեց աոկւս լարվածությտ-
նըա: 

2003թ. սեպտեմբերի վերջին Իրանում, մի շարք ուսումնասիրութ-
յուններից հետո, ԱԷՄԳ-ի վտրձագետները Նաթանգում հայտնաբերե-
ցին բարձր հարստացված ուրանի հետքեր, որը հավելյալ լարվածության 
պատճառ դարձավ: Սակայն Իրանի ներկայացուցիչը ԱԷՄԳ-ում հայ-
տարարեց, թե այն Իրան է հասել ներմուծված սարքավորումների միջո-
ցով (խոսքը գնում էր Պակիստանից բերված ցենտրիֆուգների մւսսին-
Ի.Գ.) ': Բայց որոշ ժամանակ անց Իրանն ընդունեց, որ 1990թ. իրակա-
նացրել է ուրանի հարստացում՛ չտեղեկացնելով այդ մասին ԱԷՍ՚Դ-ին: 
Ի հավելումն այդ ամենի, 2004թ. փետրվարի 2-ին Աբդուլ Քադիր Խանը՝ 
պակիստանյան միջուկային զենքի հայրը, խոստովանեց, որ միջուկային 
տեխնոլոգիաներ է հանձնել Իրանին, Լիբիային, ԿԺ՜ԴՀ-ին և Մսղայ-
զիային 2: Այս հայտարարությունն ավելի ամրապնդեց Արևմուտքի այն 
կասկածը, թե Իրանը ձգտում է Պակիստանի օրինակով ստեղծել իր մի-
ջուկային զենքը չնայած որ, 2004թ. նոյեմբերի 15-ին Վիեննայում' 
ԱԷՍԳ-ի շտաբ-կայանում տեղի ունեցած քննարկումների ժամանակ, Ի-
րանը կրկին վերահաստատեց պաշտոնական իր տեսակետը, որ Միջա-
կային զենքի չտարա ծման պայմանագրի 2-րդ հոդվածի համաձայն՝ չի 
ձգտել և չի ձգտում ձեռք բերել միջուկային զենք13: Փոխարենը, Եվրո-
միությունն ընդունեց Իրանի իրավունքը, այն է՝ Միջուկային զենքի չտա-
րածման պայմանագրի անդամակցության շրջանակներում ատոմակա-
յանը շահագործել խաղաղ նպատակնելտվ: Աակայն այսօր Սիացյալ 
Նահանգների ճնշման տակ եվրոպական երկրները փոխել են իրենց 
դիրքորոշումը սույն խնդրի վերաբերյալ: 

Հարկ է նշել որ միջուկային ծրագրերի հարցում ԱՍՆ-ը դիմում է 
երկակի ստանդարտների. Իսրայելը, որ բացահայտ պնդում է իր տրա-
մադրության տակ եղած զանգվածային ոչնչացման զենքի առկայության 
մասին, չի ենթարկվում ճնշումների: Այդ կապակցությամբ ԱՍՆ-ի Ազգա-
յին անվտանգության նախկին խորհրդական Զ. Բժեգինսկին մատնան-
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շում է, որ Մերձավոր Արևելքում, փաստորեն, միայն Իսրայելն է, որ ունի 
միջուկային զենք, որն էլ, բնականաբար, նյարդայնացնում է Իրանին: 
Ըստ որոշ տվյալների՜ Իսրայեյը ունի մոտ 200 միջուկային ռումբ՛ : 

Միացյաւ Նահանգներն անհանգստացած է նաև Իրանում տեղա-
փոխման սարքերի՜ արղիականացված հրթիռների առկայությունից: 
ԱՍՆ-ի նախկին պետքարտուդար Քոլին Փաաելը իր ելույթներից մեկում 
մատնանշել է, թե Իրանն աշխատանքներ է տանում գոյություն ունեցող 
բսղիստիկ հրթիռների վերափոխման ուղղությամբ այնպես, որպեսզի 
ղրանք կարողանան կրել նաև միջուկային մարտագլխիկներ15: Խոսքը 
առաջին հերթին գնում է «Շահաբ-3» տիպի հրթիռի մասին: Շահաբ տե-
սակի հրթիռը կարող է հատել Իսրայելի սահմանը: Ի դեպ, հրթիռի թռիչ-
քի առավելագույն հեռավորությունը 1500 կմ է, իսկ հաշվարկայինը՝ 1300 
կմ16: Այն կարող է տանել 750 կգ քաշով մարտագլխիկ: «Շահսւբի» գոր-
ծողության շառավղում են գտնվում Մերձավոր և Սիջին Արևելքի, Կենտ-
րոնական և Հարավային Ասիայի տարածքները: 

Միացյալ Նահանգներն էլ ելնելով Ջ.Բուշ Կրտսերի վարչակազմի 
մշակած Մեծ Սերձավորարևելյան ծրագրերից՝ փորձում են իրենց վե-
րահսկողության տակ պահել ալջ տարածաշրջանը' չենթարկվող պե-
տությունների նկատմամբ իրականացնելով ճնշումների մի ամբողջ փա-
թեթ: Բազմիցս գրվել է, թե ԱՄՆ-ը կալտղ է հրթիոա-ավիացիոն ռմբակո-
ծություն իրականացնել իրանական այն օբյեկտների վրա, որոնք համա-
րում է ռազմավարական: Այնուհետև տեղեկատվություն տարածվեց, թե 
Իսրայելը ԱՍՆ-ից շուտ կռմբակոծի Իրանի միջուկային օբյեկտները, 
մանավանդ, որ վերջինս նման փորձ արդեն ուներ Իրաքի հետ կապ-
ված՛: Սակայն, ի տարբերություն Իրաքի, Իրանի միջուկային օբյեկտնե-
րը, որոնց թիվն անհայտ է, տեղակայված չեն մեկ վայրում, այլ ցրված 
են ամբողջ երկրով մեկ: Առաջին իսկ նման գործողության դեպքում, 
ԻԻՀ-ը կարոդ է օգտագործել Շահաբ տեսակի հրթիռն ընդդեմ Իսրայելի: 

Կարծում ենք, որ Ջ.Բուշի «ոազմատենչ» հայտարարությունն ա-
վելի շուտ «տեղեկատվական ահաբեկչություն» էր Իրանի նկատմամբ, 
եվրոպական երկրների տեսակետները ճշտելու մի տարբերակ, ինչպես 
նաև միջազգային հանրության ուշադրությունը Իրաքից շեղելու ձգտում: 
Թեև չենք կարող բացառել նաև ապագայում ԱՍՆ-ի նախագահի հայ-
տարարության իրականացման տարբերակը: Բայց առավել հավանա-
կան ենք համարում ԱՍՆ-ի կողմից Իրանում խռովարար ուսանողների, 
ազգայնական շարժումների, թագավորամետ և կառավարությանն ընդ-
դիմադիր ուժերի հրահրումը, որի արդյունքում կջանան փոխել գործող 
վարչակարգը: 

1981թ. Իսրայելը ռմբակոծության ենթարկեց Օսիրակում իրաքյան միջուկա-
յին օբյեկտը: 
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2005թ. փետրվարին Ջ.Բուշը Կոնգրեսում հանդես եկւսվ նախա-
գահական տարեկան ուղերձով, որտեղ անդրադարձավ նաե Իրանին. 
«Այսօր Իրանը մնում է աշխարհում գլխավոր պետությունը, որը հովա-
նավորում է ահաբեկչությանը: Ձգտում է ձեոք բերել միջուկային զենք և 
գրկում իր ժողովրդին ազատությունից, ինչին (ազատությունից զրկվե-
լուն, Ի.Գ) նա իրավամբ արժանի չէ: Իսկ Իրանի ժողովրդին, ես այսօր 
ուզում եմ ասել եթե դուք ոտքի կանգնեք հանուն ձեր ազատության, Ամե-
րիկան ձեզ հետ կլինի» 7: 

Իրանի նկատմամբ լարվածությունն առավել սուր բնույթ կրեց, 
հատկապես ԻԻՀ նախագահ Մ.Ահմադինեժադի հայտնի ելույթներից հե-
տո: Սակայն կարծում ենք, որ այդ ելույթները զուտ պոռթկումներ չէին, 
այլ նախօրոք մշակված ծրագրի արդյունք: Դրանով լուծվում է մի քանի 
խնդիր, նոր փցք է հաղորդվում խոմեյնիզմի գաղափարներին, որոնք 
վերջին տարիների ընթացքում (Ռաֆսանջանիի ե Խաթամիի օրոք) կար-
ծես վւոքր-ինչ նահանջել էին, «աջակցություն» է ցուցաբերվում տարա-
ծաշրջանում «հալածված» պաղեստինցիներին, փորձելով այդպես հո-
վանավորի դեր խաղալ Արաբական աշխարհում: Եվ ակնհայտ է, որ Մ. 
Ահմաղինեժադի ելույթները պետք է ընդունվեն ոչ միայն Իրանի հոգևո-
րականության ու պահպանողականների կողմից, այլ նաև միլիոնավոր 
արաբների, որոնք ատելությամբ են լցված սիոնիզմի դեմ: 

Ի մի բերելով վերոշարադրյալը՛ կարող ենք ընդգծել մեր այն տե-
սակետը, որ Իրանը ձգտում է տարածաշրջանում ունենալ իրական և 
կայուն ազդեցության ոլորտ: Որպես ապացույց մեջբերենք նաև ԻԻՀ 
նախագահի մի քանի առաջարկները, որոնք հնչեցին 2005թ. դեկտեմբե-
րի 9-ին ԻԿԿ գագաթաժողովի ժամանակ: Համաձայն ԻՌՆԱ գործակա-
լության՝ նա կոչ արեց գագաթաժողովի մասնակիցներին ձևավորել մահ-
մեդական երկրների միություն, հեռահաղորգագրության կազմակեր-
պություն, հորդորեց թեթևացնել մաքսային վերահսկողությունը, ստեղծել 
ընդհանուր Իսլամական շուկա, Իսլամական արբիտրաժային դատա-
րան և հիմնել մարդու իրավունքների Իսլամական կազմակերպություն: 
Նա հանդես եկավ նաև Իսլամական պետությունների միջև կոլեկտիվ 
անվտանգության և պաշտպանության պայմանագրեր կնքելու նախա-
ձեռնությամբ: Սիևնույն ժամանակ, Ահմադինեժադը հայտարարեց, որ 
աշխարհի մեկ հինգերորդ մասը կազմում են մահմեդականները և անհ-
րաժեշտ է ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդում ընդգրկել մահմեդական 
որևէ պետություն18: Հատկանշական է, նաև ԻԻՀ նախագահի Ջ-Բուշին 
հղած նամակը19, որով Իրանն ակնհայտորեն առաջատար պետության 
դեր խաղալու վարձ է կատարում, որտեղ «հոգատարություն» է ցուցա-
բերվում Իրաքի և Պադեստինի ժողովուրդների նկատմամբ: 

Մեր կարծիքով Իրանի՝ միջուկային զենքի ձեոք բերումից զատ, 
Արևմուտքը խիստ անհանգստանում է Իրանի գիտատեխնիկական մեծ 
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«թռիչքի» պատճառով, որի արդյունքում, 10-20 տարի հետո Իրանն ամ-
բողջությամբ կվարի ինքնուրույն քաղաքականություն և ամենայն հա-
վանականությամբ տարածաշրջանում առաջացած խնդիրը կփորձի լու-
ծե| ոեգիոնի ներքին ռեսուրսների հաշվին' բացառելով Արևմտյան երկր-
ների միջամտությունը, դրանով իսկ նրանց հեռու պահելով գերշահույթ 
բերող էներգակիրներից: Ինչ վերաբերում է նախագահի սուր ելույթնե-
րին, ապա ղրանք մտահոգիչ են այնքանով, որքանով հնարավոր է, որ էկ-
րանում ոչ բոլորը կիսեն նրա տեսակէտները: 

Բազմիցս խոսվեց նաև այն մասին, որ Իրանի հարցը կբարձրաց-
վի ՍԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդում, և խնդիրը կլուծվի այդ շրջա-
նակներում: Իրանի հարցը ՄԱԿ-ի ԱԽ-ին վախանցելուն միշտ դեմ են 
արտահայտվել Ռ Դ և Չինաստանը: Դա առավել ակնհայտ դարձավ, 
երբ 2005թ. սեպտեմբերի 24-ին ԱԷՄԳ-ն Իրանի նկատմամբ որդեգրեց 
կոշտ դիրքորուշում' Թեհրանից պահանջելով կասեցնել ուրանի հարս-
տացման ուղղությամբ վարձերի վերսկսումը՝ սպառնալով հակառակ 
դեպքում գործը հանձնել ՍԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդ: Բանաձևը 
ընդունվեց ձայների մեծամասնությամբ, Ռուսաստանը և Չինաստանը 
մնացին ձեռնպահ: Ի զարմանս Իրանի՝ Հնդկաստանը, որը խոստացել 
էր իր աջակցությունը ԻԻՀ-ին, պաշտպանեց Արևմտյան տերությունների 
շահերը, քանի որ Սիացյալ Նահանգներից ստացել էր միջուկային ոլոր-
տի հետ կապված իրական խոստումներ: ԱՍՆ-ը և Եվրոպական «եռ-
յակն» էլ, հաշվի առնելով Ռուսաստանի շահերը, որը ՉԺՀ-ի հետ ընդդի-
մացավ Իրանի գործը ՍԱԿ-ի ԱԽ հանձնելուն, վճռեց պաշտոնական 
Մոսկվային տալ հավելյալ ժամանակ՝ Թեհրանի հետ միջուկային ոլոր-
տի խնդրի կապակցությամբ վախզիջումների շուրջ բանակցություններ 
իրականացնելու համար20: 

Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ 2005թ. վերջին Իրանի մեջլիսն 
ընդունեց օրենք, որի համաձայն՝ եթե ԱԷՄԳ-ն իրանական հարցը 
հանձնի ՍԱԿ-ի ԱԽ-ին, ապա Իրանը կգադարեցնի համագործակցութ-
յունն ԱԷՄԳ-ի հետ: Սույն օրենքը դեկտեմբերին վավերացվեց նախա-
գահի կողմից: Հնարավոր է, որ Իրանը հետապնդում է հենց այդ նպա-
տակը. չհամագործակցել ԱԷՄԳ-ի հետ, դուրս գալ «Սիջուկսւյին զենքի 
չտարածման պայմանագրից» և այդպիսով ամբողջովին ազատ կլինեն 
Իրանի «ձեռքերը»: Աակայն ճշմարտությունն արձանագրելու համար 
հարկ է նշել, որ Իրանը 1970թ-ից անդամակցում է Սիջուկսւյին զենքի 
չտարածման պայմանագրին, 1974թ. ԱԷՄԳ-ի հետ ստորագրելէ համա-
պարփակ երաշխիքի համաձայնագիր, իսկ 2003թ. դեկտեմբերի 18-ին Ի-
րանը ստորագրեց երաշխիքների համաձայնագրին զուգահեռ «Հսւվել-
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յալ արձանագրություն»*, որով կարծես թե Իրանի միջուկային ծրագիրը 
ամբողջովին բաց է դաոնում գործակալության համար: 

Պաշտոնական Մոսկվան առաջարկում է Իրանի համար նախա-
տեսված ուրանը հարստացնել Ռուսաստանի տարածքում՝ իրանցի մաս-
նագետների վերահսկողությամբ: Իրանը դեմ է այդ տարբերակին՝ հայ-
տարարելով, որ ոտնահարվում է «խաղաղ սաամի» շրջանակներում ու-
րանի հարստացման իր օրինական իրավունքը: 

Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարար Ս-Լավրովի՝ դւս Իրանի 
«խաղաղ ատոմ» ծրագրի համար ամենսւհարմար տարբերակն է. մանա-
վանդ, որ Իրանի համար առավել շահավետ է գնել վառելիքն արտա-
սահմանից. քան վատնել ահռելի գումարներ սեփական վառելիքի ամ-
բողջական ցիկլ ստեղծելու համար՜1: 

2006թ. հունվարի 10-ին 11ԷՄԳ-ի մասնագետների ներկայությամբ 
Իրանի միջուկային 3 օբյեկտներում հանվեցին կապարակնիքները: Ի-
րանը դա բացատրում է հետևյալ կերպ: 2004թ. պաշտոնական Թեհրւս-
նը որպես բարի կամքի դրսևորում դադարեցրեց միջուկային ոլորտում իր 
հետազոտությունները, պանք, ըստ ձեռք բերված պայմանավորվածութ-
յան, պետք է վերսկսվեին 2 տարի անց: Այդ պայմանավորվածության 
ժամկետը ըւացել է, և այժմյան կառավարությունն իրեն պարտավորված 
չի զգում իրականացնելու նախկին կառավարության որդեգրած ուղին: 

Եթե կապարակնիքների հեռացման առաջին օրերին Ռուսաստա-
նը զգալիորեն սուր արտահայտվեց Իրանի հասցեին, ապա մի քանի օր 
անց կարծես թե նրանց վերաբերմունքը մեղմացավ: Դրա վառ ապա-
ցույց կարող է հանդիսանալ Ս.Լւսվրովի մամուլի ասուլիսը, որտեղ նա, 
մասնավորապես անդրադառնալով Իրանի խնդրին, հայտարարեց, որ 
պատժամիջոցները միակ և լավագույն տարբերակը չեն միջազգային 
խնդիրների լուծման համար: Նա նշեց, որ պատժամիջոցների իրակա-
նացումը նույնն է, թե «սայլը կանգնեցնեն ձիու առաջ»: «Մենք հիշում 
ենք Իրաքի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման պւստմաթյւոնր և 
թե ինչով այն ավարտվեց: Մինչև այսօր մենք շարունակում ենք հաղթա-
հարել այն իրավիճակի հետևանքները, որում հայտնվեց Իրաքը»22: 

Ինչ վերաբերում է Չինաստանին, ապա նույնիսկ այղ լարված ի-
րավիճւսկում նա ևս գտնում է, որ հարցը պետք է լուծվի միմիայն դիվա-
նագիտական ուղիներով: 

Դաշնակցային հարաբերություն ներից զատ, Իրանը, Ռուսաստա-
նը, Չինաստանը իրար հետ կապված են տնտեսական մի շարք «ան-
քակտելի» կապերով և Իրանի նկատմամբ հնարավոր պատժամիջոցնե-
րը կհարվածեն ինչպես Չինաստանի, այնպես էլ Ռուսաստանի շւսհե֊ 

* Համաձայն հաւխլյալ ծրագրի ԱԷՄԳ-ի ներկայացուցիչները կարող էին սւոանց 
նախապես զգուշացնելու մանել երկիր և ուսումնասիրություններ կատարել: 
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րին,* ե հենց դրանով է պայմանավորված Իրանի նկատմամբ երկու վե-
րոհիշյալ պետությունների հովանավորչական քաղաքականությունը: 

Վերջին շրջանում լրահոսում ի հայտ են գալ]ւս նյութեր, ԱՄՆ-ի 
կամ Իսրայելի կողմից Իրանի նկատմամբ ուժի կիրառման մասին: 
Շրջանառվող տեղեկատվության համաձայն ԱՍՆ-ը պատրաստվում է 
Աղրբեջանի Հանրապետությունում տեղակայել ռազմական բազաններ: 
Այղ յուրերն առավել արժանահավատ են դառնում հաշվի առնելով, որ 
մեկ տարվա ընթացքում Պենտագոնի ղեկավարը երկու անգամ այցելեց 
Բաքու: Համաձայն ադրբեջանցի ւրագրող Զ-Ռասուլզադեի' նշվում է, որ 
ամերիկյան բազաների տեղակայմամբ փորձ է արվում Ադրբեջւսնում 
ստեղծել մարտահենաղւսշտ (պլացդարմ) ընդդեմ Իրանի՝ ԱՄՆ-ի հնա-
րավոր ցամաքային գործողությունների ծավալման համար23: 2006թ. մա-
յիսին к] Ի.Աւիևն այցելեց ԱՄՆ, որտեղ Բուշի հետ քննարկեցին տարա-
ծաշրջանային մի շարք հարցեր: Համաձայն ԲիԲիՍի-ի տեղեկատվութ-
յան երկու նախագահները հիմնականում քննարկել են Իրանի հարցը: Ի 
դեպ, նույն տեղեկատվության համաձայն Միացյալ Նահանգները վեր-
ջերս Ադրբեջանամ կառուցել են ռադիոտեղոլտշման երկու կայան, որը 
պաշտոնապես իրականացվեւ է ամերիկա-ադրբեջանական ռազմական 
համագւղւծակցուրյան շրջանակներում24: 

Այսպիսով, ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգներն առավելապես 
անհանգստացած Ւ. ԻԻՀ-ի գիտատեխնիկական ոլորտում ձեռք բերած 
հաջողություններից ե փորձելու է ամեն կերպ կանխել ԻԻՀ-ի զարգաց-
ման ընթացքը: Սակայն միևնույն ժամանակ Սիացյալ Նահանգները իր 
գործունեությամբ նպաստում է տարածաշրջանում Իրանի հզորացմանը, 
մի կողմից' պնդացնելով իրանին անհանգստացնող թալիբյան վարչա-
կարգը, մյուս կողմից՝ Սադդամի կառավարությունը: 

Այսօր Իրանի միջուկային ոլորտում արդեն իրավիճակը փոքր-ինչ 
այլ է, քանի որ գրանցվել է առաջընթաց: Վերջերս իրանական կառավա-
րության կողմից հայտարարվեց, որ հաջողվել է ուրանի հարստացման 
աստիճանը հասցնել մինչև 4.8%-ի27, և այժմ կարծում ենք, որ «եվրոպա-

՚ 2004թ. հոկտեմբերին Չինաստանը Իրանի հետ կնքել էր 70 մլրդ դոլարի պայ-
մանագիր բնական զազի մատակարարման25 վերաբերյալ: Վերջերս Չինւսստա-
նը Իրանի հետ կնքել է նոր պայմանագիր, որի համաձայն, 250 մլն տոննա բնա-
կւսն գաւլ ււլետք է մատակւսրարվի Իրանի կողմից մինչև 2029թ., մեկ այլ պայմա-
նագրով Չինաստւսնը Իրանից օրական ստանալու է 130 հազար բարել նավթ 
քառորդ դարի ընթացքում: Իրանի ե Չինաստանի միջև 2005թ. աոաջին ութ ւս-
միսների ընթացքում աոևտրաշրջանաոությունը կւսզմել է 6,332 մլրդ. դոլար, որը 
նախորդ տարվւս համեմատությամբ 44,2%-ով աճ է արձանագրում: Ռուսաս-
տանը հւսմւսրվում է Իրանի ոագմա-տեխնիկակւսն ոլորտի ամենախոշոր գոր-
ծընկերը: 1995թ-ից մինչև 2002թ.երկու երկրների միջև աոևտրաշրջանաոությունը 
ւսճ՚ել է հինգ անգամ և հատել է 1 մլրդ դոլարի սանդղակը36: 

63 



կան եռյակը» Իրանի հետ տարվող բանակցություններում նոր առա-
ջարկներ կներկայացնի: Հատկանշական է, որ դրանից հետո Միացյալ 
Նահանգները ցանկություն հայտնեց մասնակցելու Իրանի հետ տարվող 
բանակցություններին: Այս համատեքստում հետաքրքիր է նւսե այն 
հանգամանքը, որ 2006թ. մայիսի 31-ին լրատվամիջոցները ներկայաց-
րին ԱԷՄԳ-ի տնօրեն Մուհամեդ Էլ-Բարադեյի զեկույցը, որտեղ նա նշում 
էր. «Իրանը չի հանդիսանում միջուկային սպառնալիք միջազգային 
հանրության համստ»2 : 

Եզրակացնենք, իր բնական ահռելի պաշարներով, տարածաշր-
ջանային խնդիրներին ակտիվորեն մասնակցելու հնարավորությամբ, 
մրցակիցների՝ խաղից դուրս գալով, շնորհիվ գիտատեխնիկական նոր 
նվաճումների և հզոր դաշնակիցների աջակցության, ԻԻՀ-ն ձգտում է 
Մերձավոր ե Միջին Արևելքում ձեռք բերել մեծ ազդեցություն, որը 
կնպաստի իր երբեմնի հզոր կարգավիճակի վերականգնմանը ողջ տա-
րածաշրջանում: 

GOHAR ISKANDARYAN 

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

The attention of international society among other world problems is now 
focused on the Islamic Republic of Iran. The basic problem is the nuclear program of 
Iran. It is noteworthy that though the mentioned program has been founded in 1970՝s 
with the support of the USA, France and Germany, but now these states accuse Iran of 
trying to make nuclear weapons. Although Iranian politicians declare that the main 
aim of their nuclear program is to make atoms for peace, the great states do not take 
these declaration trustworthy. 

We think, that the goal of Iranian politics is to get real influence over the 
Middle and Near East countries by getting realized the nuclcar program. 
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ԱՂԱՎՆԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ԱՄՆ-Ի ԼԻԲԱՆԱՆՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ 
ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ (1982-1984 ԹԹ.) 

1981-1982թթ. ԱՍՆ-ի մերձավորարևելյւսն քաղաքականությունը 
նշանավորվում է Ծոցի անվտանգության խնդիրներից լիբանանյան 
ճգնաժամի և արաբ-իսրայելական հակամարտության նկատմամբ դի-
վանագիտական ջսւնքերի ագորդմամբ': Նշյալ հակամարտության հա-
մապարփակ կարգավորմանը կասեցնող զարգացումները նպաստեցին 
1982թ. հու նիսի 6-ին Լիբանան ներխուժմանը՝ վերջինիս նկատմամբ իս-
րայելական ագրեսիայի (Արիել Շարոնի «Մեծ նախագծի») իրագործմա-
նը: Այն Իսրայելի կողմից մեծ տերության կարգավիճակի հասնելու 
նպատակով բազմափուլ ծրագրի իրականացումն էր, որը կոչվեց «Գւպի-
լեայի խաղաղության ռազմական գործողություն»: Առաջին փուլու՛մ Իս-
րայելը պետք է օկուպացներ հարավային Լիբանանը՝ դուրս մղելով այն-
տեղ հաստատված ՊԱԿ-ի ռազմիկներին: Վերջինիս ռազմաքաղաքա-
կան ենթակառույցների ոչնչացմամբ կապահովվեր պաղեստինյան 
գրոհներից Իսրայեփ հյուսիսային սահմանամերձ բնակավայրերի անվ-
տանգությունը: Թել-Ավիվի կարծիքով՝ պաղեստինյան ազգայնակա-
նության քաղաքական ու մտավոր կենտրոնի ոչնչացման արդյունքում 
կթուլանար ՊԱԿ-ի քաղաքական դիրքերն ու հեղինակությունը2: Այնու-
հետև պետք է ամրապնդվեր Լիբանանի հարավում Իսրայեփ դրածո 
համարվող լիբանանյան բանակի նախկին մայոր Սաագ Հադդադի կա-
ռավարությունը3: 

Հաջորդ փուլում Իսրայելը պետք է ձգտեր թուլացնել Լիբանանի 
ձախ ուժերի4 դիրքերը՝ փոխարենը ամրապնդելով երկրի քաղաքական 
կառույցներում իր հետ համագործակցության պատրաստ աջակողմյան 
ուժերի5 դիրքերը: Աջերի շրջանում գլխավոր դերում պետք է հանդես 
գար «Քաթաիբ» կուսակցությունը, որն Իսրայեփ հետ հաշտագիր ստո-
րագրելու ե դաշնակցելու նախապայմանով՝ Թել-Ավիվի աջակցությամբ 
«քաղաքական նոր վարչակարգ» (Բաշիր ժմայելի նախագահությամբ) 
պետք է հաստատեր՛: ԱՄՆ-ի աջակցությունն իսրայելական ագրեսիա-
յի հարցում ապահովելու նպատակով Իսրայեյն այն պայմանավպաւմ 
էր Մերձավոր Արեեյքում (այսուհետ՝ ՄԱ) խորհրդայնամետ ուժերի՝ Աի-
րիայի և ՊԱԿ-ի թուլացման հեռանկարով7: Աիրիայի ոազմաքաղաքա-
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կան ազդեցության վերացումը Լիբանանում նախատեսվում էր երկրի 
տարածքից «Միջարաբակւսն զսպիչ ուժերի» (որի կազմում 1978 թվից 
մնացել էր միայն սիրիական գորաքանակը) դուրս բեբմւսն միջոցով8: 

Թել-Ավիվի կարծիքով՜ լիբանանյան ներխուժումը քաղաքական 
ու հոգեբանական որոշակի փոխհատուցում կարող էր լինել Սինւսյից իս-
րայելական ուժերի դուրս բերման դիմաց: Ագրեսիայի նպատակներից 
էր նաե Իսրայելի տնտեսական զարգացման՝ մասնավորապես հյուսի-
սային Գւսլիլեային խմելու ջրով ապահովելու նպատակով Լիբանանի 
հարավի (մինչև «կարմիր գիծը»՝ Լիթանի գետը) ջրային պաշւսրնհրի օգ-
տագործման հնարավորությունը : 

Ինչ վերաբերվում է ագրեսիայի նկատմամբ ԱՄՆ-ի դիրքորոշ-
մանը, ապա նախագահ Ռեյգանը և պետքարտուդար Ալեքսանդր Հեյգը՝ 
համոզված լինելով, որ ՊԱԿ-ի և Իսրայելի միջև 1981թ. հրադադարը դա-
տապարտված է ձախողման, Թել-Ավիվի լիբանանյան ներխուժման մի-
ջոցով հնարավոր էին համարում միաժամանակ երկու հիմնախնդրի՝ Լի-
բանանի ճգնաժամի և արաբ-իսրայելական հակամարտության խաղաղ 
կարգավորումը՛0: Վաշինգտոնը կիսում էր Լիբանանում իսրայելամետ ու 
արևմտամետ քրիստոնյա փւսղանգավորների ղեկավարությամբ «ուժեղ 
կենտրոնացված կառավարություն» հաստատելու ուղղությամբ Իսրայե-
լի նկրտումները11: Հեյգի կարծիքով՝ այն նպաստելու էր ազատ, բաց, ժո-
ղովրդավարական և ավանդական այլուրեքային հասարակության կա-
յացմանը12: 

Վաշինգսանի համոզմամբ՝ հետպատերազմյան Լիբանանից սի-
րիական, ՊԱԿ-ի (որոնց ԽԱՀՄ-ի արբանյակներ էին համարում), ինչ-
պես նաև իսրայելական ուժերի դուրս բերման փաստը կարող էր նպաս-
տել մերձավորարևելյան խաղաղության նոր գործընթացի մեկնարկին՝ 
հեշտացնելով Միացյալ Նահանգներին նպատակահարմար ձեով Լիբա-
նանի հիմնախնդրի կարգավորման և ՊԱԿ-ի ինքնավարության շուրջ 
վարվող բանակցային գործընթացները13: ԽՍՀՄ-ի արբանյակների 
պարտությունը կնսեմացներ համայնավարների հեղինակությունը ՄԱ-
ում և կիմաստազրկեր արաբական համատեքստում լիբանանյան հիմ-
նախնդրի կարգավորման գաղափարը14: Խաղաղության բանակցութ-
յուններում խորհրդային ու սիրիական մասնակցության կասեցման և 
Իսրայելի, Հորդա նանի ու անկախության չհավակնող պաղեստինցիների 
ընդգրկման միջոցով ԱՍՆ-ին կվերապահվեր միանձնյա հովանավորի ու 
միջնորդի դերակատարությունը: Հետևաբար, Իսրայելի հետ (Եգիպ-
տոսի օրինակով) Լիբանանի ներքաղաքական փովտխություններով 
պարտադրված անջատողական հաշտագրի ստորագրման հավանա-
կանությունն ընդհանուր առմամբ համապատասխանում էր տարածաշր-
ջանում ԱՍՆ-ի շահերին, որն ըստ երևույթին հնարավորություն կտար 

68 



հաջողությամբ շարունակել 1978թ. սկսված քեմփդեխլյան գործընթա-
ց ի -

Այնուհանդերձ, իսրայելական ագրեսիայի սկզբում Սպիտակ 
Տունը «վնասի սահմանափակման» մոտեցում որդեգրեց, որի համաձայն 
անհրաժեշտ էր կանխել Վաշինգտոնի արաբ դաշնակիցների' հատկա-
պես Սաուդյան Արաբիայի ե Եգիպտոսի բացասական հակազդեցությու-
նը, նվազագույնի հասցնել համայնավարների ազդեցությունն արաբա-
կան աշխարհում ե խուսափել ԱՍՆ-ԽՍՀՄ ճգնաժամի առաջացումից16: 
Այս մոտեցումը թերևս պայմանավորված էր մերձավորարևելյւսն քաղա-
քականության շուրջ ԱՍՆ Պաշտպանության քարտուղար Կասպար 
Վայնբերգերի ու Ազգային Անվտանգության գծով հատուկ օգնական-
խորհրդատու Վիփամ Կլարկի՝ նախագահ Ռեյգանի ու պեաքարտուղար 
Հեյգի հետ ունեցած տարաձայնությռւներով: Առաջինների համոզմամբ, 
Իսրայեփ լայնամասշտաբ գործողությունները կարող էին հակաամե-
րիկյան տրամադրություններ առաջացնել արաբական աշխարհում, 
սպառնալ Ծոցի պահպանողական ամերիկամետ վարչակարգերին և 
Խորհրդային Միությանը հնարավորություն ընձեռել վերահաստատել իր 
ազդեցությունը տարածաշրջանում 7: Կլարկն առաջ էր քաշում Իսրայե-
լին զսպելու և սառւդցիներին ընդառաջելու անհրաժեշտությունը, քանզի 
արաբական աշխարհում ԱՄՆ-ի դիրքերի ամրապնդման նպատակով 
հարկավոր էր միաժամանակ ինչ-որ բան խոստանալ նաև արաբներին՛8: 
Եվ եթե Վաշինգտոնը նախապես համակրանքով էր վերաբերվում Լի-
բանանի հարավից իսրայելցիներին անհանգստացնող պաղեստինցինե-
րի վտարմանն ոսլղված 40 կմ. ներխուժմամբ իսրայելական գործողութ-
յունների սահմանափակ բնույթին, ապա պատերազմի առաջին իսկ օրե-
րից իսրայելական զինուժի գերազանց հաղթանակը Նահանգների պաշ-
տոնատար շրջանակների մոտ մտահոգություն առաջացրեց ԱԱՆ-Արա-
բական երկրներ հարաբերությունների հնարավոր վատթարացման և 
համայնավարների հավանական միջամտության տեսանկյունից19: Այ-
նուհանդերձ, ի հեճուկս իսրայելական ուժերի կողմից Լիբանանի տա-
րածքի 1/3-ը կազմող հարավի գրավման ու Բեյրութի պաշարման20 դեմ 
Վաշինգտոնի բանավոր բողոքարկումներին և այլ բնույթի ժեստերին, 
ԱՍՆ-ը պատերազմի շարունակման նպատակով քաղաքական աջակ-
ցություն ցուցաբերեց Իսրայելին21: Նա ոչ միայն վետո դրեց Լիբանա-
նում իսրայելական զորքերի շարունակվող ներկայությունը դատապար-
տող ՄԱԿ-ի ԱԽ ընդունած մի շարք բանաձևերի վրա 2, այլ 1982թ. վեր-
ջին Իսրայելին 2.5 մյըդ. դոլլարի տնտեսական օգնություն հատկացրեց 
ԱՍՆ ֊ ի 1983թ. նախատեսվող բյուջեից231 

Այնուհանդերձ, Իսրայեփ արագ առաջխաղացումը և Իսրայեփ 
ու Աիրիայի միջև նշմարվող պատերազմը դուրս էին գափս Վաշինգտոնի 
հետ իսրայելական պայմանավորվածությունների շրջանակից, որը 
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պաշտպանում էր Լիբանանից ՊԱԿ-ի դուրս բերման որոշումը, սակայն 
մտահոգված էր Լիբանանից իսրայելական ուժերի հեռացումից հետո 
հնարավոր անկարգությունների առաջացման հարցում՜4: Հետևաբար. 
Իսրայելի ներխուժման արդյունքում ՊԱԿ-ի սւ Լիբանանում սիրիական 
ուժերի կրած պարտությունը Միացյալ Նահանգների համար միաժամա-
նակ թե՛ նոր հնարավորություններ ստեղծեցին, և թե՛ րորջ խնդիրներ 
հարուցեցին: Uli կողմից, խորհրդային երկու դաշնակիցների՝ ՊԱԿ-ի և 
Սիրիայի պարտությունն ու Սոսկվայի անզորությունը նման ելքի կան-
խարգելման ուղղությամբ կարոդ էին ուժեդւսցնեւ ամերիկյան լծւսկնելւր 
տարածաշրջանում՜ միաժամանակ թուլացնելով իր հակառակորդին՜5: 
Մյուս կողմից էի ւսրաբ առաջնորդների և նույնիսկ Նահանգների եվրո-
պական դաշնակիցների քննւսւլատության պայմաններում ԱՍՆ-ր 
ստիպված էր զգուշավորություն հանդես բերել Բեյրութի հանդեպ Իսրա-
յելի ճնշումն ուժեղացնելու և ՊԱԿ-ին արմատախիլ անելու թույլտվութ-
յան ուղղությամբ26: 

Ամերիկյան լրատվամիջոցներն ու նույնիսկ Կոնգրեսի որոշ ւսն-
դամներ խստորեն դատապարտեցին քաղաքացիական զոհեր հարու-
ցած (ագրեսիայի ընթացքում Լիբանանը տվեց 20 հազ. զոհ, 30 հազ. վի-
րավոր ե կրեց 2 մւրդ. ւրդլարի վնաս) իսրայելական ոազմուժի գործո-
ղությունները և Վաշինգտոնի մերձւսվորարևեւյան քաղաքականության 
դեմ Նահանգներում հատոնացալ հասարակական դժգոհությունր դար-
ձավ Հհյգի պաշտոնաթողության պատճառներից մեկը: Այն առավելա-
պես կապված էր լիբանանյան ժգնաժամի նկատմամբ ամերիկյան կա-
ռավարության ներսում վելտնշյալ դիրքորոշումների տարամիտման 
հետ: 

Արտաքին գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնում Հեյգին վտ-
խարինելու եկւսվ Պետքսւրստւղարության ֆինանսների գծով նախկին 
քարտուղար Ջորջ Շուլցը, որի պաշտոնավարության սկիզբը (1982թ. հու-
լիսի 16) նշանավորեց ՄԱ-ում խաղաղության համապարվւակ գործըն-
թացի սկիզբը: Շուլցի կարծիքով՛ Լիբանանի ճգնաժամի, Բհյրութից 
ՊԱԿ-ի հեռացման խնդրի բարեհաջող կարգավորումը կարող էր նպաս-
տել տարածաշրջանում տևական խաղաղության հաստատմանը: Ուստի 
Լիբանանի հրադադարից (հուլիսի 5-ի) անմիջապես հետո Շսւլցի՝ 
Պետքաբտուդարության ՄԱ-ի գծով փորձագետների թիմի մշակած սւ-
րաբ-իսրայելական հակամարտության կարգավորման ոպղությամբ 
գաղտնի ծրագրի մշակումը27 նախագահին մերձավորարեեւյւսն նոր նա-
խաձեռնությամբ հանդես գալու նպատակ էր հետապնւրոմ: 1982թ. սեպ-
տեմբերի 1-ին, Սպիտակ Տան Օվալաձև գրասենյակից արված հեոուս-
տաուղերձի ժամանակ Ռեյգանը հանդես եկավ մերձավորարևելյան 
խաղաղության «թարմ սկիզբ» նախաձեռնությամբ, որը միաժամանակ 
հստակ քայլ էր արաբական աշխարհի դժգոհությունր մեղմելու և ամե-
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րիկյան քաղաքականությունն իսրայելականից տարորոշելու ուղղութ-
յամբ2*: Կ\\ քանզի պաշտոնավարության ստանձնումից ի վեր նախա-
գահ Ո-եյգանը մերձւսվորարեելյան խնդիրներում առաջնորդվում էր նա-
խորդ վարչակարգերի որղեգրած քաղաքականությամբ, ուստի նրա նա--
խաձեռնաթյռւնք հիմնված էր 1969թ. Ռոջերի ծրագրի251 և 1979թ. Քեմփ 
Դեիդի համաձայնագրի վրա: Նրանում առավել հանգամանալից էին 
ներկայացված քաղաքական ու տարածքային խնդիրների կարգավո-
րումներին առնչվող առաջարկները: Խաղաղության նոր գործընթաց նա-
խանշող ծրագիրը նպատակ ուներ արաբական աշխարհին ցույց տալ, 
որ Սիացյալ Նահանգները համակրանքով է վերաբերվում արաբներին 
ե փորձում է արձագանքել նրանց դժ գոհություն ներին: Խնդիրն այժմ 
Իսրայեփ օրինական անվտանգության խնդիրները պաղեստինցիների 
օրինական իրավունքների հետ համատեղելու մեջ էր, որին, նախագահի 
կարծիքով, կարեփ էր ավելի շուտ հասնել ոչ թե մարտադաշտում, այլ 
դիվանագիտական ճանապարհով ե կողմերի միջև փոխզիջման գնով3'1: 

Ծրագիրն առաջարկում էր Քեմփ Դեիդի ուղեգծի համաձայն, 
հնգամյա անցումնային շրջանում Իսրայելից ներքին իշխանությունը 
խաղաղ ու կարգավորված ձևով հանձնել Արևմտյան ափի և Դագայի 
պաղեստինցիներին՜ վերջիններիս ներքին գործերում «լիակատար ինք-
նավարություն» շնորհելով: Սակայն խաղաղության հասնեւու հնարա-
վորությունը բացառվում էր ինչպես Դագայում ու Արեմտյան ափում ան-
կախ պաւլեստինյան պետություն ստեղծելու, այնպես էլ այդ տարածք-
ների նկատմամբ Իսրայեփ ինքնիշխանության կամ մշւոակպն. վերահս-
կողության հաստատման միջոցով: Հետևաբար, Ա Ս Ն ^ ^ ե մ էր ՝ինչպես 
Արևմտյան ափում ու Դազայում ս!6կախ պաղեստինյան պետության 
ստեղծմանը, այնպես էլ Իսրայեփ կողմից այդ տարածքների բռնակց-
մանը կամ մշտական վերահսկողություն հաստատմանը31:. 

Ծրագիր ն • առս/ջադ]տւմ էր տարածաշրջանում խաղաղության և 
կայունության հասնելու նպատակււվ վերականգնել պատերազմից քայ-
քայված Լիբանանը: Սակայն դա չէր նշանակում, որ ՄԱ-ի խաղաղութ-
յունը սկսվում ու ավարտվում էր Լիբանանում: ԱՄՆ-ի աջակցությամբ 
Լիբանանի վերականգնման գործընթացն արաբ-իսրայելական հակա-
մարտության պատճառների արմատական կարգավորման ուղղությամբ 
քայլերից մեկը պետք է լիներ32: 

Այնուհանդերձ, Ռեյգանի խաղաղության նախաձեռնությունն ի 
վերջո մերժեցին հակամարտությանն ուղղակի և անաղղակի մասնակից 
բոլոր կողմերը՝ Հորդւսնանի թագավոր Հուսեյնը, Իսրայեփ վարչապետ 
Բեգինը, Սիրիայի նախագահ Ասադը, ՊԱԿ-ի առաջնորդ Արաֆաթը, 
ԽՍՀՄ առաջնորդ Բրեժնևը՝ փաստացի կերպով Վաշինգտոնին զրկելով 
ինչպես արաբ-իսրայելական հակամարտության կարգավորման հնա-
րավորությունից, այնպես էլ արաբ չափավոր վարչախմբերի վստահութ-
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յունից: Լիբանանում հակամարտող ճակատներն էլ իրենց հերթին չկա-
րողացան լուծել իրենց ներքին տարաձայնությունները: 

Մինչ այդ, 1982թ. օգոստոսի 7-ին ամերիկյան պատվիրակ Ֆիլիպ 
Հաբիբիի միջնորդությամբ կնքված պայմանագրի համաձայն, սրսղես-
տինյան ջոկատները' Լիբանանում բնակվող կես միլիոն պաղհստինցի-
ների կյանքի անվտանգության ե Արևմտյան Բհյրութ Իսրայելի մուտքի 
կանխարգելման ուղղությամբ Վաշինգտոնի տված երաշխիքների դի-
մաց պետք է դուրս բերվեին Արևմտյան Բեյրութից: Այս գործընթացի վե-
րահսկողությունը և անվտանգության ապահովումը օգոստոսի 25-ից 
մինչև սեպտեմբերի 26-ը պետք է իրականացնեին իտալական, ֆրան-
սիական ու ամերիկյան գորակագմերից բաղկացած խաղաղապահպան՝ 
«Բազմազգ Ուժերը», որոնցում մեծաքանակը ամերիկյանն էր3՜1: Սա-
կայն ՊԱԿ-ի ռազմիկների և սիրիական ռազմուժի ապահով դուրս բեր-
ման վերահսկողության իրականացումից հետո սեպտեմբերի 13-ից երկ-
րից հեռացած «Բազմազգ Ուժերը» (ամերիկյան 1600 ծովային հետևա-
կայիններ) ստիպված էին վերադառնալ սեպտեմբերի 14-ին Բաշիր 
ժմւսյելի սպանությունից և սեպտեմբերի 16-ի գիշերը Իսրայելի աջակ-
ցությամբ փաղանգավորների կողմից Սաբրայի ու Շաթիլայի պւսղես-
տինյան ճամբարների փախստականների նկատմամբ իրականացրած 
դաժան կոտորածներից և Արևմտյան Բեյրութից իսրայելական ուժերի 
հեռացումից հեստ34: 

Այսպիսով, ԱՍՆ-ը, որը նախկինում Լիբանանին հատուկ քաղա-
քական ու ռազմավարական նշանակություն չէր տափս, վերջինիս հան-
դեպ հատուկ քաղաքականություն որդեգրեց: Վաշինգտոնը 1982թ. աշ-
նանից ներքաշվեց լիբանանյան իրադարձությունների բարդ հորձանու-
տը և ստանձնեց Բաշիր ժ՜մւսյելի սպանությունից մի շաբաթ անց (սեպ-
տեմբերի 21-ին) վերջինիս եղբոր՝ Լիբանանի նախագահի պաշտոնում 
ընտրված Ամին ժմւսյելի արտաքին հիմնական հովանավորի դերա-
կատարությունը35: 

Երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ բարձրագույն իշխա-
նությունը ստանձնած փաղանգավորների նոր վարչակարգը որդեգրեց 
Լիբանանից բոլոր օտարերկրյա ուժերի դուրս բերման և փաղանգավոր-
ների տիրապետող դիրքերի պահպանմամբ հակամարտող կողմերի 
հաշտեցման հիման վրա երկրի վերամիավորման քաղաքականություն: 

Սիացյալ Նահանգները հույս ուներ ամրապնդել արեմտամետ 
ժմւսյելի կառավարությունը, հատկապես նրա բանակի3 վերակառուց-
ման, ընդլայնման և իշխանության ամրապնդման միջոցով, ինչպես նաև 
նպաստել Լիբանանից սիրիական և իսրայելական զորքերի դուրս բեր-
մանը՝ սահմանափակելով երկրռւմ Սիրիայի ազդեցությունը: Թեև վար-
չակարգի կարծիքով Ամին ժմայելը չէր կարող առավել արդյունավետ 
կառավարիչ լինել, քան նրա եղբայր Բաշիրը, այնուհանդերձ, նրա քա-
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Ոաքական կողմնորոշումն առավել մոտ էր լիբանանյան բարեվտխում-
ների ամերիկյան հայեցակարգին: Այն պայմանավորված էր ոչ այնքան 
ԱՍՆ-ի համար Լիբանանի ռազմավարական նշանակության, որքան 
արտաքին գործոնների առկայության հանգամանքով37: 

Այսպիսով, Ամին ժմայելի գլխավորած «Լիբանանյան ճակա-
տը» օգտվելով ամերիկյան ու իսրայելական ռազմաքաղաքական ա-
ջակցությունից, վերածվեց տիրապետող ներքին ուժի : Վերոնշյսղին 
նպաստեցին ինչպես նախագահության, բանակի, ե այլ առանցքային 
ինստիտուտների նկատմամբ փաղանգավորների վերահսկողության 
հաստատման, այնպես էլ Սիացյալ Նահանգների կողմից «Քաթաիբնե-
րի» ե պետական ինստիտուտների նույնացման փաստը: Վաշինգւոոնը՛ 
բավարարված լինելով լիբանանյան բանակի «արագ առաջխաղաց -
մամբ», գտնում էր, որ բանակի, միլիցիայի և ժանդարմերիայի կազմա-
կերպված ուժերը պարտավոր են կարգ ու կանոն ապահովել երկրի 2/3-
ում39: 

1982թ. վերջին ամիսներին և ողջ 1983թ. ընթացքում Սպիտակ Տու-
նը փորձում էր բանակցել Լիբանանից օտարերկրյա՝ մասնավորապես 
սիրիական ուժերի դուրս բերման և այնտեղ արևմտամետ կառավարութ-
յան կենսունակության ապահովման ուղղությամբ: Այս նպատակով 
ԱՍՆ-ն անհրաժեշտ էր համարում նախ՝ իսրայելալիբանանյան, այնու-
հետև իսրայելասիրիական պայմանագրերի կնքումը՝ նախապատվութ-
յունը տալով առաջինին և առավել ուշ վաղի հեռանկարով հետաձգելով 
երկրորդը40: Շուլցի համոզմամբ՝ Լիբանանում խաղաղության հնարավոր 
էր հասնել առանց Սիրիայի հետ դիվանագիտական երկխոսության: 
Սինչդեռ դժվար էր պատկերացնել ստանց վերջինիս հետ համագործակ-
ցության Վաշինգտոնի վարած լիբանանյան քաղաքականությունը: Նա-
մանավանդ, որ Հաֆեզ ալ-Ասադի համար Լիբանանից դուրս գալու խա-
ղաքարտը չափազանց մեծ էր՝ հատկապես Իսրայելի ու «Բազմազգ Ու-
ժերի» դեմ Սիրիայի կողմից նվազագույն ռիսկի ու ծախսերի գնով պա-
ղեստինյան և լիբանանյան մարտիկներին ու միլիցխսյին օգտագործելու 
հնարավորության պարագայում: Դեռ ավելին, 1983թ. Սիրիայի և 
ԽՍՀՄ-ի միջև ստորագրված պայմանագրով նախատեսվող ռազմական 
(օդային պաշտպանության համակարգի) աջակցությունը Դամասկոսին 
գոտեպնդել էր լիբանանյան իրադարձությունների վերահսկման որոշու-
մը կայացնեփս ՝ արդյունքում Իսրայելին առավել մեծ սպառնալիք ներ-
կայացնելով, քան մինչլիբանանյան ագրեսիան: ԽՍՀՄ-ը զինվորական 
մեծաթիվ անձնակազմ ու տեխնիկա տրամադրելով Սիրիային՝ իր 
պատրաստակամություն ն էր հայտնել միջամտելու՝ վերջինիս նկատ-
մամբ ռազմական գործողությունների կիրառման դեպքում4 : 

Այսպիսով, Սիրիայի նկատմամբ ռազմուժի դիմելու աննպատա-
կահարմարության պարագայում, Վաշինգւոոնը պետք է հենվեր Լիբա-
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նանի դրամատիկ քաղաքական զարգացումների. կամ էլ՜ ուղղակի կամ 
անուղղակի կերպով Իսրայեփ ռազմական գերազանցությունը պահպա-
նելու վրա: Հետևաբար, իսրայելական ագրեսիայի ընթացքում կենսա-
կան կարևորություն ներկայացնող բազմաթիվ դիրքերից դուրս մղված և 
ծանր ռազմական կորուստներ կրած սիրիական ուժերին շուրջ մեկ տա-
րով լիբանանյան իրադարձություններում իբրև ամենաազդեցիկ արտա-
քին գործոն փոխարինելու եկավ Իսրայելը43: Սակայն, ինչպես ցույց 
տվեցին հետագա զարգացումները, դա բավարար նախապայման չե-
ղավ, որպիսի Ֆիփպ Հաբիբիի միջնորդությամբ 1983թ. մայիսի 17-ին 
ստորագրված լիբանանաիսբայելակւսն պայմանագրի44 համաձայն, սի-
րիական ուժերը դուրս բերվեն Լիբանանի արևելյան ու հյուսիսային 
ռազմահանգրվաններից 5: Այդ էր պատճառը, որ Վաշինգաոնն ւսրդհն 
1983թ. վերջին փորձում էր արդարացնել Իսրայեփ ագրեսիան' վերջինիս 
հորդորելով ոչ միայն շարունակել պահպանել իր ներկայությունը Լիբա-
նանում, այլև օգտագործել իր ռազմական իշխանությանը՝ Սիրիային 
հակազդելու, Ամին ժմայելի կառավարությանը սատարելու և Միացյալ 
Նահանգներին լիբանանյան ճգնաժամից ձերբազատելու հարցում ա-
ջակցելու նպատակով: Փաստորեն, Իսրայելը համարվում էր ամերիկյան 
մերձավորարևելյան այդժամ արդեն ուժային քաղաքականության և 
ռազմավարության կենտրոնական տարրը46: 

Այնուհանդերձ, Իսրայելին չհաջողվեց կենսագործել Նահանգնե-
րի՝ իրեն վերապահված քաղաքականությունը, քանզի Ասադն իր զորքե-
րը Լիբանանից դուրս բերելու փոխարեն աջակցություն ցուցաբերեց 
երկրռւմ իրենց դիրքերի վերականգնման նպատակով Դամւսսկափց 
ռազմաքաղաքական աջակցության հայցող փբանանյան շիաներին, 
գրազներին, պաղեստինցիներին և զինված այլ խմբավորումների47: 

Ի վերջո, փբանանյան կառավարությունը դատապարտեց Իսրա-
յեփ հետ ուղղակի համագործւսկցէսթյան միջոցով Լիբանանից սիրիա-
կան ուժերի հեռացմանն ուղւլված Ամին ժմայելի ջանքերը, իսկ Լիբա-
նանի մարտնչող խմբավորումներից կոալիցիաների կազմավորման ուղ-
ղությամբ վերջինիս գործադրած բազում ջանքերը ձախողվեցին մերթ մի 
խմբավորման, մերթ մյուսի կողմից' թուլացնելով նախագահի իշխանութ-
յունը48: 

1983թ. ամռանը ԱՍՆ-ի կառավարության և իսրայելական հասա-
րակության (որը մեղադրում Էր Իսրայելին խաղաղության գործընթացի 
կասեցման մեջ) ճնշումների տակ իսրայելական կառավարության կող-
մից իր զինուժի աստիճանական դուրս բերման (1983 թ. սեպտեմբերի 4-
ից) պայմաններում սիրիական ռազմական աջակցությունից օգտվող 
դրուգները Շուֆում հաղթանակ տոնեցին մարոնիների նկատմամբ: Իսկ 
այս մարտերի մեջ ներքաշված «Բազմազգ Ուժերը» վերածվեցին լիբա-
նանյան ձախերի հարձակումների թիրախի: 
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Հակառակ հակամարտությանը զինված միջամտության մտադ-
րություն չունենալու վերաբերյալ Ռեյգանի հավաստիացումներին, ա-
րաբ-իսրայե]ական հակամարտության պատմության ողջ ընթացքում ա-
ուսջին անգամ ԱՍՆ-ն արաբական կողմի հետ մտավ ուղղակի ռազմա-
կան առճակատման մեջ՝ Լիբանանի տարածքը ռմբակոծությունների 
ենթարկեյով ծովից ու օդից: Սպիտակ Տան հանրապետական վարչա-
կարզր կյանքի կոչեց տաբածաշրջանային մակարդակով «ուղղակի հա-
կամարտության» դոկտրինան49: Աստիճանաբար ներքաշվելով խաչաձև 
հրաձգության մեջ, ամերիկյան զորքերը ժամանակ առ ժամանակ հար-
ձակման ենթարկվեցին իսրայելական, սիրիական և փբանանյան զին-
ված խմբավորումների կողմից: Եվ այսպես, աստիճանաբար ներհա-
մայնքային պայքարի մեջ ներքաշված Վաշինգւոոնը լիբանանցիների 
աչքերում դարձավ իշխանության համար մղվող կատաղի մրցակիցնե-
րից մեկը50: 

Իսկ 1983թ. սեպտեմբերի 25-ին Սիրիայի և Սաուդյան Արաբիայի 
միջնորդությամբ փբանանյան բոլոր հակամարտող կողմերի միջև հրա-
դադարի հաստատման վերաբերյալ ստորագրված համաձայնագիրը, 
որն ըստ էության արտահայտում էր Լիբանանի քաղաքական թատերա-
բեմում ուժերի նոր հարաբերակցությունը՝ նախանշեց ճգնաժամի կար-
գավորման գործում Վաշինգտոնի, Թել-Ավիվի ու նրանց փբանանյան 
դաշնակիցների կրած ձաիտղումր և փբանանյան գործերում Սիրիայի 
ու լիբանանյան ձախերի կողմից նախաձեռնության ստանձնումը: 

1983 թ. հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի 4-ը ժնևում Լիբանանի 
հակամարտող կողմերի միջև Ազգային երկխոսության կայացման նպա-
տակով գումարված համաժողովի (նախագահ Ամին ժմայելի, ԱՓՃ ա-
ռաջնորդ Վալիդ Ջումբլաթի, Ռաշիդ Քարամեի, Սուլեյման Ֆրանժիեի, 
«Ամալ»5 շարժման ղեկավար Նաբիհ Բերրիի, աջքրիստոնեական ա-
ռաջնորդներ' Պիեր ժմայելի, Քամիլ Շամունի, ՍԱՀ արտգործնախսւ-
րար Աբդել Խալիմ Հադդադի և Սաուդյան Արաբիայի ներկայսւցուցչի 
մասնակցությամբ) արդյունքում վերահաստատվեց Լիբանանի՝ իբրև ա-
րաբական պետության կարգավիճակը: Այս կանխադրույթից ելնելով՝ 
համաժողովն արտահայտվեց մայիսի 17-ի լիբանանաիսրայելական 
համաձայնագրի մերժման օգտին: Համաժողովի որոշմամբ Ամին ժմա-
յելը' Լիբանանից իսրայելական ուժերի դուրս բերման վերաբերյալ այլ 
բանաձև մշակելու նպատակով հրահանգավորվեց այցելել Վաշինգտոն, 
որր սակայն մերժվեց Ռեյգանի կողմից՜ առավել սրելով զինված հակա-
մարտությունը: 

Այսպիսով, 1983թ. երկրորդ կեսին Բեյրութի ամերիկյան դեսպա-
նատան և ծովային հետևակայինների (հոկտեմբերի 23-ին) շտաբակա-
յանի նկատմամբ իրականացված ահաբեկչական գրոհները, դրանց հետ 
կապված ԱՄՆ-ում աճող քննադատությունը, Սիրիայի վճռական գործո-

75 



ղությունների կասեցման հարցում Վաշինգտոնի անկարողությունը ե. 
ընդհանրապես, ներփբանանյան հակամարտության քաղաքական կար-
գավորման հարցում վերջինիս ձախողումը մեծ հարված հասցրին ԱՍՆ-
Ի դիրքերին: Ռեյգանի կառավարության պատրանքները Լիբանանի 
ճգնաժամի կարգավորման առնչությամբ ամբողջությամբ փարատվեցին 
1984թ. փետրվարին, երբ փբանանյան բանակը կազմալուծվեց, շիաները 
հաղթանակ տարան Արևմտյան Բեյրութում՝ լրացուցիչ պատճառ և 
հարմար պատրվակ դաոնալով Լիբանանում ամերիկյան ռազմական 
ներկայությանը վերջ դնելու համար, որոնց օրինակին շուտով հետևեցին 
«Բազմազգ Ուժերի» նրանց մյուս գործընկերները": 

Այս զարգացումներն էլ իրենց հերթին նպաստեցին, որպիսի ա-
մերիկյան աջակցությունից գրկված և փբանանյան ձախերի դեմ միայ-
նակ հայտնված Ամին ժմայելը քաղաքական աջակցության նպատա-
կով վերականգնի Սիրիայի հետ մարոնիների հին դաշինքը: 1984թ. մար-
տի 5-ին նախագահ Ամին ժմայելը՝ վերադառնալով սիրիական այցից, 
անվավեր հայտարարեց 1983թ. մայիսի 17-ի պայմանագիրը3: Փաստո-
րեն, Սիրիան ոչ միայն վերականգնեց Լիբանանում ունեցած իր նախկին 
ազդեցությունը, այլև երկրից 1985թ. հունվարին իսրայելական ուժերի 
դուրս բերումից հեստ վերածվեց տիրապետող արտաքին ուժի54: 

Այսպիսով, ԱՍՆ-ի հեղինակությունը և նրա դիրքերը ՄԱ-ում, այ-
նուհանդերձ, տուժեցին, իսկ նրա տարածաշրջանային հայեցակարգը 
դատապարտվեց ձախողման: 1974 թ-ից արաբ-իսրայելական հակա-
մարտության կարգավորման գործընթացը միանձնյա տնօրինող գեր-
տերության աջակցությանն ապավինած Իսրայելը 1984թ. ընկրկեց, և 
այդ տասնամյակում աոաջին անգամ Միացյալ Նահանգների հովանա-
վորած արաբ-իսրայելական համաձայնագիրը ձախողվեց Խորհրդային 
Միության տեղական դաշնակցի՝ Սիրիայի կողմից: 

AGHAVNI HARUTYUNIAN 

O N S O M E A S P E C T S O F U S A L E B A N E S E P O L I C Y (1982-1984) 

In 1981-82 USA Administration believing that the ceasc-fire belween the PLO 
and Israel was bound to collapse, saw the invasion as an opportunity both to bring 
about a Solution to the Lebanese crises and perhaps even to bcgin a new efforl al 
resolving the Arab-Israeli dispute- withdrawal of all foreign forces-the Syrians, the 
PLO and Israelis and the establishment of a strong central govemment. Since war in 
Lebanon did break out, on 6 June 1982, the United State adopted a "damagc 
limitalion" approach; limiting the cost of negative reactions from America's Arab 
allies, especially Saudi Arabia and Egypt, minimizing Soviet influencc enlrancc in the 
Arab World: and avoiding the danger of an American-Soviel crises, blowing Soviel 
Prestige in the Middle East resulting from a Syrian and PLO sct-back thus 
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overshadowing a notion of a Solution to the Lebanese problem within an Arab 
context. President Reagan's speech on 1 September 1982 on a new diplomatic 
initiative for the Middle East, designed to renew the peace process, deal with the 
Palestinian issue, improve Israel-Egypl relations and provide impetus for Jordan join 
the peace process. The defeats of Soviet-allied Syria and the PLO in Lebanon and 
Moscow's poor Performance in that conflict-also reinforced the idea that the US held 
the best cards in mediating the Arab-Israeli conflict. But Reagan's peace plan was 
finaJly rejected by all sides of conflict. Consequently, the US-Israel alliance was 
strengthened, recovering from the blows it had suffered during Israel's 1982 invasion 
of Lebanon, and Syria was again identified as the pnme obstacle to regional stability. 
Whilc further events showed that without Cooperation with Syria and Lebanese 
fractions the conflict could not be resolved anyway. Thus, from mid-1984 the US 
relumcd, at least partly, to her 1976 policy reaching the conclusion that Syria could 
contribute more to the stability of the central regime in Beirut than an American 
military prcsencc suggesting that Syrian role could be considered "helpful" within" 
the context of Lebanon. 
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ԼԻԼԻԹ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

1980-ԱԿԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐՋԻՆ ԵՎ 1990-ԱԿ ԱՆՆԵՐԻ 
ՍԿԶՐԻՆ ԼԻԲԱՆԱՆՅԱՆ ԱՋ ՈՒԺԵՐԻ ՃԱԿԱՏՈՒՄ 

ՀԱԿԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

1988թ. սեպտեմբերին լրացավ Լիբանանի նախագահ Ամին ժմա-
յեփ (1982-1988թթ.) պաշտոնավարման ժամկետր: Սակայն շարունակ-
վուլ զինված հակամարտության պայմաններում այւլպես էլ հնարավոր 
չեղավ նոր նախագահի ընտրության հարցում համաձայնության գալ 
ինչպես ւիբանանյան աջ ուժերի՛, այնպես էլ ձախ շրջանակների2 հետ: 
Արդյունքում, սեպտեմբերի 21-ին, փբանանյան խորհրդարանը ձւ՜ւիտ-
դեց նոր նախագահի ընտրությունը3: Ստեղծված պայմաններում հաջորդ 
օրն Ամին ժմայեւր հանձնարարեց իր աշխսւտակազմի ղեկավար գենե-
րալ Սիշե) Աունին ձևավորել ժամանակավոր «զինվորական կառավա-
րություն»: Կաոավալաւթյունը պետք է կազմված փներ հինգ սպաներից, 
որոնցից երեքը ներկայացնել էին երկրի իպամադավան համայնքներր: 
Սակայն վերոնշյալ երեք նախարարական աթոռներն այդպես էլ մնացին 
թավւար, քան]ւ որ որևէ սուննի կամ շիա զինվորական չհամւսձայնեց 
ներգրավվել ձևավորվող կառավարության կազմում : Սրա հիմնական 
պատճառը թերևս այն էր, որ Լիբանանի կառավարման հիմքում ընկած 
կրոնադավանական համակարգի համաձայն երկրի վարչապետի պաշ-
տոնը մշտապես պատկանում էր սուննի համայնքին: Այս պարագայում 
Սունի ժամանակավորապես վարչապետի պաշտոնում նշանակվելն ու 
կառավարություն ձևավորելու նախաձեռնությունը դիտվում էին որպես 
ոչ օրինական, ինչր հակասում էր «Ազգային դաշինքով» ամրագրված 
կրոնադավանական համակարգի սկզբունքներին: 

Հակառակ երկրի աջ ուժերի շրջանում թվացյալ միասնությանը 
«Լիբանանյան ճակատը» ևս միանշանակորեն չընդունեց Ամին ժմայե-
լի՝ ժամանակավոր կառավարության կազմավորումն Աունին հանձնա-
րարելու որոշումը: 1980-ականների վերջին աջերի զինված խմբավորում-
ների դեկավարության շրջանում ուժեղանում էր մենիշխանության հաս-
տատման համար մղվալ պւսյքարր: Սամիր Ջւսջան , որը 1987թ. կրկին 
ստանձնեց աջ ուժերի զինված խմբավորումների հրամանատարությու-
նը, փորձում էր իր վերահսկողությունը հաստատել ողջ «Լիբանանյան 
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ճակատի» նկատմամբ և յուրովի էր պատկերացնում Լիբանանում քրիս-
տոնյաների, մասնավորապես մարոնիների. շահերի պաշտպանությունն 
ու նրանց գերակա դիրքերի պահպանումը6՝: Պատահական չէր, որ Սա-
միր Ջաջան ձգտում էր կյանքի կոչել 1975թ. բռնկված քաղաքացիական 
պատերազմի ընթացքում աջ ուժերի ւսոավել ծայրահեղական, հատկա-
պես «Քաթաիբ» կուսակցությանը հարող որոշ արմատական շրջանւս-
կաների պարբերաբար առաջ քաշած հետևյալ ծրագիրը, «քրիստոնեա-
կան ինքնավար պետության» ստեղծում՝ արևելյան Բեյրութ կենտրոնով, 
որ զերծ կլիներ սիրիական ռազմական ներկայությունից և ամուր կապեր 
կպահպաներ Իսրայելի հետ: Այն ամբողջությամբ պետք է լիներ փբա-
նանյան ուժերի վերահսկողության ներքո: Կազմավորվելու էին ռազմա-
կան և քաղաքացիական կառույցներ, որոնց նպատակը «քրիստոնեա-
կան ինքնավարությունում» «փբանանյան պետությանը փոխարինելն» 

ԷՐ7: 
1987-1988թթ. Սամիր Ջաջան ակտիվորեն ստանձնեց վերոնշյսղ 

ծրագրի գործնական իրականացումը: Լիբանանյան ուժերի հրամանա-
տարը նախ վերակազմավորեց իր զինված խմբավորումները՝ դրանց 
տալով կանունավոր բանակի բնույթ, որ զենք և զինամթերք էր ստանում 
Իսրայելից, իսկ 1987թ. սկսած մասամբ նաևԻրաքի նախագահ Սադդամ 
Հուսեյնից : Վերջինս ցանկանում էր հնարավոր բոլոր միջոցներով թու-
լացնել իր մրցակից՝ Սիրիայի Արաբական Հանրապետության նախա-
գահ Հաֆեզ ալ-Ասադի դիրքերը Լիբանանում: Ջաջայի նւսխաձառնութ-
յամբ կազմավորվեցին նաև «քրիստոնեական ինքնավար պետության» 
քաղաքացիական և հասարակական կառույցները: Ստեղծվեցին սոցիա-
լական, բժշկական, մաքսային և մի շարք այլ ծառայություններ10: 

Սամիր Ջաջան իր քաղաքական նպատակ էր հռչակել նաև երկրի 
ողջ քրիստոնյաներին «փբանանականության» /"Lebanism"/ գաղափա-
րի շուրջ համախմբումը: Այս նախագիծը ևս զարգացնում էին մարոնի 
ծայրահեղական քաղաքական և մտավորական որոշ շրջանակներ, ո-
րոնք նախատեսում էին երկազգային /bi-national/՝ քրիստոնյաների և իս-
լամադավա ն ների ինքնավար հանրապետությունների կամ լայն ապա-
կենտրոնացման ստեղծում՝ Լիբանանի դաշնային պետության համա-
տեքստում՛ : Այս առնչությամբ, մասնավորապես, էթիեն Սակրը' «Լիբա-
նանյան ճակատում» ներգրավված մարոնիական քաղաքական կուսակ-
ցություններից մեկի՝ «Մայրիի uiui2iniqu^hp> կուսակցության ռազմա-
կան թևի հրամանատարը, որն աչքի էր ընկնում Լիբանանի ինքնությանն 
առնչվող հարցերում խիստ արմատական հայացքներով, նշում էր. «Լի-
բանանյան ազգը չի կարող նույնացվել արաբական, սիրիական կամ 
որևէ այլ, արաբական ինքնություն ունեցող ազգի հետ»11: Մարոնի 
պատմաբան ալ-Բուսթանին կոչ էր անում նեղացնել փբանանյան պե-
տության սահմանները, սահմանափակվելով միայն «քրիստոնեական 
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ինքնավար պետությամբ», ինչը նպատակ ուներ պահպանել փբանան-
յան ազգի քրիստոնեական բնույթը : 

Նշենք, որ «Լիբանանյան ճակատի» ոչ բոլոր ուժերն էին հավա-
նության արժանացնում վերոնշյսղ ծրագրի իրականցումը: Մասնավո-
րապես «Ազգային լիբերալ կուսակցությունը» կտրուկ քննադատության 
էր ենթարկում Լիբանանը դաշնային պետություն դարձնելու որոշ մարո-
նիական շրջանակների փորձերը: «Շամանականները» հանդես էին գա-
փս Լիբանանի միասնականության ե ամբողջականության պահպան-
մամբ ե այս հարցում սերտորեն համագործակցում էին հակադիր ձախ 
ճամբարի ղեկավար ուժի՝ հիմնականում դրուգնհրից կազմված «Առա-
ջադիմական սոցիալիստական կուսակցության» ղեկավարության հետ13: 

Վերադառնալով Սիշել Աունին՝ նշենք, որ հանձինս սուննի ազդե-
ցիկ ղեկավար Սափմ ալ-Հոսի, նա ուներ մրցակից, որը թեև մի քանի ա-
միս էր, ինչ արդեն պաշտոնանկ էր արվել, սակայն որևէ կերպ չէր ցան-
կանում հրաժարվել վարչապետի պաշտոնից և հանձնել գործադիր իշ-
խանությունը: 1988թ. սեպտեմբերի վերջից Լիբանանում հաստատվել էր 
երկիշխանություն: Գործում էր երկու կառավարություն, երկու քաղաքա-
ցիական վարչակարգ և երկու կանոնավոր բանակ 4: 

Ստեղծված իրավիճակն իր իշխանության ամրապնդմանը ծառա-
յեցնելու և վերջնականապես երկրի կառավարումն իր ձեռքում կենտրո-
նացնելու, ինչպես նաև 1989թ. փետրվարից Սամիր Ջաջայի իր նկատ-
մամբ վերահսկողություն հաստատելուն ուղղված զինված հարձակում-
ներին վերջ դնելու նպատակով, Աունը մայիսին հայտարարեց Լիբանա-
նի տարածքը «Սիրիայից ազատագրելու պատերազմ»15: Սիրիան իր 
հերթին ցամաքային և ծովային շրջափակման ենթարկեց «քրիստոնեա-
կան ինքնավարության» այն շրջանները, որ գտնվում էին Սիշել Աունի 
զինված խմբավորումների հսկողության տակ: Ի պատասխան գեներսղը 
ռմբակոծեց արևմտյան Բեյրութռւմ տեղակայված սիրիական ռազմա-
կան ուժերի դիրքերը: Սիշել Սունն ընտրեց փբանանյան ուժերի «ճա-
նաչիր քո թշնամուն: Սիրիան քո թշնամին է» կարգախոսը1 : Որպես 
նպատակ նա հռչակեց Լիբանանի միասնականության և անկախության 
վերականգնումն ու օրենքի ուժի հաստատումը, որին հասնելու համար 
նա ակնկալում էր փբանանյան ողջ քրիստոնյաների, ապա նաև իսլա-
մագավանների աջակցությունը: Այս ընթացքում Աունի հեղինակությունը 
խիստ բարձրացել էր, ինչը բացատրվում էր այն հանգամանքով, որ վեր-
ջինս ծայրահեղ քննադատության էր ենթարկում և' աջ ուժերի և՛ ձախերի 
զիված խմբավորումների գործողությունները, որոնք չէին նպաստում Լի-
բանանում խաղաղության հաստատմանը և էլ ավեփ էին խորացնում 
առկա պառակտվածությունը17: Սակայն իր քաղաքական նպատակների 
իրականացման ընթացքում Աունը թույլ տվեց երկու ռազմավարական 
սխալ, որոնք էլ հենց կանխորոշեցին նրա պարտությունը. 
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1. Նա հավաստւմ էր. որ արևմտյան տերությունները, հատկապես 
11ՍՆ ու Ֆրանսիան, հնարավորինս կաջակցեին իրեն Սիրիայի 
դեմ պւսյքւպտւմ: Գեներալը շատ րսվ հասկանում էր. որ առանց 
արտաքին օժանդակության նա երբեք չէր կարոդ հաղթանակ տա-
նել ինչպես հակասիրիական պայքարում, այնպես էլ աջ ուժերի 
շրջանում մենիշխանությւսն հաստատման գործում: Սակայն. 
ԱՍՆ-ը, ելնելով տարածաշրջանում իր հետագա ռազմավարա-
կան ծրագրերից, արդեն իսկ հավաստիացրել էր Սիրիային, որ ւս-
մերիկյւսն վարչակազմը պատրաստ էր «աչք փակել» Լիբանա-
նում սիրիական ներկայության պահպանման նկատմամբ: Ինչ 
վերաբերում է Ֆրանսիային, ապա վերջինս բավարարվեց միայն 
Սանին «բանավոր աջակցություն» ցույց տալով: 

2. Աունին այդպես էլ չհաջողվեց միավորել փբանանյան աջ ուժերի 
ողջ ճակւստր: Վերջինիս զինված խմբավորումները միայնակ, ւս-
ռանց աջերի ամբողջական ճակատի աջակցության, անկարող 
էին լուրջ պայքար մղել սիրիական ուժերի դեմ: Սիրիական զին-
ված ուժերի դեմ հարձակումների րնթացքամ զգալիորեն տուժում 
էին հատկապես Բեյրութի հյուսիսային արվարձանները: Արդյուն-
քում, Սունն իր «ազգային ազատագրման» պատերազմը, հակա-
ռակ Լիբանանի ամբողջականության և անկախության վերա-
կանգնման կոչերին, վերածեց սեփական իշխանության պահ-
պանման պայքարի: Պարզ էր. որ նւս ևս ձգտում էր «Լիբանան-
յան ճատակում» մենիշխանության հաստատմանը111: Այդուհան-
դերձ, մինչև 1989թ. օգոստոսի 15-ը, Սունին հաջողվեց միավորել 
փբանանյան 14 խմբավորումների, պանք ձևավորեցին հակասի-
րիական ճակատ19: 
1980-ականների վերջին ուժեղացել էր միջազգային հանրության, 

հատկապես ԱՍՆ-ի, փբանանյան հակամարտության վերջնական կար-
գավորմանն ուղղված ջանքերը: Պատահական չէ, որ 1989թ. մայիսի 25-
ին, նաև ԱՍՆ-ի ակտիվ աջակցությամբ, Արաբական պետությունների 
լիգայի 16-րդ համաժողովում որոշում ընդունվեց կազմավորել հանձնա-
խումբ՝ Ալժիր, Մարոկկո և Սաուդյան Արաբիա կազմով, որ կոչված էր սւ-
ռաջիկա վեց ամիսների ընթացքում ուղի հարթել դեպի լիբանանյան 
ճգնաժամի վերջնական կարգավորումը20: 

1989թ. սեպտեմբերի 30-ից մինչև հոկտեմբերի 22-ը փբանանյւսն 
խորհրդարանի ողջ մնացած 63 պատգամավորներից 58-ր Տաիֆում' 
Սաուդյան Արաբիա, քննարկում էին Ազգային համաձայնության խսւր-
ւոիան: Նշենք, որ Սւսլիմ ալ-Հոսը, փբանանյան ձախերն ու աջ ուժերի 
հրամանատարությունը՝ Սամիր Ջաջայի գլխավորությամբ, նպատակ 
ունենալով վերջ դնել Լիբանանում երկարատև քաղաքացիական պատե-
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րազմին, ճանաչեցին Տաիֆի համաձայնագիրը: Սիայն Աունը հրաժար-
վեց րնղյււնեւ այն: Նա փաստարկեց, որ վերոնշյսղ համաձայնագիրր. ո-
րով Լ]ւբւսնանի ե Սիրիայի միջե հաստատվում էին հատուկ բնույթի հա-
րաբերություններ, «օրինականացնում էր Սիրիայի Լիբանանի նկատ-
մամբ հավակնություններն ա երկրի տարածքամ սիրիական ռազմական 
աժերի ներկայությանը»2': 

Տաիֆի համաձայնս!գրի համաձայն՝ պահպանվող կրոնադավա-
նական համակարգում տեգի էին ունեցել մի շարք բարեփոխումներ: 
Հւսշվի առներւվ երկրռւմ մարոնիների, սաննիների ե շիաների միջե 
ստեղծված ուժերի նոր հարաբերակցաթյունր, տեւփ ունեցած ժողովր-
դագրական փոփոխությունները՝ հատկապես շիաների, թվաքանակի 
կտրուկ աճր22, նախատեսվում էր մեծացնեյ իսլամադավանների մաս-
նակցությանը երկրի կառավարման մարմիններում: Նվազեցվել էին երկ-
րի մարոնի նախւսզահի փւսզււրռւթյաններն ու ավելացվել սաննի վար-
չապետինն ու խորհրդարանի շիա նախագահինը: Հավասարեցվել էր 
խորհրդարանում իս]ամաղավանների ե քրիստոնյաների համամասնութ-
յունր: Նախկին 5:6 համամասնությունը փոխարինվել էր 5:5-ով23: Ավե-
յացվել էր նաե պատգամավորների թիվը' 99-ից հասցվել էր 108-ի24: 

1989թ. նոյեմբերի 5-ին արդեն Լիբանանի տարածքում՝ Քուլայա-
թամ, Տաիֆի համաձւսյնագրի հաստատումից հետո, փբանանյան 
խորհրդարանը նախագահ ընտրեց Ռենե Մուաուադին, որը սակայն 
սպանվեց նոյեմբերի 22-ին: Երկու օր անց նոր նախագահ ընտրվեց Ի-
սիաս Հրաուին, որը վարչապետի պաշտոնում կրկին նշանակեց Սալիմ 
ալ-Հոսին25: 

1989թ. դեկտեմբերին, ստանալով երկրի նախագահի ե վարչապե-
տի աջակցությունը, փբանանյան աջ ուժերի հրամանատար Սամիր Ջա-
ջան ստանձնեց Մունին վերջնական պարտության մատնելու գործը: 
Զինված բախումներ տեւփ ունեցան աջերի զինված խմբավորումների և 
գեներալ Աունի զորամիավորումների միջև, որոնք վերահսկում էին 
«քրիստոնեական ինքնավարության» մեկ երրորդը: Բախումները հատ-
կապես սաստկացան 1990թ. ապրիփն, երբ Ջաջան պաշտոնապես իր 
հավատարմությունը հայտնեց նախագահ Իփաս Հրաոփին և Սիրիայի 
հետ մերձեցման նրա քաղաքական ուղեգծին 6: Սունի անզիջում դիրքո-
րոշումը հանգեցրեց 1990թ. ապրիլ-հուփս ամիսներին աջ աժերի ճակա-
տում ներմարոնիական հակամարտության ուժեղացմանը, որի ընթաց-
քում Աունը պայքարում էր փբանանյան ուժերի նկատմամբ ամբողջա-
կան վերահսկողություն սահմանելու, ինչպես նւսև «ազատագրված» 
տարածքում՛ Բեյրութից մինչև Ջուբայլ, իշխանությունն իր ձեռքում 
կենտրոնացնելու համար: Այս բախումների արդյունքում կային շուրջ 
1000 սպանվածներ և 3000 վիրավորներ, ինչպես նաև զգափ ավելածութ-
յուննհր : 
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Սիրիան լավագույնս օգտագործեց Ծոցի II ճգնաժամի ընթաց-
քում ԱՍՆ-ի հովանու ներքո հակաիրաքյւսն միջազգային կոալիցիային 
միանալու գործոնը, որով ե ապահովեց Լիբանանում սիրիական ներկա-
յության պահպանման նկատմամբ ամերիկյան վարչակազմի լուո հա-
մաձայնությունը: 1990թ. հոկտեմբերի 13-ին սիրիական ուսզմաօդային և 
ցամաքային ուժերն, արդեն ամբողջովին լիբանանյան կառավարության 
վերահսկողության տակ գտնվող բանակի, ինչպես նաև Սւսմիր Ջւսջայի 
գլխավորությամբ լիբանանյան ուժերի զինված խմբավորումների հետ 
համատեղ, հաջողեցին վերջնական պարտության մատնել Սունին28: 
Վերջինս ստիպված էր երկար ժամանակ ապաստան գանել Լիբանա-
նում Ֆրանսիայի դեսպանատանն, ապա նաև ֆրանսիական սուզանա-
վով տեղափոխվել Ֆրանսիա29: Երկարատև քաղաքացիական պատե-
րազմն ավարտված էր30: Լիբանանը փորձում էր հնարավորինս արագ 
վերականգնել հակամարտող ուժերի միջև հավասարակշռությունը: 

Նշենք, որ փբանանյան աջ ուժերի ճակատում հակասությունները 
չէին սահմանափակվում միայն Սամիր Ջաջայի և Սունի միջև հակա-
մարտությամբ: Աջերի նկատմամբ մենիշխանության հաստատման 
պայքարի վառ օրինակ էր նաև 1980-ականների վերջին կրկին սրված 
մրցակցությունը «Լիբանանյան ճակատի» երկու հիմնական ուժերի՝ 
«Շամանականների» և «Քսւթաիբ» կուսակցության զինված խմբավո-
րումների միջև: Այդ հակասությունների ուժեղացման արդյունքում 
1990թ. հոկտեմբերին սպանվեց «Շամանականների» ղեկավար, Լիբա-
նանի նախկին նախագահ Քամիլ Շամունի որդին՝ Դենի Շամունը31: Այս 
ամենն ապացուցում էր այն իրողությունը, որ աջերի ճակատում նեղ 
անձնական շահերը դեոևս շարունակում էին գերիշխող լինել համընդհա-
նուր պետական շահերի նկատմամբ: 

Լիբանանյան ուժերի ղեկավարները, որ ստացել էին «պատերազ-
մի լպպեր» անվանումը, իրենց ձեռքում էին հիմնականում կենտրոնաց-
րել Սիրիայի և Իսրայեփ հետ սննդամթերքի, վառելիքի, զենքի և թմրան-
յութերի անօրինական առևտուրը, որ ապահովում էր խոշոր չավփ եկա-
մուտներ32: Այս գործում սերտորեն համագործակցելով Լիբանանում տե-
ղակայված սիրիական զորամիավորումների սպաների հետ՝ փբանան-
յան աջերի որոշ ղեկավարների հովանավորյալներն իրականացնում էին 
լայնածավալ մաքսանենգություն: Լիբանանից դուրս էին բերվում մեծա-
քանակ գողացված ապրանքներ և դրանք իրացվում էին Սիրիայում: 
Վերջիններս քաջալերում էին նաև Բեքաայի հովտում օփիումի աճե-
ցումն ու կազմակերպում էին հերոինի առևտուրը33: 

Ամբողջությամբ փբանանյան ուժերի վերահսկողության տակ էր 
գտնվում Ջունիյի նավահանգիստը, որ դարձել էր երկրի վարչական մայ-
րաքաղաքն ու առևտրային կենտրոնը: 
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Պատերազմի ավարտից հետո Լիբանանում օրենքի ուժի հաստա-
տումը դարձել էր անհետաձգեփ գործ: 1990թ. օգոստոսի 21-ին Լիբանա-
նի խորհրդարանն ընդունեց որոշում, որի համաձայն երկրի սահմանադ-
րությանը պետք է համապատասխանեցվեր Տաիֆի համաձայնագրի 
դրույթներին: 1991թ. մարտին բոլոր զինված խմբավորումները, բացա-
ասթյամբ «Հիզբալլահի», որ շարունակում էր իր զինված պայքարն Իս-
րայեյի դեմ երկրի հարավում՝ «անվտանգության գոտում», զինաթափվե-
ցին: Հուլիսին վերակազմավորված ե վերազինված փբանանյան բա-
նակն իր վերահսկողությունը հաստատեց Լիբանանի ողջ տարածքի 
նկատմամբ, բացառությամբ «անվտանգության գոտուց», որ դեռևս գտն-
վում էր իսրայելական վերահոսկողության ներքո: Լիբանանյան հակա-
մարտության մեջ ներգրավված բոլոր ուժերը, այդ թվում նաև աջերը, 
զրկվեցին իրենց ոչ օրինական եկամտի աղբյուրներից: 

Քաղաքացիական պատերազմի ավարտից հեստ փբանանյան ու-
ժերը փոխակերպվեցին քաղաքական կուսակցության, որ պահպանվեց 
մինչև 1994թ. մայիս, երբ Ջունիյում մարոնիական եկեղեցում պայթյուն 
կազմակերպելու, ինչպես նաև մինչ այդ՝ 1990թ. հոկտեմբերին Դենի Շա-
մանի սպանությունը կազմակերպելու մեղադրանքով բանտարկվեց այգ 
ուժերի ղեկավար Սամիր ՋաՋան3 : 1995թ. նա դատապարտվեց մահ-
վան, որն ավեփ ուշ փոխարինվեց ցմահ բանտարկության 5: 

1992թ. ամռանը, շուրջ 20 տարի ընդմիջումից հեստ, երկյաւմ անց-
կացվեցին խորհրդարանական ընտրություններ: Սիրիական վերահոս-
կողության տակ ընթացող այդ ընտրությունները բոյկոտեցին լիբանան-
յան ուժերն ու նրանց ընտրազանգվածի շուրջ 80%-ը 6: Ընտրություննե-
րի արդյունքում ընտրվեց 128 պատգամավոր: Ավելացված խորհրդարա-
նական տեղերը զբաղեցրեցին հիմնականում շիաները37: 

Սինչ այդ, 1991թ. մայիսի 22-ին, նախագահներ Իփաս Հրաուին և 
Հաֆեզ ալ-Ասադը ստորագրեցին լիբանանա-սիրիական եղբայրության 
և համագործակցության համաձայնագիրը, որ պարտավորեցնում էր եր-
կու հարևաններին համակարգել իրենց արտաքին, պաշտպանության և 
տնտեսական քաղաքականությունները38: Այս համաձայնագիրը մեկ 
անգամ ևս ամրապնդեց այն հատուկ բնույթի հարաբերությունները, որ 
առկա էին երկու երկրների միջև: 

1991թ. վարվող պաշտոնական քաղաքականության համաձայն՝ 
զինված խմբավորումների մինչև 25 տարեկան բոլոր մարտիկները հա-
մալրեցին կանոնավոր բանակի կազմը: Կառավարությունը փբանանյան 
ուժեյւ^ւ 6.500 մարտիկների ևս ներգրավեց փբանանյան բանակի շարքե-

Փաստենք, որ 1980-ականների վերջին և 1990-ականների սկզբին 
փբանանյան աջերի ճակատում ճենիշխանության համար պայքարն ու 
հակասությունների սրումը հանգեցրին ճակատի վերջնական պառակտ-
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մանր: Uju գործընթացում գգսդի գՒ.ր խաղաց նաև Տաիֆի համաձւսյ-
նագրի ստորագրումն ու նրա դրույթների նկատմամբ Փբանանյան ույե-
րի ազդեցիկ ղեկավարներից մեկի՝ Սիշեւ Սունի բացասական դիրքորո-
շումը: Վերջինս Տաիֆի համաձայնագրի ստորագրման նկատմամբ ու-
նեցած աոարկություն ները վարձեց հնարւսվսրինս օգաագոբծեւ ի 
նպաստ «Լիբանւսնյւսս ճակատում» և. ընդհանրապես, երկրամ սեվսս-
կան իշխանության հաստւստմւսնը' իր պայքարին, որպես համախմբող 
գործոն, հաղորդելով հակասիրիւսկան բնույթ: Սակայն Աունի «պատե-
րազմը» ավարտվեց պարտությամբ, որի արդյունքր եղավ «Լիբանան-
յան ճատակում» բևեռացման փդւծընթւսցի էլ ավելի խորացումը: 

L1LIT HARUTYUNYAN 

ON TIIE DEEPENING OF CONTRADICTIONS IN "LEBANESE RIGHT 
FORCES FRONT" IN THE LATE 1980'S AND IN THE EARLY 1990՝S 

In the Iate 19S0's and in the carly 1990's ihe stmggle for ihe hegemony and 
Lhe deepening of contradictions between different right forces inside Ihe "Lebanese 
Front" (headed by Samir Geagea) leaded to the "Lebanese Front's" disunification. 

In this process the sensible rolc played also the subscription of Taif 
Agreement (signed in September 22, 1989). as well as General Michel Aoun's (one of 
the influential leaders of the "Lebanese Right Forces Front") negative attitude towards 
Taifs theses. Michel Aoun optimally tried to use his objections conccming Taif 
Agreement in favour of the confirmation of his own rulc not only in "Lebanese 
Front", but also in whole Lebanon. In his stmggle as a unificalion factor General 
Aoun used unti-Syrian slogans. 

In 1990 Michel Aoun failcd his "War of liberation against Syria". Tlic result 
was the deepening of poralization process in "Lebanese Right Forces Front" and its 
final division. 
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ԿՍՐԵՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ՊԱՂԵՍՏԻՆՅԱՆ ՀԻՍՆԱԽՆԴՐԻ ՋՐԱՅԻՆ ԱՍՊԵԿՏԸ 

Արաբ-իսրայելական հակամարտության հիմքում ընկած պաղես-
տինաիսրայելական հակամարտության ամենակնճոոտ խնդիրներից 
մեկը ջրի հարցն է: Ի տարբերություն Իսրայելի՝ արաբ մյուս հարևաննե-
րի հետ ունեցած հարաբերությունների, պաղեսաինաիսրայելական հա-
րաբերությունները չեն կրում միջպետական բնույթ: Այս հանգամանքով 
թելադրված՝ երկու հարևան ժողովուրդների միջև մեծ անհամաչավտւթ-
յուն գոյություն ունի աոկա ջրային պաշարներից օգտվելու հարցում: Իս-
րայելը, ընդհուպ մինչև 1993 թվականը, ջրի, ինչպես նաև այլ հարցերը 
վճռում էր բացառապես ուժի դիրքից՝ առանց հաշվի առնելու պաղես-
տինցիների պահանջներն ու իրավունքները: 

Տեղագրական ստումով Իսրայելն ու Պաղեսաինը (Հորդանան գե-
տի արևմտյան ափը և Ղազայի հատվածը) բաժանված հն երեք գոտի-
ների՝ Առափնյա հարթավայր, որը ծովի մակերևույթից ունի առավելա-
գույնը 200 մ բարձրություն և ձգվում է Իսրայեփ հյուսիս-արևմուտքից 
մինչև Ղազայի հատվածը, Կոաոաոաւհն ւեռնւաեոտ' մինչև 1000 մ -
բարձրությամբ, որի մեծ մասն ընկած է Արևմտյան ափի տարածքում, 
Հորոտ նան գետի հովիտ, որն արևմուտքում Իսրայեփ, իսկ արևելքում՝ 
Արևմտյան ափի տարածքում է ընկած և ծռվի մակերևույթից ունի մինչև 
400 մ ցածրություն: 

Չնայած Արևմտյան ափ անվանումը վերաբերում է հենց Հորդա-
նան գետից արևմուտք ընկած պաղեստինյան տարածքներին, սակայն 
ներկայումս պաղեստինցիները զրկված են Հորդանան գետի ջրերից 
օգտվելու հնարավորությունից: Պաղեսաինաիսրայելական ջրային վեճը 
կենտրոնացած է Արևմտյան ափի և Ղազայի հատվածի ստորգետնյա 
ջրահոսքերի վրա, որոնք քաղցրահամ ջրի հիմնական աղբյուրն են պա-
ղեստինցի բնակչության համար: Արևմտյան ափի ստորգետնյա ջրա-
պարունակ շերտերի համակարգը կամ Լեռնային ջրակիր շերտը 
(Mountain Aquifer) բաղկացած է երեք ավազաններից, որոնք ունեն 
հետևյալ ծավալները՝ Արևմտյան ավացան' 362 մլն մ3, Հտւսհսառևհլոսն 
ավացան՝ 145 մլն մ3, Արևելւան ավացան՝ 172 մլն մ 3 Ա ր և մ տ յ ա ն և Հյու-
սիսարևելյան ավազաններն ունեն երկուական ջրապարունակ շերտ, 
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իսկ Արևելյան ավազանը' վեց: Ջրակիր այս շերտերը տարբերվում են թե 
խորությամբ և թե պարունակող ջրի որակով և. որպես կանոն, կւսւգված 
են միմյանց հետ ստորգետնյա երակներով: Լեռնային ջրակիր շերտի 83 
տոկոսն ընկած է Արևմտյան ափի տւսրւսծքում:: Պաղեստինաիսրայե-
լական ջրային մյուս վեճն էլ կենտրոնացած է այսպես կոչւԼած Առափն-
յա ջրակիր շերտի վրա, որն ունի մոտավորապես 2200 կմ՜ մակերես և 
ընկած է Իսրայեփ ու Ղազայի տարածքներում՛ Միջերկրական ծովի ւս-
փագծի երկայնքով: Առափնյա ջրակիր շերտն ունի 250 մլն մ' ծավալ, 
Ղազայի հատվածում՛ 55-65 մլն մ՜': Հաճախ այս ջրերի վերգետնյա չա-
փից ավելի շահագործումը հանգեցնում է որոշ ջրահոսքերի' ընդհանուր 
ստորգետնյա ջրային համակարգից անջատվելուն: Ավելի կոնկրետ, երբ 
մի ջրհորից շատ ջուր է օգտագործվում, դա ազդում է մյուս ջրհորների 
ջրի քանակի նվազմանը կամ չորւսնւսլուն: 

20-րդ դւսրի առաջին կեսին Համաշխարհային սիոնիստական 
կազմակերպությունը հավակնում էր ստեղծվելիք հրեւսկւսն պետռւթյւսն 
կազմի մեջ ընդգրկել հարակից ջրային աղբյուրները: Հրեական գաղթը 
դեպի Պաղեսաին խրախուսելու համար սիոնիստները ձեռնարկեցին մի 
քանի ջրային ծրագրեր, որոնք միտված էին գաղթական հրեաներին ւս-
պահովելու նորմալ կենսապայմաններով և ստեղծելու տնտեսության 
զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ: Սակայն անգլիացինե-
րի կողմից հրեաների բնակեցումը Պաղեստինում առաջացրեց արաբնե-
րի ւլժգոհությունը, ինչը դրսևորվեց 1930-ական թվականների ապստամ-
բություններում: Ձգտելով թուլացնել արաբների ապստամբական շար-
ժումը՝ Մեծ Բրիտանիան հարկադրված էր սահմանափակելա հրեական 
ներգաղթը և սիոնիստների գործունեությունը Պաղեստինում, ինչն առա-
ջացրեց վերջիններիս դժգոհությունը և վերակողմնորոշումը դեպի ԱՍՆ: 
1939թ. բրիտանական կառավարությունն ընդունեց Ցոնիդեսի պլանը, ո-
րը նախատեսում էր Յարմուք գետի ջուրն ուղղել դեպի Թիբերիասի լիճ՝ 
Պաղեստինի հրեա և արաբ բնակչությանը ջրով ապահովելու համար: 
Սիոնիստները մերժեցին Ցոնիդեսի նախագիծը, որովհետև նրւսնց 
պատվերով 1938թ. ԱԱՆ-ի Հողային պահպանման ծառայության ղեկւս-
վար Ուոլթեր Քլեյ Լուդերմիլքն արդեն մշակել էր մի նախագիծ, որն ազ-
դարարում էր, որ շրջանի ջրային պաշսւրների օպտիմալ օգտագործման 
դեպքում Պաղեստինում հնարավոր կլինի 1.8 մլն հրեա և արաբ բնակ-
չության կողքին բնակեցնել լրացուցիչ 4 մլն հրեաների3: 

1948թ. արաբ-իսրայելական պատերազմն ամրապնդեց նորաս-
տեղծ Իսրայել պետության դիրքը և, ընդհակառակը, վերահաստատեց 
պաղեստինցիների պետականազուրկ կարգավիճակը: Այդ պատերազ-
մում Եգիպտոսը գրավեց Ղազայի հատվածը, իսկ 1950թ. Հորդանանը 
բռնակցման ենթարկեց Հորդանան գետի Արևմտյան ափը: Պաղեստին-
ցիների տարբեր հատվածները փաստորեն հայտնվեցին տարբեր պե-
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լռությունների կազմում: Նրանց պետականություն չունենալու հանգա-
մանքն իր արտահայտությունը գտավ 1953-55 թվականների Ջոնսթոնի 
բանակցությունների ժամանակ, երբ անտեսվեց ստորգետնյա ջրստոս-
քերի բաժանման շուրջ մոտեցումների մշակումը և հաշվի չառնվեց 
շրջանի ջրերի նկատմամբ պաղեստինցիների իրավունքը, քանի որ 
նրանք չէին դիտվում որպես առանձին պետական միավոր: 1964թ. սեպ-
տեմբերի արաբական երկրների գագաթաժողովից հետո, երբ որոշվեց 
Իսրայեփ ղեմ ջուրն օգտագործել որպես զենք, նորաստեղծ Պաղեստինի 
ազատագրության կազմակերպությունը հարձակում իրականացրեց Իս-
րայելի նորակառույց Ազգային ջրատարի վրա4: 

1967թ. պատերազմում Իսրայելը գրավեց ոչ միայն երբեմնի են-
թամանդատային Պաղեստինի ամբողջ տարածքը, այլև Եգիպտոսին 
պատկանող Սինւսյի թերակղզին և Սիրիային պատկանող Գոլանի բար-
ձունքները: Իսրայեւը բացարձակ վերահսկողություն հաստատեց 
ԱրԼմտյան ափի ու Ղազայի ջրային պաշարների նկատմամբ և սահմա-
նափակեց պաղեստինցիների՝ ջրային աղբյուրներից օգտվելու հնարա-
վորությունը: Թել Ավիվը պաղեստինցիներին արգելեց ոչ միայն նոր 
ջրհորներ փորելը, այլև նրանց համար առկա ջրհորների ջրի օգտագործ-
ման սահմանափակումներ մտցրեց: 1967-ից հետո Արևմտյան ավտւմ 
հրեական բնակավայրերի հիմնումն ու գյուղատնտեսության զարգա-
ցումն սկսեց իրականացվել շրջանի ջրերի առկայության շնորհիվ՝ ի 
վնաս պաղեստինցի ջրօգտագործողների: Բռնազավթված Արևմտյան 
ափում զանգվածաբար հաստատվող հրեաներին տրվեցին բացարձակ 
առավելություններ նոր ջրհորներ փորելու և ջրի սակագնի հարցերում, 
մինչդեռ պաղեստինիցները ջրհորներ փորելու համար արդեն պետք է 
ստանային իսրայելական իշխանությունների թույլտվությունը: 1967-ից 
հետո նրանց տրվել է ընդամենը այդպիսի 23 թույլտվություն, ընդ որում՝ 
չորացած ջրհորների փոխարեն նոր ջրհորներ փորելու, և այդ ջրհորնե-
րից միայն երեքն են օգտագործվել գյուղատնտեսական նպատակներով, 
որի հետևանքով պաղեստինյան գյուղատնտեսությունը 1990-ականնե-
րին շարունակում էր մնալ 1967թ. զարգացման մակարդակում: Բացի 
դրանից, թույլտվության դեպքում պաղեստինցիներն իրավունք ունեին 
փորելու մինչև 140 մ խորությամբ ջրհորներ, մինչդեռ իսրայելցիները 
փորում էին մինչև 400 մ խորությամբ ջրհորներ՝ ապահովելով ավելի ո-
րակյալ և վարար ջրի ստացումը, ինչը հաճախ հանգեցնում էր պաղես-
տինյան ջրհորների ջրի նվագմանը կամ չորանալուն : Պաղեստինցինե-
րին արգելվում էր նաև անտառներ տնկելը, որպեսզի ջրի «ավելորդ կո-
րուստ» չլինի6: Այս ամենն ուղեկցվում էր բռնազավթված տարածքնե-
րում հրեա բնակչության զանգվածային հաստատմամբ: Ինչ վերաբե-
րում է ջրի սակագներին, ապա իսրայելցիները մեկ խորանարդ մետր 
ջրի համար վճարում են 0.5 շեկել, իսկ պաղեստինցիները՝ 1.2 շեկել: 
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Արևմտյան ափում և Ղազայի հատվածում մեկ պաղեստինցուն միջինը 
բաժին է ընկնում օրական 70 փար ջուր, իս!| նույն տարածքներում հաս-
տատված մեկ հրեա նորաբնակին՝ 350՛լիտր՛: 

Պաղեստինցիները ջրի նկատմամբ իրենց իրավունքը ձևակեր-
պում են հետևյալ կերպ. 
1. Որպես Հորդանանի գեաավազանի ժողովուրդ՝ պաղեստինցիներն 

ունեն Հորդանան գետի ջրերից օգտվելու բնական իրավունք: 
Նրանք վկայակոչում են 1955թ. Ջոնսթոնի ծրագիրը, որը նախա-
տեսում էր Արևմտյան Ղորի ջրատարով Հորդանան գետից տարե-
կան 150 մլն մ3 ջուր մղել Արևմտյան ափ, որը չիրականացավ: 

2. Պաղեստինցի ժողովրդի օրինական իրավունքն է իսրայելական 
բոնազավթման հետևանքով իրենց ջրերի կորստի համար ստա-
նալ ամբողջական վախհաաուցում: 

3. Որպես Հորդանանի գեաավազանի ժողովուրդ՝ պաղեստինցիներն 
իրավունք ունեն պահանջելու մասնաբաժին Թիբերիասի լճի 
ջրից, ինչպես նաև վերականգնելու իրենց՝ լճում ձկնորսության ի-
րավունքը: 

4. Արևելյան ավազանն ամբողջապես գտնվում է Արևմտյան ափի 
ընդերքում, ուստի այն բաժանելի ջրային պաշար չէ: 

5. Արևմտյան և Հյուսիսաբևհլյան ավազաններում պետք է սահման-
վեն ջրից օգտվելու հավասար իրավունքներ, քանի որ դրանք 
սկիզբ են առնում Արևմտյան ափի տարածքից: 
Ըստ պաղեստինցինեբի՝ ջրօգտագործման ներկայիս մասնաբւս-

ժինները հաստատվել են ոչ թե բանակցություններով, այլ ուժով, և 
դրանք պետք է վերահաստատվեն միջազգային իրավունքի հիման վրա: 
Պաղեստինցիները մեղադրում են Իսրայելին միջազգային մարդասիրա-
կան իրավունքի խախտման մեջ՝ վկայակոչելով մասնավորապես Պա-
տերազմի ժամանակ քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության 
մասին 1949թ. ժնևյան կոնվենցիան, ըստ որի գրավող տերությունը իրա-
վունք չունի իր քաղաքացիական բնակչության որևէ մասին իր կողմից 
գրավյալ տարածք բոնագաղթեցնել կամ տեղափոխել և շահագործել 
գրավյալ տարածքի մասնավոր և հասարակական սեփականությունը, օ-
րինակ՝ հողն ու բնական պաշարները, ինչպես նաև արտահանել գրավ-
յալ տարածքի որևէ ռեսուրս : Պաղեստինցիները համարում են, որ Իս-
րայեփ կողմից գրավյալ տարածքների պաղեստինցի բնակչության հաշ-
վին ջրի օգտագործումը միջազգային մարդասիրական իրավունքի նոր-
մերի կոպիտ խախտում է: 

Իսրայելն իր հերթին նշում է, որ Արևմտյան ափի և Ղազայի հատ-
վածի վրա չեն տարածվում 1949թ. ժնևյան կոնվենցիայի դրույթները, 
քանի որ ինքն այդ տարածքները ձեռք է բերել իրեն պարտադրված պա-
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տերսւգմի արդյունքում՝ այդ տարածքները երկու տասնամյակ առաջ 
գավթսւծ Եգիպտոսից ու Հորդանանից, այսինքն՝ այդ տարածքները 
ձեոք է բերել ոչ օրինական տերերից, ե աո այսօր դրանց (գրավյալ տա-
րածքների; անունից որևէ մեկը չի ստորագրել ժնեյան կոնվենցիանե-
րը՛0: Իսրայելը պնդում է, որ 1967թ. գրավված Արևմտյան ափն ու Ղա-
զայի հատվածը ոչ թե բոնազավթման, այլ վերահսկողության տակ են, և 
միջազգային իրավունքի նորմերն ամբողջությամբ կիրառելի չեն այգ 
տարածքների նկատմամբ11: Ըստ Թել-Ավիվի՝ հրեաների բնակեցումը 
այդ տարածքներում միջազգային իրավունքի խախտում չէ, քանի որ 
մարդկանց չի արգելվում բնակություն հաստատել իրենց նախկին կամ 
իրենց նախահայրերի բնակության վայրերում, «իսկ հրեաներն այդտեղ 
ապրել են վաղնջական ժամանակներից»'2: Պետք է նշել, որ ՄԱԿ-ի 
Անվտանգության խորհուրդը 1980թ. N465 բանաձևով հատուկ նշել է, որ 
1949թ. ժնևյան 4-րդ կոնվենցիան կիրաոեփ է Իսրայեփ կողմից 1967-ից 
հեստ բռնազավթված բոլոր արաբական տարածքների, ներառյալ՝ 
Արևելյան Երուսաղեմի նկատմամբ' : Զավթյալ տարածքների ջրի օգ-
տագործման վերաբերյալ Թել-Ավիվն այն տեսակետն է առաջ քաշում, 
որ ջուրն այնտեղից ոչ թե տեղավախվում, այլ բնականորեն հոսում է դե-
պի Իսրայել, և որ մինչև 1967-ն էլ ինքն այդ ջրերից օգտվել է14: Իսկա-
պես, հիգրո-երկրաբանական առումով Արևմտյան ափն ավեփ բարձրա-
դիր է, և այստեղի ստորգետնյա ջրերը հոսում են (թեև շատ դանդաղ) դե-
պի Իսրայել: Ըստ որոշ տվյալների՝ Իսրայեա 1955-ից մինչև 1967-ը իր 
բուն տարածքից տարեկան շուրջ 270 մլն մ3 ջուր է մղել վեր Արևմտյան 
ափի ստորգետնյա ջրահոսքերից15: Մինչև 1967-ը, Արևմտյան ավաւմ 
գործող հորդանանյան օրենսդրությամբ պաղեստինցիները հեշտութ-
յամբ կարողանում էին ոռոգման համար ջրհորներ վարելու թույլտվութ-
յուն ստանալ՛6: Գրավյալ պաղեստինյան տարածքներում Իսրայելն իր 
ջրային քաղաքականությունը կոչում է պաշտպանական՝ հիմնավորելով 
այն հանգամանքով, որ եթե ստորգետնյա ջրերի օգտագործման նկատ-
մամբ չփնի վերահսկողություն, ապա ծովի աղաջրերը կարող են ներխու-
ժել այդ ջրակիր շերտերը : 

1991թ. վերջին Մադրիգում սկսված մերձավորարևելյան խաղա-
ղության գործընթացը ենթադրում էր, որ արաբ-իսրայելական համա-
պարփակ կարագավորման հասնել հնարավոր չէ առանց առանցքային 
իսրայելապաղեստինյան հակամարտության լուծման, որը նախևառաջ 
կապված էր (է) անվտանգության և տարածքային խնդիրների լուծման 
հետ, իսկ տարածքային խնդիրն անմիջականորեն առնչվում է ջրային 
աղբյուրների գտնվելու աշխարհագրության հետ: Բանակցությունների 
ընթացքում 1992թ. ստեղծվեցին մի քանի բազմակողմ աշխատանքային 
խմբեր, որոնցից մեկն էլ Ջրային ռեսուրսների բազմակողմ աշխատան-
քային հանձնախումբն էր (Multilateral Working Group on Water 
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Resources): Իսրայելապադհաոինյան շփումներում ջրի շուրջ հիմնական 
խնդիրը կենտրոնացավ Արևմտյան ափի և Ղազայի հատվածի ստոր-
գետնյա աղբյուրների վրա. որոնք ապահովում են Իսրայելի քաղցրա-
համ ջրի առաջարկի շուրջ 40 տոկոսը: Իսրայելւսպադհստինյան շարու-
նակական բա՜նակցությունների արդյունքը 1993թ. սեպտեմբերի 15-ին 
Վաշինգտոնում ստորագրված ժամանակավոր ինքնավարության հաս-
տատման մասին սկզբունքների հռչակագիրն էր (Օսլո I համաձայնա-
գիր), որով, ի թիվս պաղեստինյան այլ ինքնավար մարմինների, ստեղծ-
վում էր Պաղեստինյան ջրային վարչություն (Palcstinian Water 
Adminsitartion Auihority)18: Սկզբունքների հոչակագրի 3-րդ հավելվածը 
վերնագրված է Համագործակցության և տնտեսական զարգացման 
ծրագրերի իսրայելապաղեստինյան արձանագրություն, որի 1-ին կետով 
Արևմտյան ափում և Ղազայի հատվածում ջրի հարցով համագործակ-
ցության համար երկու կողմերի փորձագետների կողմից մշակվեր» էր 
Ջրային զարգացման ծրագիր, որն ուսումնասիրելու էր երկու կողմերի 
շահերը ջրի նկատմամբ, ինչպես նւսև ջրային պւսշարների huuluiuum 
(equitable) օգտագործման հնարավորությունները19: 4-րդ հավելվածում 
խոսվում էր Սեոյալ ծովի շրջանի զարգացման համատեղ իսրւււյևլւս-
պաղեստինա-հորդանանյան նախագծի, աղազրկման կայաններ կառու-
ցելու, ինչպես նաև Սիջերկրական ծովից (Ղազայի շրջանից) դեպի Մեռ-
յալ ծով ջրատար կառուցելու մասին2 : Սկզբունքների հոչակագրի ամե-
նակարևոր կետը, թերևս, Պաղեստինյան ժամանակավոր ինքնավարութ-
յան հաստատումն էր, որի ենթամանդատությունը տարածվելու էր 
Արևմտյան ափի և Ղազայի հատվածի վրա: Ջրերի օգտագործման և 
զարգացման ծրագրերի վերաբերյալ պայմանավորվածությունները դեկ-
լարատիվ բնույթի էին, քանզի ջրի բաժանման վերաբերյալ կոնկրետ 
թվեր և տեխնիկական մանրամասներ չէին նախատեսում: Այդուհան-
դերձ, Հռչակագիրն աննախադեպ առաջընթաց էր մեբձավորարևելյւսն 
խաղաղ կարգավորման ճանապարհին, որին հետևած շարունակական 
բանակցությունները հանգեցրին Վւսշինգտոնամ 1995թ. սեպտեմբերի 
28-ին Արևմտյան ափի և Ղազայի հատվածի մասին իսրայելապաղես-
տինյան ժամանակավոր համաձայնագրի ստորագրմւսնր (Օսլո II հա-
մաձայնագիր), որով Իսրայելը Արևմտյան ափում ճանաչում էր սրալես-
տինցիների իրավունքը ջրի նկատմամբ21: Համաձայնագրով պաղես-
տինցիները լրացուցիչ ջուր էին ստանալու Հեբրոնի, Բեթղեհեմի, Ո-ա-
մալլահի, Նաբլուսի շրջաններում, իսկ Ջենինի շրջանում՛ տարեկան 1.4 
մլն մ3 ծավալով ջրհոր փորելու իրավունք, ինչպես նաև տարեկան 5 մ|ն 
մ ջուր Ղազայի հատվածում22: Փաստաթղթով պաղեստինցիների հա-
մար ջրի հեռանկարային կարիքներն Արևմտյան ավալ մ գնահատվում 
էին տարեկան 70-80 մ]ն մ3 2 3 : Պայմանավորվածությունները կյանքի կո-
չելու նպատակով հաստատվում էր Համատեղ ջրային հանձնախումբ 
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(ՀՋՀу. Պաղեստինցիների համար ամենամեծ ձեռքբերումն այն էր. որ 
Ղազայի հատվածում ե Արեմտյան ափում մասնակիորեն ջրային պա-
լարների տնօրինությունն իսրայելցիներից անցնում էր իրենց, ե իսրայե-
|ական զորքերը դարս էին բերվում պադեստինյան բնակավայրերից: 
Պադեստինաիսրայելական հարաբերություններում աննախադեպ էր 
նաե ջրային ռեսուրսների զարգացման համար միջազգային ֆինանսա-
կան կառույցների խոշորածավալ ներդրումները: 1995թ. հոկտեմբերին 
Փարիզում քսանինը դոնոր երկրներ ե տաս ֆինանսական հաստատութ-
յուններ որոշեցին Պադեստինյան ինքնավարության տնտեսության վե-
րականգնման ե զարգացման համար հինգ տարվա ընթացքում շուրջ 2.5 
միլիարդ դուարի ներդրում կատարել24: Չնայած արձանագրված առա-
ջընթացիս՛ իրականում հետագա տարիներին մեծ դժվարությամբ էին 
կյանքի կոչվում համւսձայնազրով ջրի վերաբերյալ նախատեսված 
դրույթները: Դա նախևառաջ պայմանավորված էր այն հանգամանքով, 
որ ՀՋՀ-ն գործում էր միաձայնության (կոնսենսուս) սկզբունքով, ինչը իս-
րայելցիների համար գործնականում վետոյի իրավունք էր, քանի որ պա-
դեստինյան ջրային նախագծերն ու առաջարկությունները որպես կա-
նոն մերժվում էին նրանց կողմից: Իհարկե, պադեստինցիները նույնպես 
տեսականորեն ունեին այդ իրավունքը: Սակայն այն փաստը, որ ի տար-
բերություն պադեստինյան բնակավայրերի՝ հրեական բոլոր բնակավայ-
րերն ապահովված էին մշտական ջրով ե ժամանակակից ջրային համա-
կարգերով, ապա երկու կողմերի՝ ջրի պահանջարկի տարբերություններն 
ինքնըստինքյան բացասաբար էին անդրադառնում համատեղ ինստի-
տուտցիոնալ աշխատանքների վրա: Իսրայելցիները մեղադրում էին 
պաղեստինցիներին ապօրինի ջրհորներ փորելու, ինչպես նաև ջրային 
աղբյուրներն աղտոտելու մեջ, քանի որ, իսկապես, Արևմտյան ափում և 
Ղազայի հատվածում պադեստինյան բնակավայրերի 2/3-ը չանի կոյու-
ղային համակարգ, և դրանց օգտագործված ջրերը ներխուժում են ստոր-
գետնյա ջրակիր շերտեր՝ լուրջ բնապահպանական և սանիտարական 
սպառնայիք ստեղծելով ջրային այդ համակարգից բոլոր օգտվողների 
համար: 

Ջրի հարցում համագործակցության շուրջ դժվարությունները թե-
լադրվում էին նաև ավելի մեծ քաղաքական գործընթացներով: 1995թ. 
սեպտեմբերի 28-ի իսրայելապւալեստինյան ժամանակավոր համաձայ-
նագիրը ստորագրեըււ համար Իսրայեփ վարչապետ Իցխակ Ռաբինը 
երկու ամիս չանցած վճարեց սեփական կյանքււվ: Նրան փոխարինած 
Շիմոն Պերեսի օյաք 1996թ. փետրվարի 13-ին Օսլոյում Պաղեստինի 
ինքնավարության և Հորդանանի հետ ստորագրվեց ջրի վերաբերյալ մեկ 
այլ փաստաթուղթ՝ Սկզբունքների հռչակագիր ջրի հետ կապված հարցե-
րում և նոր ու ըւացուցիչ ջրային պաշարների շուրջ համագործակցութ-
յան համար25: Այս համաձայնագիրը Իսրայելը չվավերացրեց, որով-

99 



հետե նույն թվականի հունիսին այնտեղ իշխանության եկւսվ Բհնյամին 
Նաթանյահուի արմատական Լիկուդ կուսակցությունը, ով իր ընտրար-
շավն սկսել էր Օսլոյի հւսմաձայնագրերի քննադատությամբ: Նաթան-
յահուի աոաջին քայլերից մեկը հրեական բնակավայրերի ընդլայնումն 
էր Արևելյան Երուսաղեմի արաբական թաղամասում, որը 1967-ից ի վեր 
ամենաարյունալի պաղեստինաիսրայելական բախումները հւսրուցեց: 
Այս պայմաններում ընդհանրապես հարցականի տակ էր դրվում Օսլոյի 
համաձայնագրերի իրականացումը: 1997թ. մայիսին Իսրայելի ենթակա-
ոուցվածքների նախարար Արիել Շարոնը հայտարարեց, որ պաղես-
տինցիներն Արևմտյան ավւում «կոյուղային ինթիֆւսդա» են իրականաց-
նում իրենց դեմ' կոյուղային ջրերը դիտավորյալ ուղղելով դեպի հրեա-
կան բնակավայրեր, թեև, ըստ նրա, պաղեստինցիներն ունեին մաքրման 
կայաններ 7: 1998թ. մայիսին Վաշինգտոնի Մերձավոր Արևելքի ինս-
տիտուտում խոսելով պաղեստինյան պետության ստեղծման հեռանկա-
րի մասին՝ Նաթանյահուն հայտարարեց, որ դա վտանգավոր կլինի Իս-
րայելի համար, որովհետև «իրենց» ջրերի 40 տոկոսը գտնվում է այն հո-
ղերի տակ, որտեղ պաղեստինցիները կհռչակեն պետություն28: Պետք է 
նշել, որ չնայած Նաթանյահուի պերճախոսությանը, շարունակվող ար-
յունահեղություններն ու ներքին ընդդիմության ուժեղացումը նրւսն ստի-
պեցին Օսլո I համաձայնագրի 5-ամյա ժամկետը լրանալու կապակցութ-
յամբ Վաշինգտոնում 1998թ. հոկտեմբերին Պաղեստինյան ինքնավա-
րության հետ ստորագրելու հուշագիր2 : 

1999թ. հունիսին Իսրայելի վարչապետ դարձավ հաշտության 
կողմնակից էհուդ Բարաքը, որը Պաղեստինի առաջնորդ Յասհր Արւս-
ֆաթի հետ ստորագրեց Շարմ Աշ-շեյխի հուշագիրը՝ Արևմտյան ափում 
Պաղեստինյան ինքնավարությանը հանձնելով լրացուցիչ հողեր30: Սա-
կայն 2000թ. սեպտեմբերին սկսվեց պաղեստինյան երկրորդ ինթիֆա-
դան, և բռնությունների ափքը նոր թափ ստացավ: 2001թ. մարտին Իս-
րայելում իշխանության եկավ Արիել Շարոնի կառավարությունը, որը 
շարունակեց ուժի դիրքից խոսելու քաղաքականությունը՛ իսրայելական 
գինված ուժերը մտցնելով Արևմտյան ափի և Ղաղայի տարածքի պա-
ղեստինյան բնակավայրեր: 2002թ. փետրվարին Արևմտյան ափի տա-
րածքում Շարոնը ձեռնարկեց անջատիչ պատի կառուցումը, ինչն էլ սւ-
վեփ բարդացրեց հակամարտության կարգավորումը: Նրա այդ քայլը 
դատապարտվեց նաև Հաագայի միջազգային դատարանի կողմից: Հա-
վանաբար միջազգային հանրության ճնշման տակ էր, որ 2002թ. հուլի-
սին Շարոնը հայտարարեց Ղազայի հատվածից իսրայելական ուժերի 
դուրսբերման մասին՝ նշելով, որ Իսրայեւը շարունակելու է տնօրինել 
ջրի, կոյուղու և մի շարք այլ ոլորտներ31: Քաղաքական այս բարդ պայ-
մաններում, բնականաբար, ջրի խնդրում ձեռք բերված համատեղ աշ-
խատանքի փորձը ի չիք էր դառնում: Թեև Ջրային ռեսուրսների բազմա-
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կողմ աշխատանքային խմբի շրջանակներում պաղեսաինաիսրայելա-
կան շփումները շարունակվեցին, իսկ 2002թ. հոկտեմբերի 20-ին ջրային 
հրատապ խնդիրները լուծելու օրակարգ հաստատվեց32, սակայն Շարո-
նի կոշտ քաղւսկանաթյունը և պաղեստինցիների պարբերական ահա-
բեչկական գործողություններն Իսրայեփ դեմ թույլ չտվեցին համագոր-
ծակցությունը զարգացնել: 

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի՝ պաղեստինաիսրայելական 
հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ ընդունած մի շարք բա-
նաձևեր, այդ թվում այսպես կոչված ճանապարհային ուղեցույցը33, ո-
րով մինչև 2005 թվականը պետք է հաստատվեր Պաղեստինյան պե-
տության կարգավիճակը, աո այսօր առաջընթաց չեն արձանագրել: 
2004թ. նոյեմբերին Պաղեստինի երկարամյա առաջնորդ Ցասիր Արա-
ֆաթի մահով կարծես խնդրի կարգավորման նոր հեռանկար բացվեց, 
սակայն Համաս կուսակցության հաղթանակը Պաղեստինի խորհրդա-
րանական ընտրություններում 2006թ. փետրվարին կրկին փակոպային 
իրավիճակ ստեղծեց խաղաղ կարգավորման գործընթացը վերսկսելու, 
այդ թվում ջրի բաժանման շուրջ համաձայնության գալու առումով: 

Այսպիսով, ջրի խնդիրը մշտապես որոշակիորեն պայմանավորել 
է իսբայելապաղեստինյան հարաբերությունները՝ փնհլով այդ հարաբե-
րությունների կարևորագույն ազդակներից մեկը: Պաղեստինի մշտական 
կարգավիճակի շուրջ ցանկացած համաձայնություն անպայմանորեն 
կենթադրի ջրի հարցի երկարատև լուծում: Եթե հաշվի առնենք այն հան-
գամանքը, որ Պաղեստինյան խնդրի լուծումը ենթադրում է նաև շուրջ 
երկու միլիոն պաղեստինցի փախստականների վերադարձը հայրենի օ-
ջախներ, ապա նշանակում է, որ Արևմտյան ավտւմ և Ղազայում առկա 
ջրային պաշարները հագիվ թե կարողանան բավարարել կտրուկ ավե-
լացած բնակչության պահանջները: Ինչ վերաբերում է Հորդանան գետի 
ջրերից օգտվելուն, ապա պաղեստինցինեբը միանգամայն արդարացիո-
րեն կարող են հավակնել նաև դրան, ինչը կարող է հարցականի տակ 
դնել նաև Հորդանանաիսրայելական համաձայնագրի ջրի վերաբերյալ 
դրույթները: Այսպիսիով, ջրի գործոնը շարունակում է մնալ պաղեստին-
յան հիմնախնդրի լուծման բանափներից մեկը: 

KAREN HARUTYUNYAN 

T H E W A T E R D I M E N S I O N O F T H E P A L E S T I N I A N P R O B L E M 

As one of the core issues of Arab-Israeli conflict, the water factor largely 
conditions relations between Palestinians and Israelis. The aiticle discusses the 
importance of the Jordan River waters and the West Bank and Gaza Strip aquifers in 
the context of the Palestinian problem. It elucidates early Zionist water projects in 
Palestine, examines the hydropolitical consequences of 1948 and 1967 Arab-Israeli 
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wars. as well as 1953-55 US failed niediation to alle\iate the Jordan basin water 
shonase tnrough Cooperation between Arabs and Israelis, considers Paleslinian and 
Israeli positions on sharing common waters. reviews the Israeli use of the Palcstinian 
occupied territories' waters from the point of International Humaniiarian La«, 
particularly 1949 Geneva Conventions. The Palestinian-lsraeli water dilemmu is also 
considered in the light of the 1991 Madrid Conference mggered Middle East Peace 
Process and the Oslo agreements. The paper analyses perspectives and obstacles of 
water sharing between Palestinians and Israelis, focusing on the water factor's critical 
role on the way to the establishment of the Palestinian statehood. 
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АНУШ ОГАНЕСЯН 

СТАНОВЛЕНИЕ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ И 
ВЫРАБОТКА "НОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ" 

(1920-1930-ые гг. XX в.) 

1920-1930-ые годы явились важным этапом в истории 
Турции. Именно в 1920-30-ые годы проводились важные 
преобразования, оказавшие значительное влияние на дальней-
шее развитие страны. Без их изучения невозможно правильное 
понимание внутреннего положения Турции в последующие го-
ды. Преобразования коснулись всех областей жизни Турции, 
включая науку и культуру. В области исторической науки этот 
период ознаменовался выработкой т.н. новой исторической 
концепции, которая в течение нескольких десятилетий явля-
лась руководящей для турецких историков, да и сегодня содер-
жится в "арсенале" многих турецких исследователей. 

Вопрос о разработке "новой исторической концепции" 
не был предметом специального исследования в отечественной 
литературе. Вместе с тем в работах ряда советских и армянских 
востоковедов можно найти много ценных фактов и наблюде-
ний по исследуемому вопросу1. Много публикаций посвящено 
историческим исследованиям турецких ученых. Помимо ре-
цензий на труды турецких ученых-историков или издания 
научной периодики важные наблюдения и выводы о состоянии 
и уровне исторической науки Турции содержат историографи-
ческие обзоры в ряде монографий, а также статьи по отдель-
ным проблемам турецкой историографии2. Западные ученые 
также попутно касались данной проблемы3. 

Задачей данной статьи является основываясь, в основ-
ном, на турецких источниках, рассмотреть причины и условия 
возникновения "новой исторической концепции" и ее отраже-
ние в первых трудах Турецкого исторического общества. 
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После завершения национальной войны 1918-1923гг. и 
создания Турецкой Республики перед страной стояли задачи 
преобразований в области экономики, политического уст-
ройства, культуры. 

В области духовной эти задачи заключались в выработке 
доктрины, которую турецкая национальная буржуазия исполь-
зовала бы для философского, исторического обоснования 
своих прав на самостоятельное развитие. Идеологией народив-
шейся турецкой буржуазии стал кемалистский национализм, 
нашедший отражение и в т.н. новой исторической концепции4. 

Придя к власти, кемалисты формально объявили о своем 
отказе от политики и идеологии пантюркизма. Выступая с три-
буны Великого национального собрания Турции в декабре 
1921г. Мустафа Кемаль Ататюрк заявил: "Господа! Каждый из 
наших сограждан, единоверцев и земляков мысленно может 
придерживаться любого большого идеала, он свободен и са-
мостоятелен. Никто не может вмешиваться в его дела. Однако 
Великое национальное собрание Турции придерживается проч-
ной и стабильной политики, а она направлена на обеспечение 
с его стороны жизни и независимости турок в пределах их оп-
ределенных национальных границ. Великое национальное соб-
рание Турции и его правительство, представляющее нацию, 
совершенно далеки от иллюзий, являются в своей политике 
весьма скромными и реалистичными ... Господа, корни дейст-
вий и поступков, поставивших ныне эту нацию (турецкую -
А.О.) перед эшафотом, кроятся в иллюзиях и чувствах"5. 

Кемалисты заменили термин "тюркчюлюк", значивший 
и туркизм (т.е. турецкий национализм), и тюркизм (т.е. пан-
тюркизм) термином "миллиетчилик" (впоследствие "улусчу-
лук"), что значит "национализм". Миллиетчилик был провозг-
лашен одним из лозунгов Народно-республиканской партии и 
вошел в его программу6. 

Однако ни кемалисты, ни лично Кемаль Ататюрк не бы-
ли последовательны в осуждении пантюркизма. Ататюрк, нап-
ример, впоследствии попустительствовал деятельности ряда 
лиц, в чьих статьях и книгах пропагандировалась эта реак-
ционная идеология. Это говорит не только о неспособности и 
нежелании кемалистов вести последовательную борьбу против 
реакционных тенденций как в политике, так и в области об-
щественной мысли страны, но и о генетической связи кема-
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листского национализма с предшествовавшей идеологией пан-
тюркизма. Кемалистский национализм нашел отражение в 
выдвинутой Ататюрком "новой исторической концепции", и. в 
частности в работе I турецкого исторического конгресса. 

После крушения Османской империи перед кемалнстами 
встал вопрос о создании единонационального государства (в 
границах, определенных Национальным пактом 2Տ января 
1920г.)7. В связи с этим Ататюрк считал для себя важной "зада-
чу уничтожить в сознании людей сохранившиеся идеи предан-
ности империи или исламскому миру и заменить их идеей пре-
данности отечеству"8. 

Одним из орудий для достижения этой цели он выбрал 
историю. А созданное по его инициативе Турецкое историчес-
кое общество9 должно было стать посредником дтя проведения 
государственной политики в области идеологии и культуры: в 
его задачи входила координация всей исследовательской и 
пропагандистской работы в области истории. Перед турецкими 
учеными была поставлена националистическая по сути задача 
- доказать автохтонность анатолийских турок, и таким образом 
"научно" обосновать их право на территории Малой Азии. Это 
увлечение кемалистами историей не было случайным, а было 
продиктовано конкретной историко-политическои обстанов-
кой. Как известно, занявшие в 19!9-1922гг. Западную Анато-
лию греки заявляли, что она должна принадлежать Греции, гак 
как там в древние времена существовала греческая цивилиза-
ция. Итальянцы, также ссылаясь на времена, когда Анатолия 
входила в состав Великой Римской империи, заняли Южную 
Анатолию в 1919-1921 гг.10 Чтобы выбить почву из-под подоб-
ных заявлений, Ататюрк призвал турецких ученых искать пред-
ков современных турок среди древнейших обитателей на тер-
ритории Турции. 

Кроме того, кемалисты считали, что большинство иссле-
дований, посвященных истории турок, созданных европейски-
ми учеными, носило необъективный характер. Вначале на ту-
рок смотрели как на "кару господню'"1; впоследствии, когда 
стало очевидным отставание Османской империи от Европы -
с пренебрежением и презрением12. 

Ататюрк считал, что история должна стать духовным 
фронтом национальной борьбы. "Из-за вековых враждебных 
отношений между турками и европейцами, - писал он, - во 
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всемирной историографии относительно турок преобладали 
взгляды, являющиеся результатом неприязни и вражды. На ту-
рок смотрели как на второстепенный народ, во всех отноше-
ниях отсталый. На турок смотрели лишь как на воинов и раз-
рушителей. 

Кроме того, европейские государства, аппелируя к фак-
там истории, выдвигали идею о неправомочности турок зани-
мать территории, на которых они живут вот уже несколько ве-
ков. Эти утверждения явились основанием для раздела Ос-
манской империи в конце первой мировой войны'"3. 

"Этот неприязненный взгляд на турок вызывал в душе 
Ататюрка глубокое возмущение", - пишет долгие годы руково-
дивший турецким историческим обществом У.Игдемир14. 

Уже из сказанного видно, что после победы революции у 
ксмалистов имелись серьезные политические причины, по ко-
торым они обратились к изучению истории. Советский иссле-
дователь Ю.Тишанский, путешествовавший в 20-ые г.. по Тур-
ции, пишет в своей книге воспоминаний: "Мустафа Кемаль 
проводит время за историко-лингвистическими изысканиями, 
создавая при помощи специальной комиссии, куда вовлечены 
почти все турецкие и некоторые европейские ученые, свою 
историческую теорию, назначение которой — доказать, что 
турки являются издревне культурным народом, давшим начало 
ряду позднейших культур, что они не варвары и азиаты ..."IS. 

К работе по исследованию материалов, связанных с пе-
ресмотром истории Турции, были привлечены все, кто зани-
мался или мог заниматься историей. По материалам составля-
лись отчеты и предъявлялись Ататюрку. В результате этой дея-
тельности появилась работа "Основные направления турецкой 
истории'"6, подготовленная Ататюрком. В предисловии к ней 
говорилось: "Наши предки, создавшие огромное государство, 
являлись и создателями великих цивилизаций. Наш долг — 
исследовать, изучать их и рассказывать об этом турецкому на-
роду и всему миру. Когда турецкие дети узнают о делах своих 
предков, они найдут в себе силы для свершения еще более 
важных дел'"7. 

Одна из отправных точек зрения этой работы заключа-
лась в следующем: с древнейших времен из Средней Азии из-
за засухи и по другим причинам экономического характера со-
вершались великие переселения кочевников. Эти кочевые пле-
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мена говорили на тюркских языках и принадлежали к брахике-
фальной альпийской расе. Они приносили передовую культуру 
в места своего переселения. Это положение легло в основу 
ставшей официальной "новой исторической концепции". Це-
лый ряд работ турецких исследователей был посвящен ее "до-
казательству". 

Для подготовки преподавателей в свете этой доктрины 
было решено организовать специальные курсы в июле 1932г. 
Они должны были называться "Курсы для преподавателей 
истории". Но впоследствии они получили название I Турецко-
го исторического конгресса, и протоколы их были опубликова-
ны именно под этим названием18. 

Этот конгресс был организован Министерством народно-
го образования Турции. На нем присутствовали профессоры 
истории Стамбульского университета, преподаватели лицеев, 
школ и других учебных заведений - всего 232 человек. 

Основное внимание на конгрессе было уделено, и это 
понятно, этногенетическим проблемам, вопросу о происхожде-
нии турок. Турецкие ученые решили "доказать" извечность 
обитания турок в Анатолии, по крайней мере, со времен нео-
лита. Этому, в частности был посвящен доклад Афет Инан "В 
доисторическое время и на заре истории"19. Она остановилась 
на следующих вопросах: ՛ 

Возраст Земли. — Топография Средней Азии20. - Расп-
ространение и расселение людей на земле. — Вопрос о расах. — 
Кто является автохтонным народом Средней Азии?21 

В своем докладе Афет Инан замечает, что трудно было 
бы утверждать, что человечество возникло на земле где-то в 
одном месте. Но колыбель высокой культуры человечества 
могла быть и была только в одной точке земного шара - и 
Средней Азии. В ту далекую историческую эпоху, продолжает 
она, во всех уголках земного шара жили долихокефальные лю-
ди. А в Средней Азии образовалась другая раса, которая, 
собственно, и создала передовую неолитическую культуру. 
Прежде всего, именно они первыми освоили земледелие и жи-
вотноводство и открыли человечеству эпоху металла. Они го-
ворили на едином языке (тюркском). Из Средней Азии эта ра-
са расселилась в разных направлениях, принося с собой высо-
кую культуру. Она принесла высокую культуру в Иран, Ин-

108 



лию, Малую Азию и Европу; осдной из ветвей этой расы были 
хетты, заселявшие Анатолию, т.е. прототурки. 

Западные ученые, рассуждает далее А.Инан, считают ос-
новоположниками европейской цивилизации арийские племе-
на. Но даже в их самоназвании - арий или арья — прослежи-
вается тюркское начало: ар - эр (мужчина, человек)22. В язы-
ках, которые называют арийскими, прежде всего надо искать 
не индийские или иранские, а тюркские корни. Надо лишь 
ждать разъяснений по этому поводу от наших турецких уче-
ных, - заканчивает она. 

На основе чего делались подобные заключения? Прежде 
всего, на "данных" антропологии. При содействии ми-
нистерства здравоохранения, просвещения и обороны А.Инан 
в течение ряда лет проводила исследования более 64 тыс. чел., 
обобщив их в работе "Антропологическая характеристика на-
рода Турции и турецкая история". Жители того или иного ра-
йона обследовались без учета их национальной принадлеж-
ности, и сделано это было вполне сознательно. Автор пишет, 
что она желала показать расовое единство населения Турции23. 
"Начиная с неолита (раскопки Кум-тепе) и до османов, скеле-
ты в антропологическом аспекте обладают почти одинаковой 
характеристикой"24. Таким образом, заключает А.Инан, "почти 
всегда завоеватели и покоряемые относятся к одному и тому 
же этносу"25. 

Как видим, выводы автора подтасованы под поставлен-
ные цели, и это обесценивает фактический материал, собран-
ный ею. 

Выступая с трибуны I конгресса турецких историков, 
тогдашний министр народного образования Эсад-бей заявил, 
что турецкий язык - это "праязык", основа всех других язы-
ков26. Об этом говорил также выступавший на конгрессе Ры-
фат Самих в докладе "О связи турецкого языка с другими"27. 

Для доказательства "новой исторической концепции" ту-
рецкие ученые стали прибегать даже к таким отнюдь не науч-
ным методам, как простые фонетические уподобления. Напри-
мер, слово "хати". "эти" (называть хеттов "эти" предложил 
сам Ататюрк), говорят они, является не чем иным, как турец-
ким "ата" (праотец)28. 
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Решил Галиб в своем докладе "Тюркская раса и общий 
взгляд на историю цивилизации" заявил: "Месопотамская ци-
вилизация: 

1. - не была местной 
2. - ее создали пришельцы из Средней Азии, 
3. - шумеры были туранцы. или же точнее - турки"-9. 
Хасан Джемиль Чамбель в докладе "Общий взгляд на 

происхождение Эгейской цивилизации" говорил: "Хетты, шу-
меры, египетская и эгейская цивилизация - все они, как 
звенья одной цепи - тянутся из Атгая"30. 

АН.Толстой как-то сказал, что нет такого народа, кото-
рый не искал бы в своей жизни утверждения национальной 
гордости. Турецкие политические деятели, а вслед за ними и 
турецкие ученые решили вызвать эту гордость у своего народа, 
приписав ему заслуги и достоинства других народов мира. 
Эсад-бей, например, заявил, что именно турки зажгли "первые 
факелы мировой культуры" и "спасли Европу от пещерной 
жизни"31. Это не просто громкие фразы, произнесенные из уст 
тогдашнего министра народного образования, они означали 
совершенно определенную политику в области просвещения -
воспитание молодежи в духе крайнего национализма. 

Главные положения "новой исторической концепции" 
легли в основу четырехтомного "Тарих"-а, предназначенного 
для преподавания истории в школах32. 

В "Тарих"-е турецкие ученые идут еще дальше: таланту 
турок приписывается расцвет културы в Древнем Китае33, у 
скифов34, в Индии35, в Египте36 и др. Для подобных утвердений 
они ссылаются на европейских авторов37, которые иногда на-
зывают несемитические и неиндоевропейскис народы и племе-
на "туранскими", отнюдь не подразумевая под этим термином 
турок. Вот что пишет "Тарих" о происхождении письменности: 
"она была создана турками в доисторический период и расп-
ространена по всему миру"38. Известно, что в конце IV - в на-
чале III тысячилетия до н.э. в Южной Месопотамии возникла 
древнейшая письменность. Почти все народы Передней Азии 
заимствовали у шумеров систему клинописи, приспособив ее к 
ососбенностям своего языка39. Но если следовать логике турец-
ких ученых, по которой шумеры - это прототурки, то именно 
им человечество "обязано" этим великим достижением. 
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Итак, мы видим, что при выдвижения своих гипотез ту-
рецкие ученые пытаются обратиться к отдельным фактам из 
истории народов древнего мира. Обращение к исследованию 
конкретных фактов представляет собой положительное явле-
ние. Но, как известно, факты, если взять их в их целом, в их 
связи, не только "упрямая", но и безусловно доказательная 
вешь. Факты, если они берутся вне связи, если они отрывоч-
ные и произвольные, являются игрушкой или кое-чем еще по-
хуже. Турецкие ученые, подтасовывая или фальсифицируя 
факты, результаты конкретных исторических исследований, 
приписывают "таланту турецкой нации достижения всех циви-
лизаций, существующих в Малой Азии"40. 

Главное внимание турецких историков после провозгла-
шения республики было сосредоточено на поисках "чисто ту-
рецкого прошлого", в связи с чем с большим интересом изуча-
лись этнические истоки турок и делались попытки доказать 
раннее появление их в Анатолии. 

Советский исследователь Д.Е.Еремеев, характеризуя ту-
рецкую историческую науку 30-ых гг. пишет, что она не избе-
жала "болезней роста"41. Однако сознательное искажение исто-
рии в вполне определенных целях вряд ли может быть названо 
"болезнью". Кроме того, "новая историческая концепция", 
выдвинутая в 30-ые гг. XX в. до сих пор признается руководя-
щей в уставе Турецкого исторического общества. 

С трибуны I турецкого исторического конгресса, со стра-
ниц четырехтомного "Тарих"-а и в других трудах, историки 
Турции заявляли, что в отличие от европейских авторов, изла-
гающих историю их страны с предвзятых позиций, они соби-
раются писать "истинную" историю своей страны. Но в ходе 
осуществления этой задачи, они оказались на крайне реак-
ционных позициях: европейскому национализму они противо-
поставили свой национал-шовинизм. 

"Новая историческая концепция" вырабатывалась в ус-
ловиях роста турецкого буржуазного нациоанлизма, была его 
продуктом и стимулом одновремено. Конкретная историческая 
обстановка поставила перед Ататюрком задачу формирования 
единого государства с единой нацией, единым языком, культу-
рой и менталитетом. "Мы в прямом смысле слова являемся ту-
рецкими патриотами и националистами. Опора Республики — 
это турецкое общество. Насколько сильно будут полны турец-
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кой культурой члены этого общества, настолько сильной и бу-
дет республика, опирающаяся на это общество. В деле руко-
водства и защиты турецкой нацип национальное единство, на-
циональное чувство, национальная культура есть мой самый 
высокий и желанный идеал", - считал Ататюрк42. Идеология 
пантюркизма эволюционировала в кемалистский национализм, 
который использовался политическим руководством страны 
как сильное пропагандистское оружие, с помощью которого, 
по их мнению, турки должны были преодолеть своеобразный 
"inferiority-complex" и достичь национальной самоидентифика-
ции и самоутверждения43. Этот крайний национализм привел к 
выработке догматической и "авторитарной" (как ее называют 
некоторые современные турецкие историки) "новой истори-
ческой концепции". Носивщая скорее не научный, а пропа-
гандистский характер, она тем не менее являлась господствую-
щей и котролирующей в турецкой историографии долгие деся-
тилетия. Она тормозила создание альтернативных, плюра-
листических школ. Турецкий историк Т.Акчам образно обозна-
чил это явление как амнезию - болезнь забывчивости собст-
венной истории44. Кроме того, кемалистская историография, 
акцентировавшая внимание на событиях республиканской 
Турции, оставила без особого внимания огромный пласт ос-
манской истории. 

В заключение еще раз отметим, что в республиканской 
Турции вплоть до 60-ых годов XX в. историческая наука носи-
ла официозный характер и находилась всецело на службе пра-
вящих кругов, всемерно насаждала выгодные этим кругам кон-
сервативные концепции исторического процесса. Лищь после 
государственного переворота 1960г. в Турции впервые за годы 
республики появились идеологические течения, неподконт-
рольные правящим слоям, что естественно оказало большое 
воздействие на состояние общественных наук в данной стране, 
на их научный и теоретический уровень. Не остались в сторо-
не и проблемы, связанные с изучением национальной истории: 
там появились различные научные школы и направления, на-
чали формироваться более или менее четкие научные течения. 
Однако это уже тема другого исследования. 
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AN'USH HO VHANNIS У AN 

TIIE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC AND THE EMERGENCE OF 
"NEW HISTORICAL CONCEPTION" (THE 20-30S OF THE 20™ CENTURY) 

The KemaJist reforms, carried on in Turkey in 20-30s of the 20lh Century 
covered all the spheres of State Iife, including science and culture. In the field of 
history Ulis period is marked by the rise of so called "new historical conception" 
which bccame the leading one for the Turkish historians during manv decades. 

The kind of history which the State promoted largely through the work of the 
Turkish Historical Society (Türk Tarih Kurumu) founded in 1930, followed the lines 
set forth by KemaJ AtatUrk. This official conception carried not scientific but much 
more propagandistic and nationalistic character and it hindered the emergence of 
altenialivc and impartial schools in Turkish historiography. 

The article is analyzing the emergence of "new historical conception" in its 
relation with the peculiarities of foundation of modern Turkey. 
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1 

ԲԵՆԻԱՄԻՆ ՄԱՒԼՅԱՆ 

ԱԲԽԱԶԻԱՅԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՀԱՐՑԸ ՎՐԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 

ՄԵՋ (ՄԱՐՏ 1919թ. ֊ ՓԵՏՐՎԱՐ 1921թ.) 

Համընդհանուր սկզբունքով ընտրված Աբխազիայի ժողովրդա-
կան խորհուրդը (այասհետև՝ ԱԺԽ) 1919թ. մարտի 20-ին ընդունեց «Աբ-
խազիայի ինքնավարության մասին Ակտը»': Փաստաթուղթը չէր պարու-
նակում սրեէ սկզբունք, ինչը կհակասեր Վրաստանի կառավարության 
պաշտոնական տեսակետներին: 1919թ. փետրվարին Վրաստանի վար-
չապետ Ն. ժորդանիան ասում էր. «Եթե ցանկանամ ենք ոչ բռնի ուժով, 
այլ բարի կամքով ամրապնդել մեր օգտին ծայրամասերը, ապա պետք է 
ընտրենք նրանց համար հատուկ սահմանադրությունների մշակման ճա-
նապարհը»2: «Ակտ»-ն ընթերցվել էր ե հավանության էր արժանացել 
Վրաստանի Սահմանադիր ժողովի (այսուհետև՝ Աժ՛) 1919թ. մարտի 21-
ի նիստում3: Նորընտիր ԱԺԽ-ի բացման նախօրյակին Վրաստանի կա-
ռավարությունը որոշել էր հայտարարել, որ. «Աբխագիային իր բոլոր 
ներքին գործերում տրամադրվում է փակատար ինքնավարություն: [Աբ-
խազիայի ժողովրդական] խորհուրդն իրավունք ունի վերցնել իր ձեռքը 
բոլոր վարչական ֆունկցիաները, ներառյալ զեմստվայի ղեկավարումը: 
Աբխազիայի ինքնավար մարմինների լիազորությունների հստակեցված 
տեսակն ավելի հանգամանորեն հաստատված կլինի սահմանադրութ-
յամբ»4: Միաժամանակ անհասկանափ էր մնում, որ մի սահմանադրութ-
յամբ՝ Վրաստանի", թ՞ե Աբխազիայի: Հետագայում այս երկմիտ ձևա-
կերպումը լուրջ տարաձայնություններ էր առաջացրել: 

ԱԺԽ-ն ենթադրվում էր իբրև օրենսդիր մարմին5, սակայն մինչև 
Աբխազիայի սահմանադրության հաստատումը նրա լիազորությունների 
շրջանը չէր որոշված: Այդ իսկ պատճառով ԱԺԽ-ն ուներ ներկայացուց-
չական ֆունկցիա, ինչը հաստատում էր Ն Գ նախարար Ն. Ռամիշվիըո 
ելույթն ԱԺԽ-ում 1920թ. փետրվարին, երբ նա բազմիցս անվանում էր 
այդ մարմինը՝ «ներկայացուցչական»6: ԱԺԽ-ի քարտուղար Գ. Կորոլյո-
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վի վկայությամբ ընդդիմությունն ամեն կերպ ջանում էր հայտային կար-
գով օժտել ԱԺԽ-ն «բարձրագույն օրենսդրական մարմնխ> ֆունկցիա-
յով, սակայն սոցիալ-դեմոկրատական իշխալ մեծամասնությունը համա-
ձայն չլինելով՝ կասեցրեց այդ միտումը: Վրաստանի սոցիալ-դեմոկրա-
տական բանվորական կուսակցության (այսուհետեւ՝ ՎԱԴԲԿ) Աբխա-
գիւսյի ճյուղը դիտում էր ԱԺԽ-ն իբրե մի մարմին, որն աոաջին հերթին 
պետք է քաղաքականորեն համախմբեր երկրամասի բոլոր ազգություն-
ները1: 1919թ. մայիսի 13-ին ԱԺԽ-ն ձևավորել էր տարածքային գործա-
դիր իշխանություն՝ Կոմիսարիատ: Նրա կառավարման ներքո պետք է 
գործեին տեղական ինքնակառավարման մարմինները (Զեմստվո): Կո-
միսարիատի ղեկավարումը հանձնարարվել էր Դ. էմուխվարիին, որը 
զիջել էր ԱԺԽ-ում նախագահությունը Վ. Շերվաշիձեին8: ՎՍԴԲԿ պաշ-
տոնաթերթ «էրթոբա»-ն նշում էր, որ «մեր հանրապետությունը դեռևս չի 
պարզել իր հարաբերություններն ԱԺԽ-ի հետ... բացի դրանից Աբխա-
զիայում գոյություն ունեն չորս գավառական և երեք քաղաքային տեղա-
կան ինքնակառավարում: ԱԺԽ-ն չունի իրավունքների և պարտակա-
նությունների սահմանված չափ՝ ոչ միայն կենտրոնական հիմնարկների, 
այլ նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ: 
ԱԺԽ-ի վերջին քայլերը բացահայտեցին երկու միտում: Սի կողմից յու-
րացնել ֆունկցիաներ, որոնք բնորոշ են ինքնիշխան պետությանը, մյուս 
կողմից նա ոտնահարում է ինքնակառավարման իրավունքը: Կենտրո-
նական իշխանությունը պետք է վճռականորեն սահմանազատի ԱԺԽ-ի 
գործնական լիազորությունները: Անընդունելի է, որ մեր պետությունը զի-
ջի իր իշխանության մասնաբաժինը, ինչպես նւսև անթույլատրելի է սահ-
մանափակել ԱԺԽ-ի օգտին տեղական ինքնակառավարման մարմին-
ների ֆունկցիաները»9: Աբխազիայի զեմստվաները դժգոհ էին, քանի որ 
Կոմիսարիատը վերցրել էր իր վրա երկրամասի բարձրագույն զեմստվա-
յան մարմնի ֆունկցիա, այն էլ շատ լայն մեկնաբանելով իր փազորութ-
յունները տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ: 
Զեմստվանեբի բոլոր որոշումները հաստատման համար պարտադիր 
վերաքննվում էին Կոմիսարիատի կողմից10: ՎՍԴԲԿ-ն, որը հսկում էր 
երկրի կառավարությունը և Սժ, միանշանակ իրականացնում էր որ-
թեգրված «դեմոկրատական պետության» գաղափարը, որի հիմքում 
պետք է գտնվեին զեմստվաները՝ օժտված լինելով տեղական կառա-
վարման մարմինների ֆունկցիայով: Քաղաքների և գավառների մակար-
դակով պետությունը զրկվում էր որևէ պաշտոնյաներ կամ կառավարման 
մարմիններ ունենալու իրավունքից: Վբաստանը բաժանվել էր գավառա-
կան զեմստվանեբի, որոնք իրենց հերթին կազմված էին լինելու հա-
մայնքներից՝ «թեմի»": Չնայած, որ Սժ՜-ում դեոևս քննարկվում էր 
«Զեմստվանեբի միության մասին» օրինագիծը, Աբխազիայի զեմստվա-
նեբի խորհրդակցությանը որոշվել էր երկրամասի շրջանակներում ձևա-
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վորել նրանց միությանը: ենթադրվում հր, թե Կոմիսարիատի բոլոր ՚ լիա-
զորությաններր կանցնեն այղ միությանը: Գավառական վարչակազմն 
արդեն գտնվում հր զեմստվաների տրամադրության տակ12: 1920 թ-ից 
գոյություն ուներ Սոփտւմի շրջանի գավառական զեմստվաների Կենտ-
րոնական վարչությունը13: Հետևապես գեմստվայան ժոդովներն ավելորդ 
հին համարում և' ԱԺԽ-ի, և' Կոմիսարիատի գոյությունը: Սամուրզակա-
նի (այժմ՝ ՛Սպիի շրջան) առաջին իսկ զեմստվայան ժողովում միաձայն 
որոշում հր ընդունվել, որը մատնանշում հր Թիֆլիսի հետ անմիջական 
կապի հաստատման անհրաժեշտությունը, առանց «սուխամյան իշխա-
նությունների» միջնորդությամբ 4: 

Գ. Կորոլյովը կարծում էր, թե չափազանց աճած կառավարման 
մարմիննեյւր փոքր երկրամասն արտաքուստ վերածել հին առանձին պե-
տության: Նա առաջարկում հր միաձուլել Կոմիսարիատը զեմստվաների 
հետ, իսկ Ud-Խ-ի նստաշրջանների րիվր կտրուկ նվազեցնել: Նրա կար-
ծիքով այդ մարմինների գոյությունը չափազանց թանկ հր նստում երկ-
րամասի բյուջեի վրա, բացի դրանից այղ հիմնարկները չէին կարող ինք-
նուրույն կազմակերպել տեղական կյանքը15: Կորոլյովի հետ այդ հար-
ցում համաձայն էր UcJ-Խ-ի ընդդիմադիր անդամ Մ. Թարնավան՝ գտնե-
լով, որ «ինքնավար» իշխանության կեղծ մարմինները' ժողովրդական 
խորհուրդը և Կոմիսարիատն ունակ չեն որևէ բանում արտահայտել ինք-
նուրույնություն: Նրանց գոյությունը կարելի է համարել ավելորդ»16: 

Թիֆլիսի մամուլը կասկածի տակ էր վերցնում Աբխազիայի ինք-
նավարության անքակտելիության մասին Վրաստանի կառավարության 
հավաստիացումները: «Չկա Աբխազիա և' ինչպես երկրամաս, և' ինչպես 
Վրաստանի դեմոկրատական հանրապետության ինքնավար միավոր: 
Աբխազիայի ինքնավարությունը, որպես իրողություն դեռևս գոյություն 
չունի և պետք է ստեղծվի»17, - գրում հր Սուիաւմ գործուղված հատուկ 
լրագրողը: Աբխազիայում տիրող կացության մասին Մ. Թարնավան ար-
տահայտվում հր հետևյալ կերպ. «Քաղաքներում ստեղծված են զինվո-
րական պարետություններ, Սուիտւմում' գնդապետ Տուխարելիի գ ծ ա -
վորությամբ «պաշտպանության շտաբ» կոչված շրջանային ռազմական 
վարչությունը: Գավառներում զորամասերը գործում են իրենց հայեցո-
ղությամբ՝ փոխարինելով վարչակազմը: Մի խոսքով՝ երկրի ռազմավար-
չական կառավարումը գտնվում հ վրացական կառավարության գործա-
կալների ձեռքերում: Բոլոր հիմնարկները, չբացառելով տեղական նշա-
նակության, ստանում են հրահանգներ և վերահսկվում են կենտրոնա-
կան կառավարության կողմից»18: 

Տարաձայնությունների սկզբունքները պարզաբանել հր ընդդիմա-
դիր Դ. Ալանիան, ասելով. «Մենշևիկներն (իմա՝ ՎՍԴԲԿ Աբխազիայի 
ճյուղը - Բ. Մ.) առաջարկում հին մարզային ինքնավարության որևհ տե-
սակ: Մենք պահանջում էինք ամենալայն ինքնավարություն»'9: Այդ 
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սկզբունքների նրբերանգությունը պարզ կերպով բացատրվում էր 
ՎՍԴԲԿ-ի Աբխազիայի ճյուղից առանձնացած «միջազգայնականնե-
րի» խմբակցության 1919թ. նոյեմբերի 15-ի հոչակագրում, որտեւլ մաս-
նափւրապես ասված էր, որ ԱԺԽ-ի նոր ֆրակցիան «...արդի քաղաքա-
կան կոնյուկտուրայի պայմաններում (իմա՝ Ռուսաստանում ընթացող 
քաղաքացիական պատերազմը-Բ. IT.) ճանաչում ե պաշտպանում է 
Վրաստանի դեմոկրատական հանրապետության անկախությունը... 
Ներկա ժամանակ չկանխորոշելով միասնական Ռուսաստանի պետութ-
յան հետ կապի տեսակը ե Աբխազիայի ու Վրաստանի ներքին ինքնու-
րույնության չափի հարցը, ապագայում՝ քաղաքական իրադրության այլ 
պայմաններում, գտնում է ավեփ նպատակահարմար ե կողմ է արտա-
հայտվում Աբխազիայի ե Վրաստանի մշակութային, տնտեսական ու 
քաղաքական զարգացման համար՝ միավորել երկրամասերը Ռուսաս-
տանի ժողովուրդների ընդհանուր ընտանիքին»20: ԱԺԽ-ում գործող ընդ-
դիմությունը յայն ինքնավարության էր համաձայնվում Վրաստանի կազ-
մում քանզի կրամ էր սոցիալիստական բնույթն, հետևապես, չէր կարող 
համակրել «Սպիտակ շարժմանը»2' և անհամբեր սպասում էր նրա պար-
տությանը՝ Ռուսաստանին միանալու համար: Աբխազիայի Ն Գ կոմի-
սար Մ. Ուբիրիւսն ասում էր, թե. «Սկզբնականապես աբխազ ազգայնա-
կաններն Աբխազիայի համար լիակատար անկախությանն էին ձգտում, 
սակայն համոզվելով այգ գաղափարի անկենսունակության մեջ առաջ 
էին քաշել Աբխագիայի և Վրաստանի հավասարության գաղափարը, ո-
րի դեպքում հարաբերությունները պետք է լինեին համադաշնային... 
Սահմանադրության նախագծի մշակման ընթացքում պարզվել էր, որ 
«անկախ սոցիալիստների» խմբի նպատակն էր ստեղծել Վրաստանի 
հետ ժամանակավոր դաշինք, որպեսզի հետագայում՝ հարմար պահին, 
խզել կապը նրա հետ ե շրջել Աբխազիան դեպի այլ քաղաքական կողմն-
որոշում»2՜: Արդի վրաց հետազոտողները, որպես ընդդիմության հակա-
պետական և հակավրացական գործունեության օրինակ մեջբերում են 
Մ. Թարնավայի 1տւշերը: Նա գրում էր. «Չհաշտվելով ազգային հարցում 
Աբխագիայի նկատմամբ իրականացվող մենշևիկյան կուսակցության 
քաղաքականությանը, ես դուրս եկա մենշևիկյան կուսակցության շար-
քերից...և ստեղծեցի իմ ֆրակցիան...սոց.-դեմ. (միջազգայնականների): 
Գաղափաբարորեն առավել մոտ գտնվող «միջազգայնականների» և 
«անկախ սոցիալիստների» ֆրակցիաները, այսինքն՝ ես, Արոնիան, 
Մարգանիան, Չանբան ու Ցագուրիան, վալտւմ էին միասնական քաղա-
քականություն և ռազմավարություն Խորհրդային Ռուսաստանին 
(ՌՍՖՍՀ) միավորվելու համար23: Այդ նպատակով մենք պաշտոնապես 
բոյկոտում էինք Վրաստանի Սահմանադիր ժողովի ընտրություններն 
Աբխագիայում, որպեսզի կրկին պետականորեն չկապել Աբխազիան 
այդպես կոչված Վրացական դեմոկրատական հանրապետության հետ: 
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Մենշևիկյան վրացական կառավարության հետ մեր շփումներում ինք-
նավարության ե Աբխագիայի սահմանադրության ընդունման հարցե-
րում ձախողում էինք որևէ համաձայնության գալու հնարավորությունը, 
իրականացնում էինք մենշևիկյան կառավարության գործունեության 
քննադատության քաղաքականություն: Գործելով այդպես, մենք, միա-
ժամանակ, ՌԱՖՍՀ-ի հետ կապ հաստատելու և նրա կազմ ընդգրկվելու 
հնարավոր միջոցներ էինք փնտրում»24: Այս հայտարարությունը հար-
կավոր է ընդունել որոշ վերապահումներով, քանի որ այն գրվել էր 
խորհրդային իշխանության տարիներին: Ռուսաստանի հարավում 
«Սպիտակ շարժման» վերելքի պահին, երբ 1919թ. գարնանն առաջա-
ցավ Այսրկովկաս Կամավորական բանակի ներխուժման վտանգը, 
Վրաստանի կառավարությունը որոշ չափով մեղմացրել էր իր քաղաքա-
կանությունը տեղի բպշեիկների նկատմամբ, դիտելով նրանց որպես 
հնարավոր դաշնակիցներ ընդհանուր թշնամու առջև: Հետևապես, սո-
ցիալիստական բնույթ և Խորհրդային Ռուսաստանի վրա կողմնորոշում 
ունեցող ընւրփմությունն Աբխագիայում, այդ պահին չափավորում էր իր 
պահանջները Վրաստանի կառավարության առջև և համագործակցում 
էր նրա հետ: Աբխազիւսյում բոլշևիկներն օգտվում էին կիսալեգալ պայ-
մաններից25: 1920թ. մայիսի 7-ի վբաց-խորհրդային պայմանագիրը 
ստեղծել էր առավել նպաստավոր պայմաններ կոմունիստների գործու-
նեության համար Վրաստանում: Աբխազների միջավայրում նրանք քա-
րոզում էին Խորհրդային Ռուսաստանին միանալու գաղափարը26: Բոլ-
շիկներն ամեն կերպ ջանում էին ի շահ իրենց ծառայեցնել ընդդիմութ-
յունն ԱԺԽ-ում: Դրա վկայությունն է Ն. Լակոբայի 7 ընդդիմությանը 
տրված գնահատականը. «Նրանք օգտվելով պառլամենտական կարգե-
րից, ամեն կերպ դատապարտում են [վրաց] շովինիստներին...պահպա-
նում են գյուղացիական զանգվածներում տարերային դժգոհություն: Աբ-
խազական ժողովրդական խորհրդում մեր ընկերների խումբը.. .բարե-
խիղճ կատարեց իր հեղափոխական պարտքը» 8: Աուխումի շրջանային 
դատախազ Չխարտիշվիլին 1920թ. օգոստոսին հաղորդում էր, որ ցան-
կանալով միանալ Խորհրդային Ռուսաստանին բոլշևիկների տեղական 
կազմակերպությունն աշխատանք է իրականացնում անջատողական 

՛տրամադրությունների հրահրման և աբխազների ապստամբությունը 
կազմակերպելու ուղղությամբ29: Ելնելով հայտնի նպատակներից 
բոլշևիկներն ձգտում էին վարկաբեկել անկախ Վրաստանի կազմում Աբ-
խագիայի ինքնավարության գաղափարը: Նրանց մամուլը գրում էր. 
«Աբխազիայի տխրահռչակ ինքնավայաւթյունը եղավ որևէ բովանդա-
կությունից զուրկ դատարկ խայծ»3 : Նույն ոգով էր արտահայտվում 
ՌԿ(բ)Կ-ի անդամ Մ. Ցագուրիան. «[Աբխագիայի ժողովրդական] խոր-
հուրդը սպառել է իրեն, լինելով ոչ կենսունակ մարմին...Մի՞թե մենք 
չէինք ասում, որ խորհուրդը պետք է Կենտրոնին իբրև թզատերև, որպես-
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զի ցույց տրվի ինքնավարության գոյությունը»31: Այս ամենով արդի 
վրաց հեղինակները պնդում են, որ «բոլշևիկները ձգտում էին սրել ազ-
գամիջյան հարաբերությունները, համոզելով աբխազներին, թե իբր 
Վրաստանը նվաճել է Աբխազիան և Ռուսաստանին միանալու խոր-
հուրդ էին տափս»32: Իսկ «Աբխազիայի ինքնավարության մասին Ակ-
տի» պահանջների իրականացման ձգձգումները նրանք հետևյալ կերպ 
են բացատրում. «Կառավարությունը... իրազեկ լինելով անջատողա-
կանների նպատակների մասին, գրավել էր զգուշավոր գիրք և ամեն 
կերպ հետաձգում էր Աբխազիայի Սահմանադրության ընդունումը»33, 
քանի որ մտավախություն ուներ, թե այն միջոց կհանդիսանա Վրաստա-
նից սաաձնանալու համար34: 

Տարաձայնությունները ԱԺԽ-ի ներսում մեծամասնության և ընդ-
դիմության միջև թույլ չտվեցին կազմել սահմանադրության միասնական 
նախագիծ: Երկու կողմն էլ պատրանք ունեին, որ իրենց միջև ծագած 
տարաձայնությունները կհաջողվի հարթել կենտրոնական իշխանութ-
յունների միջնորդությամբ35: 1919թ. աշնանը Թիֆփսում միաժամանակ 
գտնվում էին ԱԺԽ-ի անդամներից կազմված երկու պատվիրակություն: 
Աոաջինը՝ ներկայացնում էր մեծամասնությունը, որի պաշտոնական 
բնույթն ընդդիմությունը չէր ճանաչում: Նրա կազմում էին սոցիալ-դեմոկ-
րատներ՝ Մ. Ուբիրիան, Վ. Գռւրջռւան, Գ. Կորպյովը, Մ. Ցաավան և սո-
ցիալիստ-հեղափոխական Մ. Գրիգոփան36: Նրանց մանդատը նախա-
տեսում էր Ս ժ անդամների հետ համատեղ մասնակցելն Աբխազիայի 
սահմանադրության ձևավորման հանձնաժողովում, ինչպես նաև կենտ-
րոնական և Աբխազիայի իշխանությունների վախհարաբեբությունների 
պարզեցումը37: Եթե ընդդիմությունը բոլոր թերությունները մեկնաբանում 
էր Աբխազիայի գործերին Թիֆլիսի իշխանությունների չափազանց մի-
ջամտությամբ, ապա ԱԺԽ-ի մյուս թևն ընդհակառակ՝ Աբխագիայում 
տիրող անմխիթար կացությունը բացատրվում էր ոչ թե կենտրոնական 
իշխանությունների անզորությամբ, այլև նրա և երկրամասի միջև կապե-
րի թուլությամբ38: Բացասական երևույթների վերացման համար ԱԺԽ-ի 
մեծամասնությունն անհրաժեշտ էր գտնում մինչև սահմանադրության 
ընդունումը՝ կնքել ժամանակավոր բնույթ կրող համաձայնագրեր, որոնք 
կկարգավորեին «աննորմալ երևույթներն առաջացած կենտրոնական և 
տեղական իշխանությունների միջև»3 : Հետևապես ԱԺԽ-ի «վրացա-
մետ» թևի կարծիքով՛ Թիֆլիսի և Սուխումի միջև հարաբերությունների 
կարգավորման արդյունքում նրանք պետք է ավելի ամրապնդվեին՝ ի 
շահ երկու կողմի: Այս հայեցակարգից էր բխում 1919թ. հոկտեմբերի 4-
ին կառավարությանը ներկայացված «Զեկուցումը», որի բովանդակութ-
յունը հրապարակվել էր մամուլում40: Ընդդիմադիրների հանձնարարութ-
յամբ Թիֆփս էին մեկնել Մ. Թարնավան, Ի. Մարգանիան, Դ. Արոնիան 
և Մ. Ցագուրիան: Նրանք հանդիպել էին կառավարության անդամների 
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հետ: ժորդանիան առաջարկհւ էր պատվիրակ ներին իրենց տեսակետ-
ներին տալ գրավոր ձևակերպում, ինչն էլ արվեց 1919p. սեպտեմբերի 29-
ին: Այս փաստաթըղթի զգափ մասը նվիրված էր Աբխազիայամ Վրաս-
տանի կառավարության ներկայացուցիչների գործելակերպի սար քննսւ-
գատմանը: Հետազոտողների կողմից ընգգիմաթյան «հուշագիրը» հրա-
պարակվել է մասամբ, իսկ աբխազական հեղինակները մեջբերում են 
միայն նրա քննադատական հատվածը41: Ի դեմս դրան, վրաց պատմա-
բաններն ուշադրություն են սևեռում կառուցողական մասի վրա, որտեղ 
ասված էր. «Մենք գտնում ենք, որ ստեղծված կացությունից, ոչ մեր մեղ-
քով հղի լուրջ հետևանքներով, միակ եյքն է Աբխազիայի կարգավիճակի 
ձևավորումը րոյն ինքնավարության սկզբունքների հիման վրա: Փոխա-
դարձ անվստահաթյան վերացման և մեր ժողովուրդների միջև բարեկա-
մական հարաբերությունների հաստատման համար, մեր խմբի կողմից 
մշակված է ինքնավար Աբխազիայի սահմանադրության նախագիծը, 
որպես միակ ընդունելի տարբերակ և' Աբխազիայի, և' Վրաստանի շահե-
րի համար» : Վրաց սոցիալ-դեմոկրատների պաշտոնաթերթը խմբագ-
րականում հայտնում էր, թե րնդդիմության նախագիծր «Վրաստանի և 
Աբխագիայի միջև հաստատում է մոտավորապես այնպիսի հարաբե-
րություններ, ինչպիսիք գոյության ունեին Ավստրիայի և Հունգարիայի 
միջե [1867-1918թթ.]: Թեև պարզ է, որ այդ տեսակի «ինքնավարություն» 
Աբխազիայի բնակչությունը չի յուրացնի: Այդ «սահմանադրությունը», 
բացի նորանոր դժվարությունների, ոչինչ չի տա Աբխազիային: Նա ունի 
միակ նպատակ' փոս փորել Վրաստանի և Աբխագիայի միջև»43: «էրթո-
բա»-ն նկատում էր, որ աբխազների շահերը պաշտպանելու համար Սու-
իտւմի շրջանի վերածումն աոանձին ինքնավար տարածքային միավորի 
կլիներ անարդար երկրամասի բնակչության մեծամասնության նկատ-
մամբ : Ի վերջո երկու պատվիրակությունն էլ, մնալով անբավարար, վե-
րադարձան Մուխում: Թիֆփսում Կոմիսարիատի կողմից առաջարկվող 
և չափավոր բնույթ կրող Աբխագիայի սահմանադրությունը՝ չարժանա-
ցավ որևէ ուշադրության: Այդ մասին յուրն ԱԺԽ-ի անդամների մոտ 
ճնշված տրամադրություն էր առաջացրել45: 1919թ. նոյեմբերի 15-ին Մ. 
Թարնավան զեկուցեց ԱԺԽ-ին, թե Վրաստանի կառավարությունն ա-
վեփ նեղ առումով է դիտում Աբխազիայի ինքնավարական իրավունքնե-
րի ծավալը, քան ԱԺԽ-ի ներսում «անկախ սոցիալիստների» հակառա-
կորդները և կասկած էր հայտնում կառավարության հետ վերջնական 
համաձայնության գալու հնարավորության մասին46: Այս տեսակի հայ-
տարարությունները գրգռում էին հասարակական կարծիքն Աբխազիւս-
յում: 1920թ. փետրվարին ԱԺԽ-ում հուզող հարցերի շուրջ հանդես եկավ 
Ն. Ռամիշվիփն, արտահայտելով կառավարության տեսակետները: Իր 
ելույթում, որն ուներ հայտարարական բնույթ, նախարարը ևս մեկ ան-
գամ էլ վերահաստատեց խոստումը՝ տրամադրել Աբխսպիային ինքնա-
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ւ]սւյտւթյուն ե պնդում էր Վրաստանի կառավարության այդ մտադրութ-
յան անքակտելիության մասին՛17: 

Վրաստանի Սժ-ի հետ համատեղ Աբխազիայի սահմանադրութ-
յան մշակման համար 1920թ. մայիսի 21-ին ԱԺԽ-ն ընտրել էր փա զոր 
պատվիրակություն, որի կազմում էին' Վ. Շերվաշիձեն, Դ. էմուխվարին, 
Դ. Զախարովը, Գ. Զուխբայան, Մ. Թարնավան, Վ. Անչաբաձեն: Հա-
մաձայն 1920թ. հունիսի 24-ին նրանց տրված մանդատի՝ պատվիրա-
կությունը պարտավորեցվում էր հետևել ԱԺԽ-ի կողմից հաստատված 
սահմանադրության նախագծի դրույթներին և հնարավոր չափով պիտի 
պաշտպաներ Աբխազիայի լայն ինքնավարության սկզբունքը48: Թիֆփ-
սսւմ պատվիրակության անդամներր 1920թ. հունիս-հուփսին հանդիպել 
էին ժողովի ղեկավար գործիչների հետ: Սահմանադիր ժողովի մի խումբ 
անդամներին լիազորել համատեղ աշխատանքի համար՝ պատվիրա-
կության խնդրանքր մերժվեց այն պատճառաբանությամբ, թե Աբխա-
զիայի սահմանադրության համապետականից աուսջ մշակումը հանդի-
սանում է վաղաժամ քայլ: Սակայն աբխազական բանագնացները շա-
րունակում էին պնդել հավասար սկզբունքներով կազմված համատեղ 
հանձնաժողովի ստեդծման վրա, որը պիտի օժտված փներ վճռական ի-
րավունքներով: Սահմանադիր ժողովի նախագահությանը հուլիսի 1-ին 
Խլած գրության մեջ ասված էր, որ Աբխւսզիան «իրականում հանդիսա-
նալով Վրաստանի ինքնավար մասը, մինչ այժմ չի ստացել իրավական 
ճանաչում, ինչը խոչընդոտում է ինքնավար մարմինների ստեղծագոր-
ծական աշխատանքին»49: Կրքերի հանգստացման նպատակով առա-
ջարկվում էր ընթացող նստաշրջանում քննարկել հետևյալ հարցեր. 1) 
ճանաչել Աբխազիան որպես Վրաստանի ինքնավար մասը; 2) Օժտել 
ԱԺԽ-ն օրենսդրական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքով; 3) Որ-
պես տեղական գործադիր իշխանություն ճանաչել Աբխազիայի Կոմի-
սարիատը50: Համառ պահանջներից հետո Սժ-ն ի վերջո համատեղ աշ-
խատանքի համար լիազորել էր մի խումբ իր անդամների: Առաջին իսկ 
օրից վրաց-աբխագական հանձնաժողովում առաջացել էին տարաձայ-
նություններ: Վրացական կողմը հայտարարել էր, որ օժտված է միայն 
նախնական տեքստի մշակման իրավունքով՝ Սժ-ի սահմանադրական 
հանձնաժողովում նրա հետագա քննարկման համար: ԱԺԽ-ի պատվի-
րակությունը, ելնելով «Աբխազիայի ինքնավարության Ակտի» 2-րդ կե-
տի պահանջներից, պնդում էր համատեղ հանձնաժողովի լիազորութ-
յունների վճռական դերի մասին Աբխազիայի սահմանադրության բնագ-
րի մշակման գործում: Սակայն ԱԺԽ-ի անդամները, անբավարարված 
փնելով հանդերձ, ստիպված էին համաձայնվել վրացական կողմի պայ-
մանին: Երկրամասի վերջնական իրավական վիճակը պետք է որոշվեր 
Վրաստանի ապագա սահմանադրությամբ և, որպես վերջինիս գումարե-
փն՝ կազմվեր «Ինքնավար Աբխազիայի կանոնակարգը»: Երկար վիճա-
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բանություններից հետո ձևավորվեց միասնական նախագիծ, որը, ինչ-
պես ասված էր ԱԺԽ-ի բանագնացների հաշվետվության մեջ. «Հանդի-
սանում էր մինիմում պատվիրակության համար ե մաքսիմում Սահմա-
նադիր ժողովի [լիազորված] հանձնաժողովի համար»51: Տարաձայնութ-
յուններ առաջացնող «Կանոնակարգի» կետերը դուրս էին բերվել Ս ժ -
սահմանադրական հանձնաժողովի ընդհանուր նիստի քննման, որն աբ-
խազական պատվիրակության ներկայությամբ երկու անգամ անդրա-
դարձել էր խնդրին: Սակայն այդ նիստերին, Սժ՜ վրաց պատգամավոր-
ների սաստկությունների հետևանքով, մասնավորապես բնական պա-
շարների օգտագործման և մենաշնորհի մասին նախկինում որոշված 
հարցերի շուրջ, հարուցվեցին նորանոր վեճեր: Անարղյունք բանավեճից 
հետո Ս ժ սահմանադրական հանձնաժողովի նախագահությունը սահ-
մանափակվեց վիճահարույց հարցերը նախագծի վերջնական մշակման 
ժամանակ լուծելու խոստումով և հրավիրել էր աբխազ պատվիրակնե-
րին այցելել Թիֆփս ևս մեկ անգամ: Մեկնելուց առաջ ԱԺԽ-ի պատվի-
րակությունն ունեցել էր հանդիպում ժոբդանիայի հետ: Վարչապետը 
տեղյակ էր պահվել, որ «Աբխագիայի կացությունն այսպիսի անորոշ և 
անպարզ վիճակում պատկերացվում է... ծայրահեգ անցանկափ, քանի 
որ նախ և առաջ հարվածում է Աբխագիայի Կոմիսարիատի ուժին և 
կարծրությանը» և գործնականորեն «առաջացնում է աբխազական ժո-
ղովրդի մեջ կասկածի և անվստահության զգացմունքներ»52: Պատվի-
րակները խնդրում էին, որպես նվազագույն ցանկություն, ընդունել «Ինք-
նավար Աբխագիայի մասին կանոնակարգն» առանձին օրենքով: ժոր-
դանիան խոստացել էր դուրս բերել խնդիրը կառավարության քննարկ-
ման: Մ. Ուբիրիան «Слово» օրաթերթին տված հարցազրույցում ասել 
էր, որ «այս աշխատանքը պետք է ավարտել հնարավոր չավտվ շուտ, 
քանի որ Կենտրոնի հետ ստույգ սահմանադրական հարաբերություննե-
րի բացակայության պայմաններում յուրաքաչյուր մանր հարցի շուրջ 
մենք ստիպված ենք շատ եռանդ կորցնել» 3: Վերադառնալով Մուխում 
պատվիրակությունը սեպտեմբերի 10-ին ներկայացրել էր ծավալուն 
հաշվետվություն54: Աբխագիայի սահմանադրության վերջնական տար-
բերակը կազմելու նպատակով 1920թ սեպաեմբեր-հոկտեմբերին ԱԺԽ-ի 
համապատասխան հանձնաժողովը Աուխումում շարունակեց աշխա-
տանքը: Հոկտեմբերի 16-ին մշակված բնագիրը հաստատվեց ԱԺԽ-ի 
նիստում: Նույն օրն ԱԺԽ-ն որոշեց Թիֆփս ուղարկել նոր պատվիրա-
կություն՝ շեշտելով, որ պատվիրակները պարտադրվում էին իրենց գոր-
ծունեության մեջ առաջնորդվել 1919թ. մարտի 20-ի Ակտով և ԱԺԽ-ի 
կողմից հաստատված նախագծով55: Այսպիսով ԱԺԽ-ի կենտրոնամետ 
և ընդդիմադիր («հակավրացական») թևերի միջև կայացել էր համաձայ-
նություն Աբխագիայի հնարավոր կարգավիճակի շուրջ, ինչը նաև վկա-
յում է պատվիրակության կազմը: Վ. Շերվաշիձեն, Դ. Զախարովը, Վ. 
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Գուրջուան, Մ. Ըւբիրիան, Ի. Փաշալիդին ներկայացնում էին մեծամաս-
նությունը, իսկ Մ. Թարնավան, Դ. Ալանիան, Մ. Ցագուրիան, Մ. Բերու-
լավան լիազորվել էին ընդդիմադիր խմբավորումներից : Այս հանգա-
մանքը ես մեկ անգամ ժխտում է ընդդիմության ընկալումը, որպես 
Վրաստանից տարանջատվելու համար հետևողական պայքարողների, 
ինչպես դա ներկայացվում է արդի հետազոտողների կողմից5 : 1920թ. 
նոյեմբերի 6-ին ԱԺԽ-ի պատվիրակությունը ժամանել էր Թիֆյիս: Սա-
կայն այս անգամ վրաց պաշտոնյաներն անհամարհում էին աբխազ բա-
նագնացներին և ձախողում էին համատեղ աշխատանքը: Բողոքից հե-
տո միայն պատվիրակներին նոյեմբերի 16-ին ընդունեց ժորդանիան: 
Նա ևս մեկ անգամ հաստատեց Աբխազիայի ինքնավարության իրա-
վունքը, թեպետ ընդգծել էր, որ ընդունել նրա սահմանադրությունն իրա-
վազոր է միայն Վրաստանի Սժ, ինչը, ի դեպ, հակասում էր համատե-
ղության գաղափարին «Աբխազիայի ինքնավարության մասին Ակ-
տում»: Սակայն ժորդանիան համաձայնվելով, որ Աբխազիայի սահմա-
նադրության ընդունումը հանդիսանում է պահի հաստատակամ պա-
հանջ, խոստացավ, չսպասելով Վրաստանի սահմանադրության հաս-
տատմանը, անցկացնել իբրև առանձին օրենք Սժ-ում «Աբխազիայի 
ինքնավարության մասին կանոնակարգը», որը Վրաստանի սահմանա-
դրության ընդունման պարագայում կընդգրկվեր նրա մեջ58: Սակայն 
ինչպես հետևում էր պատվիրակների նոյեմբերի 19-ին արված հայտա-
րարությունից, խոստումները չէին բավարարել նրանց59: Այս հայտարա-
րությունը նշանակում էր, որ Վրաստանի հետ միություն կապելու հետևո-
ղական կողմնակիցներն ապրում էին որոշակի հիասթավտւթյուն . և 
նրանց համախմբումն ընդդիմության հետ պիտի լիներ զգափ ազդակ 
կենտրոնական իշխանության համար: Նոյեմբերի 22-ին Ս ժ սահմա-
նադրական հանձնաժողովի անունից նրա նախագահ Պ. Սակվարեփ-
ձեն հայտնեց Ս ժ նախագահությանը, որ Աբխազիայի ինքնավարութ-
յան մասին հարցն ընդգրկվել էր օրակարգի մեջ պաշտոնական հաս-
տատման նպատակով: Նոյեմբերի 28-ին Ս ժ նախագահությունն իրա-
զեկ էր պահել ԱԺԽ-ի պատվիրակության անգամներին, որ Վրաստանի 
սահմանադրության նախագծի քննարկումը կտևի ևս երեք ամիս, իսկ 
ինքնավարության մասին հարցը վճռվում է նրա 120-121 հոդվածներով: 
Նոյեմբերի 30-ին ժորդանիան խնդրում էր Ս ժ նախագահությունից 
գտնել միջոցներ և արագացնել Աբխազիայի սահմանադրության նախա-
գըծի քննարկումը60: Նույն օրը Ս ժ նախագահությունը հաղորդեց ԱԺԽ-
ի պատվիրակության անդամներին, որ ինքը բացարձակապես մերժում է 
1919թ. մարտի 20-ի մատնանշված կարգը և առաջարկում էր բոլորովին 
նոր պայման, ըստ որի Աբխազիայի ինքնավարության հարցը պետք է 
վճռվեր միայն Վրաստանի Սժ-ի կողմից: Հետևապես աբխազական 
պատվիրակության անդամներին առաջարկվում էր մասնակցել գործըն-
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բացին միայն տեղեկատվական կամ իւորհրոակցական կարգա-փճա-
կւսյ, իսկ ԱԺԽ-ն կատարելապես չեզոքացվում էր Աբխազիայի սահմա-
նադրության ընդունելու գործից61: Դեկտեմբերի 5-ին պատվիրակաթյա-
նը ետ կանչվեց Սուխամ մանրամասն հաշվետւխփյուն տարս նպատա-
կով62: Մեկնելուց առա? ԱԺԽ-ի բանագնացները ներկայացրեւ էին 
գրուրյան Վրաստանի Ս ժ նախագահոփյանր, որը ես մեկ անգամ հի-
շեցնում էր հախկին պայմանավորվածությունների մասին և ևզրափակ-
վամ էր հւսյտաըաըաթյամբ, թե «աչքի առաջ ունենալով, որ կենտրոնա-
կան կառավարութեան և Աբխազիայի ժողովրդական խորհրդի միջե 
հիմնովին տարբերութիւն t. տիրում, պատգամաւորութիւնը չի ցանկա-
նամ իր վըւսյ պատասխանատւաթիւն վերցնել և վերադառնում է Աբխա-
զիա...» : 1921թ. հունվարին Թիֆփսում Խորհրդային Ռուսաստանի 
ներկայացուցչության ռագմական կցորդ Սիտինը տեդեկացնռւմ էր 
Մոսկվա, թե. «Թիֆփսից ԱԺԽ-ի սւատվիււակաթյան վերադարձից հետո 
Խորհուրդը դեռևս չ]ւ գումարվել: Չնայած, որ նրա անդամների մեծ մասր 
պնդում է Խորհրդի հրավիրման օգտին՝ Վրաստանի կառավարությանը 
վախենամ է, որ ԱԺԽ-ն աոաջին իսկ նիստին կխզի կապը Վրաստանի 
հետ ի նկատի ունենալով 1919թ. մարտի 20-ի Ակտի պահանջների խախ-
տումը... Այս ամենը վրդովում է զանգվածներն Աբխազիայում և ստեղ-
ծում է բարենպաստ պայմաններ մեզ համար»64: Վրաստանի կենտրո-
նական իշխանությունների հետ հնարավորին համաձայնության գալու 
կողմնակիցները գտնվռւմ էին տարակուսանքի մեջ, ինչը վկայում էր Վ. 
Շերվւսշիձեի կողմից հրաժարական տալու ցանկությունը65: 1921թ. հուն-
վարի 4-ին ԱԺԽ-ի նիստում նա ասաց, որ «մինչդեռ ժողովրդական իտր-
հուրւլր, որպես իր հիմնական խնդիր համարեյով տեղում պետական իշ-
խանության կազմակերպումը, փորձում էր բոլոր միջոցներով թույլ չտայ 
հակասութ յան ների րպւում, սակայն ժամանակն ընթանում էր և այս 
հարցով արդեն երեք պատվիրակություն էր ուղարկվել ժողովրդական 
խորհուրդի կողմից, իսկ Աբխազիայի ինքնավարությանը մինչ այժմ ձ-
ևակերպված չ է » ' : 1920թ. դեկտեմբերի 29-ին Վրաստանի Ս ժ «փոքր» 
սահմանադրական հանձնաժողովը, առանց ԱԺԽ-ի որևէ ներկայացւոց-
չի, վերջապես հաստատել էր «Ինքնավար Աբխազիայի կառավարման 
մասին կանոնակարգ» կոչված նախագիծը, թեպետ որպես հիմք վերցնե-
լով ԱԺԽ-ի կողմից 1920թ. հոկտեմբերին ընդունված տարբերակը՛՝7: 
Ռուսաստանի Կարմիր բանակի ներխուժման պայմաննեյտւմ 1921թ. 
փետրվարի 21-ին Ս ժ հավանություն տվեց «Ինքնավար Աբխազիայի 
կառավայւմւսն մասին ժամանակավււր կանոնակարգին», որը պետք է 
գործեր մինչև Վրաստանի սահմանադրության վերջնական ընդունու-
մը68: Եվ վրաց, և աբխազ արդի պատմաբանները միասնական են այն 
հարցում, որ ուշացած այս ոլտշումն այլևս ոչ մի նշանակություն չուներ 
և, հետևապես, չէր կարււղ որևէ իյւական ուժ ունենալ69: 
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Այսպիսով. i9i 8թ. հունիսի 8-ի և 11-ի վրաց-աբխազական դաշ-
էւագրերը70 չունեցան որեհ գործնական նշանակություն Վրաստանի մեջ 
Աբխազիայի կարգավիճակի հստակեցման հարցում, ուստի գործընթա-
ցր վերսկսվել էր միայն Վրաստանի Սժ-ի գումարումից հետո: Երկրա-
մասն աբխազական ազգային ինքնավարության վերածվեի առաջաց-
նում Ւ.բ գիմագրու թյուն նրա բազմազգ լինելու հետևանքով: Ըստ աբխազ 
ընդդիմադիր գործիչների երկրամաս]ւ չլուծված կարգավիճակի խնդիրն 
առաջացել էր Վրաստանի կււդմից նրա բռնագ]ւավմւսն հետևանքով: Ար-
դի աբխազ պատմաբաններն այդ տեսակետը վերածել են հայեցակար-
գի: Այսպիսով քադաքականացվում է հիմնահարցը և անտեսվում են 
խնդրի իրավական արմատները: Վրաստանի ենթադրյալ սահմանադ-
րությանն օժտում էր գավառական Զեմաովոն ինքնավար լիազորութ-
յուններով: Փաստորեն յուրաքանչյուր գավառը վերածվում էր տարած-
քային ինքնավարության: 1919թ. մարտ ամսից Աբխագիայի «ինքնա-
վար» մարմինները դիտվում էին իբրև զեմստվայական, ինչը, ի դեպ, 
1918թ. դաշնագրերի դիմաց զգւպիորեն նվազեցնում էր նրանց կարգւս-
վիճակր: «Ինքնավար» ԱԺԽ-ի և Կոմիսարիատի գոյությանը խլում էր 
Աբխազիայի գավառական զեմստվաներից լիազորությունների մի մասը, 
որի շնորհիվ նրանց և Վրաստանի այլ գավառների կարգավիճակում 
զգալիորեն անհավասարություն էր առաջանում: Աբխագիայում գավա-
ռական զեմստվաների վարչությունը նաև նեդություն էր զգում իրենց և 
կառավարության միջև ևս մի օղակի գոյության հետևանքով: Այսպիսի 
ւսնհավասարաչավսսթյան հետ համաձայն չէին ոչ Կենտրոնում, ոչ էլ 
Աբխազիայի գավառներում: Աբխազիայի գավառական զեմստվաների 
իրավունքներն ամբողջական դարձնելու համար անհրաժեշտ էր վերա-
ծել ԱԺԽ-ն օրենսդիր, իսկ Կոմիսարիատը պետական կառավարման 
մարմնի, ազատելով նրանց Զեմստվոի կարգավիճակից: Ուստի Աբխա-
զիայի ինքնավարության գաղափարը ենթադրվող տարածքայինի փո-
խարեն կստանար քաղաքական բնույթ: Դրա հետ համաձայն չէին 
վյւաց պետական և կուսակցական շրջանակներում, քանի որ համարում 
էին, թե դա կվնւսսի Վրաստանի ինքնաիշխանությանը: Աբխազիայի 
ինքնավարության հայտարարական բնույթը բխում էր նաև վրաց քաղա-
քական շրջանակներում տարածված տեսակետից, թե երկրամասին ի-
րական ինքնավարության տբամւսդրումը կհանգեցնի նրա տարանջատ-
ման: Աբխազիայի «ինքնավար» մարմինները հայտնվել էին միանգամ-
այն ավելորդ օղակի դերում: Այս կարևոր հանգամանքը, որն ուներ օբ-
յեկտիվ հիմք, չէն նկատել, և հետևապես չէն ւուսաբանել ո՛չ վրաց, ո՛չ 
աբխազ հետազոտալները: 
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BENIAMIN MAILYAN 

THE QUESTION ABOUT STATUS OF ABKHAZIA IN ADMINISTRATIVE 
SYSTEM OF GEORGIA (MARCH 1919 - FEBRUARY1921) 

The Constituent Assembli of Georgia gives autonomy functions to regional 
organs of selfgovemment - called Zemstvo. Each region of Georgia were became 
territorial autonomy. "Autonomy" institutions of Abkhazia - National Council and 
Commissariats were considcred as Zemstvo. Zemstvo's rights of Abkhazia regions 
were repressed by this. To even the rights of Abkhazia regions and the rest part of 
Georgia it was needcd to convcrt the National Council to lagislative Organ, forward 
the State governing to Commissariats, to free them off from the functions of Zemstvo. 
So Autonomy of Abkhazia would gain the political character instead of assumptive 
territorial one. Georgian politicians were not agree with this, which were beware of 
damaging the soveregnity of Georgia. Declarative character of Abkhazian autonomy 
arized becouse of the risk that it real autonomy is provided so it will lead to Separation 
of Abkhazia from Georgia. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. «Ակտ»-ն Աբխազիայի ժողովոտդների անունից որոշում էր. «1) Աբխազիան 
մտնում է Վրաստանի դեմոկրատական հանրապետութեան կազմը, ինչպէս 
նրա աւտոնոմ միաւորը, որի մասին տեղեկացնում է Վրաստանի հանրապե-
տութեան կւսոավարութեանը և նրա Սահմանադիր ժողովին; 2 ) Աբխազիայի 
աւտոնոմիայի Կոնստիտուցիան կազմելու, ինչպէս ե՛ կենտրոնական ե' 
աւտոնոմ իշխանաթիւնների փոխյարաբերութիւնները որոշելու համար, 
ընտրտւմ է խաոն՝ Վրաստանի Սահմանադիր ժողովի ե Աբխազիայի 
ժողովրդական խորհրդի կողմից՝ հաւասար թավ անդամների յանձնաժողով, 
սրա մշակած հիմնական որոշումները՝ Վրաստանի Սահմանադիր ժողովի 
խորհրդի կողմից ընդունւելուց յետոյ՝ մւոցւամ է Վրաստանի դեմոկրատա-
կան հանրապետութեան Կոնստիտուցիայի մէջ» (Աբխազիայի 
ավտոնոմիայի մասին ակտ.- «Աշխատավոր», 27 . 11. 1920, N 262 : Նաև տե՛ս 
Ментешашвили А . , С у р г у л а д з е А . , Т о л ь к о ф а к т ы и документы. -
" Л и т е р а т у р н а я Г р у з и я " , N И , 1989, с. 155-156) : 

2. Н .Н.Жордания , З а д в а г о д а ( 1 . 0 3 . 1 9 1 7 - 1 . 0 3 . 1 9 1 9 ) . Д о к л а д ы и речи, 
Т и ф л и с . 1919 , с . 2 0 7 - 2 0 8 . 

3 . Грузия и А б х а з и я : т е л е г р а м м а У ч р е д и т е л ь н о г о с о б р а н и я А б х а з с к о м у 
н а р о д н о м у с о в е т у в Сухум.- " К а в к а з с к о е с л о в о " , Т и ф л и с , 26 . 0 3 . 1 9 1 9 , № 
54 . 

4 . Местная ж и з н ь : а в т о н о м и я А б х а з и и . - Т р у з и я " , 21 . 0 3 . 1 9 1 9 , N 63. 
5 . История А б х а з и и . У ч е б н о е п о с о б и е , гл. р е д . Л а к о б а С. 3 . Гудаута , 1993 , 

с . 3 1 5 . 
6. Н.В. Рамишвили в Н а р о д н о м С о в е т е А б х а з и и . - " Б о р ь б а " , 1 4 . 0 2 . 1 9 2 0 , № 

35 . 
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7. Г. Королев, Письма из Абхазии,- "Борьба", 01.10.1919, №222; там же, 
03.10.1919, №224. 

8. Վրաստանի Կենտրոնական Պետական Պատմական Արխիվ (ՎԿՊՊԱ), ֆ. 
1861,ց.2,գ. 122,р. 1: 

9. "gtfcnri&ü" թերթից արտատպված հոդվածը տե՛ս Абхазский вопрос.-
"Кавказское слово", 25. 07.1919, № 149. 

10. Земская и городская жизнь.- "Борьба", 28.12.1919, № 297. 
11. Доклад Н. Н. Жордания.- "Борьба", 17.12.1919, № 287. 
12. Земская и городская жизнь.- "Борьба", 28.12.1919, № 297. 
՝13. Դաշնակցականները և Սուխումի Հայոց ազգային խորհուրդը.- «Բանվորի 

ձայն», 03.10. 1920, №40: 
14. Земская жизнь. - "Борьба", 26. 06.1919, № 139. 
15. Г. Королев. Письма из Абхазии (о положении и настроениях в 

Сухумском округе). - "Борьба", 01.10.1919, №222. 
16. М. Тарнава, Друзья и враги демократии Абхазии.-"Социал-демократ", 

Тифлис, 20.10.1919, №87. 
17. Абхазия. - "Слово", Тифлис, 20. 08.1920, № 188. 
18. "Социал-демократ", 20.10.1919, №87. 
19. Д. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия — историческая область Грузии 

(исторические документы, материалы, комментарии с древнейших 
времен до 30-х годов XX века). Тбилиси, 1997, с. 104: 

20. Նույն տեղում, էջ 111: 
21. Պատմաբաններ Ջ. Գամախարիան և Բ. Գոգիան անհիմն գրում են, թե. «В 

защиту Деникина выступала фракция «независимых социалистов» (Д. 
Гамахария, Б. Гогия-Նշվ. աշխ., էջ 90): ՀՅՂ-ի Վրաստանի Կհնտկոմի 
նախագահ Տիգրան Ավետիսյանը գտնում էր, որ «սպիտակների» 
հոգեբանական ազդեցությունը տարածվում էր համարյա ամբողջ Սուխումի 
շրջանի վրա (Կամավորական Ռուսաստանը.- «Նոր աշխատավոր», 16.08. 
1919, № 166): 

22. Абхазия.- "Слово", 05. 08. 1920, № 175. 
23. 1920թ. մայիսի 7-ին Մոսկվայում Վրաստանի բանագնացների և 

Խորհրդային Ռուսաստանի կառավարության միջե կնքվել էր 
«Խաղաղության պայմանագիր», ըստ որի ՌՍՖՍՀ-ն հրաժարվում էր վրաց 
ժողովրդի նկատմամբ բոլոր ինքնիշխան իրավունքներից, որոնք նախկինում 
պատկանում էին Ռուսաստանին, ն պարտավորվում էր այսուհետև 
չմիջամտել Վրաստանի ներքին գործերում, ինչպես նաև անվերապահորեն 
ճանաչում էր Սուխումի շրջանի տարածքն իբրև Վրաստանի 
Հանրապետության անբաժանելի մասը (Уратадзе Г. И., Образование и 
консолидация Грузинской Демократической Республики (исследования и 
материалы, серия 1, выпуск 29). Мюнхен: "Институт по изучению 
истории и культуры СССР", 1956, с. 103-104. Ментешашвили А., 
Октябрьская революция и национально-освободительное движение в 
Грузии (1917-1921 гг.). Тбилиси, 1987, с. 172): Անշուշտ, ինչպես 
հաստատեցին հետագա զարգացումները, Սոսկվայի կոմունիստական 
կառավարությունը սույն պայմանագիրը կնքել էր ելնելով մարտավարական 
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նկատառումներից, սակայն, և հետագայում Ո-ՍՖՍՀ-ն Աբխազիայի 
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միջև 1918թ. յունիսի 8-ի համաձայնութեան մէջ: ...Այսպիսիք են այն 
հիմունքները, որոնք հաստատում են Աբխազիայի անվիճելի իրաւունքները 
համարելս երեք տարւայ ընթացքում: [ԱԺԽ-ն] ելնելով...պայմանագիրերից, 
ակտերից և կառավւսրության հաւաստիացումներից, շարունակ պատգամ-
ւսւորութիւննհր է ուղարկել Սահմանադիր ժողովը, որպէսզի 
վերջնականապէս ձևակերպւեն Աբխազիայի և Վրաստանի փոխյւս-
րաբերութխնները: ...Կառավարության հաւաստիացումները Աբխագիայի 
ւսւտոնոմ իրատւնքների մասին, գործնականում շատ էին հեռու 
իրականութիւնից... 1918 թւից սկսած հանրապետութեւսն կառավարութիւնը 
աւելի ու աւեփ է լայնացնում իր իրատւնքների ծաւալը Աբխազիայի 
ւսւտոնոմ կյանքին միջամտելու համար, յաճախ խախտելով նոյնիսկ այն 
իրաւունքները, որոնց շուրջը [նախկինում] որևէ վէճ չէր յարուցւում... Այս 
հակասութիւնները մի կողմից, հաւաստիացումները և միւս կողմից, 
կաոավարութեւսն միջամտութեան շնորհիւ Աբխազիայում անվստահութիւնն 
և գրգռում է ստեղծւելոչ միայն դէպի համապետական իշխանութեանը, այլև 
նաև դէպի Աբխազիայի խորհուրդը: Ս]ւնչև այսօր [ԱԺԽ-ն] կասեցնում էր 
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ւսյն բոլոր նետերը, որոնք ուղղաւծ էին հանրապետութեան կառավարութեան 
դէմ: Բայց...այս յազումներն առաջացնող քաղաքականութիւնը, ստիպում են 
մեզ հրաժարւելապագայ այն պատասխանատւութիւնից, որը կարող են վերև 
յիշսսծ հակասութիւնների հետևանք դաոնալ: Վրաստանի և Աբխազիայի 
փոխյարւսբերաթիւնները մինչև այսօր ձևկերպսսծ չեն և, հետևապէս, երկու 
կողմերի համար էլիրաւարւսնօրէն պարտադիր լինել չի կարոդ: Արա 
համար, [ելնելով] հանրապետութեան շահերի և երկու ժողովուրդների 
բարօրութիւն տեսակետից, անհրաժեշտ է շտապ միջոցներ ձեռք առնել 
համաձայնութիւնը ձևակերպելու համար: [ԱԺԽ-ն], ի դէմս իր վերջին 
պատզամաւորների, դիմում է Վրաստանի հանրապետութեան կաոա-
վարութեանը ցանկութիւն արտայայտում պարզ և հստակ շարադրած 
պատասխան ստանալ [ըստ] 1919թ. մարտի 20-ի Ակտի էությանբ, [ինչպես 
նաև] պահանջում է, որ անմիջապես հաւասար թւով Սահմանադիր ժողովի և 
Աբխազական ժողովրդական խորհրդի խաոը յանձնաժողով կազմւի Աբխա-
զիայի աւտոնոմիայի մասին նախագիծը քննելու և Սահմանադիր ժողով 
շտապ կերպով հաստատման մտցնելու համար: Մօտ երեք տարի շարունակ 
Աբխազիայի ժողովուրդը սպասում է այդ կոնստիտուցիային և ներկայ 
պատգամաւորութիւնը, ղեկավարւելով համապետական շահերի տեսակէ-
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70.1918թ. հունիսին Վրաստանի իշխանությունները ճանաչեցին Աբխագիայի 
ինքնավար լայն իրավունքները, սակայն բաց մնաց Վրաստսւն-Աբխազիա 
վերջնական փոխհարաբերությունների հարցը, որը, համաձայն 
դաշնագրերի, պետք է վճոեր Աբխագիայի ենթադրվող Ազգային ժողովը (A. 
Ментешашвили, Из истории взаимоотношений грузинского, абхазского и 
осетинского народов 1918-1921 гг. Тбилиси, 1990, с. 16. Նույնի՝ 
Исторические предпосылки.., с. 79, док. № 2-3. Նույնի՝ Октябрьская 
революция.., с. 117. С. 3. Лакоба, Очерки.., с. 66-67. Д. Гамахария, Б. 
Гогия-Նշվ. աշխ., էջ 414, վավ. № 225): 
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ԿԱՐԻՆԵ ՍԱՄ4ԵԱՅԱՆ 

ՄԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱՔՈՒՄ 
ՕՐԻՆԱՍՏԵՂԾ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ 

2005 ԹՎԱԿԱՆԻՆ 

Այս ժողովածուի նախորղ պրակում ամփոփված մեր հոդվածում 
մասնակիորեն անդրադարձ է եղել նաև Իրաքի նոր Սահմանադրության 
նախագծի փաթեթին, որը այդ երկրի հասարակայնության հավանութ-
յանն արժանացավ 2005 թ. օգոստոսի 28-ին': 

Ինչպես ցույց տվեց իրաքյան իրականությունը, փաստորեն 2005 
թվականը օրինաստեղծ կարևորագույն գործընթացների հանգուցալուծ-
ման տարեթիվ կարեփ է համարել, այդ նույն թվականի հունվարին Իրա-
քի խորհրդարանական ընտրություններն էին, հոկտեմբերի 15-ին կայա-
ցավ նոր Սահմանադրության հանրաքվեն, իսկ դեկտեմբերի 15-ին անց-
կացվեցին երկրի Ազգային ժողովի ընտրությունները: 

Սույն հոդվածի նպատակն է ցույց տալ ՍԱԿ-ի մասնակցությունը 
և կատարած դերը երկրի համար կարևոր և շրջադարձային այնպիսի 
ժամանակահատվածում, որը ընդգրկում է վերը նշված իրադարձություն-
ների շղթան: 

ՍԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը իր անմիջական աջակցութ-
յամբ դրական դեր է կատարում, նպաստելով օրենքի իշխանությանը և 
ժողովրդավարության ճանապարհին, իրաքցիների համար դժվար ու 
բարդ իրադրության պայմաններում: Եվ պետք է նշել որ այս ուղղութ-
յամբ աոաջին քայլերը բավական հետաքրքրություն են ներկայացնում 
նաև գիտական լուսաբանման տեսանկյունից: 

Անդրադառնալով ՍԱԿ-ի, Իրաքին վերաբերվող փաստաթղթերին, 
այս կազմակերպությունը կարևորում և առանձնացնում է 2005թ. փետր-
վարի 16-ի թիվ 5124 նիստի որոշումը, որտեղ ասվում է, որ Անվտանգութ-
յան խորհուրդը շնորհավորում է Իրաքի ժողովրդին 2005 թ. հունվարի 30-
ի ընտրությունների առիթով: Միաժամանակ արվում է այդ ընտրություն-
ների գնահատականը: Այն է՝ «այս ընտրությունները ներկայացնում են 
Իրաքի համար պատմական պահը, հանդիսանալով դրական քայլ քա-
ղաքական անցումային շրջանում»: «Քվեարկության միջոցով իրաքցի-
ները ցույց տվեցին իրենց վերաբերմունքը օրենքի իշխանությանը, մեր-
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ժելու| բռնությունը: Նրանք ձայն ավեցին ժողովրդավւսրությանը և հաս-
տատեցին սեփական իրավունքը' վճռականությամբ իրենց խնդիրներին 
տեր կանգներո գործում: Անվտանգության խորհուրդը շնորհավորում է 
Իրաքի ժողովրդին այս քայփ և ձեռքբերման առիթով՝ հաստատել իր ի-
րավունքը ազատորեն որոշելու իր սեփական քաղաքական ապագան ե 
մաղթում Է շարունակել առաջ ընթանալ իր ընտրած քաղաքական ճա-
նապարհով: 

Անվտանգության խորհուրդը շնորհավորում Է այդ ընտրություննե-
րում նորընտիր կոսղիցիաներին և աոանձին անհատներին»2: 

Նշվում Ւ„ որ ընտրություններն անցկացվեցին դժվարին պայման-
ներում, ե Անվտանգության խորհուրդը ողջունում Է Իրաքի ժողովրդի խի-
զախությունը, որը նա ցուցաբերեց, հաստատելով իր գորակցսւթյունը 
ժողովրդավարությանը, հաշվի չառնելով տեռորիստներին: Անվտան-
գության խորհուրդը արձանագրել Ւ. տասնյակ հազարավոր իրաքցիների 
մասնակցությունը, ովքեր ներկայացել են որպես թեկնածուներ, ընտ-
րություններում կատարել ադմինիստրատիվ աշխատանքներ, անձնա-
պես ապահովել ընտրական ճշտված ցուցակների առկայությունը նաե 
պահպանել ընտրությունների րնթացքը, ապահովելով անվտանգությու-
նը: 

ՍԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը հատուկ նշանակություն Է 
տափս Իրաքի Անկախ ընտրական հանձնաժողովին՝ նրա ցուցաբերած 
համառության ե ընտրւոթյունների ադմինիստրատիվ աշխատանքը ի-
րականացնեփս կազմակերպչական հմտության համար: Անվտանգութ-
յան խորհուրդը հավանություն Է տափս Գլխավոր քարտուղարին և 
Միացյալ Ազգերին, րնտլտւթյունների նախապատրաստությունը հաջո-
ղությամբ անցկացնելու համար, ներառյալ կոնսուլտացիաները ե լայն 
աջակցությունը իրաքցիներին: ՄԱԿ-ի Գլխավոր քարտուղարի Իրաքի 
գծով հատուկ ներկայացուցիչ Աշրաֆ Գազիի անձնական ակտիվ մաս-
նակցության հետ մեկտեղ նշվում են նաև ՍԱԿ-ի Իրաքի գծով Օժանդա-
կության առաքելությունը (UNAMI)', հատկապես ընտրական խորհրդա-
տու ղեկավար Կսալոս Վալենզուելայի, ՄԱԿ-ի ընտրությունների Օժան-
դակության բաժանմունքի (EAD)** և նրա տնօրեն Կարինա Պերելփի 
աշխատանքը և դրական արդյունքները: 

Անվտանգության խորհուրդը ուշադրություն Է հրավիրում նաև Իր-
աքի Անվտանգության ուժերի և Իրաքում բազմազգ զինված ուժերի գով-
եստի արժանի դերին, ընտրությունների անվտանգությունն ապահովելու 
գործում: 

* UN Assistance Mission for Iraq - UNAMI 
" UN Electoral Assistance Division - EAD 
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Այդ ընտրությունները Իրաքի քաղաքական անցումային ՛այս 
փալում կարևոր քայլ հանդիսացան, գտնվելով ՍԱԿ-ի Անվտանգության 
խորհրդի 1546 որոշման շրջանակում: Անվտանգության խորհուրդը Անց-
ումային ժամանակավոր Ազգային ժողովի դերը գնահատում է բարեհ-
աջող և իր գործը կատարած, անհրաժեշտ համարելով Իրաքի նոր ժամ-
անակավոր կառավարության ձևավորումը, որպես հաջորդ քայլ3: Նշենք, 
որ սա ՍԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի տված պաշտոնական գնահ-
ատականն է: 

Փաստորեն այս փաստաթուղթը ծրագրային է, քանի որ հաջորդ-
ականությամբ թվարկվում են այն օրինաստեղծ գործողությունները, որ-
ոնք ի կատար ածվեցին և կայացան 2005 թվականի ընթացքում: 

Նշված փաստաթղթում ասվում է՝ «Իրաքի Սահմանադրությունը 
նախագծվել է Անցումային Ազգային ժողովի գլխավորությամբ, որի 
վերջնաժամկետը կդրվի 2005 թ. հոկտեմբերի ռեֆերենդումով, որին 
կհաջորդեն 2005 թ. դեկտեմբերի համընդհանուր ընտրությունները՝ նոր 
Սահմանադրության պայմաններում: Անվտանգության խորհուրդը իր 
շարունակական աջակցությունն է հավաստիացնում Իրաքի ժողովրդին 
իր քաղաքական անցման, Իրաքի անկախության, սուվերենության, 
միասնության և տարածքային ամբողջականության ամրապնդման ապ-
ահովմամբ»4: 

Ուշադրության արժանի է ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի համ-
ապատասխան կառույցների մասնակցությունը Իրաքի հասարակայն-
ության տարբեր շերտերի հետ աշխատանքներում՝ նպատակ ունենալով 
իրազեկել նրանց, որպեսզի մարդիկ համոզված փնեն, թե ինչ նպատակ է 
հետապնդում երկրի նոր Սահմանադրությունը, և իրենց տված ձայների 
հանրագումարը ինչպիսի դեր կխաղա այդ գործում: 

«Կարևոր և խիստ անհրաժեշտ համարելով Իրաքի հասարակ-
այնության բոլոր խավերի մասնակցությունը քաղաքական գործընթացն-
երում, Անվտանգության խորհուրդը գանում է, որ կարիք կա աջակցելու 
քաղաքական ուժերի անցման շրջանի այն հաջորդ քայլերին, որոնք 
բխում են սահմանադրական գործընթացից, լիովին ապահովելով ընտր-
ողների մասնակցությունը, ընտրությունների թափանցիկությունը, որպես 
անհրաժեշտ պայման: Խորհուրդը ողջունում է այն հայտարարությունն-
երը, որոնք արվում են Իրաքի լիդերների կողմից այս ուղղությամբ և 
հատկապես խրախուսում է Իրաքի ժամանակավոր կառավարությանը և 
Իրաքի ժամանակավոր Ազգային ժողովին, որոնք իրականացնում են 
հնարավորը՝ Իրաքի հասարակայնության բոլոր հատվածները լայնորեն 
ներգրավելու այդ գործընթացին, կոչ անելով քաղաքական երկխոսությ-
ան և ազգային համաձայնության, հույս ունենալով, որ բոլոր իրաքցին-
երը կներկայանան և ձայն կունենան քաղաքական գործընթացներում, 
որոնք ծավալվում են Իրաքի Սահմանադրության նախագծի շուրջ»3: 
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«ՍԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը կարևորում է SRSG-ի* - և 
UNAMI-ի ղեկավար դերը, որը արտացոլված է UNSCR** 1546 որոշման 
մեջ, ի աջակցություն Իրաքի սեփական շահերի, այն դիտելով Իրաքի 
կառավարության կողմից ստանձնած պատասխանատվության դրսևո-
րում, ազգային երկխոսություն ծավալելու նպատակով և ազգային 
սահմանադրության նախագիծը ստեղծելու գործում կոնսենսուս ապա-
հովելու համար: Այս տեսանկյունից, Անվտանգության խորհուրդը 
անհրաժեշտ է համարում, որպեսզի ՄԱԿ-ը ինքն էլ պատրաստ գտնվի 
արագորեն աջակցելու միջազգային հասարակայնության անդամներին՝ 
կոնսուլտացիաներ անցկացնելով նրանց հետ և ՍԱԿ-ի կողմից տեխնի-
կական բնույթի աջակցություն ցուցաբերելով օժանդակի իրականացնե-
լու այս գործը»6: 

Նշենք, որ Իրաքի նոր Սահմանադրության ընդունման գործընթա-
ցները ընթանում էին ընդդիմադիր ուժերի հետևողական հակազդեցո-
ւթյան պայմաններում, երբ տեղ էին գտնում նաև տեռորիստական 
գործողություններ և այլ բռնություններ ու ճնշումներ: «ՍԱԿ-ի Անվտա-
նգության խորհուրդը խստորեն դատապարտելով տեռորիստական 
գործողություններն Իրաքում, համարելով, որ դրանք չեն նպաստում 
երկրի քաղաքական և տնտեսական անցման շրջանի շահերին, կոչ է 
անում բոլոր նրանց, ովքեր դիմում են բռնի ուժ գործադրելուն քաղաքա-
կան գործընթացը ձախողելու նպատակով, վայր դնել իրենց զենքերը և 
մասնակցել քաղաքական պրոցեսներին: Այն նաև հավանություն է 
տափս Իրաքի իշխանությունների դիրքորոշմանը, որոնք պատասխա-
նատվություն են կրում բոլոր նրանց համար, ովքեր մերժում են բոնի ուժը 
և ձգտում են ստեղծել քաղաքական մթնոլորտ՝ ինչը կնպաստի ազգային 
համաձայնությանը և քաղաքական մրցակցությանը խաղաղ միջոցներո-
վ հասնելուն»7: 

Կարևոր է ընդգծել նաև ՍԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի համա-
գործակցությունը Իրաքին մոտ կանգնած երկրների և ռեգիոնալ կազմա-
կերպությունների հետ, ովքեր շահագրգիռ էին նպաստել այդ երկրռւմ 
կարգ ու կանոն հաստատելու միտումներին՝ օրինաստեղծ ճանապա-
րհով: 

«Անվտանգության խորհուրդը ընդգծում է քաղաքական գործը-
նթացներում Իրաքին մոտ կանգնած երկրների և ռեգիոնալ կազմակե-
րպությունների աջակցությունը շարունակելու կարևորությունը՝ համա-
գործակցելով Իրաքի իշխանությունների հետ, վերահսկելու Իրաքի 
սահմաններով տրանզիտը և այլ բնույթի օգնություն ցուցաբերելու 
անհրաժեշտությունը Իրաքի ժողովրդին հանուն անվտանգության 

* Special Representative Secretary - General's - SRSG. 
" United Nations Security Council Resolutions - UNSCR. 
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ապահովման ե երկրի բարգավաճման նրանց գործադրած ջանքերի 
իրականացման»1*: 

«ՍԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի UNSCR-1546-ի համաձայն, 
խորհուրդը իր աջակցությունն է հայտնում ֆեդերալ, դեմոկրատական, 
պլյուրալիստւսկան և ամբողջական Իրաքին, ուր հարգվում են մարդու 
իրավունքները: Այն ողջունում է միջազգային հանրությանը, Իրաքի 
ժողովրդին աջակցելու համար, որի նպատակն է խթանել ե ավելացնել 
տարբեր երկրների ե միջազգային կազմակերպությունների Իրաքին 
ցույց տրվող օգնությունը, առաջիկայում իրագործելու քաղաքական 
անցման գործընթացները ե ջանքեր գործադրել ազգային համաձայնո-
ւթյան, տնտեսական վերակառուցման ե կայունության օգտին, ինչպես 
նշված է UNSCR-ի 1546-ում»9, - նշված է 2005թ. փետրվարի 16-ի 5124 
նիստի ընւրսնած փաստաթղթում: 

Փաստորեն երկուսուկես տարի էր անցել անգլո-ամերիկյան 
կոալիցիոն զորքերի Իրաք ներժուժումից: Եվ Իրաքի նոր Սահմանադրո-
ւթյունը պետք է ճանապարհ հարթեր այդ զորքերի իրենց երկրռւմ 
գտնվելու պայմաններում: Խուճապային տրամաղրաթյուններ|1 սովորա-
կան էին դարձել բնակչության շրջանում: Դրա սահմռկեցուցիչ օրինա-
կներից է 2005թ. օգոստոսի 31-ի տեռորիստական խուճապը, որի 
հետևանքով ամբոխի գոհը դարձան ավեփ քան 600 ուխտավորներ: Շիա 
ուխտագնացների խաղաղ երթի ընթացքում խուճապի հետևանքով 
զոհվեց մոտավոր թվով 648 մայպ և հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվեցի-
ն: Այս անգամ ողբերգության պատճառները զինված գրոհայինների 
գործողությունները չէին և ոչ էլ տեռորիստական գործողություն էր իրա-
կանացված: Բազմահազարանոց ամբոխի ներսում ինչ-որ մեկը աղաղա-
կել էր, որ ինքը տեսել է մահապարտ-տեռորիստների: 

Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադում էին հավաքվել համարյա մեկ 
միլիոն ուխտավորներ, հարգելու համար շիաների յոթերորդ իմամ Մուսա 
ալ-Կագիմի հիշատակը: Օգոստոսի 31-ին նրանց մեծամասնությունը 
երթով շարժվեց ալ-Կագիմի շրջանում գտնվող «Ոսկե մզկիթ»: Հենց այն 
ժամանակ, երբ նրանք անցնում էին Տիգրիս գետի վրայի կամրջով, 
ամբոխում, ըստ ոստիկանության տվյալների, յուր տարածվեց, որ 
այնտեղ՝ ուխտավայրում, գտնվում են շահիդ-ինքնասպաններ: Տագնա-
պից խելակորույս հավատացյալները ջանում էին հեռանալ կամրջից 
ցանկացած հնարավոր միջոցներով: Առաջացած հրմշտոցի պայմաննե-
րում հարյուրավոր շիաներ զոհվեցին, մնացածներն էլ խեղդվեցին 
Տիգրիս գետի ջրերում, քանի որ կամրջի պատնեշները չդիմանալով 
ամբոխի ճնշմանը փլվեցին: Այս տեղեկությունը հայտնել է «Ալ-Ջազի-
րա» հեոոատաալիքը: 

Այս ողբերգությունից երկու ժամ առաջ, հենց կամրջի վրա անհա-
յտ անձիք կրակ էին բացել արկերից շիա մահմեդականների ուղղությա-
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մբ, որոնք հասցրել էին հավաքվել «Ոսկե մզկիթի» շուրջ: Դրա 
հետեւսնքով յոթ մարդ զոհվհց 

Իսկ ամերիկյան զորքի թվակազմը գնալով ավելացվում էր: 
Հոկտեմբերի 15-ին նախատեսված Իրաքի Սահմանադրության 

հանրաքվեի կապակցությամբ Պենտագոնը հավելյալ 14 հազար զինծա-
ռայող է ուղարկել Իրաք, դրանով ամերիկացի զինծառայողների 
թվակազմը դարձնելով 152 հազար: «Ազգ»-ը գրում է, որ Վաշինգստնում 
այդ մասին լյւագրողներին հայտարարել է անձամբ գեներալ Քարտեր 
Հեմը: 

Այդ հավելումը զինուժով անսպասելի չէր և նախատեսված էր, 
քանի որ 2005թ. օգոստոսին ԱՍՆ պաշտպանության նախարար Դոնալդ 
Ռամսֆելդը հրապարակավ արտահայտել էր իր այդ մտադրության 
մասին: Դրանով նախարարր զորավիգ էր ԱՍՆ-ի նախագահին, նրա 
հետեյսդ հայտարարությունների ոգուն՝ «Քանի դեո ես ԱՄՆ-ի նախա-
գահն եմ, մենք կմնանք Աֆղանստանում ե Իրաքում, կպայքարենք ահա-
բեկչության դեմ ե կհաղթենք»: Այսպես է արտահայտվել Ջորջ Բուշը 
Այդահոյի նահանգում Ազգային գվարդիայի զինծառայողների և նրանց 
ընտանիքների առջև իր ելույթում՛ : 

Իրաքն «րստ երևույթին վերածվում է ճահճի», այս կարծիքն է 
հայտնել ԱՍՆ-ի նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնը կանանց համար 
նախատեսված հանդեսներից մեկի իր հետ հարցազրույցի ընթացքում: 
Միաժամանակ նա նշել է, որ Իրաքի և Վիետնամի պատերազմների 
գւխավոր տարբերությունն այն է, որ ընտրություններին մասնակցեց 
իրաքցիների կեսից ավելին, մինչդեռ «վիետնամցիները երբեք չօրինա-
կանացրին իրենց կառավարությունը»'2: 

Վերը նշված գնահատականը բավական խոսուն և խորքային է, 
քանի որ սեղմ ու լակոնիկ համեմատությամբ, տարողունակ ասելիք է 
պարունակում: Հասկանալի է, որ խոսքը 2005թ. հունվարին կայացած 
խորհրդարանական ընտրությունների մասին է: 

Ինչ վերաբերվում է Իրաքի նոր Սահմանադրության տեքստին, 
ապա այս փաստաթուղթը կազմված է Իրաքի երկու հիմնական համա-
յնքների՝ շիաների և քրդերի ներկայացուցիչների կողմից, որոնք 2005 թ. 
հունվարին կայացած ընտրությունների ժամանակ հաղթանակ են 
տարել: Իսկ սուննիների համայնքի ներկայացուցիչները, որոնք Սադդա-
մ Հռւսեյնի ղեկավարության օրոք առաջնակարգ դիրքեր էին զբաղեցնո-
ւմ, հրաժարվեցին այդ փաստաթղթի տեքստն ընդունելուց, ընդդիմանա-
լով, Իրաքի ֆեդերատիվ կառուցվածքի մտավախությունից դրդված: 

Քրդական համայնքի առաջարկած պետության անվանումը՝ այն 
է Իրաքի Ֆեդերատիվ հանրապետություն, չընդունվեց ե մերժվեց: 
Սակայն քրդական համայնքին հաջողվեց սուննիների առաջարկը 
շրջափակել, այն էր, Իրաքն անվանել «արաբական աշխարհի մի մասը-
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»: Երրորդ հոդվածում ասվում է, որ Իրաքը «իսլամական աշխարհի մի 
մասն է, նրա արաբական մասի քաղաքացիները հանդիսանում են արա-
բական աշխարհի մասը»: Միայն Քուրդիստանն է համարվում որպես 
ֆեդերալ նահանգ (հոդ. 115), բայց Աահմանադրությունը հնարավորո-
ւթյան տեղ է թողնում կազմավորելու նաև նոր ֆեդերալ ոեգիոննհբ իրենց 
ինքնուրույն սեփական օրենքներով ե անվտանգության սեփական 
համակարգով: Քուրդիստանում 137 հոդվածի համաձայն, ուժի մեջ են 
մտնում այն օրենքներն ու որոշումները, որոնք հրապարակվել են սկսած 
1992 թվականից, երբ այդ տարածքը ազատագրվեց Աադդամ Հուսեյնի 
իշխանությունից13: 

Մակայն, չմոռանանք Իրաքի նավթի գործոնը, որը կովան է 
հանդիսանում ոչ միայն արտաքին հարաբերությունների որոշ շրջանա-
կների համար, այլ նաև հենց բուն երկրի ներսում ընթացող խմորումների 
առանցքն է կազմում: 

Իրաքի սուննիները գտնում են, որ երկրի այդպիսի կաոուցվածքը 
հղի է պետության փլուզման սպաոնափքով և ոտնահարում է արաբա-
կան սուննի համայնքի իրավունքները, նրան դնելով անհավասար 
պայմանների և անբարենպաստ վիճակի մեջ: Փաստորեն, սուննիները 
մտավախություն ունեն ապագայում Իրաքի հարավում շիաների ոեգի-
ոնի հնարավոր ձևավորման համար, ուր գտնվում է իրաքյան նավթի 
80%-ը: 

Այսուհանդերձ, կարևոր նախապայման է Իրաքի բոլոր համա-
յնքների համար ամրագրված նոր Սահմանադրության մեջ՝ 109 հոդվա-
ծը հաստատում է, որ նավթը հանդիսանում է բոլոր իրաքցիների սեփա-
կանությունը բոլոր նահանգներում, և նրանից ստացված շահույթը 
բաշխվում է դեմոգրաֆիկ սկզբունքին համապատասխան: 

«Թեև հիմնականում Մահմանադրության դրույթները իրապես 
հակված են շիաների և քրդերի կողմը, այն տպավորությունն է ստեղծվո-
ւմ, որ սուննիները չափազանցնում են Իրաքի կազմալուծման վտանգը: 
Այս երկրի արաբական հատվածը չի կարող կտրուկ բաժանվել՝ 
«սուննիները կենտրոնում», «շիաները հարավում», հենց թեև այն 
պատճառով, որ օրինակ Բաղգադում, որը գտնվում է երկրի կենտրոնում, 
ապրում են մեկուկեսից երկու միլիոն շիաներ: Հոծ համայնքով ապրում 
են միայն քրդերը, հյուսիսում: Թվում է, որ սուննի ղեկավարները 
մտածված կերպով ավելի սրում են դաշնության խնդիրը, այն նպատա-
կով, որպեսզի իրենց կողմնակիցներին դրդեն ձախողելու Մահմանադրո-
ւթյան ընդունումը»1 : 

Պատմության ընթացքը և քաղաքական դաշտի ալեբախությո-
ւններն Իրաքում ժամանակ սա ժամանակ սուր բևեռացման ցայտուն 
պատկերներ հն ուրվագծում: Այսպես՝ Իրաքի շիա ազգաբնակչությունը, 
որը երկրի բնակչության ընդհանուր թվի մոտ 60%-ն է կազմում «հարյո-
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ւրամյակներ շարունակ համարվել են «երկրորդ կարգի» մարդիկ, հասա-
րակությունից տարանջատված: Միայն Սադդամ Հուսեյնի սուննիական 
դիկտատուրայի տապալումից հետո նրանք զգացին, որ իրենց ժամը 
եկել է: 

Շիաները օրինական ճանապարհով ձեոք բերեցին ձայների 
ճնշող մեծամասնություն Իրաքի արաբական հատվածում և ազդեցիկ 
ԴԻՐՔԵՐ գրավեցին երկրի Ազգային ժողովում ու կառավարության կազմո-
ւմ՛5: 

Իրաքի նոր Սահմանադրության ընդունումով, այնուամենայնիվ 
դրական քայլ է արձանագրվում նաև տնտեսության ոլորտում, իրաքյան 
նավթի խնդրով համաշխարհային շուկաների հետ հարաբերությունների 
հստակեցման առումով նույնպես: 

Եգիպտոսի «Ալ-Ահրամ» Քաղաքական և ռազմավարական 
հետազոտությունների կենտրոնի առաջատար գիտաշխատող Մազդի 
Սոբխիի տվյալներով՝ Բաղդադի փլուզման օրը, ԱՄՆ-ի փոխպրեգիդե-
նտ Դիք Չեյնին հայտարարեց, որ 2003 թ. վերջին Իրաքը կարտադրի 3 
մլն բարել նավթ օրեկան: Համաձայն որոշ մասնագետների հաշվարկնե-
րի և կանխատեսումների, արդեն 2006 թ. սկզբին երկիրը պետք է, որ օրե-
կան 5 մլն բարել նավթ արտադրեր: Սակայն իրականում իրաքյան 
նավթի հանույթը չարդարացրեց Վաշինգտոնի փայփայած հույսերը: 
Իրաքն այսօր՝ 2006 թվականին, ավեփ քիչ նավթ է արտադրում, քան 
մինչև օկուպացիան: Նավթի հանույթը Իրաքում ընդամենը կազմում է 2 
մլն բարել օրեկան, իսկ արտահանությունը չի գերազանցում անգամ 1,5 
մլն-ը: Միայն 2004 թ. կեսերին գրանցվեց նավթի հանույթի համեմատա-
բար բարձր մակարդակ՝ մոտավորապես 2,5 մլն բարել օրեկան: 

Այստեղ անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել վերը նշված 
դիտարկումների հեղինակի հետևյալ գնահատականի վրա՝ «Իրավիճա-
կը բարդացնում են Իրաքի Սահմանադրության նախագծում որոշ 
հոդվածներ, որոնք կարգավորում են բնական ռեսուրսների օգտագործո-
ւմը ռեգիոնալ սկզբունքով»1 : 

Այս միակողմանի նկարագրի ֆոնի համեմատությամբ, շատ ավե-
փ իրատեսական է Վաշինգտոնի Արտաքին քաղաքականության գծով 
խորհրդի Մերձավորարևելյան ֆորումի ղեկավար Ջուդիֆ Կիպպերի 
գնահատականը իրաքյան նավթի շուրջ որոշ դիտարկումներին միջա-
զգային ասպեկտով և հեռանկարային անցումներով: 

Նա այն միտքն է հայտնում, որ իրաքյան նավթի արտադրության 
նշանակությունը գնալով շարունակում է աճել, նկատի ունենալով նավթի 
գների բարձրացումը միջազգային շուկաներում, նշելով նաև Չինաստա-
նի և Հնդկաստանի նման երկրների կողմից նավթի մեծ պահանջարկը ե 
այն սթրեսային վիճակը, ինչը հատուկ է նավթային շուկային գլոբալ 
առումով: 
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Աչքաթող չի արվել նաև ԱՄՆ-ը ցնցած «Կաարին» փոթււրկ!ւ 
հետևանքով վնասի չափը: «Նավթարդյունաբերության վերականգնման 
և արտադրության ավելացման համար, ինչը իր հերթին տափս է լրացո-
ւցիչ եկամուտներ երկրի վերակառուցման համար, Իրաքին անհրաժեշտ 
է քաղաքական կայունություն և տնտեսական զարգացում: Պետությունը 
կարիք ունի ինվեստիցիաների, իսկ նրանք չեն հայտնվի, քանի դեռ 
խոշոր միջազգային նավթային ինվեստիցիաները և կոմպանիաները 
համոզված չեն փնի, որ իրենց ներդրումները և անձնակազմը անվտա-
մգության պայմաններում են: Մոտակա ժամանակներս գլոբալ նավթա-
յին շուկան ստիպված է բավարարվել իրաքյան սև ոսկու սահմանափակ 
առաքումներով: Աակայն երկարաժամկետ հեռանկարում (կարոդ է 
արդեն 5-10 տարի անց) այդ երկրռւմ նավթարդյունաբերության 
կանխատեսումը բարեհաջող է»17: 

Հետաքրքրություն է ներկայացնում «Վաշինգտոնը սպասում է 
Իրաքի աջակցությանը» հոդվածը, որի հեղինակն է Ռոբերտ Ա. Դոյչը՝ 
ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Կոնդոփզա Ռայսի համար Իրաքի գծով կոնսո-
ւլտացիաներ վարող դիվանագետը: Նա է մշակել և իրականացրել Իրա-
քի, Իրանի, Լիբիայի և այլ երկրների դեմ ամերիկյան սանկցիաների 
ռեժիմները: 

"Независимая газета" թերթին տված էկսկլյուզիվ հարցազրո-
ւյցում նա պատմում է Իրաքում քաղաքական իրադրության մասին, որից 
անբաժան չէ նաև իրաքյան նավթի շուրջ հետաքրքրությունը: 

Այն հարցին, թե ինչ վիճակում է գտնվում Իրաքի նավթարդյունա-
բերությունը այժմ, նա պատասխանում է՝ «Երկրի բյուջեն համեմատա-
բար մեծ չէ և նավթային սեկտորի մեջ այնքան էլ շատ ներդրումներ չեն 
թափանցել, այնպես, ինչպես պլանավորել էր կառավարությունը... Իրա-
քցիները դեռ պետք է այդ բնագավառին վերաբերվող հստակ որոշումնե-
բ ընդւոնեն և դա շատ կարևոր է, քանի որ նավթը ապահովում է երկրի 
եկամուտների մոտավորապես 80%-ը: 

Ներկա պահին ոչ մի երկիր չի կարող Իրաքի նավթային սեկտո-
րում ներդրումներ կատարել: Գործող օրենքը արգելում է արտասահմա-
նյան ներդրումների մուտքը բազային նավթային ռեսուրսների ոլորտ: 
Իրաքցիները դեռևս պետք է մտածեն առաջիկայում, արդյո՞ք իրենց 
կառավարությունը ի վիճակի է զարգացնել նավթային սեկտորը իր ուժե-
րով, թե արժե հետևել նավթի հանույթով զբաղվող շատ երկրների օրինա-
կին և թույլատրել արտասահմանյան կապիտալի մասնակցությունը որո-
շակի բնագավառներում»18: 

Մինչ մասնագետները իրաքյան նավթի շուրջ իրենց վտրձագի-
տական հմտություններն էին գործի դնում շահավետ լուծումներ առաջա-
րկելով իրենց երկրների քաղաքական ու տնտեսական ծրագրերի տեսա-
նկյունից, Իրաքում 2005 թ. հոկտեմբերի 15-ը նշանավորվեց երկրի նոր 
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Սահմանադրության հաղթարշավով, ինչը ոմանց համար նաև անսպա-
սհ]ի էր, անցանկափ: Արդեն հոկտեմբերի 19-ին, քվեարկությունից չորս 
օր անց, որոշված էր պաշտոնական արդյունքը մի աո ժամանակ հետա-
ձգերսց հետո հայտարարել: Մանավանդ որ նախնական տվյալներով, 
երկըի հիմնական օրենքը արժանացել էր ազգաբնակչության մեծամա-
սնության հավանությանը, բայց հենց այդ փաստը ինչպես նաև ընտրո-
ղների աննախադեպ ներկայանսղը ընտրություններին, շատերի մոտ 
այն կարծիքն էր ստեղծում, որ ձայները հաշվելու ընթացքում հնարավոր 
է տեղ գտած լինեն բազմաթիվ օրինախախտումներ՛ : 

Հայտնի իրողություն է, որ Իրաքի նոր Սահմանադրության 
նախագծի օգտին հանրաքվեից աոաջ հանդես էին գափս գլխավորա-
պես շիա քաղաքական գործիչները, որոնք մեծամասնություն են կազմո-
ւմ երկրի ժամանակավոր կառավարության կազմում գտնվելով: Սուննի-
ների ներկայացուցիչները դեմ էին և մինչև օրս էլ դեմ են Սահմանադրո-
ւթյան նախագծին: 

Ֆրանսպրեսը նշում է, որ արդեն հինգշաբթի օրվանից՝ հոկտեմբե-
րի 13-ին, իշխանություննեււն անվտանգության արտակարգ միջոցներ են 
ձեռնարկում՝ հանրաքվեի ձախողում թույլ չտալու նպատակով: Մանա-
վանդ որ նախադեպը կար՝ 2005 թ. հունվարի 31-ին օրենսդրական 
ընտրությունների տապալմանը միտված ահաբեկչությունից զոհվեց 30 
մարդ, թեև այդ ընտրությունները Իրաքում կայացան : Գալով Սահմա-
նադրության հանրաքվեին, պետք է նշել, որ երկրռւմ կային բացահայտ 
ընդդիմադիր ուժեր, որոնք ջանում էին ստանց այն էլ շիկացած մթնոլո-
րտը ապակայունացնել: 

Հոկտեմբերի 13-ին Բաղդադի հարավային արվարձաններում 
ոստիկանությունը ձերբակալեց «Ալ-ղաիդայի» 65 անդամների: 
Հայտնաբերվեցին 17 ականված ավտոմեքենաներ, որոնք պայթեցվելու 
էին հենց հանրաքվեի օրը: Համաձայն այդ աղբյուրի՝ Իրաքի իշխանո-
ւթյուններր և ամերիկյան զորքերը որոշել էին հանրաքվեի օրն արգելել 
ավտոմեքենաների երթևեկությունը: 

Իրաքի սահմանները, Բաղդադի օդանավակայանը արդեն փակ 
էին, միջնահանգային տեղաշարժերն արգելված: Քաղաքներում զենք 
կրելը օրենքով պատժվում էր: Ֆրանսպրեսի տվյալներով, հոկտեմբերի 
13-16-ը հայտարարված էին տոնական օրեր: Սահմանադրության 
մուտքը երկրի օրենսդրական դաշտ վեր էր ածվել համընդհանուր տոնա-
հանդեսի, որի պատճառով դպրոցները, վարչական շենքերը և մեծ 
խանութները փակված էին, լինելով ոչ աշխատանքային օրերի շրջանա-
կում2': 

Չնայած սուննիների ուժեղ ընդդիմությանը, 2005 թ. հոկտեմբերի 
հանրաքվեն Իրաքում ավարտվեց գոհացուցիչ արդյունքով: Այդ մասին 
առաջին անգամ իրազեկվեց Բաղդադում Իրաքի անկախ ընտրական 
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հանձնաժողովի անղամ Ֆարիդ Այյարի կազմակերպած մամլո ասուլի-
սում, նրա հայտնած տվյալներով «հանրաքվեի ժամանակ Իրաքի 
Սահմանադրության նախագիծն ընդունվել է քվեների 78 տոկոսով»: 
Նրա տվյալների համաձայն՝ առավելապես սուննիաբնակ Սալլահեդդի-
նի ե Անբարի նահագներտմ փաստաթուղթը մերժել է ընտրողների 2/3-ը: 
Բայց Նինվեի նահանգում, որի կենտրոնը նավթաոատ Մոսուլ քաղաքն 
է, Սահմանադրության նախագիծը ստացել է քվեների 55,1%-ը: 

Իրաքյան 18 նահանգների արդյունքները վկայում են, որ Սահմա-
նադրության վերջնական նախագիծը ընդունված է 2: 

Ուշագրավ է, ե Ֆրանսպրես գործակալությունը նույնպես նշում է, 
որ սուննիների համայնքի սահմանադրությանը ընդդիմանալու հիմքում 
սահմանադրության «մասնատիչ» բնույթն է, քանզի դրանով նախատե-
սվում է Իրաքում դաշնային պետության ստեղծում: Միաժամանակ, 
հնարավոր է համարվում արդեն տարեվերջին՝ դեկտեմբերի 15-ին 
կայանալիք համընդհանուր ընտրությունների ժամանակ Սւսհմանադրո-
ւթյան տեքստում փոփոխություններ կատարելու տարբերակը23: 

Ֆարիդ Այյարի խոսքերով, ընտրությունների այսլյունքները 
«ստույգ են ե անաչաո», քանի որ քվեների հաշվարկը կատարվել է 
«միջազգային չափանիշներին համապատասխան»: 

Սպիտակ տունը հոկտեմբերի 15-ը որակել է Իրաքի համար 
«պատմական օր»: Հակաիրաքյան ռազմական կոափցիայի գյխավոր 
երկրները՝ ԱՍՆ-ը ե Մեծ Բրիտանիան ողջունել են Սահմանադրության 
ընդունումը: 

ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանը նույնպես խոսել է 
«պատմական իրադարձության» մասին: Իրաքում ՄԱԿ-ի ներկայացո-
ւցիչը հայտարարել է, որ քվեարկության արդյունքները «ցուցադրեցին 
իրաքցիների քաղաքական բևեռացման աստիճանը»24: 

Այս իրադարձությունը դեռ երկար ժամանակ կմնա բազմակա-
րծիք քննարկումների և դիտարկումների կիզակետում: 

Ռոբերտ Դոյչի կարծիքով' Իրաքյան Մահմանադրության ռեֆե-
րենդումը հերթական քայլ հանդիսացավ Իրաքի քաղաքական գործը-
նթացում, դեմոկրատական և կայուն, ներկայանայի կառավարություն 
ստեղծելու համար այդ երկրռւմ: 

Հունվարյան ընտրությունների հետ համեմատած, այս հանրա-
քվեին մասնակցելու նպատակով գրանցվել էր մեկ միլիոնով ավեփ շատ 
ընտրող: Հնարավոր է, որ ամենամեծ ձեռքբերումը անվտանգության 
միջոցների կազմակերպումն էր՝ իրաքյան իրավապւսհ մարմինները 
ստանձնեցին այդ խնդիրը, և տեղամասերում հաշվված թվով ինցիդե-
նտներ տեղ գտան, այն դեպքում, երբ հունվարյան ընտրություններում, 
երբ Ազգային ժողովի կազմն էր ընտրվում, պատահարների թիվը մի 
քանի հարյուր էր կազմում: 
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Ցանկացած Սահմանադրություն կարող է փոփոխությունների 
ենթարկվել, համաձայն որոշակի պրոցեդուրաների: Եվ դա վատ չէ: 
Իրաքցիները պետք է զարգացնեն ինստիտուտներ, որոնք կհամապա-
տասխանեն իշխանության տարանջատման սկզբունքին, ինչպես նաև 
հակասականության և հակակշիռների զսպման սկզբունքին: 

«Հուսով եմ, որ մենք ունենք հեռանալու ռազմավարություն: Չէ որ 
մենք չենք պատրաստվում հավերժ մնալ Իրաքում: Իհարկե, ես չեմ 
կարոդ ձեզ ներկայացնել մեր գրաֆիկը: Կարծում եմ, որ ով էլ հիմա 
կոնկրետ ամսաթվեբ նշի, կսխալվի»: «Սակայն, իրաքյան իշխանությո-
ւնները նույնպես ընդունում են այն դժվարությունները, որոնց մենք 
բախվում ենք: Նախագահ Ջալյալ Թողարանին, վարչապետ Իրրահիմ 
ալ Ջաֆարին, արտգործնախարար Խոշիյար Զիբաբին աշնանը ՄԱԿ-ի 
Գւխավոր Ասամբլեայի սեսիայում հայտարարեցին Նյու Տորքում, որ 
իրենց երկիրը հաջորդ տարի միջազգային աջակցության կարիք կզգա: 
ԱՍՆ-ը մտադիր է այդ աջակցությունը ցուցաբերել»25: 

Այդ նույն ժամանակ անգփացի լրագրող Գուին Դայերը գրում էր 
Իրաքում սահմանադրության հանրաքվեի և 2000-րդ ամերիկացու 
սպանության մասին: 

«Իրաքում թեև արդյունաբերություն չկա, որ ծաղկի, փոխարենը 
ծաղկում է պատմության ոպհնիշների «արդյունաբերությունը»: Անցյալ 
շաբաթ նախկիններին ավելացան ևս երկուսը՝ բոլորովին նոր սահմա-
նադրությունն ու Իրաքում սպանված 2000-րդ ամերիկացի զինվորը»26: 

Հետաքրքիր է այն մանրազնին վերաբերմունքը որով ուղեկցվում է 
Իրաքյան Սահմանադրությանը նվիրված հոդվածի յուրաքանչյուր 
նախադասությունը: 

«Քվեների հաշվումն ու վերահաշվարկումը բավական երկար 
ժամանակ խլեցին, մինչև ի վերջո գտան ճիշտ պատասխանը և հանրա-
քվեից 10 օր հետո՝ հոկտեմբերի 15-ին, Իրաքի ղեկավարները պաշտո-
նապես հայտարարեցին «ուրախ լուրը»27: 

Երկրի 18 նահանգներից ընդամենը երկուսը՝ Անբարն ու Սալահե-
դդինն էին դեմ քվեարկել Սահմանադրությանը: 

Այս առիթով, ւսնգւիացի լբագրողր գրում է որոշակի հեգնանքով և 
տարակուսանքով՝ «Եթե մի երրորդ նահանգ էլ նույն ձևով վարվեր, 
հանրաքվեն վստահաբար կձախողվեր, բայց ինչ-որ հրաշքով այդ երրո-
րդ նահանգը, որ անպայման դեմ կքվեարկեր, չկատարեց այդ քայլը: 

Այդ երրորդ նահանգը Նինվեն է, որտեղ սուննիներն են մեծամա-
սնություն կազմում և, ինչպես հայտնի է, նրանք դեմ են դաշնային ամե-
րիկամետ Սահմանադրությանը: Անբարում բնակչության 97%-ն է «ոչ» 
ասել, իսկ Նինվեում, որտեղ սուննիրեը 68% են կազմում, ընդամենը, ըստ 
քվեները հաշվարկողների, 55% էր «ոչ» ասել: Տարօրինակ եբևույթ: 
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Տարօրինակ, որովհետև Նինվեի բնակչության մյուս մասը (24%) 
եզդիներ, թուրքմեններ, շաբսւքներ և քրիստոնյա ասորիներ են, պտնք 
սուննիների պես կտրականապես դեմ են Սահմանադրությանը: Միայն 
8%-ը կազմող քրդերն են կողմ դրան»28: 

Շարունակելով իր դիտարկումները Իրաքի նոր Սահմանադրո-
ւթյան օգտին քվեարկության արդյունքների շուրջ, Գոփն Դայհրը գսղիս 
է հետևյալ եզրահանգման' «Բայց վերջին հաշվով գուցե այնքան է\ 
կարևոր չէ, որ Սահմանադրությունը որոշ «անպաշտոն» օժանդակությո-
ւնների միջոցով է վավերացվել, քանի որ Իրաքում պետություն չկա, որ 
Սահմանադրության կարիքը զգա: Կան նախարարություններ և որոշ 
իմաստով նաև բանակ, բայց պետություն չկա»29: 

Մեջբերված նյութի տվյալները հաստատում են լուսաբանման 
առարկա դարձած, և սույն հոդվածում առաջ քաշված այն իրողությունը, 
որ ՍՍԿ-ը իր որոշակի օժանդակությունն է ցուցաբերել Իրաքի ժողո-
վրդին օրինաստեղծ գործընթաց ներում, և իհարկե, նոր Սահմանադրո-
ւթյան հանրաքվեի նախապատրաստական աշխատանքներում և 
վերջնական ընթացակարգում: «Անպաշտոն» օժանդակությունների 
շարքում է ՄԱԿ-ի ենթակագմակերպությունների մասնակցությանը և 
ցայտուն դերը: 

Պարզվում է, որ Իրաքում նախարարություններն առանձին 
կուսակցությունների «ավատություններ են» և դրանք կենտրոնական 
կառավարությանը չեն ենթարկվում: Իսկ պաշտոնյաների մեծ մասը 
զինվորականներ են, որոնք գողանում են այն, ինչ կարող են, քանի որ 
գիտեն՝ մի քանի տարի անց իրենք այդ պաշտոններում չեն լինի, ժամա-
նակավոր մարդիկ են այդ դիրքերում: Այդ նրանց իրականացրած թալա-
նն է պատճառը, որ Իրաքի միջին խավը զանգվածաբար ւքում հեռանում 
է երկրից և հաստատվում Հորդանանում30: 

Իրաքի նոր Սահմանադրության հանրաքվեի շուրջ նույնպես 
կարծիքները տարբերվում են: 

Ռոբերտ Դոյչը ամերիկյան դիվանագիտական տեսանկյունով 
հակադրվում է անգփւսցի լրագրող Գոփն Դայերի կարծիքին և 
հետևություններին, նշված խնդրի պարագայում՝ «Սահմանադրության 
հանրաքվեն Իրաքում քաղաքական գործընթացներում հերթական քայլ 
հանդիսացավ, այդ երկրռւմ դեմոկրատական և կայուն ներկայանալի 
կառավարություն ձևավորելու գործում: Հունվարյան ընտրություն ների 
հետ եթե համեմատելու փնենք, այդ քվեարկությանը մասնակցելու 
նպատակով մեկ միլիոն ավեփ իրաքցի է գրանցվել: 

Հնարավոր է, որ ամենամեծ ձեռքբերումը անվտանգության միջո-
ցների կազմակերպումն էր՝ իրաքյան օրինապահ մարմինները իրենց 
վրա վերցրին այդ խնդիրը31: 
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Այն հարցին, թե որքան է նստում ամերիկյան հարկատուների 
վրա ներկայությունը Իրաքում, նա պատասխանելէ՝, որ մոտավորապես 
երեսան երկրներ են մասնակցում բազմազգ ուժերի կազմում, որոնք իրե-
նց ավանդն են ներդնում Իրաքում անվտանգության ապահովման 
գործում: Մեծ ջանքեր է գործադրում ՆԱՏՈ-ն իրաքյան զինվորականնե-
րի պատրաստման գործում: Հյուսիսատլանտյան խորհուրդը «վերջերս 
Իրաքում բացեց սպաների պատրաստման դպրոց»: 

Բազմաթիվ երկրներ իրենց լուման են ներդնում Իրաքի տնտեսո-
ւթյան վերակառուցման գործում: 2006 թ. հունիսին Բրյոաելում հավա-
քվեցին ավելի քան 80 արտգործնախւսրարներ, որպեսզի քաղաքական 
աջակցություն ցույց տան երկրռւմ իշխանության փոխանցմանը իրա-
քցիներին ե հաստատեն իրենց շահագրգռվածությունը Իրաքի տնտեսո-
ւթյան վերւսկանգման խնդրում: Հենց այդ օրերին էլ Իրաքին խոստացել 
են տասներեք միլիարդ դոլար հատկացնել, չհաշված միջազգային 
ֆինանսական ինստիտուտների առաջարկները: Սակայն մեջ բերված 
թվերը նույնպես հակասական են, քանի որ Իրաքը ստացել է ընդամենը 
երեք միւիւսրդ դոլար32: 

Եվ եթե Իրաքի տնտեսության վերակառուցումը ցանկալի է երկրի 
բնակչության բոլոր խավերին, ապա օտարերկրյա ռազմական ներկայո-
ւթյունը դիտվում է բոլորովին այլ ասպեկտով: Սահմանադրական 
հանրաքվեի առիթով, Գուին Դայերը հետևյալ տվյալներն է ներկայա-
ցնում' «Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը տեղական 
որոշ ակադեմիական կազմակերպություններին վճարել է, որ հարցում 
կատարեն Իրաքի բնակչության շրջանում: Հարցման արդյունքում 
պարզ դարձավ, որ Իրաքի բնակչության 45%-ը պաշտպանում է հարձա-
կումները «կոալիցիայի զորքերի» (ամերիկացի, բրիտանացի) վրա: Մեկ 
տոկոսը միայն համոզված է եղել, որ օտար զինվորական միջամտությո-
ւնը նպաստում է երկրռւմ անվտանգության հաստատմանը» : 

Մեկ այլ աղբյուր նշում է՝ «իրաքցիների 82 տոկոսը դեմ է կոսւփ-
ցիոն ուժերի ներկայությանը, իրաքցիների մեծ մասը լիովին արդարա-
ցնում է բրիտանացի զինծառայողների դեմ իրականացվող անձնասպա-
ն ահաբեկչությունները: Այս հետևությունն է արվում Մեծ Բրիտանիայի 
պաշտպանության նախարարության պատվերով Իրաքի վերաբերյալ 
պատրաստած գաղտնի զեկուցագրում: Չինական Սինհուսւ գործակալո-
ւթյանը հայտնի են դարձել փաստաթղթի որոշ տվյալներ: Այսպես, Իրա-
քում օգոստոսին անցկացված հարցումները վկայում են, որ բնակչաթյա-
ն 65 տոկոսը պաշտպանում է բրիտանացիների վրա հարձակվող ահա-
բեկիչներին: 

Օկուպացիոն զորքերի ներկայության պատճառով իրաքցիների 
67 տոկոսն իրեն անապահով է զգում: Բնակչության 72 տոկոսը չի 
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վստահում այդ զորքերին, 43 տոկոսը կարծում է, որ երկրռւմ իրավիճմւկը 
վատթարանոմ է» 4: 

«Մենք պատերազմական վիճակում ենք: Սպանված են 2025 ւսմե-
• րիկացի զինծառայողներ, պատերազմի վրա շաբաթական ծախսում ենք 

ավելի քան 2 մլրդ դոլար: Կարծում եմ, որ ամերիկացիները պետք է իմա-
նան, թե ինչպես ենք հայտնվել նման վիճակում», ընդգծել է դեմոկրատ 
սենատորների առաջնորդ Հաբրի Ռեյդը : 

ԱՍՆ պաշտպանության նախարար Դոնալդ Ռամսֆելդը ճհպա-
սուլիսի ժամանակ լրագրողներին ասել է, թե իրաքցի գրոհայիններն 
արժանի չեն կոչվելու «ապստամբներ», ինչպես նրանց հաճախ անվա-
նում են լրագրողներն ու մեկնաբանները: «Երկար մտածելուց հեստ ի 
վերջո հասկացա, որ «ապստամբ» կոչվելը նրանց տափս է ավելի մեծ 
օրինականություն, քան իրենք արժանի են», ընդգծել է Պենտագոնի 
ղեկավարը: 

Նրա կարծիքով, Իրաքում ամերիկյան զորքերի հակառակորդնե-
րին հարկավոր է անվանել «ահաբեկիչներ» ե «հակակառավարական 
տարրեր»: Պարզվում է, որ որոշ դեպքերում օկուպացիոն ուժերի դեմ 
կռվող իրաքցի ապստամբներին հաճախ անվանում են նույնիսկ «հակա-
իրաքյան» կազմավորումներ: 

Այս հայտարարությունների ֆոնի վրա պետք է դիտել իտալացի 
լրագրող Զիգֆրիդո Ռանուչչիի նկարահանած հետաքննական ֆիլմը՝ 
«Ֆալուջա, քողարկված ջարդ» վերնագրով, որի որոշ հատվածներ 2005 
թ. նոյեմբերի 7-ին լրագրողները դիտեցին մամլո ասուլիսում, իսկ ամբո-
ղջությամբ ֆիլմը ցուցադրվեց հաջորդ օրը, իտալական արբանյակային 
RAI - News 24 հեոուստաափքով: 

ժապավենում նկարահանված ամերիկացի նախկին զինծառայո-
ղներից մեկը պնդում է, որ ինքը լսել է «զգուշություն պաշտպանելու» 
հրամանը, քանի որ կիրառվելու էր «սպիտակ ֆոսֆպւ»: «Հեստ ես տեսա 
կանանց և երեխանների այրված մшրմիննեp>, պատմում է այդ զինվո-
րականը: 

Մարտական գործողությունների ժամանակ ֆոսֆորի օգտագո-
րծումը թույլատրվում է միայն հակառակորդի դիրքերի վրա շաղ տալով, 
դրանք հայտնաբերելու նպատակով, նշում է իտալական AKI գործակա-
լությունը: 

Իտալացի ւրագրողները նաև տեղեկություններ ունեն, որ Ֆալո-
ւջայի մոտ մղված մարտերում օգտագործվել է MK 77 տիպի նապալմ, 
որն արգելված է ՄԱԿ-ի միջագգագրով: 

2005 թ. փետրվարին Իրաքում առևանգված և ապա ազատ արձա-
կված լրագրողուհի Ջուփանա Ագրենան ֆիլմի հեղինակներին տված 
հարցազրույցում հայտարարել է, «Ֆալուջայից փախած մարդիկ ինձ 
քանիցս ասել են, որ քաղաքի համար ծավալված մարտերի ժամանակ 
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ամերիկացիները կիրառել են նապալմ և սպիտակ ֆոսֆոր: Ես ուզում էի 
այդ մասին պատմել աշխարհին, բայց առեանգիչներն ինձ զրկեցին այդ 
հնարաւխյտւթյունից»3 : 

ԱՍՆ-ը մինչև օրս չի ստորագրել խաղաղ բնակչության դեմ որոշ 
զինատեսակների, այդ թվում ֆոսֆորային զենքի կիրառումն արգելող 
ՍԱԿ-ի միջագգագիրը: 

Ֆալուջայի գիշերային գրոհից հետո քաղաքի մոտ 300 բնակիչնե-
ր ստիպված եղան լքել տները: Գլխավորապես սուննիաբնակ այդ 
քաղաքում հիմնահատակ կործանվեցին բազմաթիվ շենքեր37: 

Գալով ՄԱԿ-ի գործունեությանը, պետք է նշել որ ամերիկա-իրա-
քյան զինված հակամարտությունը այս միջազգային կազմակերպությա-
նը նույնպես որոշակի փորձության դասեր մասաւցհց: 

BBC-ի տվյալներով, ՄԱԿ-ում ղեկավար պաշտոնների հավակնող 
բոլոր անձինք այսուհետև պարտավոր են լրացնել եկամուտների 
հայտագրեր՝ նշելով ոչ միայն իրենց, այլև մերձավոր ազգականների 
(կանանց և զավակների եկամուտները): Վերջին հանգամանքը հատկա-
պես այժմեական է ՍԱԿ-ի «Նավթ պարենի դիմաց» ծրագրի մի շարք 
սկանդալների կապակցությամբ38: Ինչպես տեսնում ենք, ՄԱԿ-ը իր 
ներքին կանոնադրությունը խստացնում է: 

ՄԱԿ-ի հատուկ հանձնախումբը հրապարակել է իրաքյան «Նավթ 
պարենի դիմաց» ծրագրի շրջանակներում կատարված չարաշահումնե-
րին նվիրված զեկուցագրի ամբողջական տեքստը: Անցկացված 
քննության ընթացքում պարզվել է, որ 66 երկրների 2200 ընկերություններ 
նպաստել են, որ Սւսդդամ Հուսեյնի վարչակարգը 1,8 մլրդ դոլար 
ստանա շրջանցելով միջազգային պատժամիջոցները: «Նավթ պարենի 
դիմաց» ծրագրի գոյության տարիներին դրան մասնակցել է ընդամենը 
4700 ընկերություն: Հրապարակված ցանկում զգափ տեղ են գրավում 
ռուսական և ֆրանսիական ընկերությունները: 

Հակաիրաքյան պատժամիջոցների հետևանքներն իրաքցիների 
համար մեղմացնող «նավթ պարենի դիմաց» ծրագրի ընդհանուր արժեքն 
ավելի քան 100 մլրդ դոլար էր, որից 64 միլիարդը նախատեսված էր իրա-
քյան նավթի վաճառքի և 39 միլիարդը՝ պարենի մատակարարումների 
դիմաց: 

Հրապարակված զեկուցագրում ընդգծվում է, որ Հուսեյնի վարչա-
կարգը 11 մլրդ դոլարի հասնող անօրինական եկամուտ է ստացել նավթի 
մաքսանենգությունից: Փոլ Վոլկերը հայտարարել է, որ ամեն երկիր 
ինքը պետք է որոշի, թե կոնկրետ ում է դատական հետապնդման ենթա-
րկելու: 

ՄԱԿ-ի Գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանն աշխարհի պետո-
ւթյուններին կոչ է արել պատժամիջոցներ ձեռնարկել Հուսեյնի վարչա-
կազմին կաշառքներ տված ընկերությունների դեմ: Իսկ ԱՄՆ-ը այդ 
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առիթով հայտարարել է, որ Վոլկերի զեկուցագիրը ցուցադրում է ՄԱԿ-ի 
բարեփոխումներն արագացնելու անհրաժեշտությունը : 

2005 թ. նոյեմբերի 8-ին ՄԱԿ-ը մեկ տարով երկարաձգեց Իրաքում 
բազմազգ ուժերի ներկայությունը: Իրաքում ամերիկացիների հրամանա-
տարությամբ գործող միջազգային կուսփցիոն ուժերի ներկայության 
վերջնաժամկետը սահմանված էր 2005 թ. դեկտեմբերի 31-ը: Դեկտեմբե-
րի կեսերին խորհրդարանական ընտրություններով նախատեսված էր 
ավարտել քաղաքական անցումային գործընթացը Իրաքում: Այս աոիթո-
վ, բազմազգ ուժերի ներկայությունը երկարաձգելու խնդրանքով ՄԱԿ-ին 
էր դիմել Իրաքի ժամանակավոր կառավարության վարչապետ Իբրսւհիմ 
ալ Ջաաֆարին: ՄԱԿ-ի ԱԽ-ի բոլոր 15 անդամները միաձայն ընդունե-
ցին թիվ 1637 բանաձևը, որը կոալիցիոն ուժերի մանդատը երկարաձգեց 
մինչև 2006 թ. դեկտեմբերի 31-ը40: 

ՄԱԿ ֊ ի որոշման մեջ ասված է, որ «Իրաքի կառավարությանը 
հաստատեց նախորդ ընտրությունների արդյունքները, կազմելով ընտրո-
ղների ցուցակները, որոնք տեղ կգտնեն 2005 թ. դեկտեմբերի 15-ին, 
խաղալով խիստ կարևոր դեր, շարունակելու առաջ տանել ազգային 
երկխոսությունը և համաձայնությունը, նախագծելով Իրաքի ժողովրդա-
վարական ապագան, արժանանալով միջազգային հանրության հավա-
նությանը՝ աշխատել Իրաքի կառավարության հետ մեկտեղ, սերտորեն 
օգնել նրան, հարգելով Իրաքի ժողովրդի ջանքերը»41: 

Միաժամանակ ընդգծվեց, որ տեռորիստական գործողություննե-
րը չպետք է կասեցնեն Իրաքի քաղաքական և տնտեսական վերափոխո-
ւմների ընթացքը և Անդամ պետությունների պարտավորվածությունը 
1618 (2005) որոշման համաձայն՝ 2005 թ. 4 օգոստոսի, գւղւծին վերաբե-
րվող այլ որոշումների և միջազգային պարտավորությունների հետ ուժի 
մեջ են մնում42: Գնահատելով ՄԱԿ-ի խաղաղասիրական և Իրաքի 
կայունւււթյանը միտված քաղաքականությունը, նշենք, որ նախընտրա-
կան շրջանը երկրռւմ հեշտ ու խաղաղ չանցավ: Բռնությունները շարո-
ւնակվում էին: Իրաքցիների անձնասպան ահաբեկչություններից 
սարսափած ամերիկացիները մեկ անգամ չէ, որ կրակ են բացել խաղաղ 
բնակիչների վրա, նոյեմբերի 21-ի առավոտյան Բաղդադում ժամանա-
կավոր ուղեփակոցի մոտ տեղադրված գնդացրի կրակից սպանվեցին 
Ալ-Աաուամրա ընտանիքի հինգ անդամներ: Փրկվել էր միայն ավտոմե-
քենայի 22-ամյա վարորդը, որը տեսել էր իր ընտանիքի անդամների՝ 2 
տղամարդու և 3 մանուկների զոհվելը : Իրաքի սոցիալ-քաղաքական 
իրադրությանը բնորոշ էին նաև արտասահմանցիների առևանգումները: 
«Իրաքի իսլամական բանակ» խմբավորումը հատուկ տեսաերիզ էր 
վտխանցել «Ալ Ջազիրա» արբանյակային հեռուստաընկերությանը, որը 
փաստում էր՝ «բանակն» առևանգել է ԱՄՆ քաղաքացու, որը երկու օրից 
մահապատժի կենթարկվի, եթե ամերիկացիներն ազատ չարձակեն իրա-

150 



քյսւն բանտերի կսղ լսնավորներին: Առևանգիչները ընդգծել էին, որ 
պատանդի անունը Ո-ոնալդ Շուըյ է ե նա «անվտանգության գծով 
խորհրդատու» է ե Իրաքի վերակառուցման նախարարության աշխա-
տակից4՝1: Վերջինս այդ օրերին Իրաքում առևանգված երկրորդ ամերի-
կացին էր: 2005 թ. նոյեմբերի 26-ին առևանգվել էին պատերազմի հակա-
ռակորդ քրիստոնյա ոչ կառավարական մի կազմակերպության չորս 
անդամներ' մեկ ամերիկացի, երկու կանադացի և մեկ բրիտանացի: Իր 
տնից առևանգվել էր ֆրանսիացի ճարտարագետ Բեռնար Պլանշը44: 

Մամուլում տեղեկություններ երևացին նաև իրաքյան որոշ 
ւրատվամիջոցներին ամերիկյան բանակի կաշառումների երևույթների 
մասին: Քարոզչական հոդվածները, որոնց հեղինակները ամերիկյան 
բանակի «տեղեկատվական գործողությունների» հատուկ ստորաբաժա-
նումներն են, թարգմանվել են արաբերեն և «Լինքոլն զրուպ» վտքր ընկե-
րության միջնորդությամբ հրապարակվել են իրաքյան թերթերում 5: 

2005 թ.դեկտեմբերի 6-ին սուննիների հոգևոր խորհուրդը հանդես 
եկավ հայտարարությամբ, հրապարակելով ամսի 15-ի խորհրդարանա-
կան ընտրություններին չմասնակցելու մասին իրենց ընդունած որոշո-
ւմը՝ «Ուլեմայի (աստվածաբանների) խորհուրդը իշխանության 
ձգտումներ չի սնուցում, սակայն մերժում է զավթիչների ներկայությունն 
Իրաքում և նրանց քմահաճույքով առաջնորդվելու մտադրություն 
չունի»46: 

Իրաքյան ահաբեկչական հինգ խմբավորումներ «Ալ-Ղաիդայի 
գլխավորությամբ առաջին անգամ հանդես եկան համատեղ հայտարա-
րությամբ, դեկտեմբերի 15-ին Իրաքում նախատեսված խորհրդարանա-
կան րնտրությունները անվանելով «սատանայական»47: Նրանք կոչ էին 
անում շարունակել սրբազան պատերազմը և ինտերնետից չօգտվող 
իրաքցիների համար ծայրահեղականները տարածել էին թռուցիկներ, 
որոնցում նշվում էր, որ «անհավատների և նրանց կամակատարների 
դեմ պայքարը կշարունակվի»: 

Ընտրություններից մեկ օր առաջ Իրաքում սկսվել էր նախնական 
քվեարկություն, որին մասնակցել էին զինվորականները, բանտարկյա-
լները և հիվանդանոցների հիվանդները: RFI ռադիոկայանի տվյալներով 
Իրաքի նախկին նախագահ Սսւդդամ Հուսեյնը հրաժարվել էր ընտրո-
ւթյուններին մասնակցել4": 

2005 թ. դեկտեմբերի 15-ին տեղական ժամանակով ժամը 7-ին 
սկսվեցին առաջին խորհրդարանական ընտրությունները, իսկ ընտրա-
կան տեղամասերի բացումից քիչ անց Ռամադի, Տիկրիտ քաղաքներում 
և այլուր որոտացին պայթյուններ: Տեղ-տեղ ընտրությունները ուղեկցվո-
ւմ էին ընտրական տեղամասերի գնդակոծությամբ: 
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BBC-ն տեղեկացնում էր, որ այդ առավոտյան անհայտ անձինք 
ականակոծել են Բաղդադի «կանաչ գոտին», որտեղ գտնվում են կառա-
վարական հիմնարկները ե օտար պետությունների ներկայացուցիչները: 

Ռոյթեր գործակալության րնորոշմամր, քվեարկությունը անցնում 
էր «լարված անվտանգության պայմաններում: Իրաքի նախագահ 
Ջալալ Թալաբանին հույս է հայտնել որ երկրի ժողովուրդը «կպահպա-
նի միասնականությունը»: Իրաքի քաղաքների փողոցներում պարեկում 
էին մոտ 150 հագար իրաքցի զինվորներ: Երկրռւմ դեռ գործում էր 2005 
թ. հունվարին կազմավորված անցումային խորհրդարանը: Մշտական 
օրենսդիր մարմնի ընտրության հաջորդ քայլը կառավարություն 
ստեղծելն էր՝ չորս տարի ժամկետով: 

Ընտրություններին մասնակցեց վեցուկես հազար թեկնածու՝ 275 
պատգամավորական տեղերի համար, որից 1/4 կանանց մասնակցո-
ւթյամբ: Ընտրություններին մասնակցեցին 307 կուսակցություններ ե 19 
ընտրական դաշինքների ներկայացուցիչներ49: 

Զոհերի մասին տեղեկությունները կցկտուր են: Ընտրությունների-
ց երկու օր առաջ սպանվել էր իրաքի ազատ առաջադիմական կուսա-
կցության առաջնորդ Սիգխար Դուլայմին: Բաղդադում պայթյունից 
սպանվեցին ամերիկացի չորս զինվորներ5 : 

Նոր «իրաքյան» բանակի 115 գումարտակներից միայն մեկն էր 
ԻՐ շարքերում ընդգրկել շիաների, սուննիների ե քրդերի: Իրաքի իսլամա-
կան հեղավաիտւթյան գերագույն խորհուրդը՝ բաղկացած Շիա կրոնա-
կան կուսակցության անդամներից, վերահսկում էր երկրի ներքին գործե-
րը ե 110 հազարանոց ոստիկանական համակարգը: Ընտրությունների 
առիթով հատուկ հայտարարված էր, որ ոչ մի արաբ, եթե իրաքցի չէ, չի 
կարող մուտք գործել Իրաք, մինչև ընտրությունները չավարտվեն: 

«Իրաքում մի քանի խաբուսիկ «շրջադարձային իրադարձությո-
ւններից» հետո վերջապես գափս է իսկականը՝ դեկտեմբերի 15-ի 
ընտրությունը, որն ինչ-որ բան, երևի թե որոշելու էր: Դժբախտաբար այն 
հաստատելու է, որ 1918 թ.-ից գոյություն ունեցող իրաքյան պետությունը 
իր վախճանին է հասնում և միայն Աստծուն է հայտնի, թե ինչով է 
վտխարինվելու», - գրում է Գոփն Դայերը Իրաքի ընտրությունների 
մասին «Իրաք՝ 1918-2006» հոդվածում51: 

Գալով սուննիների վերաբերմունքին օրենսդրական գործընթա-
ցներին, նա գրում է՝ «Բաաս կուսակցության բռնի «գահընկեցությունը» 
օտար ներխուժման հետևանքով, անպայման առաջացնելու էր կւաոաւփ 
դիմադրություն սուննիների շրջանում: Այս դիմադրությունն էլ առաջ է 
բերել աղանդավորական իրարանցումներ Իրաքում»52: 

Դեկտեմբերի 15-ի խորհրդարանական ընտրությունների նախնա-
կան արդյունքները աոաջինը մերժեցին սուննի իրաքցիները: Երկրի 18 
նահանգներից 11-ում հաղթել էր շիաների «Սիացյսղ իրաքյան դաշինքը-
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»: Շիաները չեն կարողանա կառավարություն կազմավորել, եթե 
չգործակցեն մյուս կուսակցությունների հետ, գտնում էին նրանք: Այսո-
ւհանդերձ հաղթանակը համոզիչ էր' Բաղդսւդում ե մերձավոր շրջաննե-
րում քվեների 89% մշակումը հենց առաջին օրերից փաստեց դրա մասի-
ն: Շիաները ստացել էին ձայների 58%, սուննիները 18,6%: «Միացյալ 
իրաքյան դաշինքը» մրցակիցներին հաղթեց նաե Բասրայում ե հարավի 
8 այլ նահանգներում: «Քուրդիստանի դաշինքը» հաջողության հասավ 
Իրաքի հյուսիսային երեք նահանգներում33: 

Այս օրերին ամերիկյան իշխանությունները փորձեցին սիրաշահել 
սաննիներին: Ըստ ամերիկյան բանակի, ազատ արձակվեցին չորս 
սուննի գործիչներ: Սինչդեո իրաքցի փաստաբաններից մեկի տվյալնե-
րով ազատություն է շնորհվել 24 անձանց: Նրանցից երկուսը կին 
գիտնականներ են, որոնք անցյալում մասնակցել են Իրաքի կենսաբա-
նական զենքի մշակման ծրագրերին: Ազատ են արձակվել նաև 
տրանսպորտի ե բարձրագույն կրթության նախկին նախարարները, 
ձեռնարկատեր Սաթամ ալ Գաուգը, որը Հուսեյնի օգտին սաեաուր էր 
արել, շրջանցելով հակաիրաքյան տնտեսական արգելքը: Խոսքը 
սանկցիաների մասին է: Ազատ արձակված որոշ անձանց տրվեցին 
անձնագրեր, երկրից հեռանալու համար: 

KARINE SAMVELYAN 

T H E P A R T I C E P A T I O N O F T H E U N I T E D N A T I O N S 
I N L A W - B U E L D I N G P R O C E S S I N I R A Q I N 2 0 0 5 

The aiticle deals with the analyses of the law-building process in Iraq during 
the 2005 year: the direct elections of the Transitional National Assembly on 30 
Januaiy 2005, the drafting of a new Constitution for Iraq and the recent approval of the 
draft Constitution by the people of Iraq on 15 October 2005, the election by 15 
December 2005 of a government pursuant to a newly adopted Constitution. 

The United Nations role in Iraq in this period - very important factor. 
Welcoming the beginning of a new phase in Iraq's transition and looking 

forward to the completion of the political transition process the United Nations should 
continue to play a leading role in assisting the Iraqi people and government with 
further political and economic development. 

The participation of the United Nations contributing to coordination and 
delivery of reconstruction, development and humanitarian assistance, and promoting 
the protection of human rights, national reconciliation, as well as j'udical and legal 
reform in order to strengthen the rule of law in Iraq. 
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ՄՆԱՑԱԿԱՆ ՍԱՖԱՐՅԱՆ 
ՍՈհՐԵՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 

ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ԳՈՐԾՈՆԸ ՍԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Վերջին տարիների ընթացքում մրցակցությունը բնական ռեսուրս-
ների, հատկապես հիդրոկարբոնային էներգակիների վերահսկման կամ 
դրանց կայուն մատակարարումներն ապահովելու համար գնալով ավելի 
մեծ տեղ է գրավում միջազգային հարաբերություններում: 2004-2005թթ. 
կտրվածքով նավթի, հեղուկ բնական զագի (ՀԲԳ) պահանջարկի ե գնե-
րի, ինչպես նաև միջուկային էներգետիկայի դերակատարման նորովի 
ընկալման վերաբերյալ մամլո հրապարակումները և գիտահետազոտա-
կան վերլուծությունները առաջնային տեղ զբաղեցրեցին համաշխարհա-
յին մամուլի էջերում՝ շատ դրվագներում երկրորդական թեմաների վե-
րածելով այնպիսի միջազգային խնդիրների քննարկումներն, ինչպիսիք 
են՝ տարածաշրջանային ինտեգրացիան, գլոբալ պայքարն ահաբեկ-
չության դեմ, իրաքյան պատերազմը, «գունավպւ» հեղափոխությունները 
նախկին ԽԱՀՄ տարածքում և Իրանի միջուկային ծրագիրը: Որոշ հե-
տազոտություններում էներգետիկ անվտանգության1 խնդիրները ներկա-
յացվում են նաև վերը թվարկված միջազգային գործընթացների համա-
տեքստում՝ բացահայտելով դրանց փոխկապակցված բնույթը: 

Զանազան օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ կարծիքների համադրմամբ՝ 
կարեփ է գալ այն եզրակացության, որ ներկայիս համաշխարհային գոր-
ծընթացներում հումքային ռեսուրսների համար աշխարհատնտեսական 
մրցակցությունը նորից առաջնային դեր է ստաձնում՝ վերածվելով հա-
մաշխարհային ռազմավարական ւիովախությունների ելակետային 
պատճառի: «էներգակիրների պահանջարկի կտրուկ աճով և էներգա-
կիրների շուկայում տեղի ունեցող գնային արագ վայրիվերումներով 
պայմանավորված՝ միջազգային մրցակցությունն էներգակիների հա-
մար աստիճանաբար ավելի լարված բնույթ է ստանում», նշվում է Չի-
նաստանի Արդի Միջազգային Հարաբերությունների ինստիտուտի վեր-
լուծության մեջ : ԱՄՆ Արտաքին հարաբերությունների խորհրդի կողմից 
2005թ. դեկտեմբերին հրապարակված «Գլոբալ նավթային շուկայի մի-
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տումները» հոդվածում3 ամվափ ներկայացվում է համաշխարհային 
նավրի շուկայի ներկայիս իրավիճակը 2004-2005թթ. նավթային շուկա-
յում տեղի ունեցած փոփոխությունների համատեքստում: Հոդվածում 
մասնավորապես նշվում է, որ էներգակիրների համաշխարհային պա-
հանջարկի մակարդակը, գրեթե հասնելով մատակարարման հնարավո-
րություններին, հավելյալ լարվածություն է առաջացրել նավթային շու-
կայում: Սիջազգային իրավիճակի այս փովւոխությունը կտրուկ տեղա-
շարժեր է աոաջ բերում խոշոր պետությունների արտաքին քաղաքական 
կեցվածքում և գործունեության մեջ: 

Եթե տվյալ համատեքստում արևմտյան երկրների, նախկին 
խորհրդային տարածքի պետությունների ե Հայաստանի անմիջական 
հարևանների տնտեսական և քաղաքական գործունեությանը հայաս-
տանյան վերլուծական հրապարակումներում անդրադառնում են բավա-
կանին հաճախ, ապա այս կապակցությամբ Ասիական-Խաղաղօվկիա-
նոսյան տարածաշրջանում (ԱԽՏ) տեղի ունեցող իրադարձություններին 
Հայաստանում անդրադառնում են օտարերկրյա մամլո հրապարակում-
ների տեսանկյունից: Այս իրողությունը շատ անգամ բացառում է Հարա-
վային Կովկասի վրա վերը նշված քաղաքատնտեսական տեղաշարժերի 
ազդեցության ամբողջական ընկալումը, քանի որ մեր տարածաշրջա-
նում և դրա հարևանությամբ տեղի ունեցող վերադասավորումների ամ-
բողջական պատկերից դուրս են մնում Չինաստանի, Հնդկաստանի և, 
որպես հետևանք՝ ԱԽՏ արագ տնտեսական և քաղաքական առաջըն-
թացի հետևանքով տեղի ունեցած որոշակի զարգացումներ: Այն դեպ-
քում, երբ հենց ԱԽՏ-ի սրընթաց զարգացման հետ կապված զանազան 
գործոններն են առաջացրել այս տեղաշարժերը Հարավային Կովկա-
սում ներկա ուժային կենտրոնների ռազմավարական կեցվածքում և 
պատճառ են հանդիսանում արագորեն վավախվող համագործակցութ-
յան և գործընկերության զանազան վերաձևումների համար, որոնք, ըստ 
ամենայնի, կունենան երկարաժամկետ հետևանքներ: Այս հոդվածում 
վարձ է արվում ներկայացնել համաշխարհային զարգացումներում տե-
ղի ունեցող փոփոխությունները՝ ելնելով վերոհիշյալ տրամաբանությու-
նից: Մեր վերլուծությունը հիմնականում կենտրոնանում է համաշխար-
հային էներգետիկ անվտանգության այն ասպեկտների վրա, որոնք գո-
յացել են Չինաստանի նավթային արդյունաբերության, նավթային պա-
հանջարկի աճի և դրա արտաքին քաղաքական հետևանքների համադ-
րությունից: 
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(Աղյուսակ 1) Նավթի համաշխարհային պաշարները 2004թ. դրությւսմբ/մլրդ րարել 

Աղբյուրը՛ OPEC Annual Statistical Bulletin (Vicnna, Auslria: OPEC. 2005) 

Հյուսիսային՛ ե Հավւսյիս 
Ամերիկա 

Ա Մ Ն ' 2 1 , 8 Մեքսիկա' 14,8 Վենեսաելւս՝ 
79.9 

Արևմտյան Եվրոպա Նորվեցիա' 9,6 Մեծ Բրիաւսնիա' 
4.5 

Արհելյւսն Եվրոպա Ռուսաստան՝ 
90,1 

Մերձավոր Արեեչք իրաք' 115 Սաուդյան Արւսբիա՝ 
264 

ՄԱԷ' 97,8 

Աֆրիկւս Լիբիա՛ 37 Նիգերիա' 35,9 

Ասիա Չինաստան՝ 17,1 

Աղյուսակ 1-ում բերված են նավթի համաշխարհային հայտնի 
պաշարների վերաբերյալ OPEC-ի կողմից կատարված մոտավոր հաշ-
վարկի տվյալները: Բացի աղյուսակում նշված երկրներից, ներկայումս 
նավթի հարուստ պաշարներ ունեն նաև Իյւանը (132,5 մըւդ բարեյ), Քու-
վեյթը (99 մլրղ բարեյ), Քաթարը (15,2 մլրդ բարել), Ղազախստանը (39,6 
մլյպ բարեյ) ե մի շարք այլ երկրներ, որոնց պաշարնեյւը տատանվում են 
0,5-ից 10 մըւդ բայւեյի սահմաննեյաւմ: Այսպիսով, կարելի է փւսստել, որ 
համաշխարհային նավթի հայտնի պաշարների գերակշիռ մասը կենտ-
րոնացած է Մերձավոր Արևելքում: Բացի այդ նավթի հայտւստ պաշար-
ներ կան նաև Ռուսաստանում, Աֆրիկյան մայրցամաքում, Հարավային 
Ամերիկայում և Կետրոնական Ասիայում: Տնտեսության կառուցվածքա-
յին տեսանկյունից նավթի պաշարները կենտյտնացած են զարգացող 
կամ թերի զարգացած երկրներում, մինչդեռ նավթի սպառման հիմնա-
կան պահանջարկը, բնականաբար, առկա է զարգացած կամ արագ 
զարգացում ապրող երկրներում: Զարգացած երկրների տարածքում 
(ԱՄՆ-ում, Մեծ Բրիտանիայում և Նորվեգիայում) առկա, ամենաղյուրին 
և կայուն արտահանումներն ապահովող նավթի պաշարները վերջա-
նում են: Նավթի և գազի արտադրության դինամիկան Սիացյսղ Նա-
հանգներում, Չինաստանում և Հնդկաստանում կամ նվազում է, կամ 
գտնվում միևնույն մակարդակի վրա նախորդ տարիների համեմատ, այն 
դեպքում, երբ էներգիայի սպառումն այս երկրներում կտրուկ աճ է ար-
ձանագրել: Դեֆիցիտը բավարարելու նպատակով այս երկրների կառա-
վարությունները քայլեր են ձեռնարկում աշխարհի տարբեր տարածաշր-
ջաններից համապատասխան ներկրումներ ապահովելու համար, ինչը 
հավելյալ մրցակցություն է առաջ բերում հատկապես Ասիական տարա-
ծաշրջանում4: 
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Այս իրւսվ]]ճակում զարգացած և զարգացող արդյունաբերական 
երկրները որոշակի կախվածության մեջ են ինչպես մերձավորարեելյան 
աարածաշրջան]ւ երկրներից, այնպես էլ վերջին երկու տասնամյակնե-
յտւմ նավթի արաահանումներն ավելացրած այնպիսի երկրներից, ինչ-
պիսիք են Ռուսաստանը, Վենեսուելան, Նիգերիան ե Սուդանը5: Նավ-
թային մատակարայտւմների հետ կապված իրավիճակը թևակոխել է մի 
փուլ, որտեղ նավթի մատակարարման իրավիճակն ամենաանկայունն է 
1973թ. նավթային ճգնաժամից ի վեր: Ներկայիս ճգնաժամը նախևաոաջ 
կապված է էներգակիրների մատակարարման ժամկետային խնդիրների 
հետ6, քանի որ արդի տնտեսական հարաբերությունների ինտենսիվ 
բնույթը ստիպում է միջազգային համայնքին ապահովել էներգակիրնե-
րի կայան ու անխափան, հետևաբար՝ նաև տարբերակված աղբյուրներ 
ու նեցող էներգամատակարարմւսն համակարգ: 

Վերլուծելով Չինաստանի և Հնդկաստանի հիդրոկսւրբոնային 
վառելիքի ներմուծման պահանջարկի վերջին տարիների կտրուկ աճը, 
որոշ փորձագետներ գափս են այն եզրակացության, որ տեսանեփ ա-
պագայում նավթի գները կպահպանեն անկանխատեսեփ փոփոխութ-
յունների միտումը, պահանջարկ-առւսջարկ համամասնության հավա-
սարման պայմաններում, անբարենպաստ կլիմայական իրավիճակի, 
զանազան տնտեսական և քաղաքական ճգնաժամերի հետևանքներին 
նավթւսյին շուկայի առավել զգայուն արձագանքներով պայմանավոր-
ված: Այսպիսով, էներգետիկ անվտանգությունը կրկին գտնվում է մի-
ջազգային համայնքի ուշադրության կենտրոնում7՝ նավթային շուկայի 
կայունության գրավականը դարձնելով աոաջին հերթին անվտանգութ-
յան հետ կապված հարցերի գիտակցումը: Ինչպես նշեցինք, միջազգա-
յին իրավիճակի այս փոփոխությունները ազդում են նավթի համաշխար-
հային գների վրա, որն իր հերթին անկայունության ազդանշաներ է ա-
ռւսջ բերում համաշխարհային տնտեսական աճն ապահովող ներդրու-
մային շուկաներում: Այսպես, օրինակ, 2006թ. հունվարի երկրորդ տաս-
նօրյակում հում նավթի մեկ բարելի ֆյուչերսային գինը կազմեց 68 ԱՄՆ 
դոլար, մեկ շաբաթվա ընթացքում աճելով 7%՝ Իրանի միջուկային ծրագ-
րի շուրջ և Նիգերիայում ծավալվող իրադարձությունների հետ կապ-
ված8: 

2003թ. սեպտեմբեր ամսին Նյու Տորքի առևտրական բորսայում 
հում նավթի մեկ բարելի միջին տարեկան գնի ստանդարտը կազմում էր 
25 ԱՄՆ դոլար: Կտրուկ աճ արձանագյւելով՝ 2005թ. օգոստոս ամսին 
հում նավթի գինը հասավ մոտ 70 ԱՄՆ դոլարի՝ հիմք հանդիսա նալով 
զանազան վատատես մեկնաբանությունների՝ կապված ԱՄՆ և համաշ-
խարհային տնտեսության զարգացման հետ: Այսպիսի մեկնաբանությու-
ները ելնում են այն հանգամանքից, որ նավթային գների նմանօրինակ 
ւսճը 1973 և 1979թթ. էներգետիկ ճգնաժամների9 ժամանակ հանգեցրեց 
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ԱՄՆ տնտեսական ռեցեսիային: Որոշ գնահատականներով՝ ներկա-
յումս 70-ականների ոեցեսիային համարժեք ճգնաժամ կարող է առաջա-
նալ եթե նավթի մեկ բարելի գինը հատի 90 ԱՄՆ դոլարի սահմանը: Սա-
կայն, լավատես մեկնաբանները դեմ են այս գնահատականներին ե 
կանխատեսումներին՝ փաստելով այլ էներգետիկ աղբյուրների առկա-
յությունը, մասնավորապես՝ հեղուկ բնական գազի (ՀԲԳ) աճող օգտա-
գործումը զարգացած ե զարգացող երկրների կողմից: Այնուամենայնիվ, 
ներքևում բերված գծապատկերի տվյալներից երևում է, որ հում նավթի 
գներն արդեն մոտ 3 տարի պահպանել են աճելու միտումը: 
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Հոս! նավթի գները 2004-200брр (Աղբյուրը՛ New YoHc Mcrcantilc Exchange) 

Հում նավթի գները 2004-2006թթ. 

Փորձագետների որոշ մասը նշում է, որ նավթային գների աճը 
պայմանավորված է ոչ թե նավթային պաշարների մոտալուտ վերջաց-
մամբ ու, իբրև դրա հետևանք, պահանջարկի աճով, այլ OPEC-ի երկրնե-
րի կողմից համաձայնեցված գնային քաղաքականությամբ և նավթի ար-
տահանման սահմանափակմամբ1 : Մյուսները էներգետիկ ոլորտի հիմ-
նական պրոբլեմը տեսնում են համաշխարհային տնտեսության արագ 
աճի պայմաններում համապատասխան էներգետիկ ենթակաոուցվածք-
ների հնացման, մաշման և անհամապատասխանության մեջ, հատկա-
պես Ասիական տարածաշրջանում11, ինչպես նաև շատ երկրներում է-
ներգետիկ անվտանգության պետական ռազմավարական ծրագրերի 
բացակայության մեջ: 

Ընդհանուր առմամբ՝ վերլուծելով զանազան վտրձագիտական 
կարծիքներ, կարելի է հանգել այն եզրակացությանը, որ հեղուկ էներգա-
կիրների շուրջ միջազգային իրավիճակի աշխուժացումը պայմանավոր-
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ված է ոչ այնքան դրանց մատակարարման կամ առկայության նվազ-
մամր, որքան տարբեր ուժային կենտրոնների աշխարհաքաղաքական 
շահերի բախման կետերում համագործակցության նվազմամբ, տաբա-
ծաշրջանային խնդիրներով ե այլն: Չնայած նրան, որ նավթի որոնման 
ե արտահանման տեխնոլոգիաների կիրառման նորամուծությունները 
նոր հնարավորություններ են ստեղծել էներգակիրների նոր աղբյուրների 
շահագործման համար (ինչպես Մերձավոր Արևելքում, այնպես Էլ Ռու-
սաստանում, Ղազախստանում և Չինաստանում), սակայն, դրանց հետ 
կապված ծրագրերի իրականացումը մեծապես կախված Է այս նավթա-
յին տարածքների շուրջ ընդհանուր հասարակական, քաղաքական և 
տնտեսական մթնոլորտից: Այս իրողությունը հատկապես վերաբերվում 
Է Ասիական-Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանին (ԱԽՏ): 

Ասիական-Խաղաղօվկիանոսյան Տնտեսական Համագործակ-
ցության (APEC) անդամ երկրների12 Էներգետիկայի նախարարների՝ 
2004թ. հունիսին Մանիլայում կայացած 6-րդ հանդիպման ընթացքում՝ 
ներկայացվեցին Ասիական-Խաղաղօվկիանոսյան Էներգետիկ հետազո-
տությունների կենտրոնի (APERC) կողմից կատարված հետազոտութ-
յան արդյունքները13: Հետազոտությունը հանգում Է այն եզրակացութ-
յան, որ ԱԽՏՀ տարածքի Էներգետիկ կախվածությունը 1999-2020թթ. 
ընկած ժամանակահատվածում աճելու Է մոտ 60%՝ տարեկան մոտ 2%: 
Նույն ժամանակահատվածում ԱԽՏՀ Էներգակիրների արտադրութ-
յունն աճելու Է տարեկան 0.5%, իսկ կախվածությունը Էներգակիրների 
ներմուծումից կաճի ներկայիս 36%՝ 2020թ. կազմելով 55%: 

Ինչպես երևում Է Աղյուսակ 2-ում բերված տվյալներից և դրա 
գծապատկերից Ասիական տարածաշրջանի երկրների նավթի սպառ-
ման ծավալներն անցյալ դարի 90-ականների վերջին՝ անցնելով Եվրո-
պական-Եվրասիական տարածքի երկրների սպառման ծավալներից, 
ներկայումս գրեթե հավասարվել են Հյուսիսային Ամերիկայի ցուցանի-
շին: Գծապատկերում երևում Է նաև Չինաստանի նավթի սպառման ծա-
վալների կտրուկ աճը 2001-2004թթ. ընթացքում: Օրինակ 2004թ. ՉԺՀ -
նավթի սպառումը 2003թ. համեմատ աճել Է 15.8%14: Նույն ժամանա-
կաշրջանում նավթի արտադրության ծավալները Չինաստանում աճել 
են շատ ավեփ դանդաղ տեմպերով: 2002թ. Չինաստանն, ստաջ անցնե-
լով ճապոնիայից, նավթի սպառման ծավալներով գրավեց աշխարհում 
երկրորդ տեղը ՍիացյալՆահագներից հետո 5: 
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(Աղյուսակ 2) Ասիական-քՄսսլւալօվկիանաւյան տարածաշրջանի նավթային շուկայի ցացսւնիշների 

Սիւիոն տոննա 
1994p 1995p 1996p 1997p 1998p 1999p 2000p 2001p 2002p 2003p 2004p 

Չինաստանի արտադրությանը 146.1 149 ! 58.5 160.1 160.2 160.2 162.6 164.8 166.9 169.6 174.5 

Չինաստանի սպաոումը 149.5 160.7 174.4 185.6 193.3 207.2 230.1 232.2 246.9 266.4 308.6 

ճապոնիայի սպաոումը 267.4 267.6 268.8 265 253.6 257.3 255.5 247.5 243.6 248.9 241.5 

Հնդկաստանի սպաոումը 67.4 75.2 81.ւ 86.5 9Z5 100.3 106.1 107 111.3 113.1 119.3 
Հուսիսային Ամերիկայի 
սպաոումը 967.9 960.8 994 J 1012.3 1033.3 1058 1071 1071.6 1071.1 1092 1122.4 
Եվրոպայի և Եվրասիայի 

931.4 940.8 957.3 սպասումը 946.6 939. ւ 930.9 936.1 942.7 937.9 929.5 934.6 931.4 940.8 957.3 

Ասիայի սսրսոումր 809.2 854.5 891.3 926.6 906.6 948.3 983.2 984.2 1008.2 1037 1090.5 



11սխււկւււն-1ստւյււււ]օւյ1յիա6ոսյսւ6 տարածաշրջանի նավրտյին յա կայի 
ցաքյանիյնևրի հիմնսւկւսն համեմատական փոփոխնւքյոննևրր 

11ւ|p յ D ւր ր* «BP Slalislml Review оГ 
World Rncrgy. June 2005» 

-Չինաստանի սւրտսււ|րուրյտնր 
-Հնդկաստանի սպառումը 
-Չինաստանի սպաոումր 
-Հասիսային Ամերիկայի սպաոումր 
-1ււ]րոպայի ն 1;ւ)րսւսիւսյ|ւ սպաոումր 
- Ասիսւյի սսլաոումր 
-քՏսւպոնիայի սպաոումր 

Ասիական-Խաղաղօվկիանոսյան նավթւսյի շուկայի հիմնական 
փոփոխությունները 

ԱԽՏՀ Ասիական-Խաղաղօվկիանոսյան Էներգակիրների հետա-
զոտությունների կենտրոնի կողմից 2002թ. հրապարակված՝ էներգակիր-
ների շուկայում պահանջարկի 1999-2020թթ. կտրվածքով կատարված 
կախատեսումների համաձայն, ԱԽՏՀ անզամ երկրների էներգակիրնե-
րի պահանջարկի կաոուցվածքում զգալիորեն մեծանալու են նավթի, գա-
զի ե ածխի պահանջարկի մասնարաժինները: Անգամ նավթային սպա-
ռումը նվազեցնելու ծրագրերի իրականացման դեպքում, որոնց մեջ 
մտնում են արդյունաբերությունում գազային էներգետիկայի կիրառումը, 
միջուկային էներգետիկայի զարգացումը, այըւնտրանքային էներգետիկ 
աղբյուրների որոնումը ե կիրառումը, տեխնոլոգիական նորամուծութ-
յունները և այլն, ներկայիս դրությամբ գրեթե անհնար է էականորեն 
նվազեցնել նավթի օգտագործումը զարգացող երկրների տնտեսության 
այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են ավտոմոբիլային տրանսպորտը և 
նավթաքիմիական արդյունաբերությունը: 

Վերջինիս դեպքում այս հանգամանքը կապված է նավթի վերամ-
շակման ցիկլի ընթացքում տարբեր արդյունաբերական դերիվացիանե-
րի արտադրության հանգամանքով: Քանի որ ԱԽՏ տարածաշրջանում 
կտրուկ աճում են ինչպես ավտոմոբիլային տրանսպորտի քանակը, այն-
պես էլ ՚ նավթաքիմիական արդյունաբերության տարբեր ճյուղերը, 
հետևաբար անգամ այյընտրանքային էնեգետիկ սպառման կաոուցված-
քի ձևավորման դեպքում, նավթի սպառումն աճելու է այլ էներգակիրների 
սպառման աճի հետ մեկտեղ: 
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ԼԱսՏՀ անդամՍ եր՛կրների ԷՍեր4ակիրների պահանջարկը 
Աղբյուր՛ Asii Pacific Energy Rcjrarch Ccntrc 2002 
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ԱԽՏՀ անդամն երկրների Էներգակիրների պահանջարկը 

Էներգակիրների հայթայթման համար ծավալվող մրցակցությունը 
մտահոգություն Է առաջացնում Միացյալ Նահանգներում, քանի որ դրա 
արդյունքում տեղի ունեցող քաղաքական վերադասավորումները կարող 
են վնասել ԱԽՏ ֊ում ԱՄՆ ռազմավարական շահերին: Այսպես, 2004թ. 
հուլիսին ԱՄՆ Կոնգրեսի հետազոտությունների ծառայությունը 
(Congressional Research Service), վերլուծելով Հյուսիս-Արևելյան Ասիւս-
յում Էներգակիրների համար ծավալվող մրցակցությունը, մասնավորա-
պես նշում Է, որ ներկայումս համաշխարհային Էներգակիրների շուկա-
յում տեղի ունեցող փոփոխությունները 6 պայմանավորված են Ասիա-
կան տարածարջանի Էներգակիրների պահանջարկով: Նշվում Է, որ սա 
իր հերթին բխում Է ՉԺՀ արագ տնտեսական աճի արդյունքում առաջա-
ցած Էներգակիրների ներմուծման պահանջարկից: Անդրադառնալով 
այս համատեքստում ԱՄՆ տարածաշրջանային շահերին հնարավոր 
վտանգներին՝ ծառայության վերլուծաբանները դրանց շարքում առանձ-
նացնում են Ռուսաստանի Հեռավոր-Արեհլյան Էներգակիր պաշարների 
մատչելիությունն ապահովելու համար Չինաստանի, ճապոնիայի ե Հա-
րավային Կորեայի միջև ծավալված մրցակցությունը և, որպես դրա 
հետևանք, քաղաքական համագործակցության հնարավոր տեղաշարժե-
րը: Նշվում Է նաև, որ եթե այս երկրների համապատասխան քաղաքա-
կանության համատեքստում Էներգակիրների մատակարարման ապա-
հովումը շաղկապվի տարածաշրջանի համընդհանուր անվտանգության 
համակարգին, ապա այս իրավիճակը շահերի բախում կարող Է առա-
ջացնել տարածաշրջանում: Միաժամանակ, ծառայության վերլուծա-
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բսւններն ԱՄՆ օրենսդրական ե գործադիր մարմիններին այս կապակ-
ցությամբ շարադրված իրենց առաջարկություններում, խորհուրդ են 
լոսդիս քայլեր ձեռնարկելու համաշխարհային էներգակիների մատա-
կարարման հանգու ցակետերում ԱՄՆ շահերի առաջ նայ նությունը 
պահպանելու նպատակով: Այս առումով օրինակ առաջարկվում է կան-
խել Չինաստանի և Հնդկաստանի կողմից ներկայումս ԱՄՆ կողմից 
ստեղծված ապահով մատակարարումների ցանցի «անհատույց» շահա-
գործումը, ինչպես նաև էներգակիրների ոլորտում համագործակացութ-
յունը խթանելու նպատակով նոր կապեր ստեղծել Չինաստանի, 
Հնդկաստանի, Հարավային Կորեայի և ճապոնիայի միջև17: 

Ամերիկյան գիտական շրջանակների վերլուծությունները բնակա-
նաբար արձագանք են գտնում Չինաստանի գիտահետազոտական 
հաստատություն ներում և մամուլում: «Որոշ արևմտյան վերլուծաբաննե-
րի կարծիքով, էներգակիրների «մեծ պահանջարկը» Չինաստանում 
կվնասի համաշխարհային էներգակիրների կայունությունը, ինչպես նաև 
կխախտի նավթի և գազի աշխարհաքաղաքական հաշվեկշիռը: Այս տե-
սակետն արտացպամ է էներգակիրների մեծ սպառում ունեցող պետութ-
յունների շահադիտական մտորումները՝ իրենց անձնական շահերի 
պաշտպանության նպատակով»18: Բացի այդ, չին տնտեսագետները 
նավթի գնի կտրուկ բարձրացման պատճառը տեսնում են ոչ այնքան 
Չինաստանի աճող պահանջարկի մեջ, որքան խոշոր նավթային ընկե-
րությունների կողմից արհեստական շուկայական շահարկումներում19: 

Միաժամանակ, Միացյալ Նահանգների գիտահետազոտական 
շրջանակների կողմից առաջարկվում է Չինաստանին և Հնդկաստանի 
ներառել տարածաշրջանային էներգետիկ համագործակցության կա-
ռույցներում: Այսպիսի առաջարկներ է մասնավորապես հնչեցրել էներ-
գետիկ անվտանգության ոլորտի հայտնի փորձագետ Միկկալ Հերբերգը 
ԱՄՆ Սենատի արտաքին հարաբերությունների կոմիտեի անդամներին 
ներկայացված իր զեկույցում20: 

Չինաստանի արտաոհն էներգետիկ թաղաթականութւունր 

Այսպիսով, վերոհիշյալից կարեփ է փաստել, որ էներգետիկ անվ-
տանգության ապահովման հարցը լրջագույն մարտահրավեր է Չինաս-
տանի համար, քանի որ այն հարուցել է էներգետիկ պաշարների աշ-
խարհի ամենախոշոր սպառողի՝ ԱՄՆ-ի մտահոգությունը: Ներկայումս 
հանդիսանալով էներգակիրների աշխարհի երկրորդ խոշորագույն սպա-
ռողը ԱՍՆ հետո՝ ՉԺՀ ավանդաբար ինքնաբավ է եղել էներգակիրների 
մատակարարման ապահովման հարցում: Երկրի հարուստ ածխի հան-
քավայրերը թույլ են տվել զարգացնելու ածխի վրա հիմնված էներգետի-
կայի ճյուղերը: Ներկայումս ածուխը կազմում է Չինաստանի էներգա-

165 



կիր ների սպառման մոա երկու երրորդը: Միւսժամանակ Չինաստանի 
կառավարությունը վերջին տարիներին որոշում ընւրոնեց ընդլայնելու 
հեղուկ բնական գազի (ՀԲԳ) կիրառումն արդյունաբերության մեջ՝ նավ-
թից կախվածությունը նվազեցնելու, ինչպես նւսե էկոլոգիական նպւս-
տակներով: 60-ականների կեսից Չինաստանը հանդիսացել է Ասիական 
տարածաշրջանի ամենւսխոշոր նավթային արդյունահանող երկիրը' 
վերջին տարիների ընթացքում արտադրելով մոտ 3 մլն բւսրեյ օրեկան: 
1980-ւսկաննհյւի սկզբից ընթացող արւսգ տնտեսական վերելքը աստի-
ճանաբար առաջացրեց նավթի պահանջարկի սրընթաց ւսճ: Արւսգ 
տնտեսական զարգացման արդյւսնքում նավթի պահանջարկը 1985-
1995թթ. կտրվածքում կրկնաւգատկվեց' օրեկան մոտ 1.7 մլն բարելից ւս-
ճելով մինչև 3.4 մլն բարել և 2004թ. դլտւթյամբ հւսսնելով մոտ 6.6 մլն բւս-
րել օրեկան (կամ 308.6 մլն ստնա) սահմանին21: Ներկայումս Չինաս-
տանի նավթային ներմուծումները կազմում են պահանջարկի մոտ 40%: 

Չ ի ն ա ս տ ա ն ի հում նւսվբի ներմուծումը և 
ա ր տ ա հ ա ն ո ւ մ ը 1 9 9 2 - 2 0 0 4 р р 

Աղբյուրը՛ Չժ-Հ մ ա ք ս ա յ ի ն վիճակագրություն 

Ներմուծում — • — Ա ր տ ա հ ա ն ո ւ մ 

Չինաստանի էներգետիկ անվտանգության խնդիրները քննելիս՝ 
հարկ է դիտարկել այն միտումը, որ եթե 1985թ-ին Չինաստանը հանդի-
սանում էր Արևելյան Ասիայի նավթի առաջին արտահանողը, ապա այ-
սօր նա արդեն առաջին ներմուծողն է, իսկ մինչև 2020թ. չինական նավ-
թային կարիքները պահանջելու են տարեկան նավթի այնքան քանա-
կության ներկրումներ, որքան տարեկան արդյունահանում է Աաուդյան 
Արաբիան: Չնայած, որ Չինաստանն ունի ՀԲԳ զգալի պաշարներ, զա-
նազան կանխատեսումնեով 2010 թվականի դրությամբ ՀԲԳ պահան-
ջարկը նույնպես կգերազանցի ՉԺ՜Հ սեփական արտադրության ծավալ-
ները: 
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Վեյտհիշյսդից բխում է, որ չնայած էներգեաիկ կախվածությունը 
նվազեցնելու ջւսնքերին, Չինաստանը կախվածության միտումը շարու-
նակվելու, իսկ զանազան էներգակիրների ներմուծման ծավալները աճե-
լու են: Այս միտումն անի վճռորոշ նշանակություն Չինաստանի ամբողջ 
կենսագործունեության և քաղաքականության համար: Ինտենսիվ ուղ-
ղակի ներղումների արդյունքում սրընթաց արդյունաբերական զարգա-
ցումը 2003-2004թթ. գրությամբ Չինաստանի որոշ արդյունաբերական 
նահանգներում առաջացրեց էլեկտրականության հովհարային անջա-
տումներ22: Այս իրողությունը վնասում է ոչ միայն Չինաստանի արդյու-
նաբերությանը, այլե այս երկրռւմ տարեկան մոտ 50 մլրդ արտաքին 
ներդրում կատարող օտարերկրյա ներդրողներին: 

Երկրի ներսում դեոես գոյություն ունի տեսակետ, համաձայն որի 
պետք է շարունակել սեփական ռեսուրսների հաշվին տնտեսական պա-
հանջմունքների բավարարման գիծը՝ մեծացնելով ներքին նավթի ե գա-
զային հանքերի արդյունահանման ծավալները և միաժամանակ զար-
գացնելով այլ էներգետիկ աղբյուրները՝ էներգետիկ ինքնուրույնությունը 
պահպանելու նպատակով: Բացի դրանից, այդ տեսակետը հաշվի է առ-
նում այն պատմական փորձը, որ Արևմուտքի էներգետիկ կախվածութ-
յանը Միջին Արևելքից բերեց ի վերջո 1970-ականներին նավթային էմ-
բարգոյի կիրառմանը, իսկ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները 
խորհրդային շրջանում հայտնվեցին փակուղային վիճակում: Նման ի-
րսւվիճակների կրկնության հավանականությունը լուրջ սպառնալիքներ 
կառաջացնի Չինաստանի ազգային և տնտեսական անվտանգության 
համար: Մյուս տեսակետը պնդում է, որ էներգետիկ կախվածությունը 
ժամանակակից գլոբալ շուկայում անխուսափելի երևույթ է. ուստի, 
պետք է ապահովել Չինաստանի և նրա նավթային ընկերությունների 
ներկայությունը խոշոր նավթային շուկաներում: 

Ներկայումս Չինաստանը ներմուծում է իր նավթը 20 երկրներից: 
2004-05թթ.-ին Չինաստան ներմուծվող նավթի 60% գալիս էր հինգ երկ-
րից՝ Սաուդյան Արաբիա, Օման, Անգորս, Իրան և Ռուսաստան: Ընդ ո-
րում, 2004թ. Ռուսաստանից նավթային ներկրումները 2003թ. հետ համե-
մատ կրկնապատկվել էին՝ հասնելով 10.77 մլն. տոննայի: Սակայն, Մեր-
ձավոր Արևելքի տարածաշրջանը շարունակում է ներառել չինական 
նավթային ներկրման աղբյուրների շուրջ 40%: Աֆրիկյան մայրցամա-
քից եկող ներկրումները կազմում են մոտ 20%: Մոտակա տարիներին 
Չինաստանի համար նավթային ներկրումների խոշոր աղբյուրներ 
կդառնան Ռուսաստանը (խողովակաշարով և երկաթուղով), Միջին Ա-
սիական՝ (խողովակաշարով) և Աֆրիկյան23 երկրները, ինչի մասին 
կխոսվի հաջորդիվ: 
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(Աղյուսակ 3) Չինաստանի հում նավթի նհրկրման աղբյուրները (%) 

Աորւուրր' ՉԺՀ մւսքսաւհն վիճակագրություն 

Տարածա;ո9ան \ Տարեթիվ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Մերձավոր Արևե/ք 46.1 53.5 56 49.5 50.8 45.4 

Աֆրիկա 19.8 24.1 22.7 22.7 24.3 28.7 

Ասիական-Խաղաղօվկ. Տ. 18.Ճ 15.1 14.4 17 15.2 11.5 

Եվրոպա և Արեմտ/աՕ Կիսագունդ* 15.4 7.2 6.9 10.6 9.5 14.3 

՛նան Ռուսաստան. Ղացախստան, Բրացիւիւս. Արգենտինա. Վենեսուհււս. Նորվհցիւս 

Չինւսսաանի հոսՏ նավթի ներկրմւսն աղբյոտները (%) 
Աղբյուրը՛ ՉԺՀ մաքսային վիճակագրություն 

• Սերձավոր Արևեյք • Աֆրիկսւ 
• Ասիական-Խաղաղօվկ. Տ. • Եվրոպա և Արևմտյան Կիսագունդ* 
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40% 
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Ս]ւաժամանակ, 2004թ. Չինաստանի հարավային նահագներում 
սկսվել է նավթի ռազմավարական պահեստի ենթակաոուցվածքների շի-
նարարությունը, որտեղ հնարավոր կլինի կուտակելու մոտ 20-30 օրվա 
նավթային պաշարներ: Հետագայում այս հզոյտւթյունները ծրագրվում է 
մեծացնել24: 

էներգակիրների պահանջարկի կտրուկ աճով առաջացած կախ-
վածությունը արտաքին ներկրումներից ակտիվություն է աոաջ բերել Չի-
նաստանի էներգետիկ դիվանագիտության օրագարկում, խթանելով է-
ներգետիկ համագործակցության իրականացման տեմպեյւը : Ինչպես 
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արդեն նշվեց՜ Չինաստանի էներգետիկ անվտանգության համար ա-
ռաջնահերթ նշանակություն ունի Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանը 
և Չինաստանի կախվածությունը նավթային ներկրումներից ստիպում է 
Չինաստանին ակտիվացնելու դիվանագիտական ջանքերն այս տարա-
ծաշրջանում: 2004թ. ՉԺՀ նավթային նհրկրումների ավելի քան 45% ի-
րականացվել է մերձավորարևելյւսն երկրներից: Միայն Իրանից իրակա-
նացված նավթի ներկրումները 2004թ. կազմեցին ՉԺՀ ընդհանուր նավթի 
նհրկրումների 11%: Չինաստանն ու Իրանը ստորագրել են մոտ 70 ԱՄՆ 
ւրդարի գումարի չափով նավթի և գազի արդյունահանման և առևտրի ո-
լորտում համագործակցության համաձայնագիր, որով Չինաստանը 
պարտավորվել է մասնակցել հսկայական Յադավարան նավթադաշտի 
զարգացմանը և 30 տարվա ընթացքում գնել 250 մլն տոնա ՀԲԳ, իսկ Ի-
րանը՝ օրեկան Չինաստան արտահանելու 150 հգր բարել նավթ2 25 
տարվա ընթացքում27: Ի լրումն դրա, չինական «Աինոպեկ» ընկերությու-
նը 2004թ. ձեոք է բերել իրավունք շահագործելու Սաուդյան Արաբիայի 
ալ-Խալի ավազանի բնական գազի հանքերը: Հատկանշական է, որ 
սաուդյան նավթի մատակարարումները Չինաստանին աճում են, մինչ-
դեռ ԱՄՆ-ի դեպքում դրանք նվազում են: 

Չինաստանը հանդես է բերում նաև աճող հետաքրքրություն ավե-
լի հեռավոր տարածաշրջաններից, մասնավորապես՝ Աֆրիկայից և Հա-
րավային Ամերիկայից, էներգակիրների ներմուծման գործում: Այսպես, 
չինական CNPC ընկերությունը Աուդանում տնօրինում է նավթային կոն-
սորցիումի 40%՝ այնտեղից օրական արտահանելով մոտ 300 հգր. բարել 
նավթ: ՉԺՀ-ն շահագրգռված է նաև այլ աֆրիկյան երկրների, մասնավո-
րապես՝ Անգոլայի, Հասարակածային Գվինեայի էներգետիկ պաշարնե-
րի արտահանման մեջ: Հարավային Ամերիկայում Չինաստանը համա-
գործակցություն է էներգետիկ բնագավառում հաստատել Բրազիլիայի, 
էկվադորի և Վենեսուելայի հետ28: 

Այստեղ հարկավոր է նշել, որ «էներգետիկ անվտանության» հաս-
կացությունն իր մեջ ներառում է ոչ միայն էներգակիրների աղբյուրների 
ձեռք բերման, այլ նաև մինչև օգտագործման վայր դրանց անվտանգ 
տեղափոխման տարրը: Չինաստանի աճող կախվածությունը Սիջին 
Արևելյան նավթային ներկրումներից հարուցում է ՉԺՀ ղեկավարության 
մտահոգությունը Հնդկական Օվկիանոսից Հարավ-Չինական ծով տա-
նող ծովային ուղիների ապահովության կապակցությամբ: Փաստորեն 
Չինաստանի ամբողջ միջինարևելյան նավթը (ինչպես նշել էինք 
վերևում՝ 2004թ. կազմել է նհրկրումների մոտ 45%) Չինաստան է բեր-
վում Մալաքյան նեղուցով, որով անցնում է աշխարհի բոլոր նավթանա-
վերի 15%29: 

Չինաստանի արտաքին քաղաքականության ծրագրավորողները 
լսւվ են գիտակցում Հնդկական օվկիանոսի նշանակությունը ամբողջ Ա-
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սիական-Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի համար, քանզի 
Հնդկական օվկիանոսի ավազանում են անցնում ԱԽՏ-ի ծովային տե-
ղափոխումների մայրուղիները: Միացյալ Նահանգները ի վիճակի են 
զսպել Չինաստանի գործողությունները Արևելյան Ասիայի տարածաշր-
ջանում հենց նավթային արգելանքի հաստւստման կամ Չինւսստանի 
համար կենսական նշանակություն ունեցայ Մալաքայի նեղուցների 
շրջափակման քայլերով: Սակայն, այս տեսակետը հաշվի չի առնում 
այն հանգամանքը, որ Չինաստանում քաջ գիտակցում են ներկայիս հա-
մաշխարհային տնտեսության փոխլրացնող և փոխկապակցված բնույ-
թը: Չինաստանը ներկայումս հանդիսանում է ԱՍՆ ամենւսխոշոր արդ-
յունաբերական ընկերություններից մի քանիսի հիմնական պատվիրա-
տուն, ինչպես նաև տարեկան գնում է ԱՄՆ գանձապետւսրանի պւսր-
տատոմսերի բավականին զգսղի չափաբաժին: Եթե հաշվի առնել երկու 
երկրների փոխադարձ շահագրգռվածությունը, քաղաքական երկխո-
սության մակարդակը, տնտեսական կապերի ծավալները և էներգետիկ 
ոլորտում տեխնոլոգիաների զարգացումը, ապա տվյալ հարթությունում 
ուղղակի առճակատումն ԱՄՆ և ՉԺ՛Հ միջև գրեթե անհնար է: Սակայն, 
քանի, որ Չինաստանի ակտիվությունը էներգակիրների շուկայում պայ-
մանավորված է ներկայիս համաշխարհային շուկայական հարաբերութ-
յունների տրամաբանությամբ, որտեղ ցանկացած տեսակի ղիվերսիֆի-
կւսցումն ապահովում է հարաբերությունների կայունությունր, ՉԺՀ կշա-
րունակի այս ոպղությամբ ջանքեր գործադրել և հակված կլինի իր էներ-
գետիկ անվտանգությունն ապահովելու նոր տարածաշրջանային ին-
տեգրացիոն գործընթացների միջոցով, օրինակ՝ Շանհայի Համագոր-
ծակցության Կազմակերպության անդամների՝ Ռուսաստանի և Ղա-
զախստանի հետ փոխշահավետ էներգետիկ համագործակցության 
ձևով: 

2006թ. ապրիփ վերջին սկսվեց Ռուսաստանի Արևելյան Աիբիրից 
Ասիական տարածաշրջան նավթի արտահանման խողովակաշարի շի-
նարարությունը: Խողովակաշարը Իրկուտսկի շրջանի Թայշետ քաղաքի 
մոտ գնտվող նավթի հանքավայրը միացնելու է Ռուսաստանի հեռավո-
րարևելյան ծովափնյա Նախոդկա քաղաքի մոտ գտնվող Պերեվոգնայա 
նավահանգստին: Խողովակաշարով տարեկան հնարավոր կլինի տեղա-
փոխել տարեկան 80 մլն ստնա նավթ30: Նավթի հիմնական գնորդները 
կւինեն Չինաստանը, ճապոնիան և Հարավային Կորեան: Ծրագրի ընդ-
հանուր գինը կազմելու է մոտ 15 մլրդ ԱՍՆ դոլար: Այս նախագծի իրա-
կանացման առանձնահատուկ կարևպտւթյունը կայանում է նրանում, որ 
ինչպես Չինաստանը, այնպես էլ ճապոնիան, որը Մերձավոր Արևելքից 
ներկրում է իր նավթային պահանջարկի մոտ 90%, ստանում են նավթա-
յին նեբկրումների այլընտրանքային աղբյուր՝ նվազեցնելով իրենց կախ-
վածությունը Հնդկական օվկիանոսով անցնող ծովային ուղիներից: Բա-
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ցի IUJJ], նավթամուղի աոանձին ճյուղ է կառուցվելու դեպի Չինաստան, 
որը ռուսական Սկովորոդինո քաղաքից կձգվի մինչև չինական Դացինը: 

Այս փաստն ուշագրավ է այն աաււմով, որ 90-ականների վերջին 
Սիբիրի նավթային հանքավայրերից Խաղաղօվկիանոս նավթամուղի շի-
նարարաթյան ծրագրերը մի քանի անգամ վափոխություն են կրել: 
Սկզբում համաձայնվելով նավթամուղն անցկացնել Չինաստանով, որի 
դեպքում ՉԺ՜Հ-ն կստանար նավթի գնման որոշակի առավելություն այլ 
երկրների նկատմամբ, Ռուսաստանն այնուհետև բանակցություններ 
սկսեց ճապոնիայի հետ նավթամուղի դեպի Խաղաղ օվկիանոսյան ափ 
անցկացման վերաբերյալ: Չնայած, որ նավթամուղն այնուամենայնիվ 
կառուցվելու է դեպի Խաղաղօվկիանոսյան ափ, սակայն, 2006թ.-ի մար-
տին Ռուսաստանի ե Չինաստանի միջև ստորագրվեց էներգետիկ ոլոր-
տում համագործակցության համաձայնագրերի փաթեթ, ըստ որի բացի 
վերեում նշված նավթամուղի ճյուղավորումից, Ռուսաստանից Չինաս-
տան կանցկացվեն երկու գազամուղ՝ տարեկան համապատասխանա-
բար 60 ե 80 մլրդ խր/մ հզորությամբ: Գազի առաջին խմբաքանակը 
սպասվում է 5 տարի հետո31: Ինչպես նշել էինք Չինաստանում մեծա-
նամ է նաև բնական գազի պահանջարկը, որն այսօր կազմում է էներգե-
տիկ կարիքների 3%: Այս առումով հեռանկարային է համարվում Ռու-
սաստանի Իրկուտսկի շրջանում գտնվող Կովիկտւս գազային հանքերի 
համալիրը, որը փաստացի տվայլներով այսօր աշխարհի ամենամեծ 
գաղի հանքն է: Ընդհանուր առմամբ, Արևելյան Աիբիրում առկա գագի 
խոշորագույն հանքերը (մոտ 915 մլրդ. խորանարդ մետրի հասնող պա-
շարներով) կունենան լուրջ ներգործություն Չինաստանի, ինչպես նաև 
ամբողջ Հյուսիս-Արևելյան Ասիայի երկրների զարգացման վրա: Սպաս-
վում է, որ 2006 թվականին Չինաստանը ներկրելու է Ռուսաստանից 15 
մլն. բարել նավթ: 

Ներկայիս և ապագա ռուսական վարչակարգերի համար դեպի 
Չինաստան, ինչպես և ամբողջ Արևելյան Ասիայի շուկաներ ռուսական 
էներգակիրների արտահանումը ձեռք է բերում բացառիկ նշանակություն 
շուկաների դիվերսիֆիկացման տեսանկյունից: Բացի այդ, տվյալ նա-
խագծի իրականացումը կմեղմացնի Հյուսիս-Արևելյան Ասիայի երկրնե-
րի մրցակցությունը Սիացյսղ Նահանգների հետ արդեն մերձավպւարևե-
լեյան նավթային ռեսուրսների համար, ինչը զսպող ազդեցություն կունե-
նա նաև համաշխարհային նավթային գների համար: 

Չինաստանի համար էներգակիրների կարևորագույն աղբյուր է 
դառնում Կենտրոնական Ասիան, որը կապահովի Չինաստանի ավելի 
նվազ էներգետիկ կախվածությունն ինչպես մերձավորարևելյւսն երկր-
ների, այնպես էլ Ռուսաստանի էներգակիրներից: Չինաստանը տեսնում 
է Ղազախստանը որպես նավթի և գագի մատակարարումների ավելաց-
ման կարևոր աղբյուր ու տարանցիկ ուղի: 
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2005թ. դեկտեմբերին ավարտվեց Ղազախստանից Չինաստան 
Աթասու-Ալաշանքոտ 1000 կմ նավթամուղի շինարարությունը, ուտւ] 
հնարավոր կլինի Ղազախստանից Չինաստան տարեկան 20 մլն տոննա 
(140 մլն րւսրել) նավթ արտահանես իսկ 2005թ. հոկտեմբերին Չինաս-
տանի Ազգային Նավթային Ընկերությունը (CNPC) 4.2 մլրգ դոլարով 
ձեոք բերեց կանսպական Պեւորալագախստան (PctroKazakhslan) ընկե-
րությունը, որը Ղազախստանում ունի նավթի հարուստ հանքավայրեր32: 
Սա մինչ այժմ որևէ չինական ընկերության ամենախոշոր ձեռբհրումն է 
արտասահմանում: Չինաստանի Ազգային Նավթային Ընկերության 
կողմից Պետրողազախստանի ձեոբերումից հետո միայն մեկ ամսվա ըն-
թացքում նավթի արտադության ծավալները օրեկան 150 հգյւ բարելից 
հասան 200 հգր բարելի33 (2004թ. Չինաստանը ներկրել է օրեկան 6.6 մլն 
բարհլ նավթ): Փաստորեն, ի տարբերություն ռուսականի, ղազախական 
նավթի Չինաստան ներմուծման նախագիծը, որի արժեքը մոտ 10 մլրդ. 
ԱՍՆ դոլար է, արդեն կյանքի է կոչվել: Այդ նախագիծը Ղազախստանի 
համար աշխարհաքաղաքական այլընտրանք է ինչպես Թենգիզ-Նովո-
ռոսիյսկ, այնպես էլ Բաքու-Ջեյհան նավթամուդերին: 

Ռուսական Ռոսնեֆտ և Տրանսնեֆտ ընկերությունները 2006թ. 
ապրիլին, չսպասելով Թայշետ-Նաիտդկա նավթամուղի շինարարութ-
յան ավարտին, սկսեց նավթի մատակարարումները Չինաստան նոբա-
կաաււյց Աթասու-Ալաշանքոու նավթամուղով34: Ծրագրվում է այս տար-
վա ընթացքում մատակարարումների ծավալները հասցնել օրեկան 1.3 
մլն տոննայի: Այս փաստերը վկայում են այն մասին, որ ներկայիս 
դրությամբ հանգուցալուծում են ստացել Ռուսաստանի ե Չինաստանի 
միջե Ղազախստանում այս համատեքստում հնարավոր մրցակցության 
խնւփրները: Սեր կարծիքով՝ այս երկրների միջե հաջող համագործակ-
ցության գրավականն են արդեն մոտ 10 տարի ընթացքող տարածաշր-
ջանային ինտեգրացիոն գործընթացները: 

Այսպիսով, ելնելով վերևում ներկայացված տվյալներից և կա-
տարված վերլուծությունից, մենք կարող ենք հանգել այն եզրակացութ-
յան, որ էներգետիկ անվտանգության հետ կապված նոր միջազգային ի-
րավիճակում Չինաստանը շարունակելու է ջանքեր գործադրել իր էներ-
գետիկ անվտանգության ապահովման և տնտեսական զարգացման հա-
մար անհրաժեշտ էներգակիրների ձեռքբերման գործում: ՉԺ՜Հ պետք է 
լիովին օգտագործի էներգետիկ պահանջարկով ստեղծված պատմական 
հնարավորությունը ստրատեգիական գնորդի իր առավելությունը լավա-
գույնս օգտագործելու և այլ երկրների հետ համագործակցությունն ամ-
րապնդելու նպատակով35: Այս իրավիճակում նավթ արտահանող և 
նավթ սպառող երկրների միջև հարաբերություններում հնարավոր է 
զարգացումների երկու սցենար՝ ինտեգրացիա կամ um ճակատում: 
Միևնույն ժամանակ օբյեկտիվ աշխարհաքաղաքական և տնտեսական 
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իրողությունները պարտագրելու են ինչպես Չինաստանի, այնպես էլյու-
բաքանչյար այլ միջազգային խոշոր դերակատարի էներգետիկ անվ-
տանգության ապահովման համար միացյալ ռացիոնալ միջազգային 
ռազմավարության մշակում և իրագործում: 

Պետք է հաշվի առնել նաե այն հանգամանքը, որ վերոհիշյալ քայ-
լերն իրենց լուրջ ազդեցությունն են թողնելու Հարավային Կովկասի տա-
րածաշրջանում ընթացոդ զարգացումների վրա՝ հաշվի առնելով տարա-
ծաշրջանի 1 լիրքը, դերակատարումը ե նշանակությունը միջազգային Է-
ներգետիկ խաղադաշտում: Անդրադարձները Հարավային Կովկասի 
համար կունենան երկարաժամկետ բնույթ, քանի որ դրանք փոփոխութ-
յուններ են մտցնում մեր տարածաշրջանում առկա հիմնական ուժային 
կենտրոնների պահվածքում: էներգետիկ անվտանգության առանձնա-
հատուկ կարևորությունը կարող է ինչպես մեղմացնել այնպես էլ սրել 
մրցակցությունը էներգակիրների մատակարարման այնպիսի մայրուղի-
ների շրջանում, ինչպիսին է Բաքու-Ջեյհան նավթամուղը: Հաշվի առնե-
լով համաշխարհային տնտեսութան փոխկապակցված բնույթը, ինչպես 
նաև տնտեսության անվտխարինեփ դերը գրեթե բոլոր երկրների ազգա-
յին անվտանգության համար, այս գործընթացները առաջին հերթին ի-
րենց կդրսևորեն որպես լարվածության զսպման մեխանիզմ: 

MNATSAKAN SAFARYAN and SUREN BAGHDASARIAN 

T H E F A C T O R O F E N E R G Y S E C U R I T Y U N D E R T H E C U R R E N T 
I N T E R N A T I O N A L D E V E L O P M E N T S : C H I N A ' S C A S E 

This paper discusses the issues of China's energy security under the light of 
the strcngthening international competition for the hydrocarbons, which assumes 
Strategie importance for all big international actors, and especially for China. Here are 
considered some of the aspects of international politics that came into light by the 
rapid change of world с rüde oil demand and supply equilibrium, and the implieations 
thereupon. A special attention is paid to the issue of the energy security of China as 
one of the decisive factors of today's world economy and world politics. Describing 
the current trends in oil and natural gas market, the relations of China in energy area 
with its major partners, the authors come to a conclusion that China is seriously 
concemcd with the issue of its own security energy and will continuously make futher 
efforts to secure stable supply of oil necessary to satisfy the country's growing 
economy. The paper also considers some of the repercussions of these processes on 
South Caucasus. 
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ՎԱՀՐԱՄ ՏԵՐ-ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ 

ՆԵՋՄԵԹԹԻՆ ԷՐԲԱՔԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԲԵՄԵԼԸ ԵՎ 
«ԱԶԳԱՅԻՆ ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒԱԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ 

1960 թ. ռազմական հեղաշրջմամբ Թուրքիայում սկսվեց մի նոր 
ժամանակաշրջան, որն ընդունված է անվանել Երկլարդ հանրապետութ-
յուն: 1961 թ. զինվորականների անմիջական հսկողությամբ ստեղծված 
երկրորդ սահմանադրությունն աննախադեպ ազատություններ սահմա-
նեց երկրռւմ, որոնց շրջանակներում էլ ընթացան հետագա քսան տարի-
ների քաղաքական գործընթացները: Քաղաքական թատերաբեմից հե-
ռացված Դեմոկրատական կուսակցությանը (հետայսու՝ ԴԿ) փոխարի-
նեց Արդարություն կուսակցությունը (հետայսու՝ ԱԿ): Սուլեյման Դեմի-
րելը, ստանձնելով վերջինիս ղեկավարությունը, երկակի սկզբունքներ 
կիրառեց իսլամական շարժումների նկատմամբ: ԱԿ-ին մեծապես ա-
ջակցում էր մեծ հեղինակություն վայելող նարջու կրոնական միաբա-
նությունը՛: 

Միաժամանակ նւսքշըբենդի միաբանության առաջնորդներից մե-
կը՝ շեյխ Մեհմեթ Զահիթ Քոթքուն, ձեռնամուխ եղավ իսլամական գա-
ղափարական սկզբունքների վրա հիմնված կուսակցության ստեղծման 
աշխատանքներին: Հենց նրա խրախուսմամբ քաղաքական թատերա-
բեմ մուտք գործեց Նեջմեթթին էրբաքանը, որն էլ հետագա երեք տաս-
նամյակների ընթացքում կարևոր դեր խաղաց երկրի քաղաքական գոր-
ծընթացներում2: Դեմիրելի հետ էրբաքանի աոաջին ընդհարումը տեղի 
ունեցավ վերջինիս՝ Առևտրական պալատի նախագահ ընտրվելուց հե-
տո, երբ Դեմիրելը հարցականի տակ դրեց քվեարկության արդյունքնե-
րը: Ավելին, Դեմիրելն էբբաքանին զրկեց խորհրդի անդամության իրա-
վունքից: էրբաքանի աջակիցները որոշեցին հակահարված տալ Դեմի-
րելին՝ գալիք խորհրդարանական, ընտրություններում աջակցելով էրբա-
քանին, ով հայտ ներկայացրեց ԱԿ-ի համամասնական ցուցակով մաս-
նակցելու համար: Սակայն Դեմիրելը մերժեց էրբաքանի թեկնածությու-
նը, այսպիսով սկիզբ դրվեց նախկին համակուրսեցիներ էրբաքանի և 
Դեմիրելի երկարատև քաղաքական, գաղափարական և վերջին հաշվով, 
անհատական առճակատմանը: էրբաքանն այնուհանդերձ Քոնյայում 
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ընտրվեց պատգամավոր և, առաջին անգամ մտնելով խորհրդարան, ա-
ղոթեց՝ արժանանալով բուռն քննադատության : 

Շուտով մի շարք ազդեցիկ իսլամամետ քաղաքական գործիչներ 
որոշեցին հիշյալ Քոթքոփ համաձայնաթյամբ ե էրբաքանի գլխավո-
րությամբ ստեղծել իսլամամետ Ազգային կարգի կուսակցությունը (այ-
սուհետ՜ ԱԿԿ) {MUH Nizam Partisi): Նաքշըբենդի ե նուրջու աղանդների 
մի քանի անդամներից բացի ԱԿԿ-ին միացան նաև մի շարք ւսյլ հեղի-
նակավոր քաղաքական գործիչներ, որոնց թվում էին Ահմեթ Փաքքուն և 
Սյուլե|ման Արիֆ էմրեն: Վերջինս առժամանակ ստանձնեց կուսակ-
ցության ղեկւսվւպտւթյունը. սակայն 1970 թ. փետրվարի 8-ին կայացած 
համագումարից հետո նրան վտխարինեց էրբաքանը: Այս համագումա-
րին հետևեց կուսակցության առավել ակտիվ գործունեության ծավալու-
մը և հանրապետության տարբեր շրջաններում մասնաճյուղերի հիմնու-
մը: Չնայած կուսակցության անդամների իրական թվի մասին տեղե-
կատվությունը հակասական է. այնուհանդերձ, կուսակցությանը գլխա-
վորապես աջակցում էր երկրի արևելյան շրջանների փոքր քաղաքների 
և գյուղերի բնակչությունը: Առաջին հայացքից կասկածեյի գաղափարա-
խոսություն չունեցող կուսակցության ծրագրային դրույթների հրապա-
րակումից հետո պարզ դարձավ նրա հետապնդած իսլամամետ քաղա-
քական օրակարգը: Կուսակցության 100 կետից բաղկացած ծրագիրը, 
որն ըստ Լւսնդաոփ, «թերևս բարոյական խրատաբանություն էր հիշեց-
նում», ակնհայտորեն խուսափել էր քեմալիգմի և աշխարհիկության 
քննադատությունից և, առհասարակ, ծրագրում իսլամ բառը բացակա-
յում էր, որի փոխարեն ընտրվել էին զգուշավոր բառեր և արտահայտութ-
յուններ: Ծրագիրը դեմ էր արտահայտվում «լայիցիզմի» այն սահման-
մանը, որը հակասում էր իսլամին: Կուսակցությունը հանդես էր գափս 
նաև կյտնական կրթության ընդլայնման օգտին: Այս կուսակցությանը 
վիճակված էր գոյատևել ընդամենը 16 ամիս: 

1971 թ. մարտի 12-ին բանակի երկրորդ ներխուժումից հետո այս 
կուսակցության նկատմամբ դատական գործ հարուցվեց, իսկ նայն թվա-
կանի մայիսի 20-ին երկրի Սահմանադրական դատարանն արգելեց կու-
սակցության հետագա գործունեությունը, քանզի այն «ձգտում էր Թար-
քիայում վերականգնել աստվածապետական կարգեր»4: ԱԿԿ-ի քաղա-
քական գործունեության արգելումից 17 ամիս անց' 1972 թ. հոկտեմբերի 
11-ին նրա 19 անդամներ հիմնադրեցին Ազգային փրկության կուսակ-
ցությունը (հետայսու ԱՓԿ) (Milli Selamct Partisi)-. Կուսակցությունը 
գլխավորեց ԱԿԿ-ի գլխավոր քարտուղար Սուլեյման Արիֆ էմրեն, սա-
կայն ակնհայտ էր, որ նորելուկ կուսակցության իրական առաջնորդն 
Լ-րբաքանն էր: վերջինիս առժամանակ Շվեյցարիայում գտնվեյը զուտ 
արտաքին քողարկման նպատակ էր հետապնդում, քանզի նա մտահոգ-
ված էր այն հանգամանքով, որ ԱՓԿ-ն ևս կարող էր արժանանալ ԱԿԿ-ի 
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ճակատագրին: ԱՓԿ հիմնադիրների շարքում էին այնպիսի ազդեցիկ 
քսպաքական գործիչներ ինչպիսիք էին Ռեջայի Քաթանը, Քուրքութ 0 -
զսդը, Սւպիհ Օզչանը5: Երկրռւմ գործող իպամամետ շարժումները և մա-
մուլը ոդջունեցին իպամամետ կուսակցության վերադարձը քաղաքական 
թատերաբեմ: Կուսակցության պաշտոնաթերթ « M i l l i Gazelc»-Q դարձավ 
կուսակցության գաղափարախոսության տարածման կարևորագույն 
լծակներից մեկը: 1973 թ. հունվարի 21-ին ԱՓԿ-ն գումարեց իր առաջին 
համագումարը, որի ընթացքում էմրեն վերընտրվեց նախագահ, իսկ մա-
յիսին էրբաքանը պաշտոնապես անդամագրվեց ԱՓԿ-ին: 

1. ԱՓԿ-ի քաղաքական վերելքը 

Մինչ ԱՓԿ-ի հետագա գործունեության մանրամասներին անդ-
րադառնսղը' հարկ է ըմբռնել հետևյալ հարցադրումը, ինչպե՞ս մեկնա-
բանել այն հանգամանքը, որ «երկրի սահմանադրական կարգերը սա-
սանող» կուսակցության արգերոմից ընդամենը մեկ և կես տարի հետս 
երևան եկավ արտաքինից մեկ այլ, սակայն թե' տեսականորեն և թե' 
գործնականորեն նույն գաղավւարախոսության կողմնակից, մեկ այլ քա-
ղաքական ուժ: Թեև Շանկլանդը հակված է այն մեկնաբանել բանակի 
ակնհայտ միջամտության գործոնով, «ի դեմս ԱՓԿ-ի՝ բանակը ցանկա-
նում էր ստեղծել հակակշիռ ընդդեմ Դեմիրելի ԱԿ-ի»6: Սակայն, մեր 
կարծիքով, Լ՜րքաքանի և նրա ղեկավարությամբ գործող ԱՓԿ-ի վերա-
դարձը քաղաքական թատերաբեմ ուներ առավել ընդգրկուն հավակնութ-
յուններ. ա) խոչընդոտել կոմունիստական ուժերի հնարավոր ակտիվաց-
մանը և բ) հակազդել իսլամի ծայրահեղական դրևորումների տարածմա-
նը: Ասել է, թե բանակը վստահ էր, որ ԱՓԿ-ն կարելի է օգտագործել որ-
պես միջոց երկրի ներքին անվտանգությունը խաթարող երկու հավանա-
կան վտանգների դեմ: Այդ մասին է վկայում նւսև այն հանգամանքը, որ 
Շվեյցարիայից վերադառնալուց հետո Գլխավոր շտաբի գեներալներ 
Րաթուրը և Սունարիան այցելեցին էրբաքանին՝ տալով քաղաքական 
կյանքում հետագա գործունեության համապատասխան երաշխիքներ7: 

1973 թ. հոկտեմբերյան խորհրդարանական ընտրություններում 
(համաձայն 1961 թ. սահմանադրության Թուրքիայում գործում էր երկ-
պալատ խորհրդարան՝ Սենատ և Ազգային ժողով) մասնակցում էր յոթ 
կուսակցություն: Նորաստեղծ ԱՓԿ-ն, առաջին անգամ մասնակցելով 
համապետական ընտրություններին, տպավորիչ հաջողության հասավ՝ 
ստանալով քվեների 11,8 % կամ 48 պատգամավորական մանդատ 
(էջևիթի ժ՜ՀԿ-ն ստացավ 33,3 % կամ 185, իսկ Դեմիրելի ԱԿ-ն 29,8 % 
կամ 150 պատգամավորական մանդատ, իսկ մյուս կուսակցությունները 
և անկախ թեկնածուները միասին ստացան 24,19 % կամ 68 մանդատ : 
Ստեղծվեց մի իրավիճակ, երբ առանց ԱՓԿ-ի գործնականում անհնար 
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եղավ կոալիցիոն կառավարության ստեղծումը: Նման իրավիճակը նւսե 
դրականորեն ազդեց կուսակցության հեղինակության վրւս: Ընտրութ-
յուններից մեկ շաբաթ անց էմրեն պաշտոնական հրաժարական ներկա-
յացրեց ե նրան վտխարինեց Ն. էրբաքանը: 

Փորձելով մեկնաբանել ԱՓԿ-ի հաղթանակի պատճառները՝ Լւսն-
դաուն այն կապում էր մի շարք գործոնների հետ. որոնք զգալիորեն ազ-
դեցին ԱՓԿ-ի քաղաքական վերելքին, դրանք էին՜ ԱԿ-ի հեղինակության 
անկումը, նրա կառավարման ընթացքում բանակի ներխուժումը քաղա-
քական դաշտ, տնտեսական անարդյունավետ քաղաքականությունը, լի-
րայի օրըստօրե աճող արժեզրկումը. ԱՓԿ-ի որպես նոր քաղաքական 
գործոնի բեմելը, նրա շրջահայաց և զգույշ մարտավարությունը ե երկրի 
տարբեր հատվածներում աջակիցների մեծաթիվ բանակի ստեղծումը, 
ԱՓԿ-ի գաղափարական հիմնադրույթների ինքնատիպությունը, որն հի-
շեցնում էր քաւլաքական իսլամի գիտական շարադրումն համեմված սո-
ցիալ-քաղաքական քարոզչությամբ9: Սակայն հիշյալ գործոններին հար-
կավոր է հավելել նաև՝ 

ա) երկրռւմ տեղի ունեցող սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումնե-
րի արդյունքում օտարված, ինչպես նաև՝ անհավասար մրցակցության, 
կոռուպցիայի և կաշառակերության զոհ դարձած միջին և ստորին խա-
վերի դժգոհության օրըստօրե հզորացող ալիքի գործոնը, որն ԱՓԿ-ն խե-
լամտորեն օգտագործեց իր քարոզարշավի ընթացքում. 

բ) ի տարբերություն վերոհիշյալ իսլամամետ քաղաքական կու-
սակցությունների՛ քարոզարշավի ընթացքում ԱՓԿ-ին տրամադրվեց ըն-
դարձակ հնարավորություն սեփական ծրագրային հայեցակարգերը 
ներկայացնելու համար, որոնք ապացուցեցին, որ ԱՓԿ-ն իր նպատակ-
ների հարցում երկրի սահմանադրական կարգերի վտվտխություն չի նա-
խատեսում, այն, առնվազն բացահայտ կերպով, ուղղված չէր քեմսդիզմի 
և աշխարհիկ-հանրապետական կարգերի դեմ. 

գ) թերևս վերջին գործոնը՝ հեղաշրջման արդյունքում ձախ գաղա-
փարախոսության շարժումների վերացման փաստն էր. որոնք հանդես 
էին գափս սոցիալական անարդարության դատապարտման, եկամուտ-
ների հավասար բաշխման կոչերով, իսկ ԱՓԿ-ն իր քարոզարշավի ըն-
թացքում սոցիալական արդարությունը, եկամուտների անհավասար 
բաշխումը, հասարակության բարոյական մթնոլորտի առողջացումը հա-
մարեց կարևորագույն խնդիրներ և առաջարկեց լուծման ուղիներ: 

ԱՓԿ-ն ձայների մեծամասնությունը ստացավ Թուրքիայի արևել-
յան և կենտրոնական նահանգներում՝ էրգրում, Մարաշ, Աիվաս. Բինգ-
յոլ, Գյումուշհանե, Ադըյաման, Ռիզե, Չորում և այլն, որոնք Թուրքիայի 
Տնտեսական զարգացման պետական խորհուրդը դասակարգել էր որ-
պես երկրի նվազ կամ թեբզարգացած գոտիներ, իսկ երկրի հյուսիսային 
ու արևմտյան՝ Աև ծովին, նեղուցներին, էգեյան ծովին հարող նահանգ-
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ներամ, որոնք տնտեսապես և սոցիալ-զարգացման ստումով համարվում 
էին Թուրքիայի տնտեսության շարժիչ ուժերը, ԱՓԿ-ն պարտություն 
Կրեց: 

Ընտրաթյունների արդյունքում հարաբերական մեծամասնություն 
ձեռք բերած ժ՜ՀԿ-ի առաջնորդ էջևիթը սկսեց բանակցհլ խորհրդարա-
նում ներկայացված քաղաքական ուժերի հետ: Գաղափարական և մար-
տավարական տարաձայնություններն ԱԿ-ի ե մյուս կուսակցություննե-
րի հետ դաշնակցային կառավարության հիմնումը դարձրին անհնար, 
աստիև ԺՀԿ-ն ուղղվեց դեպի ԱՓԿ-ն, որի հետ միասին հնարավոր էր 
խորհրդարանում ձեոք բերել 233 մանդատ ե հարաբերական մեծամաս-
նություն: Հոկտեմբերից սկսված բանակցություններն արդյունավետ ա-
վարտ ունեցան միայն 1974 թ. փետրվարին, իսկ պայմանանավորվա-
ծություններն ամրագրվեցին 14 էջից բաղկացած 109 հոդված պարունա-
կող կոալիցիոն կառավարության գործունեության ծրագրում: 

էջեի թի գլխավորությամբ ստեղված կառավարության առաջին ու-
շագրավ հանգամանքն այն էր, որ Աթաթյուրքի օրոք հետադիմական 
համարվող կրոնը, հինգ տասնամյակների ընթացքում ոչ միայն պահ-
պանեց իր ակտիվ ներկայությունը թուրքական ագգային ինքնության, 
հասարակությունում բարոյական արժեքների պաշտպանի իր դերակա-
տարությունը. այլ նաև վերածվեց քաղաքական ազդեցիկ ուժի: Քեմա-
լիզմի ջատագովները շտապեցին այդ կառավարությանը տալ ամենա-
տարբեր որակումները՝ «ապապատմական կոալիցիա», «քաղաքական 
հերետիկոսության դրսևորում» կամ «պատմական անարդարություն»10, 
այն որակվեց նաև «երկրի իպամամետ ուժերի պատմական ռևանշ»11: 
Կառավարությունում էրբաքանն ստացավ փոխվարչապետի պաշտոնը, 
ԱՓԿ-ն ստացավ նաև մեկ պետնախարարի, Ներքին գործերի, Արդարա-
դատության և տնտեսության ոլորտները տնօրինող մի շարք կարևոր նա-
խարարությունների պռրտֆելներ: 

Ծրագիրը նախատեսում էր տնտեսական լուրջ բարեփոխումներ, 
ամրագրվեց նաև քաղաքական բանտարկյալների համաներման կարևո-
րությունը. նվազեցվեց ընտրական իրավունքի տարիքային սահմանա-
գիծը՝ այն հասցնելով 18-ի: Փորձելով մեկնաբանել վերջին երկու կետե-
րի ենթատեքստը՝ ակնհայտ է դառնում, որ երկու կուսակցություններն էլ 
ակնկալում էին կուսակցության անգամների թվի մեծացում, իսկ նոր 
տարիքային սահմանագծի շնորհիվ մոտ երկու մլն. երիտասարդներ 
ընտրական իրավունք ստացան, որոնց քաղաքական նպատակներով 
օգտագործման համար երկու կուսակցությունների գաղափարախոսութ-
յունը բավական գրավիչ էր երիտասարդության համար: 1970-ական թթ. 
վերջին, հենց այս վափոխության պատճառով մեծ թվով երիտասարդներ 
ներքաշվեցին աջ ե ձախ ծայրահեղական շարժումների մեջ: ԱՓԿ-ի նա-
խընտրական քարոզարշավում կրթության ոլորտում անհրաժեշտ բարե-
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փոխումների անհրաժեշտության առաջ քաշված դրույթները ևս ՛ամ-
րագրվեցին կոալիցիոն կառավարության ծրագրում, որտեղ ամրագրվե-
ցին դպրոցներում բարոյական կրթությանն ուղղված դասընթացների 
կազմակերպման անհրաժեշտությունը: 

Հարկ է նշել, որ հակասությունների հիման վրա ստեղծված դա-
շինքի երկարատև գոյությունը գրեթե անհավանական էր. և պատահա-
կան չէր, որ ընդամենը տասն ամիս անց այն դադարեց գոյություն ունե-
նալ: Նպատակ չունենալով կենտրոնանալ ւսյդ կառավարության գոբ-
ծունենության մանրամասների վրա՝ այնուամենայնիվ հարկ ենք համա-
րում անդրադառնալ այն կարևոր, նաև հակասական քայլերին և նախա-
ձեռնություններին. որոնք պատկանում էին էրբաքանի կուսակցությանը: 

1974 թ. մարտին ԱՓԿ-ն երկրի խորհրդարանին ներկայացրեց 
Քրեական օրենսգրքում վափոխությունների իրականացման ւիաթեթ. ո-
րի կարևորագույն կետերից մեկը նախատեսում էր խստագույն պատիժ 
այն անձանց նկատմամբ, պանք իրենց գործողություններում և խոսքում 
կանպատվեն Ալլահին, նրա մարգարեին և ընդհանրապես իսլամը: Ապ-
րիւին պետբյուջեի քննարկման ընթացքում պետնախարար էմրեն տեղե-
կացրեց, որ այսուհետ Կրոնական գործերի վարչությանը տրւսմաւլրվող 
միջոցներն ավելացվելու են 75 մլն. թուրքական լիրայով, որպեսզի 4000 
հավելյալ կրոնական պաշտոնյաների հնարավորություն տրվի աշխա-
տանքի անցնել երկրի տարբեր նահանգներում: Նախատեսվում էր նաև 
պետական ռադիոյով հեռարձակվող կրոնական բովանդակություն ունե-
ցող քարոզչության ավելացում, ինչպես նաև «հաջ»-ի թույլտվության 
տրամադրում ոչ միայն օդային, ինչպես մինչ ւսյդ էր իրականացվում, աղ 
նաև՝ վերգետնյա տրանսպորտով: 

Շուտով ԱՓԿ-ի ղեկավարած նախարարություններն սկսեցին լայ-
նածավալ պայքար մղել «ալկոհոլի և անպարկեշտության դեմ»: Ներքին 
գործերի նախարարությունը ոչ միայն հասարակական քարոզարշավ 
սկսեց ալկոհոլային խմիչքների ֆիզիկական և բարոյական վնասների 
վերաբերյալ, այն նաև արգելեց դրանց վաճառքը ււեստորաններում. 
սրճարաններում՝ մինչ նոր թոլլտվության ձեռք բերումը, որն անշուշտ 
ենթադրում էր երկարատև և հոգնեցուցիչ բյուրոկրատական քաշքշուք-
ներ: Մայիս-հունիս ամիսներին էրբաքանը, էմրեն և Արդարադատութ-
յան նախարար Քոգանը «Սրբազան պատերազմ» սկսեցին անբարոյա-
կանություն քարոզող երևույթների, մոլախաղերի և մարդաշատ հասա-
րակական վայրերում գտնվող մերկ արձանների դեմ: 

Դաշնակցային կառավարության փլուզման առիթ դարձավ երկու 
իրադարձություն: 1974 թ. օգոստոսին կիպրական ներխուժումից հետո 
թե' էջևիթը և թե' էրբաքանն սկսեցին պահանջել հաղթանակի դափնինե-
րի սեփական մասնաբաժինը: Իսկ էջևիթի Սկանդինավյան երկրներ կա-
տարելիք պաշտոնական այցի նախօրեին սկիզբ առած ճգնաժամն ավե-
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լի բարդացրեց իրավիճակը, այցի նախօրեին էջևիթը հայտարարեց, որ 
իր բացակայության ընթացքում չի ցանկանցում էրբաքանին տեսնել 
«գործող վարչապետի» պաշտոնում: Նման առիթները, համատեղվելով 
առավել լուրջ ընդգրկում ունեցող հակասություններով, որոնք վերաբե-
րում էին կառավարման տարբեր ոլորտներին, տնտեսության պլանա-
վորմանը, ներդրումային քաղաքականությանը և արտաքին քաղաքա-
կանությանը. հող նախապատրաստեցին կառավարության փլուզման 
համար: Սեպտեմբերի 18-ին էջևիթը հրաժսդւական տվեց՛ կոչ անելով 
անցկացնել նոր խորհրդարանական ընտրություններ, սակայն մյուս քա-
ղաքական ուժերից նա աջակցություն չստացավ: էրբաքանն իր հերթին 
գործադրեց հնարավոր ամեն ջանք՝ ստեղծելու մեկ այլ կոսղիցիոն կա-
ռավարություն. այնուհանդերձ երկրի նախագահ Քորություրքի միջամ-
տությամբ ստեղծվեց ժամանակավոր կառավարություն՝ սենատոր Սա-
ղի Ըրմաքի գւխավորությամբ: Այն գործեց մինչև 1975 թ. մարտը, որից 
հետո զիջեց դիրքերը Ազգայնական ճակատի (Mil l iye lq i Ccphe) կառա-
վարությանը. որը գլխավորեց Սուլեյման Դեմիրելը: ԱՓԿ-ն ընդգրկվեց 
կառավարության կազմում, էրբաքանն ստացավ վտխվարչապետի 
պաշտոնը, իսկ 30 նախարարական պորտֆելներից ութը վստահվեցին 
ԱՓԿ-ին: Այս կառավարությունը գոյատևեց մինչև 1977 թ.: Սույն ժամա-
նակահատվածում քաղաքական դաշտի աղճատվածությունը ավելի խո-
րացավ, իսկ միջկուսակցական անհանդուրժելի մթնոլորտի շիկացումն 
առավել բարդացրեց փոխզիջման ուղիների փնտրտուքը: 

2. ԱՓԿ-ի գաղափարական հիմնադրույթները 

ԱՓԿ-ի դավանած գաղափարախոսությունն ամվափվեց 133 կե-
տից բաղկացած ծրագրում, որն ստացավ «Ազգային տեսակետ» (Milli 
G5TÜ$) անվանումը: Կուսակցության ծրագիրը գրված էր բավականին 
մանրակրկիտ, հստակ սահմանումներով և ներքին տրամաբանությամբ: 
Համաձայն ծրագրի՝ կուսակցության նպատակն էր բարոյական և նյու-
թական առաջընթացի ճանապարհով «թուրք ազգին բերել երջանկութ-
յուն և անվտանգություն»: Ծրագիրն ընդգծում էր բարոյական հասարա-
կության կերտման անհրաժեշտությունը, որի գլխավոր գրավականը 
մարդու իրավունքների, երկրի պատմական ժառանգության և հնագույն 
ավանդույթների նկատմամբ հարգանքն էր: Նյութական բարօրության 
կարևոր պայմաններից մեկը երկրի տնտեսության ավելորդ և ծախսա-
տար ոլորտների ու կորուստների կրճատումն էր. ծախսերի նկատմամբ 
հսկողությունը, շրջահայաց սոցիալական, հարկային և տարածաշրջա-
նային քաղաքականության իրականացումը: ԱՓԿ-ն պահանջում էր 
խորհրդարանի անդամների թվի զգափ կրճատում (խորհրդարանն ուներ 
450 անդամ), երկրի նախագահի և վարչապետի պաշտոնների մեկտե-
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ղում: Կուսակցությունը կարևորում էր դավանանքի և հավատքի ազա-
տությունը, որպես մարդու անքակտելի իրավունք և հետևաբար այն դեմ 
էր այդ ոլորտների վերահսկմանը: Ընտանիքը, երիտասարդությունը, 
ըստ կուսակցության, պահանջում են սոցիալական համապատասխան 
քաղաքականություն, ուստիև ստավելխոցելի խավերը կարիք ունեն պե-
տական հոգատարության: Կրոնական դաստիարակությունը ԱՓԿ-ն -
համարում էր կարևոր նախապայման լուսավոր և բռնություններից զերծ 
սերնդի դաստիարակության համար: Կուսակցությունը նաև խստորեն 
քննադատում էր իր երկու գլխավոր քաղաքական ախոյաններին' էջևի-
թի կուսակցությանը համարելով սոցիալիստական ու ձախ ուղղվածութ-
յան, իսկ Դեմիրեփ ԱԿ-ն՝ «կապիտալիստական և գունազրկված»12: 

1974 թ. ԱՓԿ-ն վերանայեց մի շարք գաղափարական հիմնադ-
րույթներ, արդյունքում որոշ հիմնախնդիրների կապակցությամբ առավել 
հստակ դիրքորոշումներ մշակվեցին: Այս ընթացքում էրբաքանը երկրի 
օրաթերթերի և ամսագրերի էջերում սկսեց ավեփ հաճախակի հանդես 
գալ հոդվածներով, նա անգամ հրատարակեց ԱՓԿ-ի գաղափարական 
հիմնադրույթների հետ սերտորեն առնչվող մի քանի գրքեր («Թուրքիան 
և Ընդհանուր շուկան», «Իսլամը և գիտությունը - կինն իսլամում», «Ազ-
գային արդյունաբերության հիմնախնդիրները», «Ազգային տեսա-
կետ»)13: 1974-78 թթ. տնօրինելով Արդյունաբերության և տեխնոլոգիա-
ների նախարարությունը ԱՓԿ-ն ծանր արդյունաբերության զարգացու-
մը համարեց տնտեսության վերելքի կարևորագույն նախապայման, 
քանզի Դեմիրեփ քարոզած «կոկա-կոլայի անտեսական համակարգը» 
(էրբաքանն այդպես էր անվանում Դեմիրեփ որդեգրած թեթև արդյուբե-
րության զարգացման տնտեսական ծրագիրը) անկարող էր լուծել Թուր-
քիայի օրըստօրե խորացող տնտեսական հիմնախնդիրները: ԱՓԿ-ն սկ-
սեց հանդես գալ հետևյալ կարգախոսով՝ «մեկական գործարան յուրա-
քանչյուր շրջանին, որոնք կօգնեն թուրքերին կրոնական մոլեռանդութ-
յամբ զարգացնել երկրի ծանր արդյունաբերությունը» : 

Եթե 1973 թ.-ին երկրի հիմնական օրենքին չհակասելու նպատա-
կով ԱՓԿ-ն խուսափում էր անգամ «շարիաթ» բառի օգտագործումից, ա-
պա 1979-80 թթ, երկրի տարբեր շրջաններում անցկացրած ցույցերի, 
հանդիպումների ժամանակ էրբաքանի կողմնակիցները բացահայտո-
րեն կողմ էին արտահայտվում իրանյան կամ պակիստանյան տարբե-
րակների կրկնությանը և «շարիաթի վրա հիմնված համայնքի» կառուց-
ման գաղափարին: էրբաքանը զգուշորեն, սակայն ինքնավստահ, սկսեց 
քննարկել «լայիցիզմի», քեմսղիզմի ու Թուրքիայի հասարակական կա-
ռուցվածքի անհամատեղելիության հարցը : Օգբուդունի կարծիքով 
ԱՓԿ-ի գաղափարախոսությունը կրում էր նաև Ալփարսլան Թյուրքեշի 
ազգայնական գաղափարախոսության ազդեցությունը և պատահական 
չէր, որ էրբաքանն իր ելույթներում հաճախակի էր անդրադառնում Օս-
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մանյան կայսրության երբեմնի հզորության դրվագներին: Այդ իսկ նպա-
տակով էրբւսքանը Դեմիրեւին հաճախ քննադատում էր նաե այն հան-
գամանքի համար, որ վերջինիս կուսակցության կարգախոսը «Մեծն 
Թուրքիան» է, մինչդեռ այն պետք լիներ «Կրկին Մեծն Թուրքիա» կամ 
«Վերակերտել Մեծն Թուրքիան»1 : 

ԱՓԿ-ն ընդգծված «ջանասիրությամբ» սկսեց պայքար մղել կրո-
նական քարոզչությունն արգելող օրենքների վերացման դեմ: Քրեական 
օրենսգրքի 163-րդ հոդվածը կրոնական քարոզչությունը համարում էր 
ծանր հանցանք ե նախատեսում էր ազատազրկում: Ձախակողմյան 
շարժումները ևս կողմ արտահայտվեցին ԱՓԿ-ի այդ քայլին, քանզի 
նրանց կարծիքով 163-րդ հոդվածն այնքանով էր հակադեմոկրատա-
կան, ինչքանով՝ կոմունիստական քարոզչությունն արգելող 142-րդ հոդ-
վածը 7: Սակայն 163-րդ հոդվածը վերացվեց միայն 1991 թ.-ին' Եվրա-
միության ազդեցության արդյունքում: 

ԱՓԿ-ն հետևողականորեն ընդլայնում էր կուսակցության շարքե-
րը՝ ընդգրկելով մեծ թվով երիտասարդների, որոնք հիմնադրեցին 
«AJcwcj/an> (Արշավորդներ) կոչվող երիտասարդական կառույցը, որն էլ 
իր հերթին երկրի տարբեր հատվածներում ստեղծեց մոտ 600 մասնաճ-
յուղ: Գերմանիայում հիմնադրվեց «Ազգային տեսակետ» կազմակեր-
պության մասնաճյուղը, որը շուտով ընդլայնեց տեղական կառույցների 
թիվը՝ դրանք հասցնելով 170-ի: 1977 թ. ընտրությունների ժամանակ 
կազմակերպության մեծ թվով անդամներ հատուկ չվերթներով տեղա-
փոխվեցին Թուրքիա՝ թե' կուսակցությանն աջակցելու, թե' նրա օգտին 
քվեարկելու համար18: 

Հատուկ ուշադրության արժանացավ արտաքին քաղաքականութ-
յանն առնչվող մոտեցումների վերանայման կարևորությունը: Համա-
ձայն Աւքանի, արտաքին քաղաքականությանն առնչվող դրույթները 
կարելի է բաժանել 4 խմբի՝ «Ընդհանրապես արտաքին քաղաքակա-
նություն», «Կիպրոս», «Ընդհանուր շուկա» և «Իսլամական երկրների 
հետ ЬициирЪртвдшМЬрк Թե' կոմունիզմը, թե' կապիտալիզմը համարե-
լով սիոնիզմի ձեռքի գործիքները՝ ԱՓԿ-ն կոչ էր անում ստեղծել հա-
մաիսլամական նոր միավորում-հակակշիռ: Կիպրոսի պարագայում 
ԱՓԿ-ն գրավեց ծայրահեղ դիրքորոշում՝ բացահայտորեն քննադատելով 
ԺՀԿ-ի և ԱԿ-ի «պարտվողական քաղաքականությունը»: «Ընդհանուր 
շուկան» դիտվում էր, որպես սիոնիզմի պտուղ ե քրիստոնեական Եվրո-
պային միաձուլելու վարձ: Եվրոպական տնտեսական համագործակ-
ցության երկրներին և ԱՍՆ-ին ԱՓԿ-ն անվանում էր «Արևմտյան (կամ 
Քրիստոնեական) ակումբ», որը դարձավ կուսակցության հա-
կաարևմտյան դիրքորոշման կարգախոսը: Հրեաները, ըստ կուսակցութ-
յան ծրագրի, պատասխանատու են մարդկային պատմության գրեթե բո-
լոր դժբախտությունների համար, իսկ սիոնիզմի գաղափարախոսներ՝ 
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Դարվինը, Ֆրոյդը. Դուրհեյմը ե Մարքսը իսլամի գաղափարախոսութ-
յան թուլացման գլխավոր մեղադրյալներն են: 

Իսլամական երկրների հետ հարաբերությունների հարցում ԱՓԿ-
ն կողմ էր հարաբերությունների խորացմանը: ԱՓԿ-ն նպատակ ուներ 
կերտել ՄԱԿ-ի, ՆԱՏՕ-յի մահմեդական տարբերակները, ստեղծել Մահ-
մեդական տնտեսական համայնք՝ միասնական դրամական միավորով՝ 
իսլամական դինարով1'': 

Նման կոչերը չէին կարող անտարբեր թողնել ԱՄՆ-ին. որը բավա-
կան աչալրջորեն հետևում էր ՆԱՏՕ-յի հարավարևելյան դաշնակցի 
ներքաղաքական կյանքում տեղի ունեցող զարգացումներին: Իրավիճա-
կն էլ ավելի բարդացավ Իրանում իսլամական հեղափոխության հաղթա-
նակից հեստ, երբ Վաշինգտոնն ընդգծված և բացահայտ մտահոգութ-
յուն էր ցուցաբերում ԱՓԿ-ի և նրա ղեկավար էրբաքանի գործունեութ-
յան կապակցությամբ՛ վերջինիս կոչելով «Թուրքիայում իսլամական ար-
մատականության տրոյական ձի»20: 

3. Ներքաղաքական պայքարի բևեռացումը 

Թե' ներքաղաքական և թե' արտաքին քաղաքական աննախադեպ 
լարվածության մթնոլորտում 1977 թ. հունիսի 5-ին Թուրքիայում տեղի ունե-
ցան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որտեղ ԱՓԿ-ն ստա-
ցավ քվեների 8,6 % և 24 պատգամավորական մանդատ և կրկին գրավեց 
երրորդ հորիզոնականը (ԺՀԿ-ն ստացավ 213, ԱԿ-ն՝ 189 մանդատ): ԱՓԿ-ն 
զգալի թվով ձայներ կորցրեց երկրի արևմտյան և կենտրոնական շրջաննե-
րում: ԱՓԿ-ին աջակցող միջին խավի մի որոշակի հատված թեքվեց դեպի 
Ա. Թյուրքեշի ղեկավարած ծայրահեղ ազգայնական գաղափարախոսութ-
յուն սերմանող Ազգայնական շարժում կուսակցությունը (հետայսու՝ ԱՇԿ) 
{Milliyetqi Натеке է Partisi): Կուսակցությունը դարձավ «նահանգային շահե-
րի» արտահայտիչ և շարունակեց հաղթանակել երկրի արևելյան թերգար-
գացած շրջաններում: էրբաքանը և նրա կուսակցության մի շարք այլ ազդե-
ցիկ գործիչներ շարունակում էին սերտորեն համագործակցել նաքշըբենդիի 
Ատամբուփ մասնաճյուղի ղեկավար շեյխ Մեհմեթ Ջահիդի հետ: Ինչպես 
նշում է Թոփրաքը, նշյալ եղբայրության և ԱՓԿ-ի միջև գոյություն ունեցած 
կապը, հասկանափ պատճառներով, ոչ մի տեղ չէր արձանագրվել: ԱՓԿ-ին 
մասնակիորեն աջակցում էին նաև նուրջու և սուլեյմանջը կրոնական եղ-
բայրությունները2 : 

Հունիսյան ընտրություններից հեստ էջևիթը փորձեց ստեղծել 
փոքրամասնության կառավարություն, որն արժանացավ կենտրոնամետ 
մամուփ գովաբանությանը՝ նշելով «Շնորհակալություն քեզ աստված, 
կառավարությունն այս անգամ առանց էրբաքանի է», սակայն ուրա-
խության նման պոռթկումը վաղ էր, քանզի էջևիթի կառավարությունը 
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խորհրդարանոմ չստացավ վստահության քվե. գնդակը Դեմիրելի կիսա-
դաշտում էր: Վերջինս ԱՓԿ-ի ե Թյուրքեշի ԱՇԿ-ի հետ ստացավ անհ-
րաժեշտ վստահության քվե ե ստեղծեց Ազգայնական ճակատի երկրորդ 
կառավարությունը: Կառավարության կազմը բավական ուռճացված էր, 
իսկ արհեստականորեն ստեղծված նախարարությունների թիվը՝ բավա-
կան մեծ էր. ինչպես զավեշտորեն նշում է Հեյլը «ստեղծվել էին հնարա-
վոր բոլոր նախարարությունները, բացի օդերևութաբանության ե տնա-
յին թռչունների նախարարություններից»22: էրբաքանի կուսակցությանը 
վստահվեցին կրկին ութ նախարարական պորտֆելներ (էրբաքանը 
կրկին նշանակվեց փոխվարչապետի պաշտոնում): Առաջ անցնելով 
նշենք, որ Դեմիրելի գլխավորած Ազգայնական ճակատի երկրորդ կա-
ռավարությունը գոյատևեց վեց ամիս, որի ընթացքում ներքաղաքական 
հակասությունները էլ ավելի սրվեցին, իսկ ահաբեկչությունների ու քա-
ղաքական սպանությունների թիվը քառապատկվեց: 

1978 թ. հունվարի 5-ին էջևիթը, հիմնվելով անկուսակցականների և 
ԴԿ-ի աջակցության վրա, ստեղծեց հաջորդ կառավարությունը, որն էլ իր 
հերթին գոյատևեց մինչև 1979 թ. հոկտեմբերը: 1979 թ. նոյեմբերի 12-ին 
ստեղծված Դեմիրեփ փոքրամասնության կառավարությունը դարձավ 
Թուրքիայի Երկրորդ հանրապետության վերջին կառավարությունը: 

1980 թ. սեպտեմբերի 12-ին Գլխավոր շտաբի պետ, գեներալ Քե-
նան էվրենի գլխավորությամբ տեղի ունեցած երրորդ ռազմական հե-
ղաշրջման արդյունքում երկրռւմ հաստատվեց ռազմական դրություն, 
խորհրդարանը ցրվեց, իսկ 1981 թ. բոլոր կուսակցությունների գործու-
նեությունն արգելվեց: Ի սկզբանե երկրի ռազմական դատարանն էրբա-
քանի և նրա համախոհների նկատմամբ դաժան և երկարատև պատիժ 
պահանջեց, ըստ որի էրբաքանին պետք էր ազատազրկման ենթարկել 
36, իսկ նրա մերձավոր համախոհներին 17 տարով23: Ուշագրավ էին էր-
բաքանի դատավարական գործընթացի մանրամասները. այսպես, էր-
բաքանի և ԱՓԿ այլ անդամների դեմ ներկայացվող մեղադրականնե-
րում մանրամասնորեն նշված էր մինչև հեղաշրջումը, տարբեր հանդի-
պումների և ցույցերի ընթացքում նրանց կողմից արտասանած մտքերը և 
ճառերը: Այդ մտքերից էին «Աշխարհիկ պետությունը պետք է վերացվի» 
կամ «Խոմեյնին՝ Իրանում, էրբաքանը՝ Թուրքիայում» և այլն: էրբաքա-
նը մեղադրվում էր Սաուդյան Արաբիայում՝ Մեքքայում, արտասանած ե-
լույթի համար, որտեղ, խոսելով Թուրքիայում կրոնի ճնշված լինելու մա-
սին, նա ընդգծել էր ջիհադի («սրբազան պատերազմի») անհրաժեշտութ-
յան գաղափարը: Դատախազության մեղադրականում շեշտված էր, որ 
զանգվածների մոտ «էրբաքանը համարվում էր ապագա խալիֆ» կամ 
«Թուրքիայի ապագա փրկիչ»: Մեղադրականում նաև նշվում էր, որ 
1978-79 թթ. ԱՓԿ-ի կազմակերպած ցույցերի ժամանակ գրանցվել են 
նաև Աթաթյուրքի հուշարձանների անարգման, անգամ՝ ոչնչացման 
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դեպքեր: Նշվում էր նւսե, որ նա վեց անգամ խախտել էր աշխսւրհիկհւթ-
յան դեմ կատարված հանցագործությունների մասին քրեական օ-
րենսգրքի 163-րդ հոդվածը: Այնուհանդերձ, չնայած էրբաքանը ամբող-
ջությամբ մերժեց մեղադրականը՝ հավելհլով, որ ԱՓԿ-ն երբեք ներգ-
րավված չի եղել ահաբեկչական գործալությսւնների մեջ, դատարանը 
1983 թ. փետրվարին վճռեց նրան դատապարտել չորս տարվա ազա-
տազրկման24: 

Այսպիսով, 1980 թ. պատմությունը կրկնվեց, բանակը ներխուժելով 
քաղաքական դաշտ, ի թիվս այլ քայլերի, արգելեց իսլամամետ էրբաքա-
նի և նրա կուսակցության գործունեությունը՝ այն հստակ համոզմւսմբ. որ 
էրբաքանի քաղաքական վերադարձը անհավանական էր: Ավելին, այդ 
դրույթն անգամ ամրագրվեց 1982 թ. սահմանադրության անցումային 
դրույթների մեջ, որտեղ ոչ միայն էրբաքանին. այլ նաև 70-ական թթ. քա-
ղաքական ճգնաժամի մյուս հեղինակներին արգելվեց տասը տարի 
զբաղվել քաղաքականությամբ: Ինչպես նշում է Հեղը. ԱԱԽ-ը կարծում 
էր, որ 1992 թ. արդեն բոլորը կմոռանան թե' Դեմիրելին. թե՛ էրբաքանին 
և թե' էջևիթին, քանզի նոր քաղաքական մթնոլորտը կառուցվելու էր ւս-
ռանց նրանց25: Սակայն 1980-90-ական թվականները ցույց տվեցին, որ 
թե' էրբաքանի ե թե' մյուս քաղաքական գործիչների վերադարձի համար 
կար քաղաքական պահանջ: 

Վերջաբան 

Խոսելով ԱՓԿ-ի քաղաքական նշանակության մասին Ալքանը՝ ի-
րավացիորեն նշում է, որ առանց իսլամամետ կուսակցության ներկա-
յության, որն արտահայտում էր հասարակության զգալի մասի քաղաքա-
կան շահերը և հետաքրքրությունները, երկրի դեմոկրատական համա-
մասնությունը կխաթարվեր26: 

Քաղաքական իսլամի վերեւքը քեմալիզմի աշխարհիկացման քա-
ղաքականության դեմ ուղղված 4-5 տասնամյակների բողոքի պոռթկումն 
էր, այն ցույց տվեց, որ հանրապետության հիմնադրման տարիներից ի 
վեր կրոնը հանգես էր եկել որպես թուրքական ինքնագիտակցության այ-
ւընտրանքւսյին աղբյուր: Աթաթյուրքի «լայիցիզմի» քաղաքականությու-
նը, որն ինքնատիպ էր յուրովի, քանզի ի տարբերություն Եվրոպական 
երկրներում տեղի ունեցած աշխարհիկացման գործընթացների, Թուր-
քիայում կրոնը ոչ թե անջատվեց պետությունից, այլ ընդհակառակը այն 
դրվեց պետության հսկողության ներքո, սահմանափակվեց վերնախա-
վային, բանակային մակարդակում, այդպես էլ անկենսունակ գտնվելով 
արմատապես Փոխել թուրքական մտածելակերպի առանցքային դրսևո-
րումները: 
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Քաղաքական իսլամի վերելքը երկրռւմ տեղի ունեցող սոցիալա-
կան, տնտեսական, քաղաքական բարդ և խճճված գործընթացների ար-
գասիքն էր, այն ցույց տվեց, որ Թուրքիան զարգացող կամ ինչպես ժա-
մանակին նշում էին մի շարք հեղինակներ, Երրորդ աշխարհի երկրներին 
բնութագրական ուղի էր անցնում, որտեղ տնտեսական անհավասար 
զարգացման, եկամուտների անհավասար բաշխման արդյունքում առա-
վե| պարզորոշ ուրվագծվեցին ավանդականն ու արդիականը, կենտրոնն 
ու ծայրամասը, հինն ու նորը: ԱՓԿ-ին աջակցող անդամների շարքում 
զգայի թիվ էին կազմում նաե նման գործընթացների արդյունքում օտար-
ված մանր ու միջին ձեռնարկատերերը, առևտրականները, արհեստա-
վորները: Ուստիև պատահական չէր, որ 70-ական թթ. իսլամի վերելքն իր 
ընդգրկմամբ ոչ միայն զիջելու էր 80-ական թթ. Օզալի տնտեսական հե-
ղափոխությանն հետևած իսլամի վերելքին, այլ նաև հստակորեն ցույց 
էր տալու, որ քաղաքական իսլամը ոչ միայն ապաստան է երկրռւմ օրե-
ցօր հզորացող իսլամական շարժումների, այլ նաև՝ գործող իշխանութ-
յունների սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունից դժգոհ հասարա-
կական խավերի համար: Պատահական չէր, որ հաճախ էրբաքանի կու-
սակցությունը դիտվում էր որպես «ձախերին վախարինող քաղաքական 
ուժ»: Ուստիև, Թուրքիայում քաղաքական իսլամի վերելքը մշակութա-
յին. քաղաքակրթական, քաղաքական, սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալ-
քաղաքական ինքնատիպ, բազմաբնույթ ե իրարամերժ գործընթացների 
համադրումն էր: 

Ինչպես ցույց տվեցին վերջին երկու տասնամյակների Թուրքիա-
յի զարգացումները, քաղաքական իսլամը ոչ միայն զիջեց իր դիրքերը, 
այլ հանդես գալով «Բարօրություն» (1983-1997/8), դրա արգելումից հե-
տո «Առաքինություն» (1997-2001), վերջինիս արգելումից հետո «Երջան-
կություն» և «Առաջադիմություն և զարգացում» անուններով ի հեճուկս 
բանակի և Սահմանադրական դատարանի շարունակեց իր առանցքա-
յին դերակատարությունը Թուրքիայի քաղաքական կյանքում: 

VAHRAM TER-MATEVOSYAN 

T H E P O L I T I C A L A S C E N T O F N E C M E T T I N E R B A K A N A N D 
T H E P E R F O R M A N C E O F T H E N A T I O N A L S A L V A T I O N P A R T Y I N 

T U R K E Y 

The aiticle deals with the question of political Islam in Turkey in the 1970s. 
The "National Outlook" movement played a significant role in mobiliäng Islam in 
Turkey both in political and social levels. The immortal leader of the movement 
Necmettin Erbakan has been active in politics for more than five decades now by 
actively contributing to the general rise of Islam in the socio-political life of Turkey. 
Islam has been a dominating socio-political force in the Ottoman era, but the legal and 
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cultural reforms of Atatürk pushed Islam to ihe peripher)՛ with a hope that it can be 
kept away from active politics. After the initiation of multi-paity dcmocracy in 
Turkey Islam had several political manifestations. but since ihe Democrat party 
'covered all grounds'. it was difficult for political Islamists to pursue their course 
separatcly. Only in 1970 Islamic groups in Turkey succeeded to establish a party 
("National Order Party") led by Necmettin Erbakan, which was closely related to the 
Islamic principles and philosophy. That party was outlawed after the 1971 military 
inlervention. In 1972 another Islamic party was established again under the 
stewardship of N. Erbakan, which was namcd National Salvation Party (NSP). In the 
matter of few years, the NSP become the third largest party in the country and played 
a significant role in the turbulent years of the 1970s by bccoming a part of the 
coalition govemments of that decade. The article prcsents the basic philosophical and 
principal features of the National Outlook movement in Turkey. The evolution of 
Islamic political discourse and its participation in daily politics are mcticulously 
portrayed to reach a morc nuanced vision of Islamic political movements in Turkish 
Republican history. 
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ՀԻՆ ԵՎ ՍԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

АРУТЮН ЖАМКОЧЯН 

РЕДКИЕ ОБРАЗЦЫ ЧАСТНЫХ ПИСЕМ САМАРИТЯН 

С понятием "самаритянских писем" в европейской 
филологической науке прочно ассоциируется своеобразный жанр, 
известный с последнего десятилетия XVI века: ответы на анкеты, 
обращенные к самаритянской общине в целом и воспринимавшиеся 
первоначально как стремление неких предполагаемых единоверцев в 
Европе установить контакт с исторической родиной. Такие письма, 
которые в течение долгого времени были практически единственным 
источником сведений о самаритянской общине, в настоящее время 
представляют скорее исторический интерес. 

В отличие от этого хорошо изученного корпуса документов 
частные письма самаритян друг другу до недавнего времени оставались 
практически неизвестны. Причиной этого послужило то уже, что в 
течение более столетия вся самаритянская община сосредоточена в 
Наблусе. где необходимости во внутренней переписке не было, а 
обстоятельства предшествующего периода отнюдь не способствовали, 
как будет показано ниже, сохранности сколько-нибудь 
конфиденциальных документов. Тем большую ценность составляют 
немногие чудом сохранившиеся образцы. Два таких письма хранятся в 
Российской Национальной библиотеке в Санкт-Петербурге в составе 
коллекции A.C. Фирковича (1787-1874). Они имеют следующие 
описания в картотеке Рукописного отдела Библиотеки. 

CaM.XIV.27 Неустановленное лицо (самаритянин). Письмо 
сыновьям Марджану (mrg'n) и Йусуфу (ywsp). [кон. XVIII- нач. XIX вв.] 
- филигрань "три полумесяца" и литеры GF (Ср. Велков-Андреев № 
1000), на палестинском диалекте араб.яз. в самаритянской графике. 1 л. 
30,5 X 21,5, мельчайший курсив. Выделено из архива A.C. Фирковича. 
Опубл. (частично): Лебедев В.В. Поздний среднеарабский язык. М. 
1977, С.78. 

CaM.XIV.28 Неустановленное лицо (самаритянин). Письмо 
самаритянину Абу Марджану ('bw mrg'n) [1770-е гг.] - филигрань "три 
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полумесяца" (?) с литерами CSC (Ср. Велков-Андреев № 782), на 
араб.яз. 1 л. 29 X 22, нижняя часть листа оборвана (с утратой текста). 
Текст частично в самаритянской графике (своеобразный курсив 
неустойчивого размера), частично в арабской (крупный беглый насх). 
Просьба о присылке двух ратлей муки. Выделено из "пачки" Сам. IX, 
268. 

Второе описание невольно вызывает сомнение. Два ратля (по 
разным географически и хронологически приемлемым оценкам от 4,5 
до 6 кг)1 вряд ли заслуживали столь пространного документа, не говоря 
уже о сложностях сообщения на большие расстояния. Такое 
незначительное количество, наверно, проще было приобрести другим 
способом. Как будет показано ниже, это пожелание занимает отнюдь не 
первое место и означало, скорее, какое-то вознаграждение натурой 
("пару ратлей") за оказию. 

Обращает на себя внимание с внешней стороны и то, что письмо 
27 не имеет подписи, а письмо 28 утратило завершающую часть. 

Ниже дается предварительная попытка русского перевода обоих 
писем. Части текста, данные в оригинале арабской графикой, в переводе 
выделены жирным шрифтом. 

РНБ. Фирк. Сам. XIV. 27. 
Да хранит их Бог Всевышний. Аминь. 
Дорогие наши дети Марджан и Йусуф. Сообщаем вам, что ранее 

прибыло к нам от вас письмо и то, что вы упомянули, стало нам 
известно. Мы посылаем сообщить вам, о том, что было после отъезда 
его Превосходительства нашего эфенди из дома в Наблусе. Сообщаем 
вам, а Бог покровитель, а Муса ибн 'Имран [Моисей сын Амрама] -
заступник, то с того времени, как вы расстались с нами, не дошло до нас 
ничего: ни денег, ни припасов. Но, как мы сообщили вам, и это сейчас 
излишне для нас, раньше своего времени прибыл Халйл-бек с письмом 
от его дяди к кадий, муфтию и накйбу с позволением от них вывезти его 
домочадцев ('ийал ) из Наблуса и упомянутые не согласились дать им 
возможность этого и воспретили им вывести своих домочадцев. После 
этого стал Халйл-бек укорять их, и был ответ от них: "Мы вам ни с 
какой стороны не должны. Все, что произошло с вашим дядей, это от 
му'аллима Шалабй и от остальных детей: Марджана и Ибрахйма ибн 
[И]сма'0ла". Он сказал им: "Больших, чем вы, свидетелей нет. Вы 
хранители города в любом случае (фй кум хусус). Значит, мы тогда 
закрываем им дом 'Ахмад-бека и посылаем им его ключи и оставляем 
им город править по исламу, и они постоянно подучивают против нас 
шанатйр (?) города а также феллахов, которые в крепости, и каждый 
день платим поборы ( д ж у р м ) . Они хотят после правления его 
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превосходительства нашего эфенди, благодетеля в օսւ-Шаме [Дамаске], 
войти в Наблус с саблей и сделать с нами то, что хотят. А рассказал нам 
об этом человек, с которым у нас договоренность, из братьев дома 
Тукан: он послал нам тайно сообщить об этом и обо всем, что они хотят 
сделать после того, как его превосходительство наш эфенди отправился 
из этого края. Нужно, дети, в удобное время преподнести это перед 
джанд сааза (?) и смотрите, каков будет ответ". 

РНБ Фирк. Сам. XIV. 28. 
Дядюшка наш Абу Марджан, да продлится [Ваше] благополучие! 
Доводим до Вашей Стороны получение Вашего письма и все. что 

Вы упомянули, стало нам известно. А сейчас дошло до нас известие, что 
Ахмад ал-Джаррар прибыл ( т а б б ) в Наблус и появилась у нас еще одна 
забота: желательно от Вас, чтобы Вы сообщали о каждом деле 
обязательно. И Ваша Сторона не сообщила нам совсем, что ага хочет 
знать, каково это притязание, да будет Вам известно, обязательно, 
обязательно нужно, чтобы Вы осведомляли нас о каждом 
обстоятельстве, обо всем происходящем подробно, а также хадж 
Хамдан и Ибн 'Авад(?)и Мухаммад ал-'Утман [Осман] и ал-Ат'ут. А то, 
что в Наблусе по поводу двух тысяч < . . .> . И Ваша сторона не 
уведомила нас ни о чем из этого желательного, по высоте Вашего 
высокого помысла сообщайте нам о каждом обстоятельстве не 
нужно для объяснения речи кроме этого. А относительно доли 
налога (фирда) аз-зафтавй, нашего дяди, до того как пришло ваше 
письмо сейчас мы переправили [его] долю в наш дом, а относительно 
шести грузов мыла му'аллима Джабрайла в Бейт-Мактише 
[Иерусалиме], то мы взяли и велели человеку му'аллима, и он 
переправил мыло. Но от Ваших слов появляется у нас забота. 
Желательно, < ? >, желательно послать письмо со всеми 
произошедшими обстоятельствами и не скрывайте ничего из всех 
обстоятельств < ? >. И мы написали письмо к дядюшке Шалабй и 
письмо к дядюшке Михаилу и мы узнали о болезни дядюшки Шалабй, и 
если пожелает Бог, <...> когда направятся суда (шанатйр) в 'Акку, мы 
пошлем их. Да будет известно Вам, что груз ( ' гарад) дядюшки 
Салиха Абу Исхйка прибыл, но мы не хотели отсылать его, 
опасаясь бедуинов (ал-'арабраб). И нужно порадовать Вас, что Ас'ад-
бек пожалован Наблусом, БеПт-Мактишем [Иерусалимом], Хабруном 
[Эль-Халилем] и Дженином. Да будет Вам известно, что сурра, 
которая с Хасаном < ? > и 'Абд ар-Рахмйн < > Хасан с ними. Да 
будет Вам известно, если Мухаммад ал-Ахрас придет к нам, вы 
должны сделать нам два ратля муки < . . .> и послать их с ним (?) для 
нас, потому что < ... > как они договорились с нами. Да будет 
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известно Вашей Стороне, от нас Вам молитва, чтобы Бог Всевышний 
для спасения души нашей сестры, мальчиком. [Да будет Вам 
известно] < ... > жизни сделать для нее во спасение < ... > и мы 
хотели послать с < . . . > сейчас <...>. 

Далее текст утрачен. 
Все приведенные ниже замечания по поводу текстов этих двух 

писем носят, безусловно, предварительный характер и не претендуют на 
бесспорность. 

По содержанию очевидно, что письмо 27 отправлено из Наблуса, 
а 28 - в Наблус, причем один из адресатов письма 27 и отправитель 
письма 28 и, наоборот, адресат письма 28 и отправитель письма 27 
могут быть одними и теми же лицами. В пользу этого говорит 
чрезвычайная малочисленность членов самаритянской общины в 
данную эпоху и, в особенности, вне Наблуса. Местом отправления 
письма 28 и адресатов письма 27 во второй половине XVIII века, 
которым предварительно датируются оба письма, вероятно, была Яффа, 
где присутствие самаритян отмечено знаменитым Карстеном Нибуром 
(1733-1815) в 1766 г. и Ульрихом Яспером Зеетценом (1767-1811) в 1806 
г., когда там оставалось только два самаритянина2. 

Безусловно, заслуживают внимание упоминающиеся в письмах 
имена, которые могут быть известны по другим источникам. 

Наиболее известны, очевидно, представители правящих в 
Палестине семейств: Ахмад ал-Джерар (Джаррар), который прибыл в 
Наблус (28) и дом Токанов (Тукан ), где у отправителя письма. 27 
имелся осведомитель. Некий Ас'ад-бек стал правителем Наблуса, 
Иерусалима ("Байт-Макташ"), Хеврона (совр. Эль-Халиль) и Дженина, 
что было воспринято как хорошая новость (28). Дом Ахмад-бека к 
моменту отправления письма 27, как можно понять, остался без 
хозяина, но подробности этого автору письма и адресату были, 
несомненно, хорошо известны3. 

В обоих письмах упоминается некий Шалаби, очевидно один и 
тот же: Ибрахим ибн [И]Смаил (27), Халил-бек (27 дважды) и особенно 
упоминавшийся дважды "его Превосходительство наш эфенди" (27). 
Эти имена в принципе могли относиться как к самаритянам, так и к 
представителям мусульманской администрации. В последнем случае 
интересно было бы видеть намек на вынужденное бегство 
первосвященника Табии (Газал б. Исхак 1751-1787), который четыре 
года прожил в Яффе и Газе, но это только догадка3. 

Из географических названий кроме Набулуса (27,28) 
упоминаются также 'Акка (совр. Акко, 28), Дженин (совр. Джйнйн 28), 
Хабрун (совр. Эль-Халиль, 28). Традиционно нелюбимый самаритянами 
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Иерусалим фигурирует в зашифрованной эвфемистической форме 
"Байт-Макташ" (28 дважды), а Дамаск - в обычной разговорной "аш-
Шам" (27). 

Безусловно, многое в этих письмах, не предназначенных для 
посторонних и написанных в обстоятельствах, когда самаритянская 
община подвергалась особой опасности, остается непонятным. Кроме 
традиционного Байт-Макташ (Иерусалим) (28) зашифровано, очевидно, 
сочетание "Джаиа алаза", обозначающее какое-то лицо, которому 
следует что-то сообщить при необходимости (27). В конечном счете, 
судя по приведенному в начале статьи описанию, отправитель цели 
своей достиг. 

Историки Палестины, очевидно, смогут установить по 
содержащимся в опубликованных выше самаритянских письмах 
данным более точные даты и, в свою очередь, получить новую 
информацию о малоизученном периоде в истории региона, сыгравшего 

' столь важную роль для современной цивилизации. 

HARUTUN JAMGOTCHYAN 

R A R E S P E C I M E N O F T H E S A M A M T A N S ' P R I V A T E L E T T E R S 

Minor Samaritan items in the Russian National Library of St. Petersburg. 
New lines in Samaritan and Arabic schrift discovered in the Library of 

Russia's Manuscript Centers in two private letters of the XVIII - XIX Century. 
These notes of former cover practically a common stock of Samaritan 

knowledge among the European scholars of his time. 
These letters include most remarkable informations for specialists which are 

interested in Samaritano-Arabic studies. 
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ՆԻԿՈԼԱՅ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ՆՈՐ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՈՒՐԱՐՏԱԿԱՆ ՍԵՊԱԳՐԵՐՈՒՄ 

1. a s d ( u ) - բայի ստուգաբանությունը 

Այս բայի ստուգաբանությամբ մասնագիտական գրականութ-
յան մեջ ըստ էության ոչ ոք չի զբաղվել: Միայն թե Ռուսա 1-ի Թոփուզա-
վայի երկլեզվյան արձանագրության ուրարտական տեքստում, փաս-
տական նյութի արտակարգ սղության պարագայում, £ւՏԺ(ս)-ի եղծված 
վերջավորության համար Գ.Ա. Մելիքիշվիլին վաղուց իրավամբ առա-
ջարկել է -bi վերականգնումը1: Սակայն այդ aSdubi-ն, մի կողմից անզ-
գուշորեն նա դիտարկել է որպես aStubi-ի տարընթհրցում, իսկ մյուս կող-
մից, նույնքան անհամոզիչ, համարել Թոփուզավայի արձանագրության 
ասորեստանյան զուգահեռ տեքստի äakänu-ի համապատասխանությու-
նը2: Եվ դա այն դեպքում, երբ ուրարտական aät(u)-0 ունի «դարձնել, վե-
րածել»3, իսկ ասորեստանյան äakänu-ն՝ «դնել, կատարել, հաստատել»4 

իրարամերժ իմաստները: 
Խնդրո առարկա հարցում, դժբախտաբար, գրական արդյունքի 

չի հանգել նաե Ֆ.Վ. Քյոնիգը, երբ Թոփուզավայի երկլեզվյան արձա-
նագրության ուրարտական asdufbij-ի փոխարեն առաջարկել է ՃՅ-du-
й(?) անմեկնեփ ընթերցումը: Այնուհետև, կրկնակի խախտումներով, 
մերթ անտեսելով տվյալ բայի իր իսկ կողմից առաջարկված ս(?) վերջա-
վորությունը, äs-du-ն վերընթերցել է ää-gub, մերթ էլ ըստ երևույթին, հաշ-
վի առնելով, որ ուրարտերենում փակ վանկով բառերը իսպառ բացառ-
ված են' ստիպված այդ շինծու äS-gub-ը դարձրել է ՃՏ-gu-bi: Եվ այս ամե-
նից հեստ այդ խեղաթյուրված äsgubi-ն ի վերջո նա նույնացրել է Թոփու-
զավայի արձանագրության աորեստանյան տեքստի e-ru-bu-ի հետ5: 
Բայց չէ որ այստեղ ևս, բացի մնացած անհամոզիչ հանգամանքներից, 
ասորեստանյան erubu-ն ունի «մանել»6, իսկ ուրարտական խեղաթյուր-
ված äsgubi-ն՝ «բռնագրավել, զավթել»7 նույնպես իրարամերժ մեկնաբա-
նությունները: 

Դժվար է համաձայնվել նաև 3. Ֆրիդրիխի և Ի.Մ. Դյակոնովի 
եզրահանգումների հետ, երբ ուրարտերեն ääd(u)- անցողական բայի 
Խորխորյան տարեգրության äs-du պակասավոր տարբերակի տակ 
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հակված են տեսնելու այլ խոսքի մասեր՜ «նման»9 կամ «շնորհիվ»10: Ել-
նելով կոնտեքստից, կարծում ենք. կասկած չի հարուցում, որ Խորխոր-
յան տարեգրության aS-du-ի տակ. ի տարբերություն Թոփուգավւսյի ար-
ձանագրության եզակի I դեմքի as-du-[bi]-li, ինքնին ենթադրվում է նույն 
բայի եզակի П1 դեմքի ää-du-ni-ն, որն այժմ ամբոդջակւսն գրելւսձևււվ 
արդեն հանդիպում է Կարմիր-բլուրի" ե Այանիսի12 նորահայտ արձա-
նագրություններում: Դեռ ավեփն, ներկայումս գիտությանը հայտնի են 
նաե äsd(u)- անցողական բայի գրության քերականական ւսյլ տարըն-
թերցումներ՜ ää-du-li13 և ä3-du-li-ni1J: 

Ի դեպ, բացի հիշատակված օրինակներից, առկա են նւսև մի 
ամբողջ շարք այլ ակնառու փաստեր, որոնք հստակորեն վկայում են, որ 
ուրարտերենում ամբողջական գրելաձևով արտահայտված նույնիսկ 
հենց միևնույն բայերի կողքին, արձանագրություններում համատարած 
առկա են նրանց պակասավոր տարընթերցումները. harharuli (КУКН, 
392, տող 7) ե harharu ( КУКН, 173, VI, տող 18), karubi (КУКН, 241F, 
տող 22 ), karuali (КУКН, 241D, տող 49) և karu (КУКН, 520 դիմ. կալմ, 
տող 14), 'aldubi (КУКН, 174В2, տող 26), 'alduni (КУКН, 77, տող 10) և 
'aldu (КУКН, 393, դիմ. կողմ, տող 4), sudustuni (КУКН, 520, դիմ. կողմ, 
տող 13) և sudustu (КУКН, 520, հակ. կողմ, տող 8), nuluätubi (КУКН, 173. 
П, տող 42 ) և nulustu (КУКН, 478, տող 7): 

Դեո ավեփն, փաստական նյութի հանգամանալի հետազոտութ-
յունը վկայում է, որ չարժե զուր կասկածներ տւսծել Խորխորյան տարեգ-
րության երկու պակասավոր aSdu-ների բայ փնելու մասին, քանի որ հենց 
նրանք են, ինչպես մի փոքր հետո կտեսնենք, Թոփուգավւսյի արձանագ-
րության մասամբ եղծված aädubi-ի հետ միասին, փաստորեն միակ հա-
վաստի փաստարկները aSd(u)- անցալական բայիմաստը ըստ ամենայ-
նի բացահայտելու համար: Ուստի հերթականությամբ դիմենք հենց 
դրանց ծառայությանը: 

Եվ, այսպես, Թովսոզավայի երկլեզվյան արձանագրության ու-
րարտական և ասորեստանյան նույնական հատվածներում այդ մասին 
ասված է. 

1. ...a-ru-[bi lüÜKUMES] URUAr-di-ni-ni a-$u-ni ä5-du-[bi UD]ME KUR-
ni-[u-ki]... (КУКН, 387, ուբարտ. տեքստ, տալեր 23-24) 

... կատարեցի ժողովրդի (համար) Արդինի քաղաքի տոնախմբութ-
յան, մտա (այդ) օրը երկիրն-իմ... 

2. ...[EZEN a]-na l ü Ü K U m e S ina SA URUMu-§a-?ir «-[ku]-un [i]-na 
lib-bi U D m e ana KUR-ia e-ru-bu апа-ки...(КУКН, 387, ասորեստ. 
տեքստ, ստղեր 22-23) 

... Տոնախմբություն ժողովրդի (համար) ներսում Մուսասիր քաղաքի 
կատարեցի: (Այդ) օրը երկիրն-իմ մտա ես... 
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Այսպիսով, եթե նկատի ունենանք, որ ուրարտական տեքստի 
arubi-ն ասորեստանյան իդենտիկ հատվածի aäkun-նն է, LRUArdini-(T 
'•''''Musasir-B, asdubi-ն՜ erubu anaku-ն, KUR-ni-uki-ն՝ KUR-ia-ն. ապա 
ակներև Ւ„ որ աորեստանայն հատվածը փաստորեն լիովին հանդիսա-
նում է ուրարտական տեքստի ճշգրիտ թսդպմանությունը: Այստեղ միայն 
ավելացնենք, որ ուրարտական տարբերակի KUR-ni-[e-di] նախկին ան-
հաջող վերականգնումը մենք ճշգրտել ենք KUR-ni-[u-ki] ձևով՝ Խորխոր-
յան տարեգրության КУКН, 173, II, տողեր 55-57, III տող 1 և III, տալեր 
23-25 իդենտիկ տեքստերի հիման վրա: Ինչպես երևում է, դա ըստ ամե-
նայնի ներդաշնակում է նաև Թոփուզավայի արձանագրության իդեն-
տիկ հատվածի KUR-ia-յի հետ: 

Սիայն նշենք, որ ուրարտական տեքստում ձևականորեն բացա-
կայում է սոսկ ասորեստանյան anaku-ի iese համապատասխանությու-
նը, քանի որ aSdubi-ն, առանց iese-ի ևս, ինքնին erubu anaku է նշանա-
կում: Ի դեպ, հատկանշական է, որ եթե anaku-ն բայերի հետ ասորես-
տանյան տեքստում օրինաչափորեն հիշատակվում է եռակի, ապա ieSe-
ն ուրարտական հատվածում բացակայում է համատարած: Հմմտ. 
anaku... Iu allik (ասորեստ., տող 10) և uladi (ուրարտ., տալ 9), anaku..Ли 
atalaka (ասորեստ., տող 16-17) և uladi (ուրարտ., տող 17) և, վերջապես, 
erubu anaku (ասորեստ., տող 23) և asdubi (ուրարտ., տող 23): 

Այժմ անդրադառնանք Խորխորյան տարեգրության asdu պա-
կասավոր բայով երկու կոնտեքստներին և տեսնենք, թե որքանով են 
նրանք արդարացնում Թոփուզավայի երկլեզվյան արձանագրության 
փաստական նյութի հիման վրա առաջարկվալ ուրարտա-ասորեստան-
յան asdu-erebu «մտնել» նույնացումը: 

1. mArgiStiSe mMenua[hi]niSe KURAS[§ur LÜA.S]IMEä-sie KURebani-[u]ki 
asdu Lü[hu]radineli uelidubi... SAD°Kulaäini äAD°babani su[idulubi 
l ü a simeS a ] - u b i g i u b i KURebani-uka[ni]...(KyKH, 173, П տողեր 
55-57, III, տողեր 1-7): 
Արգիշտին, Մենուայի պւդին, ասում է. Ասորեստանյան զորքը 

երկիրն-իմ ներխուժեց: Աշխարհազոր հավաքագրեցի,... մինչև Կողաշի-
նի լեռը հետ շպրտեցի,... զորքին հետապնդեցի, վտարեցի երկրից-իմ: 

2. ...mAr[gi]5tise alie E.GALm e S Siduli I™RSurili(?) iSpuiubi KbRA§sur 
Lühuradie KURe[ba]ni-uki a§du... LÜau[e]rasili kid[a]nubi KURAäSur 
sui[dulu]bi za[Sgu]bi [äiubi] KURebani-uka[ni] (КУКН, 173, III, տո-
ղեր 23-31 ): 
Արգիշտին ասում է. Ամրոցներ կառուցեցի, թագավորությունը 

ամրապնդեցի: Ասորեստանի զորքը երկիրն-իմ ներխուժեց... Օժանդակ 
զորքեր առաքեցի, Ասորեստանը հետ շպրտեցի երկրից իմ: 
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Ինչպես հստակ երեում է, եթե Թոփուգավւսյի արձանագրությու-
նը ազդարարում է հաղթական ռազմական արշավանքից հետո ուրար-
տական արքայի հանդիսավոր մատքը հարազատ հայրենիք՝ asdubi 
KUR-ni-uki (KUR-ia erubu anaku). ապա Խորիտրյան տարեգրությանը, 
ընդհակառակը, երկու դեպքում էլ գուժում է աորեստանյան ւսհեղ զորքե-
րի հանդուգն ներխուժումը Ուրարտու (KL'RAsSur LUA.SIM -$ie KURebani-
uki aädu, KURAssur LÖhuradie15 KURebani-uki asdu): Այդ պատճառով էլ ßhi-
վտւզավայի արձանագրության ուրարտական տեքստում aSd(u)- բւսյը 
խոնարհված է եզակի թվի I դեմքով (asdubi), իսկ Խորխորյան տարեգ-
րության ցիտված հատվածների պակասավոր asdu երկու տարբերակնե-
րի տակ անկասկած ենթաւլրվում է նույն բւսյի եզակի թվի III դեմքը 
(aäduni), որը ներկայումս կատարյալ գրելաձևով գիտությանը արդեն 
հայտնի է Ռուսա 11-ի Կարմիր-բլուրի КУКН, 424, սաղ 21 ծավալուն ար-
ձա ն ա գրությու նից: 

Հոդվածի սույն բաժնի վերջում մեզ մնում է անղրւսդաոնալ այն 
հարցին, թե aäd(u)- բայի համար վերոհիշյալ փաստական նյւււթի շնոր-
հիվ մեր կողմից առաջարկված «մտնել», «ներխուժել» նշանակությունը 
որքանով է, արդյոք, իրեն արդարացնում նրա այլ հիշատակություննե-
րին վերաբերող ուրարտական արձանագրություններում: Ուստի, աոա-
ջին հերթին, ստորև ներկայացնում ենք այդ տեքստերը. 

1. ... dHal-di-ni Ё me-i a-i-ni-i zu-ma-gi äS-du-u-ni a-li äs-du-li-e si-na-
am-di-ni ши-п-е...(КУКН, 424, տողեր 21-22) 

2. ... dHal-di-ni Ё me-i a-i-ni-i zu-ma-gi-e äs-du-u-ni a-li-e äs-du-li II-
am-di-ni mu-ü-ri... (Ayanis, I, էջ 257, սեկցիա III, տողեր 7-8) 

3. ...™Ru-sa-a-äe [a-li a-li-e dHal-di]-ni Ё äs-du-li ha-ab-ti-ni KIN(?) 
та-пи-ш...(КУКН, 425, տողեր 9-10) 

4. ...mRu-sa-a-äe a-li a-li-e dHal-di-ni-e Ё äs-du-li ha-ab-ti-ni-e KIN 
ma-nu-ni...(Ayanis, 1,էջ 257, սեկցիա IV, տողեր 5-6) 

5. ...mRu-sa-a-Se a-li a-li-e dHal-di-ni-e Ё äS-du-Ii-e ha-[ab-ti-ni KIN 
та-пи-ш]...(КУКН, 415, տող 7) 

6. ... a-li dHal-di-na-ni KÄ UDU е-га-Si-ni u-u-li a-li Lüpa-la-gi ma-nu-
li ää-du-li-ni dHal-di-ni-e Ё...(КУКН, 424, տող 14) 

7. ... a-li "^al-di-na-a KÄ UDU e-ra-Si-ni u-u-li a-li ä§-du-li-ni dHal-di-
ni Ё (Ayanis, I, էջ 257, սեկցիա II, տողեր 8-9) 

8. ... a-li i-ni մ-li KURäu-ri-li äs-du-Ii-ni ^si-ir-ha-ni-ni ma-ri-a-hi-ni esu-
si-ni-ka-a-i...(Ayanis, I, էջ 257, սեկցիա II , տողեր 10-11) 

9. ... [a-li dHal-di-na-ni KÄ] UDU e-ra-ä-Si-ni-e u-u-li [a-li LÜpa-la-gi 
ma-nu-li äs-du-li-ni "^al-di-ni-e Ё] ...(КУКН, 270, տող 7) 
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10. ...[a-li i-ni u-Ii KURSü-ri-Ii10 ճ-u-la-li äS]-du-li-i-ni esi-ri-ha-ni-ni [su-
si-ni-ka]... (КУКН, 270, տող 9) 
Ցիտված տեքստերը, դժբախտաբար, առայժմ ենթակա չեն կա-

պակցված թարգմանության: Սակայն կասկածից վեր է, որ Թովաւզսւ-
վայի երկլեզվյան արձանագրության և Խորխորյան տարեգրության 
փաստական նյութի հիման վրա asd(u)- բայի համար առաջարկված 
«մտնել» թարգմանությունը այստեղ ևս արդարացնում է իրեն: Այդ մա-
սին վկայում է արարողության մասնակիցների մերթ ընդ մերթ ձեռնար-
կած ելումուտը պաշտամունքային ամբողջական կոմպլեքսի զանազան 
կառույցներ՝ տաճարային սպասավորի մուտքը Խալդի աստծո տուն 
(U;palagi asdulini dHaldini Ё), ուրարտական տերության բնակչության 
մուտքը նշանավոր sirhani տուն՝ susi տան առջև (KUR3urili aSdulini 
fisirhanini mariahini fisusini-ka): 

2. erasini բառի մեկնաբանությունը 

Այս բառը ուրարտական սեպագիր աղբյուրներում ունի բավա-
կան սուղ գործածություն: Վաղուց ի վեր հայտնի է եղել նրա սոսկ միակ 
հիշատակությունը, որի հիման վրա ուրարտական արձանագրություննե-
րի դիվանի հեղինակ Գ.Ա. Սևլիքիշվիլին առաջարկել է UDU e-ra-a-äi-ni-e 
ընթերցումը՝ առանց ուրարտերեն բառի մեկնաբանության16: Իսկ Ֆ.Վ. 
•Քյոնիգի դիվանում նույնիսկ ստկա է eraäini բառի խեղաթյուրված ըն-
թերցումը՝ ...]-$i-e-ra a-Si-ni-e17: UDU eralini բառակապակցության վեր-
ջին շրջանի երկու հիշատակությունների դեպքում ևս մասնագիտական 
գրականության մեջ դարձյալ այդ առթիվ որևէ առաջընթաց չի նկատվել, 
եթե նկատի ունենանք, որ տողերիս հեղինակը, UDU eraäini-ին զուգըն-
թաց, թյուրիմացաբար առաջարկել է նաև UDUeraäinie կամ ш е - г а Si-ni18, 
իսկ Մ. Սալվինին' կրկնել է Գ.Ա. Մելիքիշվիլու առաջարկած վերոհիշյալ 
ընթերցումը՝ նույնպես առանց մեկնաբանության19: 

Սակայն նորահայտ արձանագրությունների փաստական նյու-
թը, ինչպես որոշ հապաղումով դրանում կհամոզվենք ստորև, կասկած չի 
հարուցում, որ ներկայումս բավական հուսսղի կռվաններ են ստեղծվել 
վստահորեն անդրադառնալու eralini բառիմաստի բացահայտմանը: U-
սենք նաև, որ նման հեռանկարներ ժամանակին առկա են եղել նաև Ար-
գիշտի 11-ի Հւսղիի արձանագրության պակասավոր հատվածներից մե-
կում՝ աշխարհահռչակ արևելագետ 5 . Ֆրիդրիխի կողմից UDU.SE UDU 
«ոչխար գեր (և) ոչխար» մեկնաբանության հիման վրա20 (նախկին 
UDU-Se UDU վիճելի ընթերցման փոխարեն), որի ճշգրիտ ընթերցումը, 
ինչպես նաև GUD.SE-ն, բարեբախտաբար, առկա է նաև խեթական սե-
պագիր աղբյուրներում21: Այնինչ UDU-SE ընթերցման պարագայում մեզ 
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(կարծում ենք, ոչ միայն մեզ) թյուրիմացության մեջ է գցել, մի կււղմից 
Su-se «ոչխար» բաոի իդենտիկ վերջավորությունը, մյուս կողմից. 

Խորխորյան տարեգրության VII տարվա ռազմական ավարի 33 հագար 
203 գլուխ UDU.se «գեր ոչխարների» րացառիկ ե արտասովոր բազմա-
քանակությունը22: 

Նշենք նաև, որ 3. Ֆրիգրիխի առաջարկած UDU.SE «ոչխար 
գեր» ընթերցման և մեկնաբանման հայտնադործումը այժմ արդեն ըստ 
ամենայնի հիմնավորվում է Ռուսա 111-ի Գյովեւեքի նորահայտ պաշտա-
մունքային արձանագրության ստորև բերվող արտակարգ հարուստ 
փաստական նյութով. 

mRusaSe ali guni telzuse terubi АЗЕ AM E I ?uinini nikiduli 
UDU.MÄS.TUR dHaIdie nipsidulini GUD V UDU "Haldie TAG UDU.SE 
U D U D IM U D U . S E U [ D U ] D U T U U D U . S E U D U d A r u b a n [ i e ] U D U . S E 
U D U D I N G I R M E S U D U . S E U D U D N I N G U D m R u s a i n i e D I N G I R - g i 2 3 C U D Ä B 
mRusainie DNIN G U D Ä B dAniqu-gi2 4 III U D U D I N G I R m e S suinini U D U . S E 
UDU "AäSur U D U . S E U D U dNalainie U D U . S E UDU dQuera... asie A M E S 

nikiduli ase Am e S esia§iuli UDU.SE UDU "Haldie25... 
Ռուսան ասում է. իսկապես հրաման արձակեցի, երբ ջրերը ծո-

վից բխեն, ուլ Խալդի աստծու (պատվին) թոդ մորթվի, ցուլ (և) հինգ ոչ-
խար՝ Վարուբանիին, ոչխար գեր (ե) ոչխար՝ աստվւսծներին. ոչխար գեր 
(և) ոչխար՝ դիցուհիներին, ցուլ՝ Ռուսայան աստծուն, կով՜ Ո-ուսայան դի-
ցուհուն, կով՝ Անիկու դիցուհուն, երեք ոչխար աստված ներին ծովային, 
ոչխար գեր (և) ոչխար՝ Աշշուր աստծուն, ոչխար գեր (և) ոչխար՛ Նալւսի-
նի աստծուն, ոչխար գեր (և) ոչխար՝ Կուերա աստծուն... երբ ջրերը բխեն 
(և) երբ ջրերը հոսեն, ոչխար գեր (և) ոչխար՝ Խալդի աստծուն... 

UDU.SE-Ով ըստ ամենայնի հարուստ սույն փաստական նյութը 
մեր ուշդարությունը, բնականաբար, սևեռում է նաև մի շարք այլ իդեն-
տիկ փաստերի վրա, երբ մասնագիտական գրականության մեջ իրական 
GUD.SE-Ի, AB.SE-Ի, UDU.SE-Ի, PIT.HAL.LU SE-ի փոխարեն ամենու-
րեք սխալմամբ ընթերցվել են GUD-äe, ÄB-Se, UDU-äe և PIT.HAL.LU-
äe: Ա1ւա այդ տեքստերը. 

1. ...vi ME v i [ a n § u ] . k u r . r a i me l x x x i v an§u .a . ab .ba m e S 

VI LIM II ME LVH CUDpahini XXX LIM III LIM II ME III 
UDU.SE (КУКН, 173,111, տողեր 42-43) 

...606 ձի, 184 ուղտ, 6.257 (գլուխ) խոշոր եղջերավոր անասուն, 
33.203 (գլուխ) ոչխար գեո... 
2. ...LUGÄL mDiauhi [L bur]a aStubi aldubi meSini piei...ali meSe 

"ArgiätiSe mDiauhiniäe [ar]uni... I LIM PIT.HAL.LUMEä III ME GUDpahini [I] 
atibi UDUSuSe ali meäe esia [mDi]auhinidi terubi MU.MU-ni ardilani... [I ME 
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GJUD.SE I ME ÄB.SE V ME UDU m e S III ME PIT.HAL.LU §[Е]...(КУКН, 
174В1, սաղեր 17-25) 

Թագավորին Դիաուխի ցեղի ստրուկ դարձրի, ենթարկեցի հար-
կի: Ահա թե ինչպիսի հարկ Արգիշտի (թագավորին) դիաոփւցին մատու-
ցեց... 1000 լծկան ձիեր, 300 (գլուխ) խոշոր եղջերավոր անասուն, 10.000 
զ|ուխ մանր եղջերավոր անասուն: Ահա թե ինչպիսի հարկ տեղում 
Դիաուխի ցեղի համար հաստատեցի ամենամյա վճարման... 100 ցուլ 
գեր, 100 կով գեր, 500 ոչխար, 300 լծկան ձիեր գեր... 

3. UDU raArgigti[nie DINGIR] G u 6 Ä B mArgiäti[nie "NIN]26... ase 
A m e S eäia$iul[i] UDU.SE UDU dHaldie TAG UDU "TeiSeba UDU "Siuinie 
UDU d Arubanie UDU [dinaina]aue27 UDU "inuanaue... ( КУКН, 407, հակ. 
կողմ, տողեր 6-7, 25-31) 

...ոչխար՜ Արգիշտյան աստծուն, կով՝ Արգիշտյան դիցուհուն: 
Սրբ ջրերը հոսեն, ոչխար գեր (և) ոչխար Խալդի աստծուն թող զոհաբեր-
վի, ոչխար՜ Թեյշեբային, ոչխար' Շիվինիին, ոչխար՝ Վարուբանի դիցու-
հուն, ոչխար' աստվածներին, ոչխար' դիցուհիներին... 

4. ... mRusaäe ali dHaldinani KÄ bidini guni ardiSe guni arqause 
manuli qudulani Suhinasi MÄS.TUR dHaldie nipsidulini GUD II UDU 
"Haldie TAG UDU.SE2 8 dIM-a UDU.SE2 8 dUTU-nie G U DÄB "'Arubanie... (M. 
Salvini, Ayanis, I, էջ 254, սեկցիա I , տողեր 8-10) 

Ռուսան ասում է. Խալդյան դոների կողմից իսկապես հրաման, 
իսկապես arqauSe է եղել տաճարում նոր. ուլ Խալղի աստծու պատվին 
թող մորթվի, ցուլ (և) երկու ոչխար Խալդիին թող զոհաբերվի, ոչխար գեր' 
Թեյշեբային, ոչխար գեր' Շիվինիին, կով՝ Վարուբանի դիցուհուն... 

Այսպիսով, առկա Փաստական նյութից հստակ երեում է, որ Ու-
րարտոաւմ և հարևան երկրներում բնակչությունը զբաղվել է ոչ միայն 
սովորական, այլև տարատեսակ գեր ցուլերի, կովերի, ոչխարների և 
լծկան ձիերի աճեցմամբ: 

Սակայն եթե սովորական ուլերի, ցուլերի և ոչխարների զոհաբե-
րությունը պաշտամունքային արարողությունների ժամանակ եղել է հա-
մատարած երևույթ, ապա զոհաբերվող կենդանիների մեջ երբեմն հան-
դիպում են նաև UDU.SE-ներ, այսինքն՝ «գեր п^ифОЬр) , որոնք սովո-
րական ոչխարներին զուգընթաց, սակայն առաջնահերթ, զոհաբերվում 
են սոսկ բացառիկ դեպքերում, այն էլ հիմնականում ուրարտական ղի-
ցարանի գերագույն եռյակի՝ Խալդիի, Թեյշեբայի, Շիվինիի և գերագույն 
դիցուհի Վարուբանիի պատվին: 

Մյուս կողմից, հոդվածի սույն բաժնի ողջ շարադրանքում առա-
վել մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում այն ակնառու փաստը, ըստ 
որի UDU.§E գաղափարագրերի կոմբինացիայի §Е բաղադրիչը փաստո-
րեն հանդիսանում է UDU erasini կոմբինացիայի ուրարտերեն erasini 
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«qbp> բառի շումերական համապատասխանությունը: Ընդ որում eraäini-
ն որպես UDU «ոչխսդւ» գաղափարագրի մակդիր ուրարտական վիմագ-
բերում առայժմ հիշատակվում է ընդհամենը երեք անգամ: Ահա այդ ի-
դենտիկ տեքստերը. 

1. ...[ali "Haldinani KA] UDU eraSini üli [ali palagi manuli aSdulini 
"Haldinie Ё]...(КУКН, 270, տող 7) 

2. ... ali "Haldinani G l SKÄ UDU erasini Qli ali LLpalagi manuli asdulini 
"Haldinie Ё...(КУКН, 424, տող 14) 

3. ... ali "Haldina KÄ UDU eraäini ali üli LÜpalagi manuli asdulini 
Maldini E...(Ayanis, I, էջ 257, սեկցիա П, տողեր 8-9) 
Հատկանշական է, որ GUD.§E «ցուլ գեր»-ը, G U DÄB.§E «կով 

գեր»-ը, UDU.SE «ոչխար գեր»-ը, PIT.HAL.LU §Е «լծկան ձի գեր»-ը, մի 
կողմից, և UDU erasini «ոչխար գեր»-ը, մյուս կողմից, լիովին համընկնում 
են ոչ միայն իմաստային ստումով, այլև բառակապակցությունների շա-
րահյուսությամբ : 

NICOLAY HAROUTHIOUNYAN 

NEW OBSERVATIONS ON URARTIAN LEXICOGRAPHY 

1. Verb аЩи)-
aSdubi KUR-ni-uki of the Urartian text of the Topzawa bilingual, in all 

probability, corresponds to ana KUR-ia erubu anaku of the Assyrian Version of the 
text, meaning "I entered the country". Based on this correspondence, the author 
considers the form asd(u)- as the Urartian translation of Ass. erubu "I entcred" and 
offers the meaning "to enter" for the Urartian verb aid(u)֊. This Interpretation is 
corroborated by the identical sentences KVRASSur UA.SI -fie KURebani-uki aidu and 
KURASiur uhuradie KURebani-uki aidu of the Khorkhorian inscription, which deal with 
the invasion of Assyrian troops into Urartu. 

2. Lexeme eraSini 
The Urartian inscriptions, along with the sacrifice of bulls, sheep and kids, 

sometimes mention that of UDU.SE "fat sheep". The mention of the latter and UDU 
eraiini in identical contexts leads to the conclusion that eraSini is likely to be the 
Urartian reading of the sumerogram $E "fat". The samencss of the syntactical posiüon 
of eraSini and SE is also to be noted. 
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ԱՐ ԹՈ ԻՐ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ 

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ՀՈԳԵՎՈՐ ԿՑԱՆՔՆ ԸՍՏ 5-ՐԴ 
ԴԱՐԻ ՀԱՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՀԱՅՐԵՐԻ 

Հոգևոր կյանքի գաղափարը սոսկ գաղափար չէ, քանզի այն դա-
րեր շարունակ, զանազան ձևեր ու դրսևորումներ ստանալով, եղել է ամե-
նատարբեր մշակույթների ու քաղաքակրթությունների ներքին առանցքն 
ու շարժիչ ուժը: Այն ազդել է ինչպես առանձին անհատների ներաշխար-
հի, այնպես էլ ամբողջ ժողովուրդների և հասարակությունների արժեքա-
յին համակարգի վրա: Սակայն, չնայած ղրան, ճիշտ չէր փնի ասել, որ 
հոգևոր կյանքի գաղափարը համըդհանուր բնույթ ունի, և հավասարա-
պես բարձր տեղ է զբաղեցնում բոլոր մշակույթների արժեքային աստի-
ճանակարգի մեջ: Կային մշակույթներ, որոնց համար բուն հոգևոր կյան-
քր բնավ արժեք չէր ներկայացնում, և դրա, թերևս, ամենավառ օրինակն 
արդի քաղաքակրթությունն է: Ուստի գիտական մեծ հետաքրքրություն է 
ներկայցնում հոգևոր կյանքի զանազան քաղաքակրթական համատեքս-
տերում ավել կամ պակաս կարևոր լինելու պատճառների համակողմա-
նի ուսումնասիրությունը: Մասնավորապես, սույն հիմնահարցի հետա-
զոտման համար հարուստ նյութ է տրամադրում հայ միջնադարյան մա-
տենագրությունը, քանի որ հայ միջնադարյան մշակույթը պատկանում է 
այն մշակույթների թվին, որոնց համար հոգևոր կյանքը գերագույն ար-
ժեք էր: Այն իմաստավորում ու կարգավորում էր ինչպես անհատների, 
այնպես էլ ամբողջ ազգի կենցաղավարությունը: 

«Հոգևոր» ածականը առաջացել է «հոգի» բառից, ուստի հոգևոր 
կյանքը ոչ այլ ինչ է քան մարդկային հոգու (բառիս ամենալայն նշանա-
կությամբ) կյանքը: Ըստ այդմ բոլոր մարդիկ, անկախ իրենց ազգային և 
կրոնական պատկանելիությունից, օժտված են հոգևոր կյանքով ապրե-
լու կարողությամբ: Սակայն քրիստոնեական հոգևոր կյանքն ունի իր 
անկրկնելի առանձնահատկությունները, որոնք բնորոշ չեն այլ կրոննե-
րին: Այն սոսկ մարդու սեփական ջանքերի և ճգնանքի արգասիք չէ, քա-
նի որ մեծապես կախված է Ս. Հոգու շնորհից: Ուստի բուն քրիստոնեա-
կան տեսակետից հոգևոր կյանքով ապրում է այն մարդը, ով իր հոգու 
մեջ է կրում Ս. Հոգու ներգործությունը, այսինքն՝ սուրբը: Ս. Հոգու սույն 
գործառույթը նշված է արդեն Հավատո հանգանակում, որտեղ ասված է, 

207 



որ Նա «...րնակեցավի սուրբսն»: Ս. Հոտս մասին եկեղեցական վարդա-
պետությունը անմիջականորեն հիմնված է Հայտնության փոս: Այդ տե-
սակետից աոավել մեծ նշանակություն ունեն Ս. Գրքի հետևյալ վկայութ-
յունները: «Հոգին Է կենդանարար, մարմինը ոչ մի բանով չի օգնում»: 
(Հովհ.Զ,63) «...Աստծուց Է մեր կարողությունը, որը և կարոդ դարձրեց 
մեզ նոր Ուխտի պաշտոնյաներ լինելու՛ ոչ թե գրով, այլ հոգււվ, քանի որ 
գիրն սպանում Է, իսկ հոգին՜կենդանացնում»: (Բ Կոր. Գ,6) 

Ս. Հոգու շնորհի կենարար ներգործությունը թափանցում Է հավա-
տացյալ քրիստոնյայի սրտի մեջ, համակելով այն հոգևոր կյանքով և 
միավորելով նրան Աստծո հետ: Ս. Հոգին մարդկային բնության վե-
րածննդի և նորոգման պատճառն Է, որն ազատագրում Է մարդուն մահ-
վան և ապականությանը դատապարտված լինելուց: Ըստ Պողոս առաք-
յալի. «Եթե այդպես Է, այլևս ոչ մի դատապարտություն չկա նրանց հա-
մար, որոնք Քրիստոս Հիսուսի մեջ են. որովհետև Քրիստոս Հիսուսով 
կյանք տվող հոգու օրենքը ինձ փրկեց մեղքի և մահվան օրենքից» (Հռոմ. 
Ը 1-2): Այս կյանք տվող հոգին ոչ այլ ինչ է քան Ա. Հոգին' Ս. Երրոր-
դության 3-րդ դեմքը: Եթե վարձելու լինենք որոշել Ա.Հոգու միջոցով 
տրվող գերբնական կյանքի Էությունն, ապա այն կարելի Է սահմանել որ-
պես հավատի, հույսի և հատկապես սիրո լիություն, «...որովհետև Աս-
տուծո սերը սփռված Է մեր սրտերում Ս. Հոգու միջոցով»: (Հռոմ. Ե, 5): 
Այս կյանքը մարդու մեջ զարգանում Է ոչ թե նրա հոգու զուտ բնական 
կարողությունների գործադրման շնորհիվ, այլ անհրաժեշտաբար պա-
հանջում Է Ս. Հոգու շնորհի աջակցությունը: Նրա օգնությամբ մարդն ի 
զորու Է դառնում սիրելու Տեր Աստծուն ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգով, 
ամբողջ մտքով և ամբողջ զորությամբ: (Տես Մարկ. Ժ՜Բ, 29) Հենց Ս. Հո-
գու շնորհը նկատի ուներ Պետրոս առաքյալն, ասելով. «Արդարև նրա 
աստվածային զորությունը մեզ շնորհեց ամեն ինչ, որ վերաբերում Է 
կյանքին և աստվածապաշտությանը՝ ճանաչեցնելով մեզ նրան, որ կան-
չեց մեզ իր փառքին և առաքինությանը, որոնցով մեծամեծ և թանկագին 
խոստումներ պարգևեցին մեզ, որպեսզի դրանցով հաղորդակից լինեք 
աստվածային բնությանը»: (Բ Պետ. Ա 3-4) 

Սույն աշխատությունը նվիրված Է լինելու 5-րդ դարի հայ մատե-
նագրության մեջ, առաջին հերթին «Հաճախապատում ճառհր»-ում և 
Հովհան Մանդակունու երկերում տեղ գտած հոգևոր կյանքի ըմբռնումնե-
րին: Հայոց եկեղեցու հայրերը, օժտված լինելով տրամաբանելու հզոր 
կարողությամբ, այնուհանդերձ վերացական իմաստասերներ չէին: 
Նրանք, նախ և աոաջ, հոգևոր հովիվներ էին, որոնց հիմնական նպա-
տակը ժողովրդին ճշմարիտ հավատ և առաքինի վարք ուսուցանելն էր: 
Դրանով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ հոգևոր կյանքի մա-
սին վարդապետությունը նրանց կողմից սիստեմատիկորեն չի շարադր-
վել, և հեաազոսաղը ստիպված է վերականգնել այն քարոզչական ու ջա-
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տւսգովական բնույթի երկերի մեջ առկա առանձին դրվագների հիման 
վրա: Քանի որ Հայոց եկեղեցու հայրերի վարդապետությունը Ընդհան-
րական եկեղեցու հայրերի վարդապետության անբաժանելի մասն է 
կազմում, իսկ վերջինս, իր հերթին, սերտորեն կապված էր անտիկ փիփ-
սոփայության հետ, մենք հարկադրաբար անդրադառնալու ենք նաև 
հոգեոր կյանքի նախաքրիստոնեական ըմբռնումներին: 

Հույն իմաստասերների մարդաբանական գաղափարներն, ընդ-
հանուր առմամբ, ընդգծված դուալիստական բնույթ ունեին: Մադկային 
անձը նրանց համար միասնական գոյացություն չէր, այն երկփեղկված 
էր, կազմված փնելով գոյաբանորեն տարասեռ բաղադրիչներից՛ մահ-
կանացու ե անմահ, երկրային ե երկնային, ընդ որում աոաջին բաղադ-
րիչը նույնացվում էր մարմնի, իսկ երկրորոդը' հոգու հետ: Այս գաղափա-
րը պատկանում է օրփեոսականներին, որոնց վերագրվում է նաև «Մար-
մինը հոգու շիրիմն է» հանրահայտ ասույթը: Օրփեոսականներից այս 
դուալիստական մարդաբանությունը ժառանգել ու կատարելության է 
հասցրել Պլատոնը: Նրա իմաստասիրական որոնումների կենտրոնում է 
գտնվել մարդկային հոգու դրաման: Վերջինիս պատճառը հոգու ան-
կումն էր, որի հետևանքով նա ստիպված է հեռանալ իր հայրենիքից' 
ճշմարիտ գոյի իդեալական աշխարհից, և բնակություն հաստատել նյու-
թական աշխարհում, որը հոգու համար լոկ մի աքսորավայր է: Պլատոնի 
համար բուն մարդը հենց հոգին է, իսկ նրա կապը մարմնի հետ հակաբ-
նական մի վիճակ է, յուրատեսակ հիվանդություն, որ պիտի բուժվի ա-
պամարմնացման և հոգու իդեալական աշխարհ վերադառնալու միջո-
ցով: 

Սույն դուալիստական մարդաբանությունն իր դասական ձևը 
ստացել է նորպլատոնական փիլիսոփայության մեջ: Այստեղ էլ ավեփ 
սուր բնույթ է ստանում հակասությունը իդեալականի ու նյութականի, 
հոգևորի և մարմնականի միջև: Ի տարբերություն Պլատոնի, Պլոտինոսի 
համար նյութը պարզապես իմանափ էյդոսների ընդունարան հանդիսա-
ցող դատարկ տարածություն չէ: Նա ուղղակիորեն նույնացնում է նյութն 
ու անգոյությունը, և մարդկային կյանքի իմաստն ու նպատակը տեսնում 
է հոգու և մարմնի անբնական կապի խզման մեջ: Անհատական հոգին 
պիտի վերամիավորվի նախ Տիեզերական Հոգու, հեստ Տիեզերական 
Մտքի, և ի վերջո՝ Միակի հետ: Մարդկային հոգու մեջ Պլոտինոսը ընդգ-
ծում է նրա բանական բնությունը, ինչն օժտում է նրա մարդաբանությու-
նը որոշակի ինտելեկտուափստական երանգավորմամբ: Սակայն Պլո-
տինոսը չի սահմանափակվում հոգու և մարմնի միջև աոկա գոյաբանա-
կան անդունդի փաստումով: Նա մշակում է հոգևոր վերելքի մի ամբողջ 
ուղի, որի շնորհիվ հոգին կարող է բարոյական մաքրագործման, մտա-
վոր պայծառացման և էքստատիկ միավորման միջոցով վերամիանալ 
Նախապատճառի հետ: Այսպիսով, պլատոնական տիպի դոաղիստա-
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կան մարդաբանությունը սոսկ տեսական հայեցակարգ չէր. քանի որ 
նրա մեջ կար հոգեոր պրակտիկայի որոշակի մեթոդ, որի նպատակը 
մարդու կատարելագործումն էր: Սակայն պլատոնականները, մարդ ա-
սեւիս, նկատի ունեին ոչ թե հոգուց ու մարմնից կազմված միասնական 
անձը, այլ լոկ այդ անձի հոգևոր, աննյութական բաղադրիչը: 

Քրիստոնեական մարդաբանության նախադրյալները միանգա-
մայն այլ են: Քրիստոնեությունը մերժեց հույն իմաստասերների կողմից 
որդեգրված մարդու դուալիստական ըմբռնումը: Չժխտելով մարդու մեջ 
առկա երկու տարասեռ սկզբունքների՝ 1ագու և մարմնի գոյությունը, եկե-
ղեցու Հայրերը դիտում էին նրան իբրև ամբողջւսկան միասնություն: Ի 
տարբերություն պլատոնակւսների, նրւսնք մարդու անձը երբեք չէին 
նույնացնում հոգու հետ, քանի որ մարդն իր բնությամբ անմարմին հրեշ-
տակ չէ: 

Քրիստոնեական մարդաբանության մյուս կարևոր առանձնա-
հատկությունը նրա ներքին դինամիզմն է: Եթե նորպլատոնւսկանների 
համար հոգին և մարմինը անփաիոխ գոյացություններ էին, ապա քրիս-
տոնեության մեջ մարդը ներգրավված է անկյալ վիճակից դեպի աստվա-
ծացում տանալ գործընթացի մեջ, որի վճռական վոոլը մարդկության 
քավությունն էր Աստծո Որդու կամավոր խաչելության շնորհիվ: Քրիս-
տոնեությունը, նորպլաստնականության նման, նույնպես համարում էր, 
որ մարդը, հրաժարվելով աստվոր կյանքից, պիտի վերադառնա հոգևոր 
աշխարհ (քրիստոնեության մեջ այն Երկնքի Արքայություն է կոչվում): 
Սակայն եթե նորպլատոնականության մեջ հոգին, իմանալի աշխարհ 
վերադառնալով, դուրս չի գափս տիեզերական գոյի սահմաններից, ա-
պա քրիստոնյա սուրբը, հոգևոր կատարելությանը հասնելով, դուրս է 
գափս այդ սահմաններից, և չկորցնելով իր եղական բնությունը, շնորհի 
միջոցով աստվածանում է, հոգով և մարմնով հաղորդակից դառնալով Ս. 
Երրորդության անդրանցական կյանքին: 

Մարդաբանական հայեցակարգերի սույն տարբերությունը շատ 
կարևոր է քրիստոնեական հոգևոր կյանքի էությունը ճիշտ ըմբռնելու հա-
մար: Ի տարբերություն նորպլատոնականների, Եկեղեցու հայրերը նյու-
թը, և համապատասխանաբար մարմինը երբեք չարիք չէին համարում, 
քանի որ այն, արարված փնելով Աստծո կողմից, իր բնությամբ բարի է: 
Չարյաց արմատը մարդու ագատ կամքի, անձնիշխանությւսն մեջ է: 
Չարիքն ի հայտ է գափս այն ժամանակ, երբ մարդու կամքը հրաժար-
վում է Աստծուց և ընդվզում է Նրա դեմ: Որպես հետևանք, մարդկային 
բնությունը խաթարվում ու հիվանդանում է, և մարդու ոգին, որ պիտի 
հայեր Աստծուն, երես է դարձնում Նրանից, և սկսում է արտապատկերել 
նյութական աշխարհը: Հետևաբար, չարիքը հաղթահարելու և հոգեպես 
ապաքինվելու համար անհրաժեշտ է կամքի արմատական շրջադարձ, 
որ քրիստոնեության մեջ ապաշխարություն է կոչվում: 
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Հնարավոր չէ թերագնահատել ապաշխարության կարևորությու-
նը քրիստոնեական հոգևոր կյանքը սկսելու համար: Մեւլքի ազդեցութ-
յան ներքո մարդու հոգեոր ուժերը ցրված վիճակում էին, ինչն անտարբե-
րություն էր առաջացնում Աստվածիմացության նկատմամբ: Ապաշխա-
րողի համար Աստված իր կյանքի գերագույն արժեքն է դառնում: Ան-
շուշտ, անկարելի է միանգամից ձերբազատվել մեղքի հետևանքը հան-
դիսացող եսակենտրոնությունից, սակայն ապաշխարած մարդու գի-
տակցության մեջ նրա «ես»-ն այլևս չի զբաղեցնում կենտրոնական 
դիրքն, իր տեդը զիջելով Աստծուն: Մեղքը հոգևոր մահվան պատճառ է, 
քանի որ այն հեռացնում է կյանքի միակ աղբյուրից՜ Աստծուց: Ապաշ-
խարության շնորհիվ քրիստոնյան պայքար է սկսում իր արատների ու 
կրքերի դեմ: Ապաշխարող մարդը նախ և աոաջ պիտի փնի խոնարհ, 
քանզի «Աստված հակառակ է ամբարտավաններին, իսկ խոնարհներին 
տափս է շնորհ»: (Ա Պետ. Ե 5) Նա պիտի գիտակցի իր հոգևոր անկման 
ողջ խորությունը, իր ճանաչողական անկարողությունն ու բարոյական 
ոդորմեւիությունը: Մեղքի այս խորին գիտակցումից առաջանում է 
հոգևոր լացը: Ըստ «Հաճախապատումի». «Եւ ճնշեալ զմիտսն ի զղջումն 
արտասուաց ի յիշատակս աւետեաց խնամալից պաղատանօք եռանդ-
նասէր խանդաղատանօք հեղուլ զարտասուս շնորհալիցս աո ի մաքրու-
թիւն մտաց և մարմնոց, որ զանմաքրութիւն ստացեալ անէին զչար և 
զաղտեղի ցանկութիւնս: Զի արտասուք ըզմեղացն հարուածոց դառնու-
թիւն սրբեն և ողջացա ցանեն և զխոտանն ի բաց ընկենուն ի մտաց և ի 
զգայութեանց, և փնի ընդ հովանեաւ նախախնամական սիրոյ փրկչին, և 
առնու յուսով զմխիթարութիւն: Արտասուք շարժեն զմիտս առ Աստուած 
և զարթուցանեն յափշութենէ մեղացն որպէս ի քնոյ, և վառեն ի զգուշու-
թիւն զգաստութեան շահաւորն օգտից սիրով»': 

Ապաշխարելով, մարզը հաղթահարում է եսակենտրոնությունը, և 
մուտք է գործում հոգևոր աշխարհ: Այս աշխարհի օրենքներն էապես 
տարբերվում են նյութական աշխարհի օրենքներից, և այնտեղ չմոլորվե-
լու և չկործանվելու համար քրիստոնյան պիտի առաջնորդվի աստվա-
ծային շնորհով, որը նա պիտի հայցի աղոթքի միջոցով: Առանց աղոթքի 
քրիստոնյան չի կարող ստանալ մեղքերի թողություն: Ըստ ս. Հովհան 
Մանդակունու. «Զի յորժամ աննենգ հաւատով յամենայն սրտէ աղոթես 
առ Աստուած, ընդունիս մեղաց թողութիւն և յանցանաց քասսթիւն. ըն-
դունիս զերկնից զարքայութիւնն և զանբաւ բարութիւնսն»2: 

Իր էությամբ ապաշխարությունը ոչ այլ ինչ է քան դարձ առ Քրիս-
տոս: Այս դարձը քրիստոնյայի հոգևոր կյանքի համար վճռական նշա-
նակություն ունի, քանի որ հենց դրանից է բխում սույն կյանքի առանցքը 
հանդիսացող փրկագործ հավատը: Այս հավատի դասական բանաձևը 
պատկանում է Պողոս առաքյալին. « Եւ ամեն բան, արդարև, վնաս եմ 
համարում մեր Տեր Հիսոա Քրիստոսի գերազանց գիտության վերաբեր-
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մա dp. նրա համար ամեն ինչից զրկվեցի, ե այդ բոլորը աղբ եմ համա-
րում,֊որպեսզի շահեմ Քրիստոսին ե գտնվեմ նրա մեջ. ոչ թե նրա հա-
մար. որ ունեմ իմ արդարությունը, որ օրենքից է, այլ Քրիստոսի հավա-
տից եղած արդարությունը, որ Աստծուց եկող արդարություն է. ււրւդհսզի 
ճանաչեմ Նրան ե Նրա հարության զորությունը ու մասնակից լինեմ նրա 
չարչարանքներին, կերպարանակից՝ նրա մահվան, որպեսզի ըստ կա-
րելվույն հասնեմ մհոելներից հարություն առնելուն»: (Փիլ. Գ. 8-10) 

Հետևաբար, ապաշխարությունը ոչ ւսյլ ինչ է քւսն սեփական ան-
ձից լիակատար հրաժարում, և հետո նույնքան լիակատար նվիրվածութ-
յուն Քրիստոսին, որպեսզի սրտի խորքում բնակություն հաստւստւսծ 
մեղքը իր տեղը զիջի Քրիստոսի սրբությանը: Նա պիտի հավատով ըն-
դունի Աստծո Որդուն իր հոգու մեջ, և հաղորդակցվի Նրա հետ Ս. Հոգու 
շնորհի միջոցով: Դրանից բխում է, որ ապաշխարության և հավատի 
միջև սերտագույն կապ կա: ճշմարիտ, փրկագործ հավատն ւսնհնար է 
առանց կյանքի նախորդ, մեղսական ընթացքի վճռական մերժման, քա-
նի որ այն անհարիր է Քրիստոսի անձի մեջ կատարյալ մարմնացում 
ստացած սրբության և առաքինության գերագույն իդեալի հետ: Տեսնելով 
Քրիստոսի անբասիր սրբության լույսը, ապաշխարողը տեսնում է նաև 
իր հոգու սահմռկեցուցիչ ապականությունը, և դա նրա հոգու մեջ ամոթի 
և սգո զգացում է առաջացնում, արտասուք բխեցնելով նրա աչքերից: 
Ըստ «Հաճախապատում»-ի, «Երանի, ասէ, սգաւորաց, զի նոքա մխիթա-
րեսցին: Որոց ընկալեալ են շնորհս ի Հոգւոյն որ առ Աստուած, սէր բաղ-
ձալի, խնդիրս արտասուօք անմեկնելի լինել յԱստուծոյ սգաւորն, որ 
անձկայ շնորհօք տեսանել զանճառելիսն՝ որ սրբոցն տուաւ: Այլև զղջա-
ցեալսն է իմանալ սգաւորս, որք դառնան ի չարաչար վարուց ստոյգ 
խոստովանութեամբ; և հանապազ արտասուօք խնդրեն զթալութիւն մե-
ղաց յամենեցունց Տեառնէն, գի կարասցէն հասանել յօթևանս կենաց՝ որ 
լին է անզեղջ ի մխիթարել և զուարթածաղիկ զուրախութիւնսն ընդ ճշմա-
րիտ սգաւորսն ժառանգել զերանութիւնսն՝ որ յաւիտենից մխիթարու-
թիւնն է»3: 

Այսպիսով, ապաշխալտւթյունը քրիստոնյայի սրտից ջնջում է 
մեղսական եսակենտրոնությունը, և վերակենդանացնում է նրա մեջ ւսռ 
Աստված սիրո զգացումը: Հոգևոր դարձի շնորհիվ քրիստոնյան հաղթա-
հարում է ադամական մեղքի հետևանքով առաջացած ինքնասիլաւթսւնն 
ու ինքնահաճությունը, սակայն դա քրիստոնեական հոգևոր կյանքի լոկ 
սկիզբն է: Ապաշխարությունը մաքրագործել է նրա անձի հոգևոր կենտ-
րոնը՝ սիրտը, սակայն նրա հոգու մյուս, ավելի մակերեսային շերտերում 
դեռ առկա են զանազան կրքեր և արատավոր հակումներ, որոնք խան-
գարում են աստվածային շնորհի ներթափանցմանը: Ապաշխարելով, 
քրիստոնյան որոշում է կայացրել վճռականապես հրաժարվել մեղքից, և 
այդ որոշումն ի կատար ածելու համար անհրաժեշտ են համառ ու 
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հետևողական հոգևոր ջանքեր, որոնք հայրախոսական ավանդության 
մեջ ճգնավորություն են կոչվում: Ապաշխարության հետևանքով քրիս-
տոնյայի սրտում բնակություն հաստատած Ս. Հոգու շնորհը տակավին 
մի փոքր սերմ է, որ շրջապատված է կրքերի որոմով ու տատասկով, և 
ճգնանքի բուն նպատակն այդ հոգևոր մոլախոտի վերացումն է: ճգնան-
քը աստիճանաբար դուրս է մղում կրքերը մարդու հոգուց, և իր էությամբ 
այն ոչ այլ ինչ է քան քրիստոնյայի անձի համակողմանի սրբագործում: 
Առանց դրա քրիստոնյան չի կարող հասնել իր կյանքի վերջնական 
նպատակին, իմա՝ վերամիավորմանն Աստծո հետ: Դրա համար Ս. Հո-
գին պիտի բնակվի ոչ միայն անձի ինքնագիտակցող կենտրոնում՝ 
սրտում, այլև մարդու հոգու, մտքի, և անգամ մարմնի մեջ: Քրիստոնյան 
պիտի դառնա Ս. Հոգու տաճար, և հենց դրանում է նրա հոգևոր կյանքի 
կատարելությունը: «Արդարև կենդանի Աստուծոյ տաճար եք դուք, ինչ-
պես ասաց Աստված. «Պիտի բնակվեմ նրանց մեջ և պիտի ընթանամ 
նրանց միջով, և նրանց Աստվածը պիտի փնեմ, և նրանք պիտի լինեն իմ 
ժողովուրդը»: (Բ Կոր. Զ 16) Ընդ որում հարկ է շեշտել, որ խոսք այստեղ 
գնում է Ս. Երրորդության բոլոր Անձերի մասին: «Եթե մեկը սիրում է ինձ, 
իմ խոսքը կպահի, և իմ Հայրը նրան կսիրի, և նրա մոտ կգանք ու նրա 
մոտ կօթևանենք»: (Հովհ. Ժ Դ 23) Աստծո բնակվելը մարդու մեջ անբա-
ժանեփ է Աստվածահայեցողությունից: Դա ոչ թե ֆիզիկական, այլ 
հոգևոր հայեցողություն է, որ ի հայտ է գափս Ս. Հոգու շնորհի ներգոր-
ծությունից: Ս. Երրորդությունը հոգին հաղորդակից է դարձնում իր աստ-
վածային սիրո և իմաստությանը, օժտելով նրան նոր ու գերբնական կա-
րողություններով, որոնց շնորհիվ նա ի գորու է դաոնում թափանցելու 
աստվածային գոյի խավարում թաքնված խորհուրդների մեջ: Հասնելով 
այդ ճանաչողությանը, քրիստոնյան հասնում է երանությանը, հաղորդա-
կից դառնալով հավիտենական կյանքին Երկնքի Արքայությունում: Այս 
ամենի կարևորագույն նախադրյալը սրտի մաքրությունն է: Ինչպես 
գրված է «Հւսճախապատումի»-ի մեջ. «Երանի այնոցիկ որ սուրբ են 
սրտիւք, գի նոքա գԱստուած տեսցեն: Որ շնորհօքն Աստուծոյ հաւատով 
և ճշմարտութեամբ, սրբութեամբ և արդարութեամբ զամենայն բիծս 
մարմնոյ և զմտաց սրբել զչար ցանկութիւնս: Եւ մաքուր խորհրդով և ա-
նարատ մարմնով հայել ի փառս Տեառն իբրև ընդ հայհփ տեսանել իմա-
նալեօքն զիմանալի աստուածութեանն զլոյս:» : 

Այս հատվածից երևում է, որ հեղինակը սրտի սրբության ավետա-
րանական պատվիրանն ընկալում է որպես մարդկային անձի համակող-
մանի մաքրագործման պահանջ, և դա բնավ զարմանափ չէ, քանի որ 
աստվածաշնչական մարդաբանության մեջ սիրտը կենտրոնական տեղն 
է զբաղեցնում: Նրան վերագրվում են գիտակցության բոլոր գործառույթ-
ները՝ մտ՛ածողությունը, կամքը, զգացողությունը, սիրո և խղճմտանքի 
դրսևորումները: Կարելի է ասել, որ Ս. Գրքում սիրտն առհասարակ ֆի-
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զիկւսկւսն ե հոգեււբ կյանքի կենտլտնն է: Դւս մարդկային անձի թաքն-
ված միջուկն է. որի խորհրդավոր խորքերը հայտնի են միայն Աստծուն: 
«Տերը քննում է ամենքի սրտերը, և նա գիտի բոլորի մտածումները»: (Ա 
Մնաց. 28. 9) Ս]ւրտը նաև կրոնական զգացմունքների հիմնական օր-
գանն է, և միայն նրա խորքում կարելի է զգւսլ Աստծո անմիջական ներ-
կայությունը: 

Սկսելով սրտից, քրիստոնյան ճգնանքի միջոցով պիտի պայծա-
ռացնի. թափանցիկ դարձնի նաե իր հոգեկան աշխարհի արտաքին շեր-
տերը, ինչն անհրաժեշտ է ներքին անդորր ձեռք բերելու համար: Իր 
էությամբ ճգնավորությունն իսկական հոգևոր պատերազմ է կրքերի. 
մեղքերի, և վերջին հաշվով՝ սատանայի դեմ: Հայրւսխոսական ավան-
դության մեջ մեղքերն ու կրքերը երբեք չէին համարվում բնական 
երևույթ, քանզի մարդն Աստծո կողմից անմեղ և կատարյալ է ստեղծվել: 
Սեւլքը հակաբնական, հիվանդագին մի երևույթ է. որ դրսից է թափանցել 
է մարդկային հոգու մեջ սատանայի գայթւսկղիչ ներգործության 
հետևանքով: Աստծո պատկերը լինելով. Աղամն օժտված էր Արարչին 
ճանաչելու և Նրա հետ միավորվելու կարողությամբ, ու եթե ներկայիս 
վիճակում մարդիկ զուրկ են այդ ունակությունից, դա պայմանավորված 
է սոսկ կրքերի առկայությամբ, որոնք, խաթարելով ու պղծելով 1տգին. 
զրկում են վերջինս Աստվածիմացության իր բնական կարողությունից: 
Հայրաիտսական գրականության մեջ կարելի գտնել կըքերի բազմակող-
մանի նկարագրություն ու մանրազնին դասակարգում: Ըստ ս. Հովհւսն 
Մանղակունու. «Եւ պատմուճանք պղծութեանցն այսոքիք, պոռնկութիւն, 
արծաթսիրութիւն, չարակնութիւն, բանսարկութիւն, նախանձ, փառասի-
րութիւն, հպարտութիւն, այսոքիք և որք սոցին նման են»5: Հարց է ծա-
գում՝ ինչ" պիտի արվի սույն կրքերից ձերբազատվելու համար: Պատաս-
խանը հետևյալն է՝ պետք է հարկադրել ստիպել սեփական անձը հրա-
ժարվել մեղսական կրքերից և բարին գործել, իսկ դա անհնարին է ա-
ռանց ճգնանքի, որ իր էությամբ ոչ այլ ինչ է քան հոգևոր սխրանք: Այն 
հաջողությամբ ի կատար ածելու համար տիտանական ջանքեր են պա-
հանջվում, պանք կարող են մի ամբողջ կյանք տևել: ճգնանքի կսւրևո-
րությունր նշված է նաև Ավետարանում: «Հովհանես Մկրտչի օրերից 
մինչև այժմ արքայությունը բռնադւստվում է, և հզորներն են հափշտա-
կում այն»: (Մատթ. ԺԱ 12) 

Հայոց եկեղեցու հայրերը իրենց երկերում տվել են զանազան 
կրքերի մանրակրկիտ նկարագրություն: «Զինչ՞ է պոռնկութիւն: Պոռն-
կութիւն է ցանկութիւն, որկորստութխ ն, յագել քնոյ, դատարկութիւն, դա-
տարկաբանութիւն, պաճուճանք մարմնոյ, և զեղումն և րնդ վայր ծադր, 
անամօթութիւն, թուլութիւն, դանդաղումն»6: Մի խոսքով, պոռնկությունն 
այն ամենն է, ինչը հակառակ է ողջախոհությանը: Պոռնկության դեմ 
պայքարր քրիստոնեական ճգնակեցության կարևորագույն բաղադրիչ-
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ներից մեկն է, քանի որ վերջինիս նպատակը մարդու հրեշտակներին 
նմանվելն Ւ„ իսկ հրեշտակները սեռ չունեն: ճգնավորը պիտի ձեռք բերի 
կատարյալ ողջախոհություն, այսինքն հոգու ե մարմնի մաքրություն, ե 
անտարբեր պիտի դառնա մարմնի բնական սեռական տարբերություն-
ների նկատմամբ: Հայրախոսական ավանդության մեջ տարբեր միջոց-
ներ են առաջարկվում պոռնկության ախտը հաղթահարելու համար: 
Նախ և առաջ, ճգնավորը մշտապես պիտի վերահսկի իր տպավորութ-
յուններն ու խորհուրդները: Այս խոհերը գիտակից կամային ջանքերի 
միջոցով կարող են հաղթահարե] միայն փորձառու ճգնավորները, ուստի 
սկսնակներին խորհուրդ չի տրվում կենտրոնացնելու նրանց վրա իրենց 
ուշադրությանր: եթե խորհուրդը, այնուամենայնիվ, կարողացել է թա-
փանցել ճգնավորի սրտի մեջ, նա իր սրտում պիտի արթնացնի Աստծո 
երկյուղը ե չմոռանա, ոյւ Աստված տեսնում է մարդկային սրտի խորհր-
դավոր խորքը, ե Նա անպատճառ պատմելու է այս գագրեփ մեղքը գոր-
ծած մարդուն: 

Հւսջպպ կիրքն արծաթասիրությունն է: «Զինչ* է արծաթասիրութ-
յուն: Արծաթասիրության է անհաւատութիւն, անյուսութիւն, անգթութիւն, 
անողորմութիւն, անյուսութիւն, ագահութիւն, արհամարհութիւն, անբարի 
ստութիւն, անձնահաճութիւն, ե ոչ հայել ի պատուիրանն Աստուծոյ»7: 
Արծաթասիրության քյվատոնեական բարոյականությանն անհարիր լի-
նելը բազմիցս շեշտվում է Ս. Գրքում: «Գանձեր մի դիզեք ձեզ համար 
երկրի վրա»: (Մատ.Զ 19) «...բոլոր չարիքների արմատը փողասիրութ-
յանն է, որին ոմանք ձգտելով՜ վրիպեցին հավատից ե իրենք իրենց գցե-
ցին բազում ցավերի մեջ»: (Ա Տիմ. Զ 10) Արծաթասերի համար նյութա-
կան բարիքների դիզումը ինքնանպատակ և կյանքի իմաստ է դառնում: 
Այս կիրքը կարող է դրսևորվել ոչ միայն որպես փողամոլություն, այլև որ-
պես զանազան, հաճախ ավելորդ և ոչ անհրաժեշտ իրեր ձեռք բերելու 
ցանկություն, որոնք պետք են լոկ տվյալ անձի բարձր հասարակական 
կարգավիճակի մասին վկայելու համար: Սույն արատը հաղթահարելու 
համար պետք է գիտակցել, որ վաղ կուտակելով իբր թե ապագան ապա-
հովելու համար, մարդը դրանով դրսևորում է իր թերահավատությանը 
Աստծո փրկարար նախախնամության նկատմամբ, և արահամւսրհամ է 
Քրիստոսի խոսքերը, որ ասել է.« Այսուհետև հոգ մի արեք ու ասեք՝ ինչ" 
պիտի ուտենք կամ ինչ" պիտի խմենք կամ ինչ" պիտի հագնենք, որով-
հետև հեթանոսներն են այդ բոլորը ււրոնում... Նախ խնդրեցեք Աստուծո 
թագավորությունը և նրա արդարությունը, և այդ բոլորը ձեզ ավեփով 
կտրվի»: Մատ. (Զ. 31,33) 

Հաջորդ կիրքը բարկությունն է: «Զինչ՞ է բարկութիւն, բարկութիւն 
է հարստահարել զիւր կամսն, հակառակութիւն, վիճութիւն, նենգութիւն, 
սուտ գիտութիւն, կարճմտութիւն, նեղկութիւն, ձանձրութիւն, ոչ բառնալ 
զթշնամանս մտօք, տալ և առնուլ»": Բարկությունը ծանր մեղք է, որ կա-
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րւպ արժեզրկել բոլոր բարի գործերը, ե այն միշտ խիստ վտանգավոր է 
համարվել քրիստոնյա ճգնավորների համար: Բարկության նկատմամբ 
այդ բացասական վերաբերմունքը բացատրվում է վերջինիս անհամւս-
տեղելիությամբ քրիստոնեական սիրո հետ: Բարկությունը սերտորեն 
կապված է հպարտության հետ, Ա սովորաբար առաջանում է այն ժամա-
նակ, երբ որևէ մեկն իրեն նվաստացած է համարում: Դրւս հետևանքով 
ի հայտ է գափս վրեժխնդիր փնելու ցանկություն, առնվազն ստորացնե-
լով, իսկ եթե հնարավոր է, նույնիսկ ոչնչացնելով ախոյանին: Բարկութ-
յունը միշտ ատելություն է ծնում, իսկ ատելությունը պարզապես անհա-
մատեղելի է քրիստոնեական հավատի հետ: Բարկությունը խաթարում է 
ճգնավորի ներքին անդորրը և խոչնդոտ է դաոնում աղոթքի համար: Ըստ 
ս. Նեղոս Սինայեցու. «Զայրույթի դեմ բարկությամբ և ոչ թե համբերութ-
յամբ սպառազինվելը ավելի է նյութում զայրույթ և այպխտվ խռովեց նում 
է իմանալի աչքը և ապականում սուրբ աղոթքի կարգավորությունը»9: 

Այս արատից ձերբազատվելու համար հարկ է. նախ և աուսջ, ւս-
ղոթել այն մարդու համար, որ բարկության պատճառ է դարձել, խնդրե-
լով Աստծուն օգնել նրան: Պետք է բարեգործություն անել և օրհնել 
նրան: Խիստ կարևոր է զարգացել խոնարհության զգացումը, քանի որ 
բարկությունը սովորաբար առաջանում է հիվանդագին ինքնասիրության 
ու եսամոլության հետևանքով: 

Մյուս կիրքը փառավորությունն է կամ սնափառությունը: «Զինչ" է 
փառատրութիւն, փառաւորութիւն է անզգամութիւն, սիրել զաշխարհս և 
որ ինչ յաշխաբհի է, և լինել անուանի ի մեջ մարդկսւն, և կատարել 
զկամս յանդգնութեանն» : Ի տարբերություն որկրամոլության կամ 
շնության, սնափառությունն ավելի նուրբ կիրք է, ու նրանով սովորաբար 
տառապում են այն մարդիկ, պանք, սանձելով մարմնական բիրտ կրքե-
րը, արդեն հասել են հոգևոր զարգացման որոշակի մակարդակի: Սնա-
փառ խորհուրդները խիստ վտանգավոր են ճգնավորի համար, քանզի 
նրանք, արտաքուստ չանդրադառնալով նրա վարքագծի վրա, ներքուստ 
այլասերում են նրան, բարեպաշտ քրիստոնյային դարձնելով երես-
պաշտ փարիսեցի: Սնափառությունը կարող է աննկատելիորեն թա-
փանցել ճգնավորի հոգու մեջ և նենգւսփոխել նրա մտադրություններն ու 
գործողությունները, դրդելով նրան ճգնել ոչ թե առ Աստված սիրո, այլ 
ինքնահաստատման ու մարդահաճության համար: 

Այս կիրքը հաղթահարելու համար պետք է խուսափել ուրիշների 
կողմից ամեն տեսակի գովասանքից ու դրվատանքից: ճգնավորը երբեք 
չպիտի համարի, որ իրոք արժանի է նրան ուղղված գովաբանություննե-
րին, իրեն մեղավոր ու հանցավոր համարելով Աստծո առջև: Նույնիսկ ե-
թե նա իրոք որոշակի հաջողությունների է հասել հոգևոր կատարելագոր-
ման ճանապարհի վրա, նա չպիտի մոռանա, որ քրիստոնեական պատ-
վիրանները չափազանց բազմակողմանի և համապարփակ են, ինչի 
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հետևանքով նրանց կատարումը մարդու կողմից միշտ թերի և անբավա-
րար է մնում, ինչը զրկում է սնափառությունը որևէ հիմքից և արդարա-
ցումից: 

Եվ վերջապես, ամենավտանգավոր կիրքը՝ հպարտությունը: 
«Զինչ՞ է հպարտություն, հպարտություն է խստասրտություն, անհնա-
զանդ լինել ամենեցուն, և քաջալերել յիւր զօրութիւնն, և համարելով 
զինքն իմաստուն, ե առնել յար ևեթ զիւր կամսն, և արհամարհել զըն-
կերն, և կարծել զինքեան իմաստուն գոլ, և ունելով գինքն իբրև ոչ իմիք 
կարոտ գոլ»": 

Այդ կրքի էությունը գոյաբանական նվիրապետության ժխտման 
մեջ է, ինչը հանգեցնում է գոյի Նախապատճառի իշխանությանը չեն-
թարկվելուն ու նրան չերկրպագելուն: Հպարտը համոզված է, որ իր գո-
յությամբ նա ոչ մեկին պարտական չէ և անկախ է բոլորից և ամեն ինչից: 
Հպարտի համար նրա «ես»-ը, իր անձի փառքն ու մեծությունը գերա-
գույն արժեքն ու կյանքի միակ նպատակն է հանդիսանում: Հպարտութ-
յունը, որպես կանոն, զուգակցված է փնում ծայրահեղ ինքնավստահութ-
յան հետ, և հպարտին թվում է, որ իր բոլոր նպատակներին նա կարող է 
հասնել սեփական ջանքերի շնորհիվ, առանց ի վերուստ օգնություն 
ստանալու: ճգնավորի համար հպարտությունն ամենավտանգավոր 
կիյւքն է, քանի որ այն աննկատելիորեն նենգավտիտւմ է նրա երկրպա-
գության առարկան: Հպարտացած ճգնավորի սրտում Աստծո տեղը 
զբաղեցնում է նրա «ես»-ը, և նա, փաստորեն, սկսում է աստվածացնել 
ինքն իրեն: Հպարտությունն անկարեփ է դարձնում հոգևոր իմացութ-
յունն, աոանց որի հոգևոր կատարելության մասին խոսելն ավելորդ է 
դառնում: 

Դրանից ձերբազատվելու համար ճգնավորը երբեք չպիտի մոռա-
նա, որ աոանց աստվածային շնորհի որևէ հոգևոր առաջընթաց պարզա-
պես անհնար է, ու եթե որևէ մեկը որոշ հոգևոր կարողություններ է ձեռք 
բերել, որոնցից զուրկ են ուրիշները, ապա նա դրան հասել է ոչ թե սեփա-
կան ջանքերի ու ճիգերի, այլ ի վերուստ ստացված աստվածային օգ-
նության շնորհիվ: Հպարտ խռրհուրդներից ազատվելու համար պետք է 
ինչպես արտաքնապես, այնպես էլ ներքուստ հնազանդեցնել իր անձը: 
ճգնավորը երբեք չպիտի մոռանա իր գործած մեղքերն ու հանցանքնե-
րը, և, ըստ այդմ, իրեն մյուսներից վեհ ու բարձր չպիտի համարի: 

Հարկ է նշել, որ քրիստոնեության մեջ ճգնանքն ու կրքերի սան-
ձահարումն ինքնանպատակ չեն: Դրանք անհրաժեշտ են հոգևոր զգա-
յարանների առողջացման համար, առանց ինչի խոսք անգամ լինել չի 
կարող Աստվածիմացության մասին: Քրիստոնեական տեսակետից 
ճշմարտությունը չի ստեղծվում մարդու կողմից, այն գոյություն ունի օբ-
յեկտիվորեն, ու մարմնավորված է Քրիստոսի անձի մեջ: Հետևաբար 
մարդը, ձգտելով ճանաչել այդ ճշմարտությունը, պիտի յուրացնի, ընկա-
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փ այն, իսկ դա անհնար է աոանց աոողջ հոգևոր գգայարաններ ունենա-
լու, քանի որ մարդու ճանաչողական կարողությունը լիովին կախված Ւ. 
նրա ճանաչողական օրգանների րարոյահոգեբանական վիճակից: 
ճգնանքն ու քրիստոնեական պատվիրանների կատարումը կազդուրում 
ու սրբագործում են այդ օրգանները, որոնք վերստին Աստվածիմացութ-
յան կարողություն են ձեոք բերում: Պատահական չէ որ Ս. Հովհսւն 
Մանդւսկունին, ի թիվս մեղքերի այլ բացասական հետևանքների, հիշա-
տակում է նւսև սուտ գիտությունն ու կարճստությունր: Վերջիններս ոչ 
այլ ինչ են քան մարդու մեղքով խաթարված բնական ճանաչողական 
կարողությունների վըա հիմնված իմացություն, որն ունի բնական ծա-
գում, և հիմնված չէ հավատի վրա: Ուստի հավատի վրւս հիմնված 
հոգևոր իմացությանը հասնելու համւսր անհրաժեշտ է ձերբազատվել 
բնական գիտությունից, որը քրիստոնեական տեսակետից սուտ գիտութ-
յուն է: Բնական ու հոգևոր գիտությունր անհամատեղելի են. քանի ււր 
հիմնված են միանգամայն տարբեր ճանաչողական մերողների վրա: 

Քրիստոնեական հոգևոր կյանքի առանցքն, անշուշտ, աղոթքն է. 
որը միշտ գտնվել է Հայոց եկեղեցու հայրերի ուշադրության կենտրո-
նում: «Եւ արդ պարտ է ամենայն ծանրւսցելոց մեղօք և նեււելոցն վշտօք 
և վտանգելոցն' ի թշնամեւսց և ւսշխատելոցն ցւսվօք միշտ աղաչել և 
ժտել և խնդրե] հանապազ անդադար ի ձեռն աււօթից և պաղատանաց, 
գի որք միամիտ մտօք և աննենգ հաւատովքն աղօթեն աո Աստուած, և 
խնդրեն զբարին, ընդունին զխնդիրս ամենայն, որպես ընկալան հարքն 
մեր առաջինք»12: Աղոթքը քրիստոնեական հոգևոր սխրանքի գագաթ-
նակետն է հանդիսանում, առանց որի անհնար է մարդու միացումն Աստ-
ծո հետ: Սույն դրույթը ճիշտ ըմբռնելու համար հարկ է հիշել ւսրևելւսք-
րիստոնեական աստվածաբանության խիստ էական մի առանձնւսհւստ-
կության մասին: 

Եկեւլեցու հայրերի համար բնորււշ էր Աստծո գաււաւիւսրի բւսցւս-
սական, ապսֆատիկ ըմբռնումը, որի համւսձայն Աստվւսծ անճւսնւսչելի 
է մտքի և անճառելի՝ խոսքի համար: Ուստի Աստծուն հնարւսվոր չէ ճա-
նաչել ոչ զգայարանների, ոչ էլ մտածողությւսն միջոցով: Նույնիսկ ւսմե-
նանուրբ ու վերւսցական աստվածաբւսնությունը ի գորու չէ հասնելու 
ճշամարիտ Աստվածիմացության, քանի որ այն հիմնվւսծ է ոչ թե հայե-
ցողության, այլ դատողականության վրա: Սակայն Աստծո մտածողութ-
յան հւսմւսր անհասանելի լինելը բնավ չի նշանակում, որ Աստված առ-
հասարակ անճանաչելի և անմատչելի է մարդու համար: Մարդն, արար-
ված լինելով ըստ Աստծո պատկերի և նմանության, տիեզերքում կենտ-
րոնական տեղն է զբաղեցնում: Որոշ իմաստով մարդը նույնիսկ ավելի 
կատարյալ է, քան հրեշտակները, քանի որ վերջինները Աստծո պատկե-
րի կրողներ չեն, ինչի հետևանքով նրանք սոսկ Աստծո կամակատարներ 
են, մինչդեռ մարդը ստեւլծվել է բոլոր ւսրարծների վրա իշխելու համար: 
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Հարկ է նշել, որ ըստ Աստծո պատկերի արարված է համարվում ամբողջ 
մարղն իր ֆիզիկական մարմնով հանդերձ, և ինչպես արդեն նշվել է, 
քրիստոնեական տեսակետից անընղունե]]) է այն մանիքեական տեսա-
կետը, որի համաձայն մարմինը չարիք ու մեղքի պատճառ է համարվում: 
Հետևաբար մարմինը, մաքրագործված լինելով մեղսական կրքերից, կա-
րող է էական դեր խաղալ քրիստոնյայի հոգևոր կյանքում: Ինչպես ար-
ղեն նշվել է, մարմնի կարևորագույն օրգանը սիրտն է, իսկ աղոթքն, իր 
էությամբ, սերտորեն կապված է հենց սրտի հետ: Քրիստոնեական 
ճգնակեցությունն, ավեւին քրիստոնեության բան ոգին հնարավոր չէ 
պատկերացնել առանց աղոթքի, քանի որ քրիստոնեությունը ներքին, 
հոգևոր կյանքի կրոն է, ուստի «Աստուծոյ արքայությունը դրսից տեսա-
նեյի կերպով չի գսղիս, և չեն ասի, թէ ահավասիկ այստեղ է կամ այն-
տեղ, որովհետև ահա Աստուծոյ արքայությունը ներսում, ձեր մեջ է»: 
(Ղուկ. ԺԷ21) 

Իր էությամբ աղոթքը մի արվեստ է, ընդ որում այն առավել բարդ 
և նուրբ արվեստներից մեկն է: Ընդհանուր առմամբ, աղոթքի գործա-
ռույթները երեքն են' Աստծուց մեղքերի թողության հայցում, հոգեկան 
անդորրի ձեռքբերում և Աստծո հետ միավորում: Ս. Հովհան Մանդակու-
նւո վերոբերյալ հատվածում խոսվում է լոկ աղոթքի առաջին գործառույ-
թի մասին, ինչը միանգամայն հասկանալի է, հաշվի առնելով մեծ հայ-
րապետի գրական գործունեության հիմնականում հովվական ուղղվա-
ծությունը: Սակայն մյուս երկու գործառույթները նույնպես նրա օրոք 
հայտնի էին Հայաստանում, ինչի, թերևս, լավագույն ապացույցը դեռ 5-
րդ դարում արված ս. Նեղոս Սինայեցու իմանալի և հոգևոր աղոթքին 
նվիրված խոսքի հայերեն թարգմանությունն է: Աղոթքի կենսական անհ-
րաժեշտությունը քրիստոնյայի համար պայմանավորված է նախ և ա-
ռաջ այն հանգամանքով, որ առանց նրա անհասանելի է սրտի սրբութ-
յունը, որն, ինչպես գիտենք, ավետարանական երանության պատվի-
րաններից մեկն է: ճշմարիտ աղոթքը սրբագործում է սիրտը, ազատելով 
այն մեղսական խորհուրդներից և հնարավորություն ընձեռելով հայելու 
Ս. Երրորդության իմանալի լույսը, և այդ հայեցողության շնորհիվ վայե-
լելու անմահ կյանքի հավիտենական երանությունը: Այստեղ կարող է 
հարց ծագել՛ ինչ՞ կապ գոյություն ունի սրտի և զանազան իտրհուրդների 
միջև: Կարելի է ասել, որ եթե սիրտը հոգու էությունն է, ապա խորհուրդ-
ները հոգու ներգործություններն են, այսինքն՝ հուգու մեջ սկիզբ առնող 
այլազան մտքերը, հույզերը և զգացմունքները: Հոգևոր աղոթքի շնորհիվ 
խորհուրդները վերադառնում են սրտի մեջ և բարձրանում են դեպի Աստ-
ված: Այդ վերջնական նպատակին հասնելուց առաջ պիտի միասնական 
դառնա հոգին, քանի որ մեղքի հետևանքով հոգու ներգործությունները՝ 
խորհուրդները անջատվում են սրտից ու ցրվում են, կենտրոնանալով ոչ 
թե Աստծո, այլ արարածների վրա: Դա անհնարին է դարձնում Աստվա-

219 



ծիմացությունը: Ինչպես ասված է «Հաճախապատում»-ի մեջ. «...եթէ 
ժանգով մեղացն աղաեղեալ իցէ չար ցանկութեամբքն ե չար խորհր-
դովքն և չար գործովքն, ե ոչ սրրէ զխորհուրդս ե զզգայարանսն ե նայի ի 
վեր ի ճառագայթս աստուածութեանն որ ի Քրիստոսն է արդարութեան 
արեգակն, ոչ տեսանէ զլոյսն մեծ ամենասուրբ Երրորդութեանն, որ յի-
մանալիսն ծագէ ե լուսաւորէ զսուրբսն սրտիւ և զանարատսն անգամօք: 
Զի ժաոանգեսցեն զերանութիւնս կենացն անմահից, որ տայ զառհա-
ւատչեայ տեսութիւնն ի Քրիստոս Յիսուս»13: 

Հարկ է նշել, որ հայրախոսական ավանդության մեջ մտքերն ու 
խորհուրդներն իրարից տարբերվում էին: Աոաջինները նույնացվում էին 
մարդու մտածողությանը բնորոշ հասկացությունների, դաաալությու ն նե-
րի Ա մտահանգումների հետ, մինչդեռ երկրորդները ավելի հուզական ու 
զգացական բնույթ ունեին: Ըստ այդմ, եթե մտքերի բնական տեղն ուղե-
ղում է, ապա խորհուրդները պիտի ամւիոփվեն սրտի մեջ: Քրիստոնյա 
սուրբը մյուս մարդկանցից տարբերվում է հենց նրանով, որ նրա մոտ 
խորհուրդներն անջատված են մտքից, ինչի հետևանքով նա ի զորու է 
մտածել արտաքին աշխարհի մասին, և միաժամանակ իր սրտում ան-
դադար աղոթել Աստծուն: Սուրբ դաոնալու համար քրիստոնյան նախ 
շնորհի միջոցով պիտի մաքրագործի իր սիրտն, ազատելով այն կրքե-
րից: Հետո նա պիտի ձեոք բերի մտքի պայծառություն, և վերջապես, պի-
տի հասնի աստվածացման, և ըստ այդմ՝ փրկության: Այստեղ անհրա-
ժեշտ է նշել, որ խոսելով քրիստոնյայի մաքրագործման, պայծառացման 
և աստվածացման մասին, չպիտի մոռանալ, որ դրանք առավելապես ոչ 
թե մարդու անձնական ջանքերի, այլ աստվածային շնորհի ներգործութ-
յան արգասիք են: 

Հոգևոր կյանքն ու դրա արգասիքը հանդիսացող կատարելութ-
յունն ի սկգբանե եղել են նորկտակարանային հայտնության ներքին ա-
ռանցքը: Առաքելական ժամանակներից աո այսօր քրիստոնայները կոչ-
ված են եղել նմանեվելու իրենց երկնային Հորը, իսկ դա անհնարին է ա-
ռանց հոգևոր ճգնանքի: Իր էությամբ դա ստեղծագործական գործընթաց 
է, քանզի Նոր Կտակարանն, ի տարբերություն Հնի, օրենսգիրք չէ: Թեև 
Ավետարանն իր մեջ բազմաթիվ պատգամներ է պարունակում, այն չի 
կարող դիտարկվել որպես մի յուրօրինակ տեղեկատու, որի մեջ հավա-
տացյալը կարող է գանել բազում ու բյուրավոր կենսական հիմնահարցե-
րի ճիշտ պատասխանները: Նման մոտեցումը կհանգեցներ լոկ ձևական 
ու փարիսեցիական բարոյականությանը, որը միանգամայն խորթ է Ավե-
տարանի ոգուն, քանզի վերջինս Ս. Հոգու կողմից ներշնչված հույսի, 
հավատի, սիրո և ագաա խղճի գիրք է: 

Ամվտփելով, վարձենք տալ քրիստոնեական հոգևոր կյանքի ընդ-
հանուր բնութագիրը, ելնելով 5-րդ դարի հայ մատենագիրների վերոբեր-
յալ տեսակեաներից: 
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1. Քրիստոնեական հոգևոր կյանքն ունի, նախ և ստաջ, ներանձն 
բնույթ, քանզի Աստծո արքայաթյունը մարդու մեջ է: Կարելի է ասել, որ 
ներքին կատարելությունը ճշմարիտ հավատացյալի համար պիտի լինի 
նրա կյանքի հիմնական նպատակը: Ի տարբերություն հրեականության, 
արտաքին օրինապաշտությունը մեծ արժեք չունի, և չի ապահովում 
մարդու փրկությու նը, քանգի հակառակ դեպքում Փրկչի կարիք չէր առա-
ջանա: Արտաքին բարեպաշտությունն, անշուշտ, չի մերժվում, սակայն 
դիտվում է լոկ որպես հիմք, որի վրա կարող է կառուցվել հոգևոր կատա-
րելության ու սրբության վեհասքանչ շինությունը: Դեպի սրբություն ու 
փրկություն տանում է միայն ներքին, հոգևոր բարեպաշտության ճանա-
պարհը: 

2. Հոգևոր կյանքի կարևորագույն նախադրյալներն են սրտի կա-
տարյալ մաքրությունն ու Ս. Հոգու շնորհի ներըդունումը: Քրիստոնյա 
սուրբը ոչ թե լոկ բարձր բարոյականության տեր անձնավորություն է, այլ 
մի մարդ, որը մաքրագործվելով խստակրոն կյանքի ու ճգնավորության 
միջոցով դարձել է Ս. Հոգու, և ըստ այդմ՝ Ս. Երրորդության տաճար է 
դարձրել: Սրբերն ընդունում և ըմբռնում են աստվածային Հայտնությու-
նը, ապյտւմ են նրանով և իրենց կյանքով ապացուցում են այդ Հայտ-
նության ճշմարտացիությունը: 

3. Քրիստոնեական հոգևոր կյանքի առանցքն աղոթքն է: Այն հան-
գեցնում է ճգնավորի սրտում աո Աստված սիրո առաջացմանն, ինչն, իր 
հերթին, հոգևոր կատարելության և սրբության կարևորագույն նախա-
պայմանն է: 

ARTHUR MATEVOSYAN 

THE CHRISTIAN SPIRITUAL LIFE ACCORDING TO THE ARMENIAN 
CHURCH FATHERS OF THE V CENTURY 

The idea of a spiritual life has not only theoretical, but also the huge 
practica! value. Düring centuries it was the internal core and driving force of 
various cultures and civilizations. It rendered determining influence both on а 
private world of separate individuals, and on value system of whole peoples. 
Therefore the investigation of various forms and manifestations of spiritual life 
is of great scientific interest as without it our conceptions of the history of world 
culture in many respects would remain defective. The medieval armenian culture 
pertained to the number of those cultures in which the spiritual life was of great 
value. In this connection one can find the rieh material for research in the works 
of the armenian Church Fathers of the 5-th Century, mainly in " The diffuse 
discourses ", attributed to St. Gregory Illuminator, and in the discourses of St. 
John Mandakuni.The basic conclusions of our article can be set out in the 
following three items: 
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1. The Christian spiritual life has. first of all. interna! character. One ean 
say. that for true believer the internal perfection should be the basic purpose of 
his life. In contrast to judaism. the christianity puts litile value upon the external 
piety. It cant ensure the salvation of man, as otherwise the Coming of Savior 
would be unnecessary. The external observance of the religious Law, certainly, is 
not denied, however it is considered as the basis on which can be raised the 
building of the spiritual perfection. Only the internal, spiritual way conducts to 
sanctity and salvation. 

2. The preconditions for Unding an original Christian spiritual life arc the 
perfect purity of heart and reception of grace of the Holy Spirit. The Christian 
saint is not simply a highly moral person, but a person who purified itself by 
means of severe asceticism and a selfless life, and became a vessel of the Holy 
Spirit. The saint reeeives divine Rcvelation and proves Its validity by his whole 
life. 

3. The core of Christian spiritual life is the prayer. It awakes love to the 
God in the heart of the devotee, that, in turn, is the major precondition for 
finding sanctity and spiritual perfection. 
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Ո-ՈԻԲԵՆ ՄԱՆԱՍԵՐ6ԱՆ 

ՍԻՐԻԱՆ 49 - 48 ԹԹ.-Ի ՀՈՈՍԵԱ-ՊԱՐԹԵՎԱԿԱՆ 
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՍ ԵՎ ՍՐՏԱՎԱԶԴ 11-Ի 

ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ 

Հռոմում քաղաքացիական պատերազմի առաջին փուլը (49-48 
pp.) նշանավորվեց հոոմեա-պարթեական հակամարտության հան-
դարտմամբ: Խաոանի ճակատամարտում (մ.թ.ա. 53 մայիս) հաղթանակ 
տարած պարթևները 51-50 թթ. ձեռնարկեցին Սիրիան՝ Արևելյան Սի-
ջերկրածովքում Հռոմի հարստազույն մարզը նվաճելու փորձերը: 
Պարթևների երկու ներխուժումն էլ Սիրիա մատնվեց ծանր անհաջողութ-
յան, հանւփպելով հռոմեական զորքերի՝ (Կրասոսի բանակից պահպան-
ված երկու լեգեոնի) և տեղացի բնակչության՝ նախ և առաջ հելլենիստա-
կան քաղաքների դիմադրությանը՛: 

49 թ.-ի օգոստոս - սեպտեմբեր ամիսներին Գնեոս Պոմպեոսը 
պարթևական արքունիք առաքեց դեսպանություն Հուփռս Կեսարի դեմ 
ռազմական դաշինք կնքելու առաջարկով2: Օգնության դիմաց Արշակու-
նի արքայից արքա Օրոդես II (57-38 թթ.) հռոմեացիներից պահանջեց 
հանձնել իրեն Սիրիան3: Համաձայնություն չստանալով, Օրոդեսը կա-
պանքների մեջ գցեց Հռոմի դեսպանին' Լուկիլիոս Հիռոսին: Այնուամե-
նայնիվ, չնայած Սիրիայի նկատմամբ իր հավակնությանը և իր թշնա-
մական վարվելաձևին Օրոդեսը ձեռնպահ մնաց Սիրիայի վրա հարձա-
կումից: Պարթևները չփորձեցին գրավել Սիրիան նաև շուտով ստեղծ-
ված բարենպաստ իրադրության մեջ, երբ 49 թ.-ի աշնան կեսին Սիրիայի 
կուսակալ (պրոկոնսուլ) Սկիպիոնը, ակներևաբար, ենթարկվելով Պոմ-
պեոսի պահանջին, դուրս բերեց Սիրիայից հռոմեական զորքերը՝ երկու 
լեգեոն և տեղացի բնակչությունից հավաքագրված հեծելազոր, որոնց 
առաջնորդեց դեպի Ասիա մարզը' փոքր Ասիայի արևմուտքում, այնտե-
ղից Հունաստան' Պոմպեոսի բանակատեղը, հասնելու մտադրությամբ4: 

Համաձայն հավաստի աղբյուրի տվյալների՛ Սիրիայի բնակչութ-
յունը այդ պահին խիստ տագնապած էր պարթևների հարևանությունից 
և վախենում էր պարթևների դեմ պատերազմից : 

Այսպիսով 49 թ.-ի աշնանից մինչև 48 թ.-ի վերջը (ներառյալ սեպ-
տեմբերը, երբ Կեսարը ափ իջավ Եգիպտոսում), այսինքն շուրջ մի տաբի 
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Սիրիան միանգամայն անպաշտպան էր մնում պարթևների դիմաց: Սա-
կայն Սիրիայի վրա հավակնելուց երբեք չհրաժարվող Օրոդեսը այդ ողջ 
ժամանակ ձեռնպահ էր մնում հարձակողական գործողություններից, 
պարթևները չէին անցնում Եփրատը: (Նրանք իրենց հաջորդ՝ թվով եր-
րորդ և չորրորդ ներխուժումները Սիրիա կատարեցին 46 և 41 թթ.՝): 

Օրոդեսի այդ չեզոքությունը՝ Հոոմում քաղաքացիական պատե-
րազմի աոաջին փուլում (49-48 թթ.)՝ Սիրիայում հռոմեական զորքերի 
լիակատար բացակայության պայմաններում, բացատրություն չստա-
ցած փաստ է: 

Պարթևների այդ դիրքը աոանց մեկնաբանման է թողնված Ա. 
Շերվին-Ուայթի երկում6: Ա. Բիվարը միայն հպանցիկ այն հիշատւսկում 
է7, Ռ. Ֆրայը այն շրջանցում8: Ա. Բոշչանինը, աոանց վտրձելու բացատ-
րություն տալ Օրոդեսի դիրքորոշման պատճառներին, ենթադրում է. թե 
Պոմպեոսը իբր հաշտվել էր Սիրիայի՝ պարթևական նվաճման հնարա-
վորության հետ9: Այդ սպառնալիքը չիրականացավ, և Պոմւգեսսը. պետք 
է կարծել, բավականին հիմքեր ուներ վստահ լինելու՝ Սիրիայի՛ 
պարթևների հարձակումից ապահով լինելու համար: 

Եղած աղբյուրներում որևէ ցուցման բացակայությունը Պարթևա-
կան տերության մեջ ներքաղաքական իղրտումների վերաբերյալ՝ 49-48 
թթ. (և ի դեպ հաջորդ տարիներին) հիմք է տալիս պնդելու, որ Օրոդեսի 
ռազմական զսպվածությունը սիրիական հարցում պայմանւսվորվւսծ 
պիտի լիներ պարթևական տերության արտաքին քաղաքական հարաբե-
րություններով: Անհրաժեշտ է նկատի առնել 49 և 48 թթ.-ին Հռոմի և 
Պարթևստանի նկատմամբ Արտավազդի վարած քաղաքականությանը՛ 
այդ քաղաքականությունը բացահայստղ փաստերը. 

Հայոց արքայի գահակալման 6 և 7 տարիներով' այսինքն հենց 49 
և 48 թթ. թվագրված են նրա դրամահատումները, որոնց վրա նա հանդես 
է գափս «արքայից արքա» տիտղոսով10: Այսպիսով, մեր ւսոջև կարևոր 
վկայություն է հայոց թագավորի կողմից Արշակունիների մենաշնորհը 
համարվող մեծատիրական տիտղոսը ընդունելու մասին : (Տվյալ տիտ-
ղոսի առկայությունն արտացոլում էր իր կրողի միջազգային դրությունը՛ 
քաղաքական վերադասությունը հարևան թագավորությունների նկատ-
մամբ՛ կամ դրան հավակնությունը)' : 

Սույն քայլով Արտավազդը ազդարարում էր իր տարածքային հա-
վակնությունների մասին՝ պարթևներին հպատակ Ատբպատականի և 
Հյուսիսային Սիջագետքի թագավորությունների նկատմամբ, որոնք 
նախկինում գտնվում էին Տիգրան Մեծի տիրապետության ներքո՛4: 

Արտավազդի կողմից արքայից արքա տիտղոսի յուրացնելը 49 և 
48 թթ.-ին անկարելի է դիտարկել մեկուսացված իր հարաբերությունների 
բնույթից Հռոմի հետ՝ նույն 49 և 48 թթ.-ին: 
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49 թ.-ին Արտավազդը բացահայտորեն աջակցեց Գնեոս Պոմ-
պեոսին նրա պատերազմում ընդդեմ Հուլիոս Կեսարի: Համաձայն Լո-
կանոսի պոեմի տվյալների, 49-ին Հայաստան ռազմական օգնություն 
ստանալու նպատակով ժամանեց Գն. Պոմպեոսի ավագ որդին՝ Գնեոս 
Պոմպեոս-Կրտսերը : Հ. Կեսարը 49-ի դրությամբ թվարկելով Պոմպեո-
սի բանակում օտարազգի կոնտինգենտները չի հիշատակում հայերին16: 
Ապպիանոսը նույնպես այդ պահի համար չի նշում Պոմպեոսի բանա-
կում հայկական զինուժի ներկայությունը 7: Սակայն, 48 թ.-ի ամռանը 
Փաոսալոսի ճակատամարտում, համաձայն Ապպիանոսի հաղորդման, 
արդեն մասնակցում էր Սրտավազդ արքայի առաքված հայկական հե-
ծելագունդը18: Արտավազդի գործողությունները Հռոմի և Պարթեստանի 
նկատմամբ 49 և 48 թթ.-ին, անշուշտ թելադրված էին սեփական շահերը 
իրականացնելու ձգտմամբ՝ հռոմեա - պարթևական դիմակայության 
պայմաննեյտւմ: 

Հռոմեա - պարթևական ստրատեգիական շրջափակման մեջ 
գտնվող Հայաստանի համար հռոմեական աշխարհակալության 
(մրցակցող տերություններից ուժեղագույնի) քաղաքացիական պատե-
րազմում պառակտվելը ստեղծում էր ընդհանուր առմամբ աշխարհաքա-
ղաքական հեռանկարային կացություն՝ հղի գործողության որոշակի ա-
զասաւթյամբ: 

Հարկ է նշել այն հանգամանքը, որ 49 - 48 թթ. բալկանյան ռազ-
մաբեմից Հայաստանի հեռավորության պատճառով Արտավազդը ի վի-
ճակի էր զերծ մնալու հռոմեական ներքաղաքական կոնֆփկտի մեջ 
ներգրավվելուց: Այդ նրան ավելի դյուրին էր անել, քան 54-53 թթ.-ին 
խուսափել Կրասոսի հակապարթևական արշավանքին մասնակցությու-
նից": 

Հռոմի հանդեպ դիրքորոշման մեջ խարխափելի է որոշակի հե-
տաքրքրությունը: 49-48 թթ.-ին Արտավազդի ցուցաբերած հակա-
պարթևական տարածքային հավակնությունը համընկնում էր պարթևա-
կան հավակնությունների հետ՝ Սիրիայի հանդեպ, այսինքն չեզոքացնում 
դրանք, և առկա իրադրության մեջ միակ երևեփ արտաքին քաղաքական 
պատճառն էր, որը պիտի կասեցներ անպաշտպան Սիրիայի գրավվելը 
պարթևների կողմից: 

53 թ.-ին իր դիրքով պարթևների ռազմական հաւլթանակը ապա-
հոված հայոց թագավորը, այժմ, սպառնափց գիրք գրավելով նրանց թի-
կունքին, իր դժկամությունն էր ցուցաբերում պարթևների առավել հզո-
րացման՝ տարածքային աճի հնարավորության հանդեպ: Հետագայում 
պարթևներին այլևս չվիճակվեց ՜նման բարեպատեհ իրավիճակ՝ և նրանք 
հարկադրված էին 46 և 41-38 թթ.-ին Սիրիայի նվաճման իրենց վարձե-
րում պայքար մղել այնտեղ վերահաստատված հռոմեական զորքերի 
դեմ: 
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Այսպիսով. Արտավազդի հւսկապարթևական դիրքորոշումը 49-4Տ 
թթ.-ին (փաստորեն պատերազմական իրադրությունը իր և Օրոդեսի 
միջե), թույլ էր տւսփս հռոմեական կողմին դուրս բերել իր զորքերը Սի-
րիայից: Սակայն հարկ է նշել, որ հռոմեացիների համար տւ[յւպ պարա-
գաներում կարևոր նշանակություն էր ստանում դաշինքի վերանորոգումը 
Արտավազդի հետ' հայոց թագավորի կողմից պրոհռոմեական դիրքորոշ-
ման հավաստումը: Հենց այդ դաշինքը հնարավոր էր դարձնում հռոմեա-
ցիներին՝ Պւսմպեոսին և իր կողմնակիցներին վստահ լինել Սիրիայի ան-
ձեռնմխելիության համար, այնտեղից Սկիպիոնի զորքերի դարս բերե-
լուց հեստ: Դրանով իսկ ստեղծվում էր մի իրավիճակ, որի շահավետութ-
յունը Արտավազդի հւսմւսր ակնառու էր: 

Քաղաքական մերձեցումը Պոմպեոսի հետ թույլ տվեց հայոց ար-
քայի 49-48 թ.-ին հանդես գալ փաստորեն որպես Սիրիայի անվտան-
գությունը և առհասարակ Արևելյան Սիջերկրւսծովքում հռոմեական թի-
կունքի ապահովությունը երաշխավորող կողմ: Այդ քաղաքական արդ-
յունքի նշանակությունը լիովին կգնահատվի, եթե նկատի առնենք, որ 
Արտավազդի կողմից այն ձեռք բերվեց՜ Հռոմեական աշխարհակալութ-
յան անհաշտ քաղաքացիական պատերազմում՝ պառակտվելու պայ-
մաններում, մի պատերազմում որտեղ կողմերի ուժերի հարաբերակցութ-
յունը այդ պահին չէր խոստանում դրա արւսգ և որոշակի հւսնգուցւպու-
ծումը: 

Այստեղ, հռոմեական շահի պաշտպանության քողի տակ արդեն 
զանազանեփ է հաջորդ տարիներին՝ 36-34 թթ.-ին Արտավազդի հետամ-
տած բուն նպատակը՝ Հայաստանի մեծատիրական դիրքի վերականգ-
նում՝ Հռոմի և Պարթևստանի երկուստեք թուլացման համընթաց: 

RÜBEN MANASERYAN 

SYRIA IN THE ROMAN-PARTIIIAN RELATIONS IN 49-48 B.C. AND TUE 
ATTITÜDE OF ARTAVAZDES II 

In the year 49 the King of Kings Orodcs in negotiations with Pompey claimcd 
the Syria as concession for his mililary assistance. After the departure of Roman 
troops from Syria in the second half of 49 and during the a!l 48. Orodcs, in spite of his 
pretentions on Syria. abstained from its annection. The causcs of Orodcs neutrality 
consist in threatening attitude of Artavasdes, King of Armenia, who renovated by this 
time his alliance wilh Rome - Pompey's party and adopted the title of King of Kings 
(teslifyed on his coinage just in 49 and 48 years). So, Artavasdes advanced his 
pretentions on the parfhian territories (Atropatene and North Mespoiania) in the rear 
of Orodes. The alliance with Armenian king permitted Pompey to lead away from 
Syria roman troops (two legions under the command of Scipion) in order to carry 
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them in Greece. Artavasdes himself wasn't intercsted in the exccssive growth ofeach 
of his powerftil neighbours - Roman and Paithian Empires. 
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ԱՐՏԱԿ ա1Վ_ՍՒՍ5ԱՆ 

ԳՐԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՎԻՃԱԿԸ IV ԴԱՐԻ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

Նախաքրիստոնեական Հայաստանում հայտնաբերված գրավոր 
մշակույթի հուշարձանների ուսումնասիրությունը թույլ է տափս այսօր ո-
րոշակիորեն խոսելու հինգ տեղածին ե ես հինգ ներմուծված գրահամւս-
կարգերի կիրառության մասին: 

Նյութական վկայությունների բացակայության հետևանքով այ-
սօր դժվար է փուփն պարզել, թե ինչ իրադրություն էր տիրում Հայաստա-
նի գրավոր մշակույթի ոլորտում քրիստոնեության պետական կրոն 
հռչակման նախօրյակին, ուստի ստիպված ենք բավարարվել մատե-
նագրական տեղեկություններով: 

Դատելով պահպանված մատենագրական տեղեկություններից՛ 
Հայաստանի տաճարներում շարունակում էին կիրառվել հայալեզու մե-
հենագրերը, իսկ թագավորական գրագրության ոլորտում քաղաքա-
ցիություն էր ստացել հունական այբուբենը3: 

Քրիստոնեության պետականացումից հետո փոխվեց նաև Հա-
յաստանի գրային իրավիճակը: Հայկական մեհենագրությունը, որպես 
նախորդ կրոնի գրահամակարգ, արգելվեց և դուրս մղվեց կիրառությու-
նից, իսկ աոանձին մեհենանշանները շարունակեցին կիրառվել հայ ի-
րականության մեջ հմայագրերի, վարպետների նշանների և այլ գաղա-
փարս! կիր-նշա ն ների տեսքով («նշանագիրք իմաստնոց» ցանկերը միջ-
նադարյան մատյաններում, իմաստակիր նշանները կիրառական ար-
վեստում և այլն)4: 

Տրդատ 111-ի հրամանով արքունի գրագրության, հոգևոր քարոզ-
չության և ուսման ասպարեզներում հաստատվեցին հունարենն ու ասո-
րերենը5: Հունարեն ու ասորերեն դպրության կենտրոններ հիմնվեցին 
նաև Արշակ Բ-ի օրոք՝ Ներսես Մեծի նախաձեռնությամբ6: 

360-ական թվականներին, Մովսես Խորենացու հաղորդման հա-
մաձայն, Սերուժան Արծրունու կողմից հունարեն դպրության արգելման 
և պարսկերենի պարտադրման վարձ է արվում (գիրք Գ, գլ. ԼԶ), ինչը, 
սակայն, հաջողությամբ չի պսակվում: 
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Ղազար Փարպեցին հայտնում է, որ Վոամշապուհից առաջ՝ Խոս-
րով արքայի օրոք շարունակում էին տիրապետող դիրք ունենալ հունա-
րենն ու ասորերենը. «՛Մանուկ հասակում սովոր եթ վ հունարեն դպրութ-
յոէնր, Մաշտոցը Հայոց արքա Խո и րով ի արքունիքում զինվորական ծա-
ռայության Էր և կարգված արքունի մատենագիր դպիրների խմբի մեջ, 
քանի որ արքունի դպիրներն այն ժամանակ Հայոց թագավորների վճիո-
ների ա հրովարտակների գործը կատարում էին ասորերեն т հունարեն 
1եցաներով... եկեղեցական արարողությունները Լ Սուրբ Գրքի ընթեր-
ցումները Հայաստանի վանքերում ու եկեղեցիներում կատարվում Էին ա-
սորերեն, որից ոչինչ չէին հասկանում կամ օգտվում այսպիսի մեծ երկրի 
բնակիչները... Եվ երանելի այր Մաշտոցն այդ մասին երկար ժամանակ 
խորհում էր ու /ափս իր ներսում. չէ" որ կային հայերեն լեզվի նշանագ-
րեր, որոնցով հնարավոր է սեփական ձայնով և ոչ թե մուրացածո լեզվով 
եկեղեցիներում շահել տղամարդկանց ու կանանց և առհասարակ բազ-
մության սրտերը/?՝. 

Մովսես Խորենացին վկայում է նաե, որ Պարսկաստանի գերիշ-
խանության տակ անցած Արևելյան Հայաստանի արքունիքում Վռամ-
շապուհ արքայի օյտք կիրառվել է պարսկերենն՝ իր գրով. «... այն օրից, 
որ Մեսրոպն արքունական դռնից հեռացավ, նա (Վոամշապուհ արքան) 
ոչ մի ճարտար դպիր գտնել չէր կարողանում, որովհետև պարսկական 
գիր էին գործածում» : Իսկ իր ապրած ժամանակի մասին Մովսես Խորե-
նացին տեղեկացնում է. «... կային պարսից և հանաց գրեր, որոնցով 
գրված այժմ գտնվում են մեզ մոտ անթիվ քանակությամբ գրություններ, 
գյուղերի ու գավառների, յուրաքանչյուր տների սեփականության, ընդ-
հանուր վեճերի ու դաշինքների, մանավանդ, սեպուհական ազնվակա-
նության ծագման վերաբերյալ»9: 

Համադրելով Ագաթանգեղոսի, Մովսես Խորենացու և Ղազար 
Փարպեցու տեղեկությունները՝ կարելի է եզրակացնել, որ քրիստոնեութ-
յան պետականացումից հետո արքունի գրագրության, հոգևոր քարոզ-
չության և ուսման ասպարեզներում ասորերենի ու հունարենի գործած-
ման Տրդատ Գ-ի սահմանած կարգը վտվտխվել է Խոսրով արքայի 
գահընկեցությունից (389 թ.) հետո, նշված երկու լեզուներով դպրություն-
ներին Արևելյան Հայաստանի պաշտոնական գրագրության համակար-
գում ավելացել է պահլավերենի (միջին պարսկերենի) կիրառությունը: 
Այս իրավիճակում է, որ Մեսրոպ Մաշտոցի հանճարեղ գյուտով սկզբնա-
վորվեց հայ նոր դպրությունը: 

Հայ մատենագիրները տեղեկացնում են IV դարի Հայաստանում 
կոթողային արձանագրությունների մշակույթի առկայության մասին, ին-
չի ակունքները, հասկանալիորեն գափս են նախաքրիստոնեական ժա-
մանակաշրջանից10 և շարունակվում մաշտոցյան դպրության առաջին 
իսկ դարում ': Բերենք այդ մասին վկայություններ: 
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Զենոբ Գլակի զրառմամբ Հովհսւն Մամիկււնյանի «Տարոնի պատ-
մության» էջերում պահպանվել են մեր նյութին առնչվող ուշագրավ տե-
ղեկություններ, որոնք վերաբերում են Հայաստանում քրիստոնեությունը 
պետականացնելու դեպքերին: Հայոց վերջին՛ Արձան քրմապետի կողմ-
նակիցների ե նոր քրիստոնեացած թագավորի ու իշխանների ճակատա-
մարտից հետո ընդհանուր թաղում կատարվեց ե հուշարձան կանգնեց-
վեց զոհվածների հիշատակին, որին «ասորի և հեԱենացի գրով և յոյն ե 
իսմայէլացի նշանով» գրեցին հետևյալը. «Sbr/ի ունեցավ աոաջին պա-
տերագմը. այստեգ է հանգչում հույժ քաջամարտիկ Արձան քրմապետը, 
նրւս հետ նաե հագար երեսունութ հոգի, որոնք կռվեցին հանան Գիսանե 
կառքերի ե հանան Քրիստոսի»՝2. 

Սեբեոսին կից Անանունի երկում հեղինակը վաղ շրջանի պատ-
մության իր սկզբնաղբյուրների մասին հաղորդում է հետնյալը. «... Այն-
տեղ նայելով Մւսրաբա փիլիսոփա Մծարնացա մատյւսնր [այն արձա-
նագրությունը], որ նա գտավ պան վրա գրոշմված, Անուրն քաւյաքում, 
Աանատրակ արքայի ապարանքում, արքունական տաճարի գռան հան-
դեպ, արքայական կայանի ավերակների տակ ծածկված, երբ որ այղ 
տաճարի պաները պահանջեցին պարսից արքայի դուռը ե երբ սյուների 
պատճառով բացեցին ավերակները, հանդիպեցին արձանագրությանը ՝ 
դրոշմված վեմի վրա՝ Հայոց և Պարթեաց հին թագավորների տարիները՝ 
հունարեն գրությամբ: Մա գտնելով Ս]ւջագետքամ, նրա աշակերտների 
մոտ, կամեցա ձեզ պատմել, որովհետև սա աներ այսպ/յսի վերնագիր՝ 
«Ես՝ Ագաթանգեդոս գրիչս, այս արձանի վրա իմ ձեռքով գրեցի Հայոց 
առաջին թագավորների տարիները ՝ քադելով քաջն Տրդատի հրամա-
նով», որի պատճենը կտեսնես քիչ հետո, իր տեղամ»ո \ 

Գրային հուշարձանների մյուս խումբը, որ գոյություն է ունեցել IV 
դարում, կազմում են այն գործերը, որոնք ստեղծվել (կամ թարգմանվել) 
են նախաքրիստոնեական ժամանակաշրջանում, չեն արգելվել նոր կրո-
նի քարոզիչների կողմից և հասել են մինչև V դար: Դրանցից, մասնավո-
րապես, հիշատակելի են Մովսես Խորենացու օգտագործած սկզբնաղբ-
յուրներից Մար Աբաս Կատինայի, Օղյումպ քրմի, Բարդածանի աշխա-
տությունները: 

Հայագիտական ուսումնասիրություններում երկար քննարկումնե-
րի առարկա է եղել (և շարա նակում է մնալ) չորրորդ դարի օտարալեզու 
հայ գրականության խնդիրը, մատնանշվել են մի շարք աշխատություն-
ներ, որոնք, մեծագույն հավանականությամբ, պետք է ստեղծված լինեն 
IV դարում: Դրանք հիմնականում կրոնական, վկայաբանական-պատ-
մողական բովանդակություն ունեցող գրական հուշարձաններ են, որոնց 
ստեղծման անհրաժեշտությունը թելադրված էր նոր կրոնի քարոզչա-
կան-գաղափարախոսական պահանջներով: Մենք այստեղ կանգ չենք 
առնի այս հիմնահարցին, քանի որ վերջինս դեռ պետք է դառնա հատուկ 
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ուսումնասիրության առարկա, և կբավարարվենք միայն այն աշխա-
տանքների թվարկումով, որոնց IV դարում ստեղծված լինելր, մեր կար-
ծիքով, կասկած չի հարուցում: Մասնավորապես, լուրջ հիմքեր կան եզ-
րակացնելու, որ Մգաթանզեւրաի «Հայոց պատմության» մի քանի հատ-
վածներ (Գրիգոր Պարթևի վարքր, Խոսրովի և Տրդատի պատմությունը, 
Հռիփսիմյաց վկայաբանաթյունր) IV դարում գրվել են հունարեն, իսկ V-
ում թարգմանվել և խմբագրվեի IV դարում ասորերենով պետք է գրված 
լինեին Զենոբ Գլակի երկի մի քանի հատվածներ, նույն դարում հունա-
րեն պետք է գրված լինեն հետագայում «Կանոնագիրք Հայոց» ներմուծ-
ված մի քանի հատվածներ («Կանոնք սրբոյն Գրիգորի Պարթեւի... յա-
ւելումն իՆիկիւսկան կանոնս», «Կանոն Լուսաւորչին», «Սահմանադրու-
թիւն կարգաց»-ի վւսգ շերտերը, «Կանոն սրբոյն Գրիգորի Պարթեւի, 
դարձեալ հարցումն եւ պատասխանիք նորա», Վրթանես կաթողիկոսի և 
Երուսաղեմի Մակար հայրապետի թղթերը և ւսյլն), Արտիթես եպիսկո-
պոսի պատասխան թուղթը Մարկոս միայնակյացին, որն օգտագործում 
է Մովսես Խորենացին իր երկրորդ գրքի Ձ գլխում, «Հարցումն տեառն 
Ներսէսի Հայոց կաթողիկոսի առ Եպիփան միայնակյաց» բնագիրը, Աշ-
տիշատի ժողովի կանոնները և այլն : 

Չորրորդ դարի Հայաստանում ստեղծված գրային իրավիճակի 
մասին ուշագրավ երկու վարկած է առաջ քաշել Գ. Խ Սարգսյանը: Նա 
ընդունում է նախաքրիստոնեական Հայաստանում հայալեզու դպրութ-
յան հնարավորությունը, անգամ շուրջ 500-ամյա պատմագրական 
անընդհատ ավանդույթի գոյությունր 5 և կարծում, որ չորրորդ դարում ևս 
հայալեզու դպրությու նը չի ընդհատվել, այլ արտահայտվել է հետերիոգ-
րաֆիւսյի («այլալեզվագլտւթյան») եղանակով: Վերջինիս համաձայն՝ օ-
տարներից փոխառված գիրը կիրառվում էր բառերի նույն գծագրութ-
յամբ, սակայն կիրառողներն այն ընթերցում էին ոչ թե տվյալ գիրը ստեղ-
ծող ժողովրդի լեզվով, այլ իրենց լեզվի նույնիմաստ բառով՛ : Տարիներ 
անց նա հանդես եկւսվ նոր տեսակետով: Ընդունելով քարոզչության ըն-
թացքում սինքրոն թարգմանության կարևոր դերը՝ նա առաջ քաշեց IV 
դարի Հայաստանում նաև հետերոէպիկայի («այլալեզվախոսության») 
առկայության հարցը, ինչը մասնակիորեն որոշ ժամանակ կարող էր բա-
վարարել գրի պահանջը: Ընդ որում, հունաբան և ասորաբան դպրոցնե-
րի ծնունդը, Գ. Խ. Սարգսյանի կարծիքով, հայ իրականության մեջ կա-
րող է կապվել IV դարի հետերոէպիկ ավանդույթի հետ՛7: 

Հայագիտության մեջ շատ է արծարծվել օտար (արամեական, 
հունական, ասորական, պարսկական) գրերով հայալեզու դպրության 
գոյության խնդիրը: Առանց խորամուխ լինելու հարցի մեջ և վկայակոչե-
լու այդ մասին եղած տվյալներն ու հայտնված կարծիքները՛", այստեղ 
բավարարվենք միայն նշելով, որ թեպետ տեսականորեն լիովին հնարա-
վոր է նախամաշտոցյան Հայաստանում օտարագիր հայերեն գրության 
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գոյությունը, ներկայումս այդ մասին վկայող որևէ նյութական վկայութ-
յուն չունենք Աւնչպես որ չունենք նաև IV ղարի հունարեն և ասորերեն 
ձեռագրեր կամ պատառիկներ, կոթողներ, հետերիոգրաֆիայի նմուշ-
ներ)... 

Եվ վերջում մի շատ քննարկված, բայց պատասխան չգտած հար-
ցի մասին: 

Հինգերորդ դսդտւմ հանրահայտ էր, որ գոյություն են ունեցել հայ-
կական գրեր, և Սեսրոպ Մաշտոցն իր այբուբենի գյուտից առաջ ջանա-
ցել է գտնել ու կիրառել ղրանո. այդ են վկայում Կորյունը, Մովսես Խորե-
նացին և Ղազար Փսդւպեցին 9: Ի՞նչ գրեր էին դրանք: 

Թերևս կարելի էր ենթադրել, որ խոսքը վերաբերում է մեհենագ-
րռւթյւսն մասին պահպանված հիշողությանը: Սակայն այն փաստը, որ 
մատենագիրները գործածում են «ալ փւսբ ետ սերի նշանագրեր», «տառե-
րի նշանագրեր» եզրերը, մղում է մտածելու, որ տեղեկությունները վերա-
բերում են ոչ թե բառա-վանկային մեհենագրական համակարգին, այլ 
այբուբենի: Այս դեպքում պետք է պատասխանել մեկ այլ հարցի՝ հնա-
րավո՞ր է, արդյոք, IV դարում գոյություն ունեցած լիներ հայկական այ-
բուբեն: Փաստերի բացակայության պատճառով հարցին առայժմ հնա-
րավոր չէ վերջնական պատասխան տալ՝ ո՛չ դրական, ո՛չ էլ բացասա-
կան: Սակայն արժե այստեղ հիշատւսկել հայագիտության մեջ գրեթե 
անռւշադրության մատնված եթովպական ավանդազրույցը, որի համա-
ձայն՝ Տրդատ Գ-ի օրոք երկու սրբակյաց հայեր՝ Թադեոսն ու Մարտի-
րոսը, ստեղծել են 24 տառանոց այբուբեն հայոց լեզվի համար20: Թե ինչ 
է թաքնված այս ավանդության հետևում, մնում է,հետագա ուսումնասի-
րության խնդիր: Այդուհանդերձ, նման տեղեկության գոյությունը թույլ է 
տափս ենթադրելու, որ Տրդատ Գ-ի օրոք կարող էր ստեղծվել այբուբեն 
հայերենի համար, իսկ թե ինչու դա չի պահպանվել, այդ մասին կարեփ է 
անել միայն ենթադրություններ, այն էլ մեծ վերապահումներով... 

Ամփոփելուց առաջ ընդգծենք, որ հինգերորդ դարում գրական 
հայերենի մշակվածության բարձր մակարդակը և գրաբարի բառապա-
շարը ևս վկայում են հօգուտ հայերենի՝ նախամաշտոցյան դարաշրջա-
նում (ինչպես նախաքրիստոնեական, այնպես էլ IV դարում) երկարատև 
գրավոր մշակման ենթարկված փնելու իրողության: 

Այսպիսով տեսնում ենք, որ Հայաստանի IV դարի գրային իրավի-
ճակն ուրվագծվում է հետևյալ կերպ. 
1. Տրդատ Գ-ի հրամանով քրիստոնեության պետականացումից հե-

տո արքունի գրագրության, հոգևոր քարոզչության և ուսման աս-
պարեզներում գործածվում են հունարենը և ասորերենը՝ իրենց 
այբուբեններով: 

2. Տրդատ Գ-ի սահմանած կարգը փոփոխվել է Խոսրով արքայի 
գահընկեցությունից (389 թ.) հետո, նշված երկու լեզուներով 
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դպրություններին Արևելյան Հայաստանի պաշտոնական գրագ-
րության համակարգում ավելացել է պահլավերենի (միջին պարս-
կերենի) կիրառությանը: 

3. Արքունի գրագրության գոյությունը ենթադրում է արքունական դի-
վանների գոյություն, որտեղ պետք է պահվեին արտաքին հարա-
բերություններին, պետական-իրավական ակտերին վերաբերող ե 
հասարակական կարևորություն ունեցող փաստաթղթեր: 

4. Հոգևոր քարոզչության և կրթական ասպարեզների առկայությունն 
ինքնին ենթադրում է ուսումնական, գիտա-կրթական ձեռնարկնե-
րի գոյությունը նշված լեզուներով: 

5. Շարունակում են շրջանառության մեջ գտնվել այն գործերը, ո-
րոնք ստեղծվել (կամ թարգմանվել) են նախաքրիստոնեական 
ժամանակաշրջանում և չեն արգելվել նոր կրոնի քարոզիչների 
կողմից (նաև հասել են մինչև V դար): 

6. IV գարի Հայաստանում առկա է կոթողային արձանագրություն-
ների մշակույթը: 

7. Նոր կրոնի քարոզչական-գաղափարախոսական պահանջներով 
պայմանավորված՝ ստեղծվում են հիմնականում կրոնական, 
վկայաբանական-պատմողական բովանդակություն ունեցող գրա-
կան հուշարձաններ: 

8. Լուրջ հիմքեր կան ենթադրելու IV դարի Հայաստանում հետե-
րիոգրաֆխսյի («այլալեզվագրության») և հետերոէպիկայի («այ-
լալեզվախոսության») լայն կիրառության գոյությունը: 

9. Չի կարելի բացառել օտար (արամեական, հունական, ասորա-
կան, պարսկական) գրերով հայալեզու դպրության գոյության 
հնարավորությունը: 

10. Որոշակի վերապահումով, ելնելով եթովպական ավանդազրույ-
ցից, կարելի է ենթադրել, որ Տրդատ Գ-ի օրոք վարձ է արվել 
ստեղծելու այբուբեն հայերենի համար: 

ARTAK MOVSISYAN 

T H E S I T U A T I O N O F W R I T I N G C U L T U R E O F A R M E N I A 
I N T H E I V C E N T U R Y 

Under the king Trdat (Tiridates) III (298-330) the Christianity was adopted as 
a State religion, Armenian pre-Christian writing (mehenagir) was forbidden, afiter that 
Greek and Syrian became official languages of the Greater Armenia. Since 389 
Pahlavic (middle Persian) became the official language in Eastern Armenia as well. 

In article author shows the Situation of writing culture in Armenia during the 
IV Century, after adopting Christianity and before invention of aiphabet by St. Mesrop 
Mashtotz. 
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ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Տեղածին գրահւսմակւսրգերն հն Հայաստանի վադբրոնգեղարյան 
գաղափարագրությունը, Հայաստանի գծային գիրը, Վանի թագավորության 
մհհենագրությունը, առեղծվածային հսկայանշանները և Հայւսստանյան նոր 
սեպագիրը, իսկ երկրորդ խմբի մեջ են մտնում խեթւս-լուվիական 
հիհրոգլիֆիկան, ասուրա-բաբելական և Վանի թագավորության սեպագիր 
համակարգերը, արամեական ե հունական այբուբենները (հանգամանորեն 
տե՛ս Մովսիսյան Ա. Ե.,Նախամաշտոցյան Հայաստանի գրային 
համակարգերը, Երևան, 2003, էջ 8-40, 50-170,200-212): 

2. Այդ են վկայում հայ Լ օտար մատենագիրների մի շարր տեղեկություններ: II-
III դարերի հույն պատմագիր Փիլոստրատոսը «Ապոլոն Տիանւսցու վարքը» 
երկում հաղորդում է հետնյալ տեղեկությունը. «Պատմում են նույնպես, որ մի 
անցւսմ Պամփյոււիայումբռնվել է մի հովազ, որի ոսկյա մանյակի վրա 
հայերեն տառերով գրված էր հետևյաւը. «Արշակ թագավոր ՝ Նյուսիա 
աստծուն», այսինքն՝ Նյուսիա աստծուն նվեր Արշակ թագավորից: Այս 
Արշակն այս ժամանակ հայոց թագավորն էր Ն իր բռնած հովազը այդ 
կենդանու մեծության պատճառով Օվիրել Էր Դիոնիսոսին: Դիոնիսոսը 
հնդկական Նյուսիայի պատճառով հնդկացիներից ե արևելյան 
ժոդովուրդներից կոչվում էր Նյոաոս» (Հարությունյան Ի., Հայոց գրերը, 
Թիֆլիս, 1892, էջ 252; Հայ ժողովրդի պւստմության քրեստոմատիա, I, Ե., 
1981, էջ 619-620, թարգմ. Ի. Հարությունյանի): Խոսքն այստեղ 34-35 թվա-
կաններին թագավորած հայոց թագավոր Արշակ Ա-ի մասին է: 

Մեկ այլ հույն պատմիչի՝ Հիպպոփտիսի «ժամանւսկագրությւսն» մեջ, 
որը գրի է առնվել234-235 թվականներին, սեփական դպրություն ունեցող ժո-
ղովուրդների մասին հաղորդվում է. «...նրանք, որոնք ուսեն դպրության, 
հետևյալներն են. երրայացիները, լատինացիները, որով և հռոմեացիներն են 
վարում, սպանացիները, հույները, մարերը և հայերը»(Հայ ժողովրդի 
պատմության քրեստոմատիա, I, Ե., 1981, էջ 621, թարգմ. Ա. Գ. 
Աբրահամյանի): 

Նւսխամաշտոցյան Հայաստանում գրի ու գրականության երկարատև 
ավանդույթի գոյության ամենախոսուն փաստը Ագաթանգեղոսի «Հայոց 
պատմության» մեջ պահպանված հաղորդումն է դպրության Տիր աստծո և 
նրա մեհյանի մասին. «Ապա ինքն իսկ (Տրդատ) թագավորը ամբողջ զորքով 
հանդերձ Վաղարշապատ քաղաքից շարժվեց գնաց Արտաշատ քաղաքը՝ 
ւսվերելու այնտեղ գտնվող Անահիտ դիցուհու բագինը և այն, որ Երազամույն 
կոչված տեղերում էր գտնվում: Նախ ճանապարհին հանդիպեցին քրմական 
գիտության դպիր, Ռրմիզդի (Արամազդի) գրչի Դիվան կոչված երազացույց, 
երազահան պաշտամունքի Տիր աստծո ճարտարության ուսման մեհյանը և 
ամենից առաջ սկսեցին այն քանդել, այբեւ ավերել» (Ագաթանգեղոս, Հայոց 
պատմություն (քնն. բնագիրը Գ.Տեր-Մկրտչյանի և Ա. Կանայանցի, աշխ. 
թարգմ. և ծանոթ. Ա. Տեր-Ղևոնդյանի), Ե., 1983, ՃԸ, 778): Տիր աստծո 
պւսշտամունքը հայոց նախաքրիստոնեական դիցարանում լավագույնս 
վկայում է այդ դարաշրջանում մեր ժողովրդի՝ սեւիական դպրություն ունե-
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նալու մասին: Աոանց դպրության, բնականաբար, որևէ ժողովուրդ չէր կարող 
ունենալ դպրության աստծո պաշտամունք: 

Ագաթւսնգեղոսի երկում հայտնվում է նաև նախւսքրիստոնեակւսն 
Հայւսստանում նշանագրերի գործւսծության մւսսին, որոնք 
նախամաշտոցյան հայ դւգրուրյան գոյության տեսակետի կողմնւսկիցները 
հւսմւսրելեն հայալեզու, հակառակորդները՝ այլալեզու: Աոանց քննարկելու 
հայտնված կարծիքները՝ բերենք Ագաթանգեղոսի երկու վկայությունները. 
« Արդ ՛հրւսման է հւսսել ինձ ՚ Ագաթանզեղոսիս, որ մեծ Հռոմ քաղաքից եմ, 
կրրվւսծ հայրենի գիտությամբ, սովորել եմ լատիներենս (հռոմայերենն) ու 
հունարենը, ուսանել դպրությունը և ոչ խիստ անտեղյակ (մնացել) 
նշանագրերի արվեստին...)!) (Ագւսթւսնգեղոս, Աոաջւսբան, 12) և « Ա յ ս ամենը 
(Գրիգորը) խոսեց այնպես կախված դրությամբ, ե գրեցին նշանագրերի 
ատենակալ դպիրները... գրեցին ու մատուցեցին այն թագավորին...» 
(Ագւսթւսնգեղոս, C, 99): 

Արժեքավոր տեղեկություններ է հաղորդում պատմահայր Մովսես Խորե-
նւսցին: Դրանցից ամենավաղ շրջանին վերաբերողը կւսրեփ է համարել 
Արւսմ նահւսւղետի՝ արևմուտքում կատարած գործերի նկարագրությունը, 
երր նւս տիրելով Տիտանյւսնների նւիսճւսծ Սև և Միջերկրական ծովերի 
միջնատւսրւսծքին («զմիջոց երկուց ծովուց մեծամեծաց, գՊոնտուն և 
զՈվկիասու»), հրամայեց տեղի բնակչությանը՛ «սովորել հայոց խոսքն ու 
խզան» («ուսանել գիւօսս և զլեզուս հայկական», տե՛ս Սովսիսի Խորենացւոյ 
Պատմութիւն Հայոց (ւսշխւստարեամբ Մ. Աբեղեան եւ Ս. Յարուրխնեւսն), 
Տփխիս, 1913 (ՆւԱսնւսհանութիւն, լրացումները Ա. Բ. Սարզսեանի, b. , 1991), 
գիրք Ա, գլ. ԺԴ): Հւսյոց լեզուն օտարներին սովորեցնելն, ինչ խոսք, 
հնւսրւսվոր էր միւսյն հւսյալեգու դպրության առկայության պայմաններում... 

Պւստմահոր մւստյանում հիշվում է Բւսրդածան պատմիչը (II-III դդ.), որը 
Հւսյւսստան էր եկելքրիստոնեություն տւսրածելու, սակայն անհաջողության 
էր մւստնվել: Լինելով Դարանաղյաց գավառի Անիի մեհենական արխիվում՝ 
նա «կարդաց մեհենական պատմությունը, որի մեջ նաև թագավորների 
գործերը: Նա իր կողմից ավելացրեց իր ժամանակի անցքերը, բոլորը 
թարգմանելով ասորերենի և ապա նրանից հունարենի» (Մովսես Խորենացի, 
գիրք Բ, գլ. ԿԶ): Գ. Խ. Մւսրգսյանը և, նրան հետևելով, Ա. Գ. Աբրահամյանը 
իրւսվացիորեն գտնում են, որ Անիում պահվող «մեհենական պատմության» 
սկզբնագրի լեզուն եղել է հայերենը (բւսցաովամ են հունարենն ու 
ասորերենը, քանի որ Բարդածանը ւսյն թարգմանելէ հենց այդ լեզուների, 
տես Մարգսյան Գ.Խ., Նախւսմեսրոպյան շրջանի հայ պատմագրությունը, 
ՊԲՀ, 1969, N 1, էջ 124; Աբրահամյւսն Ա.Գ., Նախամաշտոցյան հայ գիր և 
գրչություն, Ե., 1982, էջ 96-98): Լիովին անհիմն են Է.Ա.Պիվազյանի և 
Լ.Գ.Խաչերյանի աոարկումներն այդ կարծիքին, որոնք գտնում են, թե «մե-
հենական պւստմության» լեզուն կարող էր լինել պարսկերենը (Պիվազյան է. 
Ա., Նախամաշտոցյան հայ գրի ու գրականության հարցի շուրջ, ՊԲՀ, 1962, 
N 4, էջ 158; Խաչերյան Լ. Գ., Հայ դպրութեւսն պատմութիւնը՝ քննական տե-
սութեամբ, հ. I, Հւսյ դւղրութեան սկզբնաւորումը վաղնջական ժամանակ-
ներից մինչև հեթանոսական դարաշրջանի աւարտը (մ.թ.ա. VIII դ. - IV դ. 
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մ.թ.), Անթիլիաս, 2000, էջ 178-179): Պարսկերենը Հայաստանում (այն էլ • 
միայն Արևելյան) կիրառվել է միայն 389 թ. հետո, այդ մասին տե՛ս ստորև: 

3. Հայկական թագավորությունների պաշտոնական գրագրության պորտում 
հունարենի և հունական այբուբենի կիրառման մասին տե՛ս Մովսիսյւսն Ա. 
Ե., Նախամաշտոցյան Հայաստանի . . . ,էջ 111-163: 

4. Սովսիսյան Ա. Ե., Հայկական մեհենագրություն, երևան, 2003, էջ 129-142, 
147-149: 

5. Ագաթանգեղոսի հաղորդման համաձայն, Տրդատ Գ-ն «Հայոց Երկրի տար-
բեր կողմերին հրաման տվեց իր իշխանության նահանգներից, գավառներից 
ուսման համար մատաղ մանուկների բազմություն բերել ե նրանց վրա հմուտ 
ուսուցիչներ կարգել... Նրանց երկու մասի բաժանեցին, ոմանց տվեցին 
ասորի դպրության և ոմանց՝ հեգնական» Ագաթանգեդոս, ՃԻ, 840): 

6. Ներսես Մեծ կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ կատարված 
բարենորոգումների շարքում հիշատակում է «Հայաստանի բոլոր 
գավառներում հունարեն ե ասորերեն ւեզուներով դպրոցներ» հիմնելը 
(Փավստոս Բոպանղ, Պատմության Հայոց (թարգմ., ներած, և ծանոթ. Ատ. 
Մաւիւասյանցի), ե., 1968, դպրություն Դ, գլ. Դ): 

7. Ղազար Փարպեցի, Հայոց պատմություն (քնն. բնագիրը Գ.Տեր-Մկրտչյանի և 
Ատ. Մալխասյանցի, աշխ. թարգմ. և ծանոթ. Բ. Ուլուբաբյանի), Ե., 1982, 
դրվագ Ա, գլ. ժ: 

8. Մովսես Խորենացի, գիրք Գ, գլ. ԾԲ: 
9. Մովսես Խորենացի, գիրք Ա, գլ. Գ: 
10. Այդ մասին ունենք բազմաթիվ վկայություններ: Օրինակ՝ Տիգրան Բ-ի 

պատկերաքանդակով հունագիր մեծ կոթողը, որն անհետացել է 1869 թ. 
Տրապիզոնի անգլիական հյուպատոսի կողմից Բրիտանական թանգարան 
ուղարկվելուց հետո կամ ճանապարհին (Մովսիսյան Ա. Ե., 
Նախամաշտոցյան Հայաստանի ..., էջ 117-118), Մովսես Խորենացու 
տեղեկություններն այն մասին, որ Մար Աբաս Կատինայի հավաքած 
պատմության մի մասը Վաղարշակ արքան հրամայելէ «.արձանի վրա 
դրոշմել» (գիրք Ա, գլ. Թ), Վաղարշ Բ-ի որդի Խոսրով Ա-ն Կովկասյան 
լեոնականների դեմ իրականացրած վրիժառու արշավանքից հետո 
կանգնեցրել է հունալեզու կոթող (գիրք Բ, գլ. ԿԵ), Տրդատ Մեծի թողած 
«հեԱենացի գրով» արձանագրության մասին (գիրք Բ, գլ. Ղ թեպետ 
ներկայումս ավելի ընդունված է Գաոնիում թողած այդ արձանագրության 
հեղինակ համարել Տրդատ Ա-ին) և այլն: 

11. Դրա պերճախոս վկայությունն է Եղիշեի տեղեկությունը Ավարայրի 
ճակատամարտում զոհված հերոսների հիշատակին կանգնեցված գրակիր 
կոթողների մասին. «Բազում արձանք էին կանգնեալյանուն նոցա եւ 
անուանք իւրաքանչիւր նշանակեալի նոսա» (Եղիշեի վասն Վարդանայ եւ 
Հայոց պատերազմին, ի լոյս ածեալ բաղդատութեամբ ձեռագրաց, 
աշխատութեամբ Ե. Տեր-Աինասեան, Երևան, 1957, էջ 203): 

12. Զենոբ Գլակ Ասորի, Պատմութիւն Տարօնոյ, զոր թարգմանեաց Զենոբ 
Ասորի, Վենետիկ, 1889, էջ 31; Հովհան Մամիկոնյան, Տարոնի պատմություն, 
Ե., 1989, էջ 41-42: Եթե ասորական և հունական գրերի կիրառությունը 
քրիստոնյա Հայաստանում հանրահայտ իրողություն է, ապա այս 
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տեղեկության մեջ անակնկալէ «իսմայելացի», այսինքն՝արաբական 
նշանների գործածության վկայությունը, որը, հավանաբար, հետագա 
դարերի հավելում Է, քանի որ արաբներն իրենց մշակույթով, ինչպես հայտնի 
է, մեր տարածաշրջան են մուտք գործել հարյուրամյակներ հետո միայն... 
Գուցե կւսրեփ Է ենթադրել, որ սկզբնական բնագրում եղել է «իսրայելացի», 
մանավանդ, որ երկաթագիր գրաբարում «մ» և «ր» տաոերի գրությունը 
տարբերվում Է ստորին մի մասնիկով: 

13. Աբգարյան Գ., Սեբեոսի պատմությունը և Անանունի առեղծվածը, Ե., 1965, 
Էջ 31-33: 

14. Տե՛ս Խաչիկյան Լ., Օտարալեզու հայ գրականությունը չորրորդ դարում 
(Ներսես Պարթեի և Եպիփանի նորահայտ «Հարցման» առիթով), 
(արտատպված՛ ՊԲՀ, !973, N 3-ից), Աշխատություններ, հ. Ա., Ե., 1995, Էջ 
28-44 ե հղված գրականությունը: 

15. Սարգսյան Գ.Խ., Նախամեսրոպյան շրջանի ...,Էջ 122-126: 
16. Саркисян Г. X., К предыстории армянской письменности, «Հայ արվեստին 

նվիրված միջազգային II սիմպոզիում», Երևան, 1978, էջ 1-10 (նույնը՝ նաև 
ֆրանսերեն): Ուշագրավ այս վարկւսծը, սակայն, ցայսօր չի հաստատվել 
չորրորդ դարով թվւսգրվող որևէ հնագիտակւսն ւիաստով: 

17. Սարգսյան Գ.Խ., Հայոց գրական լեզվի նախնական փուլերը պատմաբանի 
հայացքով, ՊԲՀ, 1990, N 4, էջ 22-30: 

18. Դրանց մասին տե՛ս, օրինակ, Աճաոյան Հր., Հայոց գրերը, Ե., 1984, էջ 460-
673 (ուր հեղինւսկն անհիմն է համարում օտարագիր հայերեն դպրության 
մասին տեսակետները); Աբրահամյան Ա.Գ., Նախամաշտոցյան հայ գիր ..., 
էջ 81-93 (հեղինակը գտնում է որ նախամաշտոցյան Հայաստանում 
արտաքին աշխարհի հետ հարաբերվելիս գրել են օտար լեզուներով, իսկ 
ներքին կարիքների համար՝ հայերեն, բոլոր դեպքերում գործածելով օտար 
տառանիշերը) ե այլն: 

19. Կորյունի հաղորդումից հասկացվում է, որ գործածությունից դուրս եկած 
հայկական գրերը գտել է Դանիել անունով ասորի եպիսկոպոսը. «Այն 
ժամանակ (Վոամշապուհ) արքան պատմեց նրանց մի մարդու՝ Դանիել 
անունով մի ազնվական ասորի եպիսկոպոսի մասին, որ հանկարծ գտել է 
հայերեն լեզվի ալփաբետների նշանագրերը» (Կորյուն, Վարք Ս. Մեսրոպ 
Մաշտոցի (աշխատությամբ՝ Ա. Մաթևոսյանի), Ե., 1994, գլ. Զ): Մովսես 
Խորենացին, անդրադառնալով նույն դրվագին, այդ գրերը կոչում է 
«զվաղնջուցն գտեւսլ/ գրեւսլ նշանագիր տառից» (գիրք Բ, գլ. ԿԶ; 
ձեռագրերը պահպւսնելեն և' «գտեւսլ», և' «գրեսւլ» տարբերակները (տե՛ս 
Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, 1913 (1991), էջ 326): 
Ուսումնասիրությունները ցույց են տափս, որ նախնական բնագրում պետք է 
լիներ «գտեալ», տե՛ս, օրինակ, Աճաոյան Հր., Հայոց գրերը, էջ 107-108): 
Նույնն է հավաստում Ղազար Փարպեցին. «Եվ երանելի այր Մաշտոցն այդ 
մասին երկար ժամանակ խորհում էր ու լափս իր նեբսում. չէ՞ որ կային 
հայերեն լեզվի նշանագրեր, որոնցով հնարավոր է սեփական ձայնով և ոչ թե 
մուրացածո լեզվով եկեղեցիներում շահել տղամարդկանց ու կանանց և 
առհասարակ բազմության սրտերը» (դրվագ Ա, գլ. ժ ) : Այն բանից հետո, երբ 
համոզվեցին, որ այդ նշանագրերը բավական չեն հայերենի հնչյունական 
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ողջ հարստությունը ճշգրիտ հաղորդելու համար, Մաշտոցն իր աշա-
կերտներով գնաց Միջագետք՝ նույն Դւսնիելի մոտ՝ գտնելու պակասող 
տառերը, բայց չգտնելով իր ակնկալածը՛ շարունւսկեց պրպտումնհրը, ինչի 
արդյունքը եղավ հանճարեղ գյուտը... 

20. Տադավարյան Ն., Ծագումն հայ ւոաոից, Վիեննա, 1895. տե՛ս հավելւիսծը: 
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ԿԱՐԼԵՆԵ ՉԱՉԱՆԻ 

ՀԱ5 ՄՏԱՎՈՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐՎԱԾ 
ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՔՈՒՐԴ 
ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔՈՒՄ 

(19-րդ ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍ) 

Սույն ուսումնասիրության հիմնական խնդիրներից է թարգմանա-
կան գրականության դերի գնահատումը քրդական մշակույթում, որը 
սկզբնավորվեց հայ մտավորականների կոգմից 19-րդ դարի երկրորդ կե-
սին: Ինչպես արդեն նշել ենք, հայ մտավորականներից շատերն են 
գբադվել հայերենից քրդերեն և քրդերենից հայերեն թարգմանությամբ: 
Սակայն սկզբնական շրջանում հայերենից քրդերեն թարգմանություննե-
րը կատարվել են կրոնական գրականությունից՝ քրդախոս հայ ընթերցո-
ղին այդ գրականությանը ծանոթացնելու նպատակով: Պարզ է, որ հայ 
մտավորականներից շատերը միևնույն ժամանակ ջանացել են նաև 
քրդերին ընտելացնել քրիստոնեական գադփարախոսությանն ու նրանց 
հեռու պահել մուսուլմանական քարոզչությունից: Բոլոր դեպքերում, հա-
յերենից քրդերեն թարգմանությունները առավելապես խթանել են քրդա-
կան մշակույթի և հատկապես քրդերեն գրական լեզվի զարգացումը: 

Սեր պրպտումների ընթացքում քրդական մշակույթի պատմութ-
յան մեջ առաջին անգամ ի հայտ եկան այնպիսի արժեքավոր գործեր, 
ինչպիսիք են կրոնակյան գրքերի քրդերեն թարգմանությունները: 19-րդ 
դարի կեսերին քրդերեն է թարգմանվել Նոր Կտակարանը, որը 1857թ.-ին 
հայատառ քրդերենով հրատարակվել է Կ. Պոլսում, Ա. 5 . Պոյաջյանի 
տպարանում: Գիրքը բաղկացած է 398 էջից: Երկրորդ անգամ Նոր 
Կտակարանը քրդերեն տպագրվել է 1872թ. դարձյալ Կ. Պոլսում: Սա-
կայն այդ երկու Կտակարան ներում էլ նշված չեն թարգմանիչների ա-
նունները: Գրականագետ Գ. Ստեփանյանի կենսագրական բառարա-
նից տեղեկանում ենք, որ հայ մտավորականներ Պետրոս Ամիրխանյա-
նը, Ազատյանն ու Տեր-Ղազարյանը 1870թ.-ին Աստվածաշունչը թարգ-
մանել են քրդերեն՛: Պատմաբան Ա. Ալպոյաջանը, իր հերթին, «քրդա-
կան գիրն ու գրականությունը» հոդվածում նշում է, որ Աստվածաշնչի ա-
ռաջին քրդերեն թարգմանությունը կատարել է Դիարբեքիրի վանահայր, 
հայատսա քրդերեն առաջին այբբենարանի հեղինակ Մկրտիչ Տիգրան-
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յսւնը2: Սակայն հայտնի է նաև, որ տվյալ ժամանակաշրջանում կրոնա-
կան գրքերի, ինչպես նաև քրդերեն վերոհիշյալ թարգմանությունները 
կատարվում էին Պոլսում գործող «Աստվածաշնչի ընկերության» նախա-
ձեռնությամբ: Հետևաբար, սույն ընկերության անդամը լինելով, կարծում 
ենք, Սկրտիչ Տիգրանյանը այդ շնորհաշատ գործն ինքն է հանձն առել և 
թարգմանել իր իսկ քրդերեն հայատառ այբուբենով, (տես Մ. Տիգրան-
յան, Այբենարան քրդերեն և հայերեն, Կ. Պոլիս 1860 թ.) 

Ինչպես նշեցինք, 1872 թվականին Ստամբուլում ամբողջությամբ 
հրատարակվեց Ավետարանի թարգմանությունը: Այն բաղկացած է 624 
էջից և 28 գլուխներից: Առաջին էջի վրա գրված է. «Ինչիլխօտէէ Սհ իսա 
էլ Սեսիհհ նվիստանդըն» («Նոր Կտակարան աեաոն Մերոյ Յիսուսի 
Քրիստոսի): Այս երկրորդ թարգմանությունը, որն ավելի հաջող է, քան 
առաջինը, կատարված է քրդերենի կուրմանջի բարբառով, սակայն, 
հայկական որոշ տաոեր, չհամապատասխանելով քրդերենի հնչյունա-
բանությանը, դժվարացնում են ընթերցումը: Ոչ մի տառ նշանակետերով 
չի հարմարեցվել քրդերենի հնչյունաբանությանը: Բոլոր դեպքերում, մեր 
համեմատությունից պարզվեց, որ թարգմանիչը լրիվ տիրապետել է կուր-
մանջիին և կատարել է բավականին դժվար, բայց հաջող թարգմանութ-
յուն՝ պահպանելով ազգալեզվաբանական ու հոգելեզվաբանական հա-
յեցակետերը: Եվ ամենակարևորն այն է, որ այս թարգմանությունում ո-
րոշակիորեն պահպանված են քերականական և ձևաբանական առանձ-
նահատկությունները: Այդ ստումով սա քրդերենին առաջին լուրջ մոտե-
ցումն է հայ մտավորականության կողմից: Դրանով իսկ դրվեցին քրդե-
րենի քերականության ուսումնասիրման հիմքերը: 

Քրդերեն հրատարակված երրորդ կրոնական գիրքը Մատթեոսի 
Ավետարանի սանձին թարգմանությունն է, որը բաղկացած է 148 էջից և 
լույս է տեսել 1891 թվականին Ստամբուլում՝ «Ինճիլա րապե մայի Յի-
սուս Քրիստոս քո Մատթեոս նվիսի» խորագրով: 

Հայատառ քրդերեն չորրորդ կրոնական գիրքը «Գործք Աոաքե-
լոցն» է, որը հրատարակվել է 1911 թվականին Ատամբուլում, և որի 
թարգմանիչը նույնպես մեզ հայտնի չէ: Այն բաղկացած է 138 էջից: Այս 
գիրքը թարգմանվել է էլ՛ ավելի հաջողված կուրմանջի բարբառով և ավե-
լի ընթեռնելի է: Ինչպես երևում է, թարգմանիչը արդեն ծանոթ է եղել մինչ 
այդ քրդերենով հրատարակված կրոնական գրքերին: Թարգմանությու-
նում արդեն որոշ հայկական տաոեր շեշտադրությամբ հարմարեցվել են 
քրդերենի հնչյունաբանությանը: Այստեղ արդեն քիչ են հանդիպում 
թուրքական և հայկական չթարգմանվող բառեր: Թարգմանիչը ջանացել 
օգտագործել պարզ կուրմանջի բարբառը, որով հիմանականում խոսում 
են Թուրքիայի քրդերն ու հայերը: 

Իսկ 1934 թվականին Բեյրութում «11 երգ ու շարական է Պը գտր-
մանջի» խորագրով հայատառ քրդերենով հրատարակվում է կրոնական 
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երգի թարգմանությունների մի ժողովածու, որը կազմել էր Ղ. Տեբ-Ղա-
զարյանը: Երգերը հիմնականում նվիրված են Քրիստոսին և նրա 
ծննգին: 

Պետք է նշել, որ խնդրո առարկա թարգմանությունները խիստ 
արժեքավոր են և հարուստ նյութեր կարող են մատուցել ոչ միայն լեզվա-
բաններին, այլև գրականությամբ, պատմությամբ զբաղվողներին: 
Դրանք կարևոր են թե իրենց բառապաշարով, թե լեզվամտածողությամբ 
և թե իբրև գրական քրդերենի ստեղծման աղբյուր: 

Քրդական մշակույթի պատմության մեջ ուշագրավ ու արժեքավոր 
են հայ մտավորականության նախաձեռնությամբ այլ լեզուներից կա-
տարված թարգմանությունները, որոնք հիմնականում տպագրվել են 
հայկական պարբերական մամուլում: «Արարատի» 1899 թվականի 12-
րդ համարում տպագրված «Թարխուլ Աքրադ կամ Շարաֆ Նւսմե քրդե-
րի պատմությունը», կամ «Փառաց մատյան» ծավալուն հոդվածից տե-
ղեկանում ենք մի հետաքրքիր թարգմանության մասին: Հոդվածի ման-
րակրկիտ ուսումնասիրությունից պարզվում է, որ Դավրիժեցի հայոց 
վաճառականապետ Աղա Զաքարիա Նազարբեկյանցը հայտնել է հոդ-
վածի հեղինակին, որի եղբյարը՝ Արշակը, 1885-86թթ. Սոուջբուլաղում 
(Իրան), Մաքրի Մաջիթ խանի տանը, ռուսական հյուպատոսի խնդրան-
քով Շարաֆ Նամեի որոշ հատվածներ թարգմանել է ռուսերեն, իսկ ինքը 
նպատակադրվել է դա թարգմանել հայերեն: Այս հոդվածում Շարաֆ 
Նամեից արված մեջբերումները վկայում են այն մասին, որ հայ մտավո-
րականները դեռևս 19-րդ դարի վերջերին ձեռնամուխ են եղել քուրդ ժո-
ղովրդի այդ արժեքավոր պատմության թարգմանությանը, այսպիսով 
ինչպես հայ, այնպես էլ ռուս ընթերցող հասարակությանը ծանոթացնե-
լով այդ գործին: 

Վերոհիշյալ հոդվածի տպագրումից հետո ինչպես «Արարատում», 
այպես էլ հայկական մյուս պարբերականներում առավել հաճախակի են 
սկսում տեղ գտնել քրդական մշակույթին ու պատմությանը վերաբերող 
հոդվածներ ու հաղորդումներ, որոնց շարքում հատկապես աչքի են ընկ-
նում օտար աղբյուրներից քրդական կյանքի վերաբերյալ քաղված 
թարգմանությունները: 

Ինչպես հայտնի է, եվրոպական գիտնականներն ու ճանապար-
հորդներն անդրադարձել են ոչ միայն Հայաստանի և հայ ժողովրդի, 
այլև քուրդ ժողովրդի պատմությանը, ազգագրությանը, բանահյուսութ-
յանը և մշակութային այլ հարցերի: Հայ մտավորականներից շատերը 
բարձր գնահատելով նման նյութերը, իրենք էլ ջանասիրաբար զբաղվել 
են դրանց թարգմանությամբ և տպագրել հայ պարբերական մամուլում: 
Իրոք, սույն նյութերը քուրդ ժողովրդի մշակույթի պատմության արժեքա-
վոր նմուշ լինելուց բացի, միաժամանակ նպաստում են հայ ընթերցողին 
քուրդ ժողովրդի պատմությանն ու մշակույթին ծանոթանալու գործին: 
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Պետք է նշել, որ նմանատիպ հոդվածների թարգմանության նա-
խաձեռնողը «Սասեաց աղավնի» ամսագիրն է, որը 1864 թ. նոյեմբեր 
ամսվա իր համարում տպագրել է անգլիացի ճանապարհորդ Տոն Սակ-
դոնալղ Քինեյրի «ճանապարհորդություն ի Հայս» հոդվածը: Հեղինակը, 
Ճանապար1տրդելով Կաբինից մինչև Բաղեշ, մանրակրկիտ ցույց է տվել 
շրջանի քրդերի կյանքն ու նրանց փոխհարաբերությունները հայերի 
հետ՝ բարձր գնահատելով նրանց ազգային սովորությունները, հատկա-
պես հյուրասիրությունը : 

Այնուհետև իր 1876 թվականի 2-րդ համարում «Փորձ» ամսագիրը 
առաջին անգամ տպագրում է Այբերսւ Այնեի «Montangne Kurde» (Քրդի 
լեառն) խորագրով քրդական կյանքի մասին պատմող վիպակը: Հայտնի 
չէ, թե ւսյն ո՞վ է թարգմւսնե] հայերեն, սակայն բոլոր դեպքերում, խմբագ-
րությունը նպատակ է ունեցհւ ընթերցողներին ծանոթացնելու քուրդ ժո-
ղովրդի կյանքին, մշակութային հարցերին: Հանձինս վիպակի հերոս 
քուրդ Սե]իմ աղայի, մատնանշվում են քարդ ժողովրդի վեհանձնութիւ-
նը, ազնվությունը, հումանիստական բարձր հատկաթյու նները: Վիպա-
կում նաև տեղ են գտել հայ և քուրդ ժողովուրդների բարեկամության, 
քուրդ ժողովյւդի նիստուկացի, ոչ միայն արևելցու, այլև Սելիմի օջախում 
հյուրընկալված եվրոպացիների հոգին գերող բանահյուսության մասին 
պատմող գեղեցիկ նկարագրություններ. «Ընդ որում, քուրդ աշուղը եր-
գում է երեք լեզուներով՝ քրդերեն, պարսկերեն և թուրքերեն, նվագում է 
սազը, իսկ եվրոպացի հյուրերը կլանված լսում էին նրան»4: 

«Փորձի» 1880 ե 1881 թվականների մի շարք համարներում 
տպագրվում է Թեոդորոս Դեյոլի «ճանապարհորդություն Լազիստանի 
և Հայաստանի մեջ» հոդվածի թարգմանությունը, որն արժեքավոր է 
զուտ քրդագիտության տեսանկյունից: Հեղինակն անդրադարձել է 
•Քյուրդիստանի աշխարհագրական բաժանմանը, քրդերի սոցիալ-տնտե-
սական վիճակին, քուրդ կնոջ և տղամարդու փոխհարաբերություննե-
րին, քրդական տարազին, ժողովրդական բանահյուսությանը, քուրդ-եգ-
դիների և հայերի բարեկամական կապերին5: Սույն հոդվածը հետագա-
յում ամբողջությամբ, առանձին գրքով տպագրվում է հայերեն: «Փորձ» 
ամսագրում այնուհետև տպագրվում են մի քանի այլ հոդվածներ ևս, ո-
րոնք ժամանակին հետաքրքրել են հայ քրդագետներին և ընդհանրա-
պես ընթերցողներին: Աղբյուրագիտական նյութերով հարուստ են Բ. 
Մանդրոյի «Կիփկիա», Գ. Պաուլի «Վանից մինչև Տիգրիս» հոդվածների 
թարգմանությունները, որոնցում մանրամասն տեղեկություններ կան Կի-
փկիայի, Վանի և Ղարսի քրդերի նիստուկացի, հայ քրդական հարաբե-
րությունների մասին: 

Հաջորդ արժեքավոր հոդվածը ժան Տիեոլաֆուայի «Ուղևորութ-
յուն ի Պարսկաստան» թարգմանությունն է, որը տպագրվել է «Բազմա-
վեպի» 1894 թ. 4-6 րդ համարներում: Հեղինակը բազմաթիվ օրինակնե-
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րով ցույց է տափս Պարսկաստանի քրդերի սոցիալ-տնտեսական վիճսւ-
կը, կենցաղր, պաշտամունքը: Քրդագիտության ուսումնասիրման առու-
մով հետաքրքրական են նաև Շանտրի մի քանի հոդվածներ, պանք 
տպագրվել են «Բազմավեպի» մի քանի համարներում6: 

1881 թվականին «Մեւլու Հայաստանի» թերթը նախաձեռնում է 
գնդապետ Ե. Լազարյանցի «Դարձյալ մի քանի խոսք տաճկահայերի 
վիճակի բարվոքման մասին և մի հայացք Հայաստանի քրդերի և նրանց 
ծագման վերաբերյալ» ռուսերեն հոդվածի թարգմանությունը, որը 
տպագրվել էր «Кавказь» թերթի 1881 թ. դեկտեմբերի 24-ի համարում: 
Այգ հոդվածի թարգմանության հիմնական նպատակն ընթերցողներին 
Հայաստանում բնակվող քրդերի անցյալին և ներկային, Օսմանյան 
Թուրքիայի կողմից վարվոդ քաղաքականությանը ծանոթացնելն էր7: 
Այս ծանրակշիռ և քրդագիտական հարցերով հարուստ հոդվածը լայն 
արձագանք գտավ հայ ընթերցողների ա մտավորականության շրջա-
նակներում և 1882 թվականին ամբողջությամբ տպագրվեց «Մեղու Հա-
յաստանի» բազմաթիվ համարներում8: 

Աստիճանաբար ավելի մեծ թվով էին այդպիսի թարգմանություն-
ներ տպագրվում հայկական մամուլում, պանք առավել հարստացնում 
էին քրդական մշակույթի գանձարանը: «Արձագանք» պարբերականում 
1890 թվականին տպագրվում է ֆրասիացի անվանի պատմաբան, աշ-
խարհագրագետ էլիզե Ռեկլուի «Եզդի քրդեր» հոդվածը, որը մեծ հե-
տաքրքրություն է աոսւջ բերում ինչպես հայ մտավորականության, այ-
պես էլ ընթերցողների շրջանում9: Եվ պատահական չէր, որ «Արարատ» 
ամսագիրը իր 1892 թ. N 23 ում տպագրում է հաջորդ՝ «Լազիստան, 
Հայստան ու Քուրդիստան» արժեքավոր հոդվածը, որը հետագայում, 
1893 թ. Մայր Աթոռի միաբանության կողմից հրատարակվում է առան-
ձին գրքով: էլիզե Ռեկլուի յուրաքանչյուր թարգմանված գործը բարձր է 
գնահատվում հայ մտավորականության և ընթերցասեր հասարակութ-
յան կողմից: 

Քրդական մշակույթի հանդեպ հայ մտավորականության վերա-
բերմունքն արտահայտվում է քրդերենի լիարժեք տիրապետմամբ: 
Նրանց քրդերենից հայերեն կատարված թարգմանությունները բազմիցս 
տպագրվել են հայկական մամուլում: Նրանք շրջագայել են քրդական 
բնակավայրերում, ծանոթացել քուրդ ժողովրդի ճոխ բանահյուսությանը, 
հայատառ քրդերենով գրի ստել նրանց լավագույն նմուշները: Այս տե-
սակետից առավելապես աչքի է ընկնում հայ ականավոր ազգագրագետ 
Ս. Հայկունին, որը քրդերենից հայերեն հարյուրավոր տողեր է թարգմա-
նել: 

19-րդ դարի վերջին այդ ուղղությամբ զգալի աշխատանք է կա-
տարել նաև Սաղաթել անունով մի հայ մտավորական: Նա քրդերենից 
թարգմանել է «Մամ ու Զինե» քրդական վիպերգը և տպագրել «Լումայի» 
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1897 թ. երկրորդ գրքում10: Հեղինակը, հավատարիմ մնալով բնագրին, 
կարողացել է բանաստեղծական գրչով թարգմանել «Մամ ու Զինեի» բո-
լոր երգերը, ընդ որում ոչ միայն «Մամ ու Զինեն», այլև քրդական բա-
նահյուսության բազմաթիվ այլ նմուշներ հավասարապես հարազատ են 
եղել և' քրդին, և հային: Դրանց մի մասը կրկին գրի է առնվել նրա կո-
մից: 

Քրդական բանահյուսության լավագույն նմուշները հավաքվել և 
նրանց մի մասը հայերեն է թարգմանել բանահավաք Ա. Մկրտչյանը: 
Նա միևնույն ժամանակ զբաղվել է քրդական բանահյուսության ուսում-
նասիրությամբ, վեր հանել այդ գրականության արժեքները, հաճախակի 
մեջբերումներ անելով քրդական թարգմանություններից, բարձր է գնա-
հատել քուրդ ժողովրդի մշակութային արժեքները և հատկապես քրդա-
կան ժողովրդական բանահյուսությունը: Քրդական մշակույթի պատ-
մության մեջ իրենց ուրույն տեղն ունեն նրա մի քանի ուսումնասիրութ-
յունները, որոնցից հարկ ենք համարում կանգ աոնել աոաջին անգամ 
1899 թվականին «Լումայում» տպագրված «Քրդական բանավոր գրա-
կանությունը» արժեքավոր հետազոտության վրա ՝: 

Իր այս ընդարձակ հոդվածում հեղինակն անդրադառնալով 
քրդական բաո ու բանին ստանձին-աոանձին կանգ է առնում քուրդ ժո-
ղովրդի բանաստեղծական խոսքի, հեքիաթների , ասացվածքների, ա-
ռակների և այլ ժանրերի վրա, ցույց է տայիս նրանց ակունքներն ու 
ստեղծման շարժառիթները: Անդրադառնալով քուրդ ժողովրդի ստեղծա-
գործական տաղանդին, հեղինակն իր հոդվածի հենց սկգբում գրում է. 
«Քրդերը օժտված են բանաստեղծական ձիրքով ...»: Նա այնուհետև 
նշում է, որ քրդերն առանց լեռների, առանց գեղեցիկ բնության կյանք 
չունեն, նրանց ներշնչանքի աղբյուրը շրջապաստղ բնությունն է, ներքին 
ու արտաքին թշնամիների դեմ հերոսամարտերը, նրանց ստեղծագործա-
կան ոգեշնչման աղբյուրը գեղեցիկ, սևաչյա քրդուհին է՝ իր հավատար-
մությամբ ու ազնիվ սիրով. «Պատերազմական խաղերի մեջ նա փառա-
բանում է քաջին, հաղթության պսակը տանողին, ծաղրուծանակի առար-
կա է դառնում վհատվողը, երկչոտը» : 

Անդրադառնալով հերոսական երգերին, Սկրաչյանը գեղեցիկ 
թարգմանությամբ մեջբերում է կատարում և նույնիսկ մի քանի տեղ հա-
յատառ քրդերեն տեքստեր է ներկայացնում և տափս է դրանց հայերեն 
թարգմանությունները: Նա կանգ է առնում հովվերգական՝ հիմնակա-
նում սիրային և արկածային թեմաների վրա: Այս դեպքում ևս նա տափս 
է տեքստերի հայերեն թարգմանությունը: Քրդական ժողովրդական հով-
վերգական երգերից ուշագրավ է «Մամեն ու Այշեի» վարպետորեն կա-
տարված թարգմանությունը: Բարձր գնահատելով քրդական ժողովրդա-
կան ստակները, Ա. Սկրաչյանը գրում է. «Առակների մեջ արտացոլվում 
է ժողովրդի աշխարհայացքը, իմացողությունը, փիլիսոփայությունը: 
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Դրանք ժողովրդի դարավոր փորձառության արդյունքներն են, եզրակա-
ցությունները: ժողովրդի իմաստությունը, մտավոր և հոգևոր կարողութ-
յունը բանահյուսության ոչ մի ճյուղում այնքան խորը կերպով արտա-
հայտված չեն, ինչպես առակներում»13: 

Այս հոդվածը նյութեյւի ընդգրկման տեսանկյունից, նաև փաստե-
րի օբյեկտիվությամբ հայ մտավորականության կողմից քրդական բա-
նավոր գրականության առաջին լուրջ ուսումնասիրություններից մեկն է, 
և կարևոր ներդրում է քրդական մշակույթի պատմության մեջ: 

Ա. Մկրտչյանը նաև զբաղվել է քրդական ազգագրության հարցե-
րի և միջցեղային փոխհարաբերությունների ուսումնասիրությամբ: Այս 
տեսակետից արժեքավոր է նրա «Դլմիկներ» հոդվածը՛4: 

Ինչպես նշեցինք, հայկական պարբերական մամողը հաճախակի 
էր անդրադառնում քրդական ժողովրդական բանահյուսությանը, թարգ-
մանաբար տպագրում նրա լավագույն նշումները: Ըստ արժանավույն 
պետք է գնահատել «Մուրճ» ամսագրի 1905 թվականի 5-րդ համարում 
լույս տեսած քրդական ժողովրդական «Ամւսրե կընդըր» երգի թարգմա-
նությունը: Մեր ուսումնասիությունները վկայում են, որ այս երգը ստեղծ-
վել է տպագրվելուց 30-40 տարի առաջ և «Ֆլիտե Ղոտո» անունով մեծ 
տարածում գտել ոչ միայն քրդերի այլև հայ ազգաբնակչության մեջ15: 
Պետք է նշենք, որ երգը առ այսօր էլ լայն ճանաչում ունի, և ամենա-
կարևորն այն է, որ թարգմանիչ Ա. Հովհաննիսյանը ոչ միայն այն թարգ-
մանել է մեծ վարպետությամբ, այլև վերլուծել և տվել է երգի տվյալ ժա-
մանակի պատմության, քրդական որոշ բառերի հայերեն բացատրութ-
յուններ16: 

Քրդական ժողովրդական բանահյուսությունից հաջող ու արժե-
քավոր թարգմանություն է կատարել հայ մտավորական Ս. Մովսիսյանը: 
Նա քրդերից լսելով «Լեյլի և Մեջնուն» ժողովրդական վիպերգը, գրի է ա-
ոել: Ապա այն թարգմանելով հայերեն՝ տպագրել է «Նոր գաբ» թերթի 
1896 թվականի 141-142 համարներում17: Մովսիսյանն այն գրի է ստել 
հայ բանասացներից, որոնք լրիվ տիրապետել են քրդերենին և համար-
յա ժողովրդական բանահյուսության բոլոր նշումները պատմել են քրդե-
րեն: Ինչպես ինքն է նշում, «Լեյփ և Մեջնուն» վեպը երգեց Մշո Բալադ 
գավառի Կոփ գյուղացի տանգբեժ (երգասաց) Մանուկ Ավդալյանը 
քրդերեն լեզվով» : Հաստատապես կարող ենք ասել, որ սույն ստեղծա-
գործությունը նոր տարբերակ է և առաջին անգամ գբի է առնվել հայ 
մտավորականի կողմից: 

Հարկ է փաստել, որ 19-րդ դարում հայ մտավորականության կող-
մից թարգմանական գործում հանդես բերած նախաձեռնությունը ոչ 
միայն ջերմացրեց հայ և քուրդ ժալովուրդների հարաբերությունները, 
այլև մեծապես նպաստեց քրդական մշակույթի և գրականության պատ-
մության ստավել խորությամբ ուսումնասիրմանը, նոր լույս սվտեց քրդա-
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կան գրականության, հատկապես գրական լեզվի ուսումնասիրման գոր-
ծի վրա, է՛լ ավե]ի հարստացրեց քրդական մշակույթը, նոր ուղիներ հար-
թեց հայ քրդագիտության մեջ՝ հնարավորություններ ընձեռելով խորա-
պես ուսումնասիրելու ոչ միայն քրդական մշակութային հարցերը, այլև 
քուրդ ժողովրդի պատմության հարցերը: Հայ ընթերցողը էլավեփ մոտի-
կից ծանոթացավ քուրդ ժողովրդի մշակույթի ու ւգատմության հարցերին: 

KARLENE CHACHANI 

THE R O L E OF TRANSLATIONS BY T H E ARMENIAN INTELLECTUALS 
IN THE DEVELOPMENT OF T U E KURDISH CULTURE 

(SECOND HALF OF XIX CENTURY) 

The Armenian intcMects havc made multiple translations which promoled the 
dcvelopment of Kurdish cullure in Ihe 21Kl part of 19"' Century. 

Such translations not only have warmcd the relations betwecn Armenian and 
Kurdish pcoples on behalf of Armenian intelligcntsia in the 191'1 Century, but also 
highly havc contributed to the Kurdish literature, particularly on the studies of literary 
language , have smoolhed out the new ways in Armenian -Kurdish sciencc. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Ստեփանյան Գ., Կենսագրական բառարան, հ. Ա, Երևան, 1997, էջ 84: 
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ԱՐԱՄՔՈւատ, 

ԱՐԻԱՑԻՆԵՐԸ ՊԱԽԽՈՒՎԱ5ՈՒՄ 

Սեր վերջին հետազոտություններից մեկում ներկայացրել էինք 
մ.թ.ւս. XIVij. կազմված խեթական սեպագիր մի արձանագրություն, որը 
պարունակում էր Իսուվային (հւսյկ. Ծոփք) առնչվող երեք անձնանուն-
ներ : Դրւսնցից առաջինը աներկբայորեն խուրրիական էր (Կումարպի), 
իսկ մյուս երկուսը, ենթադրաբար, հնդարիական՝ Ուիտարնա ե Ուվա-
[ ]: Հողվածի' հրատարակության հանձնման պահին վերոհիշյալ 
հնղւսրիական անձնանունները, հատկապես առաջինը (երկրորդի պա-
կասավոր վիճակի պատճառով ենթադրությունը թեական էր), որակել 
էինք որպես «արիական»2: 

Այստեղ հարկ ենք համարում նշել, որ «արիական» հորջորջվող 
անձնանուն(ներ)ը չենք դիտարկել որպես դրա(նց)՝ մ.թ.ա. II հազ. Հյուսի-
սային Հնդկաստան մուտք գործած արիացիների կամ նույն ժամանակ-
ներում Առաջավոր Ասիայի տարբեր շրջաններում (Հյուսիսային Միջա-
գետք, Սիրիա, Փոքր Ասիա, Պաղեստին) վկայված «միտաննական ա ֊ 
րիացիների» լեզվի դրսևորում: Քննարկվող անձնանունները որակվեցին 
որպես «արիական» գերազանցապես «միտաննական արիերենի» աշ-
խարհագրական լայն ընդգրկման փաստի ճնշման տակ: Ընդ որում, ոչ 
պակաս կարևոր փաստարկ էր դիտվում ամենուրեք լավ վկայված խուր-
րի-արիական համակեցությունը (սիմբիոզ), այս երկու էթնիկական 
խմբերի կրողները սեպագրական աղբյուրներում մշտապես միասին են 
հիշատակվում: 

Իսուվային և հարակից վերինեփրատյան շրջաններին վերաբե-
րող խեթական տեքստերի հետագա հետազոտությունը հնարավորութ-
յուններ է ընձեռում այս տարածաշրջանում մատնանշելու «արիերենի» 
այլ հետքեր ևս: 

Մ . թ . ա ^ դ . վերջերին - XTVî . սկզբներին կազմված՝ խեթական 
արքա Աոնուվանդաս 1-ի և վերինեփրատյան երկրների միջև կնքված 
«կոլեկտիվ պայմանագրում»3, որպես Իսուվայի հարևան Պախխուվայի4 

ազնվականության ներկայացուցիչներ5, հիշատակվում են մի շարք ան-
ձինք, որոնք խեթական արքայի կողմից հրավիրվել էին մայրաքաղաք 
Խաթթուսաս՝ ապստամբած Պախխուվայի առաջնորդների դեմ արքայի 
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մեղադրանքները լսելու նպատակով: Ստորև ներկայացնենք պայմա-
նագրի տեքստի համապատասխան հատվածը. 

Դիմային կողմ 
2) [...-d]u ոս ka-a-aS a-pa-a-a§ mLu-pa-ki-u-ut-ta-a[S ]-ta-
zi—ц—լւէ-էշլ-շւ§ 
3) [...-u]t-ta-aä mWa-ar-ti-i-Ia-aS 2 LÜMEä[ m(-)]hu-wa-as-sa-

a-ta-a5 BE-EL GlSTUKUL 
Վերոհիշյալ պախխուվացիներից երկուսի անունները՛ Arziutta և 

Lupakiutta, պարունակում են միևնույն -ut(t)a վերջածանցը (թերևս, նաև 
պակասավոր ...-ult-ta-as-ը), որը խեթական և խուրրիսւկան օնոմաստի-
կոնում6 այլես վկայված չէ: Նախքան այս անձնանունները քննարկելը, 
անդրադարձ կատարենք դեպի Առաջավոր Ասիայի մեկ այլ տարա-
ծաշրջան՝ Սիրիա-Պաղեստին, որտեղ համաժամանակյա սեպագրա-
կան աղբյուրները հիշատակում են «միտաննական արիերենով» բա-
ցատրվող տասնյակ անձնանուններ: 

Տարբեր ուսումնասիրողներ առ այսօր հայտնաբերել են ավելի 
քան 40 անուններ7, պանք թվագրվում են մ.թ.ա. ХУ-ХШгд.: Այդ ընդար-
ձակ նյութերի շարքում կարող ենք առանձնացնել երկուսը, որոնց ստու-
գաբանությունը «սւյփերենի» հիման վրա որևէ կասկած չի հարուցում: 
Դրանք են' Indaruta ե Yamiuta , որոնք կրում էին երկու մանր քաղաքա-
կան միավորների' Ակշապայի և Գուդդասունայի կառավարիչները: Այս 
անունները թեոֆոր կառուցվածք ունեն՝ Indar «Ինդրա» + -uta և Yami 
«5ամի» + -uta. Ինդրան և Յամին վեդայական դիցարանում լավ վկա-
ված աստվածություններ են: Ինչ վերաբերում է -Uta վերջածանցին, ա-
պա այն նշանակում է «սիրելի, X-ից պահպանվող/հովանավորվող», այ-
սինքն Ինդարուտա = «Ինգրայի սիրելի/Ինդրայից հովանավորվող», 
Yamiuta = «Ցամիի սիրելի/Ցամիից հովանավորվող»: 

Այժմ վերադառնանք պախխուվական անձնանուններին: Հնարա-
վոր է արդյոք դրանք ևս որակել որպես թեոֆոր կաոուցվածք դրսևորող 
«արիական» անձնանուններ: 

A r z i u t t a ( m A r - z i - u - u t - t a - a s ) . Վերին Եփրատի ավազանից 
արևմուտք՝ Խեթական տերության տարածքում այս անձնանվան հիմքը 
(arzi-) վկայված չէ. նույնը կարելի է ասել խուրրիական անձնանունների 
մասին1 : Դա թույլ է տալիս քննարկվող անվան հիմքը փնտրել տեղա-
կան ինչ-որ լեզվում, նույնիսկ ժամանակագրորեն ավելի ուշ հատվա-
ծում: 

Անհավանական չի թվում ԴՋահուկյանի կողմից առաջարկված 
համադրությունը Վանի թագավորության դիցաբանի dAr§ibedini աստ-
վածության հետ, որը վկայված է «Մհերի դռան» արձանագրության մեջ11 

և որի հիմքում մասնագետները իրավացիորեն տեսնում են ուրարտ. 
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arsibi բառը. վերջինիս համահնչունությունը հայ. աբծխ-ի հետ թույլ է 
տվել այն բխեցնելու հնդեվր. *rg'iթijo- հիմքից (d-ն ուրարտերենի վեր-
ջածանց է)1 : Քննարկվող ուրարտական ղիցանվան կապը արծխ-ի հետ 
էլ ավելի է ամրապնղվում ՄՀմայակյանի դիտարկման շնորհիվ: Սեր-
բար թեփեից հայտնաբերված բրոնզե երեք թիթեղների վրա արծիվը 
պատկերված է որպես գերագույն աստված Խւսլդիի սուրհանդակ, այն-
պես ինչպես այն առկա է այլ ժողովուրդների առասպելաբանական հա-
մակարգերում (օր., հունական, խեթական և այլ)13: 

Այսպիսով, հնարավոր ենք համարում առաջարկելու պախխուվա-
կան arzi- բառահիմքը համեմատել ուրարտ. ar§ibi-, հայ. արծիւ բառերի 
հետ: Հնչյունական համապատասխանության խնդիր գրեթե չկա, քանի 
որ խեթական սեպագրական համակարգում z-ը կարող էր արտահայտել 
զ, ց, ^կամ շփական-աոլական որեէ հնչույթ: 

Lupakiutta (""Lu-pa-ki-u-ut-ta). Այս անձնանվան երկրորդ վանկի 
ընթերցման հարցում մասնագետների շրջանում տարակարծություններ 
կան: Ա.Սեյսը 1930թ. տեքստի առաջին՛ մասնակի թարգմանաբար ներ-
կայացրած հրատարակության մեջ այն ընթերցել էր pa: Ավելի ուշ 
Օ֊Գըրնին, նույնպես առանց հիմնավորման, առաջարկեց ս15, որը և 
մտավ մասնագիտական հրատարակություններ, խեթական անձնանուն-
ների բառարանում և այլուր առկա է raLu-u-ki-u-ut-ta-aä ձեը: Վ.Խսւ-
չատրյանը նախընտրել է Ա.Սեյսի ընթերցումը16, որը միանգամայն ըն-
դունեի է, սակայն ոչ միայն ս ե նշանների արտաքին որոշ նմանութ-
յունից բխող մեկնաբանության տեսանկյունից: 

Խեթական սեպագիր և հիերոգլիֆային լուվիական մեծաքանակ 
անձնանունների շարքում luk-ռվ սկսվողները իսպաո բացակայում են, ո-
րը չնայած չի կարելի լուրջ փաստարկ համարել, սակայն այնուամենայ-
նիվ անհրաժեշտ է հաշվի առնել: Միանգամայն այլ է իրավիճակը 
Lupakiutta-յի պարագայում: Lupakki անվան ավելի քան մեկ տասնյակ 
հիշատակությունները թույլ են տափս կռղմնորոշվելու դեպի Lupakiutta 
ընթերցումը: Եվ որ մեր ընտրության հարցում առանձնակի կարևոր է, վե-
րոհիշյալ Lupakki անվան կրողների մի մասը (եթե ոչ մեծ մասը), համա-
ձայն տեքստերի, հստակորեն առնչվում է վերինեփրատյան տարա-
ծաշրջանին: 

Lupakki անունը (որոշ դեպքերում՝ Lubakki ձևով) հանդիպում է առ 
այսօր հրատարակված շուրջ մեկ ե կես տասնյակ խեթական տեքստե-
րում: Այս անունը կրողներից միայն մեկն է թվագրվում հաստատապես 
մ.թ.ш.XГVդ.: Մյուս բոլոր դեպքերում տեքստերը վերաբերում են 
մ.թ.ա.ճՍհլ., գերազանցապես Խաթթուսիլիս Ш - Թադխափյաս IV ժա-
մանակահատվածին (մոտավորապես 1260-1220-ական թվականներ): 
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Ընդ որւսմ վերջիններից երեքը (թերևս, չորսը) վստահաբար առնչվում են 
Իսուվային: Մյուս դեպքերում, տեքստային ինֆորմացիայի սահմանա-
փակ բնույթի պատճառով, դժվար է հետևություն անել դրանց' Իսուվայի 
հետ առնչակցության մասին, չնայած չի կարելի այդ բացառել: Ստորև 
ներկայացնենք Lupakki անունը կյտւլ՝ Իսուվային առնչվող անձանց հի-
շատւսկող տեքստերի համառոտ բնութագիրը: 

1) КВо XVIII 4 - Իսուվայի արքայի (անունը չի հիշատակվում) 
նամակը խեթական արքունիքի բարձրաստիճան պաշտոնյա GAL 
QARTAPPI («գլխավոր կառավս^>) Լուպակկիին17. որտեղ արքան վեր-
ջինիս դիմում է որպես «իմ սիրելի huijp> (ABI DÜG.GA-УЛ): Արդյոք Լու-
պակկին Իսուվայի արքայի հայրն էր, վերոհիշյալ արտահայտությունից 
չի կարելի միանշանակ եզրակացնել, չնայած այդպիսի մեկնաբանութ-
յունը ճշմարտանման է ստորև ներկայացվող հաջորդ վկայությունից: 

2) KUB XXXI 68 - Մ.թ.սւ^111դ. երկլարդ կեսով թվագրվող 
տեքստ, որտեղ շարադրված են խեթական արքա Թուդխալիյաս IV-ի 
դեմ կազմակերպված դավադրության մանրամասները'*: «Գլխավոր կա-
ռավար» Լուպակկին հիշատակվում է որպես դավադրության մասնա-
կիցներից մեկը: Նույն տեքստում նշվում է այն մասին, որ դավադիրների 
շարքերում էր նաև Իսուվայի արքան: 

3) KUB XL 80 - Իսուվայի արքա Արիշարրումայի կնոջ' թագուհի 
Կիլուշխեպայի մահվան հանգամանքները պարզաբանող տեքստ: Ի 
թիվս այլ անձանց, հիշատակվում է Լուպակկին (Lupakki և Lubakki ձևե-
րով): 

4) Korucutepe 6 (68-285) - Մ.թ.սւ^111դ. Իսուվայի կարևոր հնա-
վայրերից մեկից՝ Կորուջութեփեից հայտնաբերված հիերոգլիֆային 
կնքադրոշմ19, ընթերցումը՝ Lu-pa-ki: 

Սեր կարծիքով, իրավացի էր Հ.Գ.Գյուտերբոկը, որ ժամանակին 
հարց էր բարձրացրել Կորուջութեփեի կնիքի տիրոջ, КВо XVIII 4-ի և 
KUB XXXI 68-ի Լուպակկի անունը կրող անձանց նույնականության 
օգտին20: 

Իրոք, վերոհիշյալ չորս դեպքերում էլ Լուպակկին սերտորեն 
առնչվում է Իսուվային, ընդ որում նրա կնքադրոշմը աոկա է Իսուվայի 
գլխավոր քաղաքներից մեկում, նա այստեղ պետք է որոշակի վարչա-
կան ֆունկցիաներ կամ առնվազն կալվածք ունենար: Թերևս, Կորուջու-
թեփեն այս պետության մայրաքաղաքն էր, քանի որ այստեղ առկա են 
նաև Իսուվայի արքա Արիշարրումայի և թագուհի Կիլուշխեպայի կնիք-
ները: Լուպակկիի առնչակցությունը Իսուվայի արքայատոհմին հատուկ 
ուսումնասիրության կարիք ունի, սակայն ներկայումս կարելի է ենթադ-
րել, որ խեթական արքունիքի «գլխավոր կառավարը» կարող էր լինել մե-
կը Իսուվայի ազնվականներից, որը մտել էր խեթական ծառայության և 
նրա պպին հասել էր արքայական իշխանության: Թե Իսուվայի՝ առայժմ 
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ilbq հայտնի երկու արքաներից որ մեկի (Արիշարրումայի թե էխփշար-
րումայի) հայրն էր Լուպւսկկին, պարզ չէ: Լուպակկի անունը պարունա-
կող մյուս տեքստերը, հնարավոր է, վերաբերում են իսուվացի Լուպակ-
կ]ւին (բացառությամբ, թերևս, Սուպպիըուիումաս 1-ի զորավարից [КВо 
V 6 և KUB XXXI 121]): 

Ինչպես կաբեւի է ստուգաբանել Լուպակկի անձնանունը: Որքան 
մեզ հայտնի է, առայժմ միայն Ն.Միրոնովն էր անդրադարձել այս 
խնդրին21: Առաջավոր Ասիւսյի տարբեր տարածաշրջանների գրավոր 
աղբյուրներում հիշատակվող արիական լեզվական իրողությունների 
շարքում նա ընդգրկել էր նաև վերոհիշյալ անձնանունը, համեմատելով 
այն հին հնդկ. lopäka «չախկալի տարատեսակ», lopääa «չախկալ, աղ-
վես» բառերի հետ: Այնուամենայնիվ, հեղինակը այնքան էլ վստահ չէր 
այս համադրության վրա, նշելով, որ Լուպակկի անվան հիմքում կարող 
էին ընկած լինել ասիանիկ (ընդգծումը մերն է - Ա.Ք.) *luba, lub(a)-ija, 
կարիերեն labios բառերը: 

Ակւսդ. Գ.Ջահուկյանը, քննարկելով հայերենի և խեթա-լուվիա-
կան լեզուների միջև առնչակցությունների խնդիրը, միջին խեթական 
տեքստերից մեկում հիշատակվող Aliwaäu անձնանվան հետ էր համադ-
րել հայ. աղուէս բառը, որին կցված ծանոթագրության մեջ հարցականի 
տակ նշելով հետևյալը. «Հետաքրքրական է նշել, այս կապակցությամբ, 
նույն պայմանագրի՝ թերևս կենտումային լեզվի պատկանող Lupakiu-ta-
ն՝ AIiwasu-ի համեմատությամբ^)»22: 

Երկրորդ համադրության առնչությամբ անհրաժեշտ է նշել 
հետևյաըւ: Խեթական արքա Առնուվւսնդաս 1-ի ( ip .m.XVq. վերջ -

սկիզբ) օրոք կնքված սույն պայմանագրում23 հիշատակվող 
AliwaSu անձնանունը միայն արտաքնապես է նման հայ. աղուէս-ին: Այն 
բարդ կառուցվածք ռւնեցալ անձնանուն է, կազմված ali- (անհայտ ծա-
գում ունի) և լուվիերեն waäu- «լավ, բարի» բառերից, երկրորդ բաղադրի-
չը լուվիերհնում (նաև խեթերենում՝ a5Su-) շատ տարածված անձնանվա-
նակերա է: 

Ինչ վերաբերում է հայ. աղուէս-ին, ապա այն ծագում է փս1թ-, 
*lup- հիմքից, որից հնդեվրոպական լեզուներում կազմված են շնազգի-
ների անվանումներ (չախկալ, գայլ, աղվես)24: Այսպես, ավեստ.սոդո-տ 
(lupi-s) «շուն», raopi-s «աղվես, չախկալ», միջ.պրսկ. röpäs, նոր պրսկ. 
röbäh «աղվես», հին հնդկ. lopä3ä «չախկալ, աղվես», լասւ. volpes «աղ-
վես», lupus «գայլ», 1աւն. ծճձողկ «աղվես» և այլն: 

Փաստորեն, ակադ. Գ.Ջահուկյանը ճիշտ էր նկատել Lupakiutta 
անվան առնչակցությունը վերոհիշյալ հնդեվյապական բառահիմքին, 
սակայն AliwaSu - աղուէս համարժեքության փաստարկի ազդեցության 
տակ այն չէր համադրել Lupakki-ի հետ: 
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Եթե Լուպակկի անձնանվան հիմքում հնարավոր է տեսնել վերո-
հիշյալ հնդեվրոպական հիմքը, ապա -k(k)i-ü անհրաժեշտաբար պետք է 
դիտել որպես անձնանվանակերտ վերջածանց: Խեթական տեքստերում 
վկայված անձնանունների շարքում, որքան մեզ հայտնի է, ընդամենը 
տասներկուսն են ավարտվում -k(k) i^ , որոնցից ամենևին ոչ բոլորի հա-
մար կւսրեփ է վստահաբար առանձնացնել ենթադրելի -ki վերջածանց: 
Ստորև ներկայացնենք այդ ցուցակը25. 

Akarkiä (KUB XXIII72) 
Dulakki (HKM 68) 
Gamalaki (CCT134 - կապադովկիական վտւլի աքքադերեն 

տեքստ) 
Hebattarakki (KUB XXIV 14 - ծիսապաշտամունքային 

տեքստ) 
Nahhuwaäki (KUB XXVI 62)(առկա է նաև Nahhuwa 

անձնանուն) 
Paäakki (HKM 100) 
Pahinakke և Pihinakki (HKM 10,19)(կա նաև Pihina) 
Pizzumaki (HKM 17)(կա նաև Pizzumuri) 
Suplaki և Suplakiya (HKM 106,107) 
Tarwaäki(ä) (HKM 73; KUB V 22; KUB XIII35) 
Tiäpinki (KBо III 13 - Պարասիի արքա՝ Աքքադի արքա 

Նարամսինի տեքստում) 
TiSSinki (КВо Ш 13 - Գուրսաուրայի արքա միևնույն 

տեքստում) 

Վերոհիշյալ ցուցակում ուշադրության են արժանի հետևյալ դի-
տարկումները. 

1) Միայն երեք դեպքում է հնարավոր վստահաբար առանձնացնել 
-k(k)i վերջածանցը, քանի որ միևնույն հիմքից վկայված են այլ կազմա-
վորումներ (Nahhuwaäki, Pahinakke/Pihinakki, Pizzumaki): Թերևս, սրանց 
շարքին կարելի է դասել նաև PaSakki-ն և Tarwaäki(ä)^2 : 

2) Անձնանուններից ոչ մեկի հիմքը հնարավոր չէ բացատրել խե-
թա-լուվիական լեզուների հիման վրա 7: 

3) Այս անձնանունները կրող մարդիկ ներկայացնում են այն աշ-
խարհագրական տարածքները, որտեղ ենթադրելի է կասկական հոծ 
բնակչություն: Այսպես, ցուցակում ներկայացված տասներկու անուննե-
րից վեցը վկայված են Մաշաա հյոյուքի արխիվում, որը գտնվում էր 
կասկական գոսաւ անմիջական հարևանությամբ: Նույնը հաստատ է 
նաև KUB XXVI 62-ում հիշատակվող երկու անունների համար: Akarkiä 
անունը կրում էր Իսուվայի առաջնորդներից մեկը, այսինքն, սա էլ խե-
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թական չէր: Աքքադի արքա Նարամսինի փոքրասիական արշավանքնե-
րր նկարագրող տեքստի երկու արքաների (Tigpinki ե Tiääinki) անուննե-
րին կցված տեղանունները տեղադրվում են Հափսից արևմուտք՝ ժաման. 
Թուգ լճից հւսրավ-արևեյք կամ արևեյք28, այսինքն, խեթերի բնօրրանից 
դուրս: Ինչ վերաբերում է վերջին անվանը (Gamalaki), ապա կապադով-
կիական շրջանի տեքստերում շատ են ոչ խեթական անունները: 

Ինչպես էլ որ լուծվի ենթադրյալ -k(k)i վերջածանցի լեզվական 
պատկանելության խնդիրը, դրա առկայությունը Լուպակկի անձնան-
վան մեջ գրեթե հաստատ է վերը բերված նյութերի հիման վրա: 

Ավարտելով Լուպակկի անվան հետ կապված մեկնաբանություն-
ները, անհրաժեշտ է նշել դրան, մեր կարծիքով, աոնչվռղ ևս մեկ բա-
ռաձև: 

Խեթական տերության պաշտոնական դիցաբանի՝ խուրրիական 
ծագում ունեցող կարևոր աստվածություններից էր ոազմի աստծո ֆունկ-
ցիաներով օժտված Նուպատիկը (սովորաբար գրվում է dNu-pa/ba-ti-
ik/g)29: Հյուսիսային Միջագետքի Նուզի խուրրիական քաղաքի տեքս-
տերում այս անունը հիշատակվում է նաև dLubadaga ձևով, որ վկայում է 
ո : 1 հերթագայության առկայության մասին: 

Հատկանշական է, որ խուրրիական գերագույն աստված Թեշուբի 
կնոջ՝ Հալեպ քաղաքի Խեբատ աստվածուհու հայտնի ծեսը ներկայաց-
նող տեքստի տարբերակներից մեկում Նաւաստիկի անունը գրված է ա-
ռաջին հայացքից տարօրինակ եղանակով՝ Lu-pa-ki-ta (KUB XXVII 13 
Դիմային կողմ I 6), իսկ մյուսում՝ dLu-pa-t[i-:....](KBo VII 27.9): Աոաջին 
գրությունը կարող էր գրչի վրիպման արդյունք լինել: Հարկ է նշել, որ ո : 1 
հերթագայությունը բառասկգբում վկայված է հենց Նուգիում (Lakipu : 
Nakipu) ինչպես նաև տարբեր դիրքերում՝ խեթական տեքստերում : 

Նուպատիկ դիցանվան և Լուպակկի անձնանվան միջև հնարա-
վոր կապի մասին ենթադրությունը չի հենվում միայն գրության նմանութ-
յան փաստարկի վրա: Բանն այն է, որ Նուպատիկը ոազմի աստվածութ-
յուն էր, իսկ գայլը կամ շունը հնդեվրոպական առասպելաբա նությ ա ն 
մեջ հանդես են գափս որպես ոազմի աստված և սերտորեն առնչվում են 
գեղագույն աստծո հետ. սույն աստվածության ուղեկիցները գայլերն 

Այնուամենայնիվ, առայժմ նպատակահարմար ենք համարում 
ձեռնպահ մնալ վերոհիշյալ Nupatik/Lupatik դիցանվան և Լուպակկի 
անձնանվան միջև կապ գտնելու ակնկափքից, այն թողնելով միայն որ-
պես աշխատանքային վարկած: 

Այսպիսով, հոդվածում քննարկվող Arziutta և Lupakiutta անձնա-
նունների -ut(t)a վերջածանցի առկայությունը հիմք է տափս ենթադրելու 
դրանց «արիական» ծագումը: 
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Ամփոփելով սույն հետազոտությունը, անհնար է չնշել այս ե մեր 
նախորդ հոդվածում քննարկվող «արիական» անձնանունների առկա-
յությունից բխող հնարավոր եզրակացությունները: 

LT.p.ui.XV-XIV դարերում Վերին Եփրատի ավազանում ե դրա 
մերձակցությամբ տեղադրվող քաղաքական միավորներում, այսպիսով, 
վկայված են հին հնդկերենով (վեդայական կամ սանսկրիտի փող) ստու-
գաբանվող մի շարք անձնանուններ, որոնց կրողները տեղական ազնվւս-
կանության նեյւկայացուցիչներ են եղել: Այս երկու երկրնհրից պահպան-
ված զգալի թվով անձնանունների լեզվաբանական քննություն դեոես չի 
իրականացվել, սակայն նախնական դիտարկում ներից կարելի է եզրա-
կացնել, որ այստեղ միանշանակ առկա են տարբեր լեզուների հետքեր 
(այլ հնդեվրոպական ե խուրրիերեն): 

Օրինակ, հստակ խուրրիական Ali-Samima, rAnzili5. Kili, 
rKiluähepa, Tahi§alli(?) ե այլն33: Խհթա-լուվիական լեզուները ներկայաց-
ված են Santa, Walwaziti և այլ անուններով: Սրանց կողքին առկա են էլ 
ավելի մեծաքանակ անուններ, որոնց լեզվական պատկանելությունր ա-
ռայժմ հնարավոր չէ պարզել, օրինակ, Agga, Aritku, Hateä, Hinis, Hurus, 
Kalimuna, KasiyaraS, Kuwas, Mahuilu, Piggana, Uäapa, Waltahis ե այլն: 

Սույն իրողությունից բխող առավել հավանական ենթադրությունն 
այն է, որ ուսումնասիրվող տարածաշրջանը մ.թ.ա.11 հազ. կեսերին իրե-
նից ներկայացնում էր տարբեր էթնոլեզվական արեալնհրի հանդիպա-
վայր: 

Անհրաժեշտ ենք համարում ուշադրություն հրավիրելու նաե մեկ 
այլ կարևոր հանգամանքի վրա: Պախխուվայում, ինչպես նաև վերջինիս 
հարևան Իսուվայում արիերենի ներկայությունը կարող է հնարավորութ-
յուն ընձեռել ավելի լրջորեն մոտենալու Հովհան Մամիկոնյանի «Պատ-
մութիւն Տարօնոյ» երկում հիշատակվող հնդիկ եղբայրներ Դեմետրի և 
Գիսանեի ու նրանց սերունդների առկայությանը Տարոնում: Մատենա-
գիրը սրանց գործունեությանն է վերագրել Աշտիշատի ու Քարքե լեռան 
վրա գտնվող բագինների կառուցումը: Այս առնչությամբ անհնար է 
շրջանցել վերոհիշյալ տարածքի հետ խեթական աղբյուրում հիշատակ-
վող Պախխուվայի մերձակցության, եթե ոչ նույնականության փաստը: 
Վերջինս, դատելով ըստ ամենայնի, պետք է գտնվեր Բյուրակնի լեոների 
շրջանում՝ ներառելով, թերևս, Տարոնի մի մասը34: Ոչ պակաս գրավիչ է 
Դեմետրի և Գիսանեի կողմից Վիշապ քաղաքի կառուցման մասին հի-
շատակությունը, մի անուն, որ կարող է իր զուգահեռը գտնել Պախխու-
վայի ապստամբության առաջնորդի անվան մեջ (Usapa): 

P.S. - Թվամ է, բոլոր հիմքերը կան վերանայելու ուրարտական 
արձանագրություններում վկայված որոշ քանակությամբ հատուկ ա-
նտնների համար ժամանակին տարբեր մասնագետների կողմից առա-
ջարկված ստուգաբանությունները: Հայկական լեռնաշխարհի տարբեր 
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շրջաններում և հարակից տարածքներում առնվազն մ.թ.ա. III հազ. կե-
սերից կանոնավոր կերպով հանդես եկող հնդիրանական (կամ հնդա-
րիական) լեզուների հետքերը ինչ-որ կերպ պետք է պահպանվեին մեր 
տարածաշրջանի նյութերում: Այժմ վաղ է այդպիսի մի շարք դեպքերի 
համար հիմնավոր մեկնաբանություն առաջարկել, սակայն նշել որպես 
հնարավոր տարբերակ, այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է: 

d'Arubani/'Uarubani - Ուրարտական դիցաբանի գլխավոր աստ-
վածություններից մեկը՝ գերագույն աստված Խսզդիի կինը35: ՄՀմայակ-
յւսնի կոգմից համադրվել է միտաննական դիցաբանի «արիական» դի-
ցախմբի Uruwana-ssil-ji հետ (= հնդկ. Վսդւունա) : 

dSelardi — ուրարտական դից անուն («լուսնի աստված) : 
dAdaruta — ուրարտական աստվածություն38, որին Գր.Ղափանց-

յանը համադրում էր սեմական Atar/Adar/Astor(et)/Astarta աստվածուհու 
հետ39: Ինչու սեմական, եթե ավելի հավանական է հնդեվրոպական -
հնդարիական ծագումը, օրինակ, atar «կրակ, 1աւր» + -uta («հրածին» մո-
տավոր իմաստով): 

Ս 1' Ardini - ուրարտական տեյտւթյւսն գւխավոր սրբավայրը' Խալ-
դիի պաշտամունքի կենտրոնը (= ասորեստ. աղբյուրների Mu§a$ir), որի 
անվանումը Գ.Ջահւոկյանը բխեցնում էր ardi «աստված» բառից40: 

Վերոհիշյալ ցուցակը կարելի է ընդլայնել ի հաշիվ ոչ միայն ան-
վանաբանական, այլև այլ բնույթի նյութերի: 

ARAM KOSYAN-

ARYANS IN PAIIHUWA 

In one of the previous articles the aulhor had pointed on the existence of 
two "Aryan" personal names in the cuneiform Hittite text of the XIVc. B.C. dcaling 
with the country of Isuwa (Uiiarna and Uwa-[...]) and one Hurrian (Kumarpi). 
Further studies had revealed two more names bom by the eiders of the neighboring 
Pahhuwa - Arziutta and Lupakiutta. Both names are built with the well-known Old 
Ind. suffix -ut(i)a. As to the stem of these names. Am- could be compared with the 
Urartian (of Old Armenian origin) arsibi, the another - with the IE *ulp-, *lup- "wolf, 
dog, chakal". 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. А. К о s у а п. An Aryan in Isuwa. - Iran and the Caucasus, vol.10/2 2006, p. 1-6. 
2. «Աբիացի» և «արիերեն» տերմինները կիրառվում են նշելու հնդեվրոպական 

լեզվաընտանիքի հնդիրանական (կամ հնդարիական) լեզվախմբի անդամ 
որեէ լեզու (կամ դրա բարբառները): Հարկ է նշել, որ վերջին շրջանում 
սիրողական բնույթի որոշ հրապարակումներում «արիացի» տերմինը 
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կիրառվում է որպես «հնդեվրոպացի» տերմինի համարժեք: Ավելին, սույն 
հեղինակները հավասարության նշան են դնում «հնդեվրոպացի», «արիացի» 
ե «հայ» տերմինների միջև, եզրակացնելով, որ քաղաքակրթության 
արշալույսին և նույնիսկ շատ ավելի վաղ արդեն գոյություն ուներ 
մեծաքանակ «հայ ժողովուրդ», որից ժամանակ աո ժամանակ անջատվել են 
վերաբնակիչների խմբեր՝ սկզբնավորելով մնացած հնդեվրոպական և ոչ-
հնդեվրոպակսւն ժողովուրդներին («Հայկական լեռնաշխարհը հայոց ե 
համաշխարհային քաղաքակրթության բնօրրան» խորագրով 
հայագիտական գիտաժողովի թեզեր, Եր., 2004, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության 
ինստիտուտ): 

3. Հրատ.՝ А. H. Տ а у с e. Hittite and Moscho-Hittite. - Revue hittite et asianique 1, 
1930, p.lff. (թարգմանաբար); О. R. G u г ո e у. Mitaof Pahhuwa. - Liverpool 
Annais of Archaeology and Anthropology 28, 1948, p.32ff. (թարգմ.); Վ. Խ ա չ 
ա տ ր յ ա 0. Հայաստանը tf.p.ui.XV-VIIipi.. Եր., 1998, էջ.87-93 
(հատված.թարգմ.); 11. Ք ո ս յ ա ն. Անի-Կամախը խեթական դարաշրջանում. 
- Պատմա-բանասիրական Հանդես, 2002/3, էջ 227 (հատված.): 

4. Պախխուվայի համար հստակ տեղադրություն աոայժմ հնարավոր չէ 
առաջարկել, թերևս, այն պետք է փնտրելԻսուվայից արևելք, հյուսիս-
արևելք' Բյուրակնի լեոների շրջանում (այս երկրի անվան գրության ձևերը, 
տեղադրման և անվան ստուգաբանության վերաբերյալ առկա կարծիքները 
տես Ա. Ք ո ս յ ա ն. Հայկական լեոնաշխսւրհի տեղանունները. Եր., 2004, 
էջ.75-77,116-117): 

5. Տեքստի սկզբում առկա վնասվածքների պատճառով կորել է այն հատվածը, 
որտեղ պետք է նշվեր այստեղ հիշատակվող անձանց ելակետը: Ամենայն 
հավանականությամբ, սրանք պախխուվացինեբ էին, քանի որ անձնանվանը 
կցված չեն համապատասխան տեղանուններ կամ կարգավիճակը բնորոշող 
տերմիններ, ինչը առկա է պայմանագրի երկրորդ մասում, որտեղ խեթական 
արքան դիմում է Իսուվայի և մյուս շրջանների «ավագներին»: 

6. E.Laroche. Les Noms des Hittites. Paris, 1966; i d e ա. Les noms des Hittites: 
Supplement. - Hethitica IV, 1981, p.lff.; S. А1 p. Hethitische Briefe aus Ma?at 
Höytlk. Ankara, 1991, S.48ff. 

7. N. D. M i г о ո о v. Aryan Vestiges in the Near East of the Second Millenary 
B.C.. - Acta Qrientalia XI, 1933, p.l40ff.; R. Т. О' С а 11 a g h а ո. Aram 
Naharaim. Roma, 1948, p.56ff.; M. M а у r h о f e r. Die Indo-Aryer im Alten 
Vorderasien. Wiesbaden, 1966 (passim): 

8. 'en-da-ru-ta//'m-tar-u-da = Ind(a)ruta, որի համարժեքը աոկա է Ռիգվեդայում՝ 
Indrota//Indrauta (M i г о ո о v. loc.cit., p.l75f.; R. Т. О' С а 11 a g h а ո. loc.cit., 
p.61,152): Ն. Սիրո նովը նշում էր, որ Վեգաներում վկայված է նաև Indara ձևը: 
Նա միաժամանակ արիական ստուգաբանություն էր առաջարկում Ակշապա 
քաղաքանվան համար, որի կառավարիչը վերոհիշյալ Ինդարուտան էր 
(AkSapa = հին հնդկ. *aksäpä «անսասան» - р. 185): 

9. V-mi-u-ta (R. Т. Օ' С а 11 a g հ a ո. loc.cit., р.61,152): 
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ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹ 

МАКСИМ ХАМОЯН 

К ТЕОРИИ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 
(на м а т е р и а л е к у р д с к о г о я з ы к а ) 

Задача разработки теории словосочетания ставит перед 
наукой ряд вопросов, среди которых значимыми и принци-
пиальными являются следующие: Каков объективный метод 
исследования словосочетаний с подчинительной связью ком-
понентов, соизмеримый с задачей их научного определения? 
Каково лингвистическое назначение подчинительных словосо-
четаний в языковой системе? И какова языковая модель обра-
зования подчинительных словосочетаний, демонстрирующая 
присущую только им структурно-семантическую организацию? 

Правильное и четкое понимание сущности подчинитель-
ных словосочетаний как целых и целостных фактов языковой 
действительности, представляющих особый тип проявления 
языковой материи, непосредственно зависит от глубокого ос-
мысления этих вопросов и обоснованного ответа на них. Меж-
ду тем они как таковые не только специально не разработаны, 
но и в такой своей постановке не поставлены в науке, хотя их 
отдельные стороны постоянно находились и находятся в цент-
ре внимания исследователей. 

Попытаемся в ограниченных рамках предлагаемой статьи 
представить наше понимание сущности этих вопросов при уче-
те опыта и результатов изучения подчинительных словосочета-
ний разных языков. 

Лингвистическая наука не располагает полноценным оп-
ределением переменного (свободного) подчинительного слово-
сочетания, которое образуется в условиях речи в составе пред-
ложения. Причина этому заключается, в первую очередь, в 
традиционном несоблюдении соизмеримости исследовательс-
кого направления с задачей научного определения словосоче-
тания. В то время как вопрос определения синтаксического 
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словосочетания требует ответа — научного определения, осно-
ванного на характеристике его комплексной организации в це-
лом, придаваемые ему определения обычно ограничиваются 
представлении отдельных частных признаков его внешней 
формы, т.е. формальной организации. Разные методики выде-
ления и анализа словосочетания в этом аспекте обусловили, с 
одной стороны, появление в разных формулировках отдельных 
частных неполноценных определений и, с другой стороны, су-
щественные расхождения в самой теоретической трактовке и 
интерпретации этой формы. Показательно, что и сами иссле-
дователи подчинительного словосочетания признают, что в оп-
ределении словосочетания нет полного согласия и единства 
между разными научными грамматиками'. 

Обращает на себя внимание тот факт, что синтаксичес-
кая наука, имеющая длительную историю существования, в 
исследовании словосочетания и освещении его сущности в об-
щих чертах находится еще на своем полпути. В ней основные 
вопросы теории словосочетания не имеют однозначного реше-
ния, некоторые из них мало разработаны, являются спорными. 
А некоторые вопросы, которые касаются природы значения 
словосочетания, его референтной соотнесенности и лингвисти-
ческого назначения и т.д., как таковые вообще не ставятся. 

Как показывают результаты изучения синтаксического 
материала разных языков и, в частности, построенные на их 
основе характеристики — определения непредикативных под-
чинительных словосочетаний, внимание ученых по сей день 
сконцентрировано исключительно на их внешней форме, на 
разных аспектах этой формы, элементах ее внутреннего члене-
ния, соотношениях этих элементов и т.д. В этих определениях 
необоснованно господствует убежденность в том, что иссле-
дуется и определяется не форма словосочетаний, а их комп-
лексная организация в целом. В зависимости от этого струк-
турно-семантическая организация внешней формы словосоче-
тания представляется не иначе как структурно-семантическая 
организация всего словосочетания. Результатом подобной 
трактовки внешней формы словосочетания является практи-
куемый до сих пор в научной и учебной литературе так назы-
ваемый структурный, синтаксический анализ словосочетания, 
рассматриваемый как анализ целостной организации словосо-
четания, но в действительности являющийся анализом лишь 
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его материальной оболочки, позволяющим детализировать и 
выделить элементы внутреннего членения этой оболочки. В 
результате смешения формы словосочетания с его структурно-
семантической организацией в целом определение формы сло-
восочетания необоснованно представляется как определение 
всего словосочетания. Приводим некоторые из этих определе-
ний, встречающихся в научной и учебной литературе: "Слово-
сочетание - грамматическое и смысловое объединение на ос-
нове подчинительной непредикативной связи знаменательных 
слов, между которыми имеются атрибутивные, объектные или 
обстоятельственные отношения"2. "Назначение словосочета-
ний: выражать отношения между понятиями, выраженными 
словами..."3. "Словосочетание - это смысловое и грамматичес-
кое объединение двух (или нескольких) полнозначных слов 
или форм слов, проявляющее их подчинительные свойства"4. 
Словосочетание - это "Соединение двух или более знамена-
тельных слов (вместе с относящимися к ним служебными сло-
вами или без них), служащее для выражения единого, но расч-
лененного понятия или представления"5. "Словосочетание — 
это синтаксическая единица, образующаяся соединением двух 
или более знаменательных слов на основе подчинительной 
связи и тех лексико-грамматических отношений, которые по-
рождаются этой связью"6, и т.д. 

Согласно приведенным определениям, во-первых, подчи-
нительные словосочетания образуются из двух или более зна-
менательных слов, между которыми имеются подчинительные 
отношения; во-вторых, внешней формой (материальной обо-
лочкой) подчинительного словосочетания выступает сцепление 
форм слов, связанных формальной связью, называемой автора-
ми определений синтаксической связью; в-третьих, план со-
держания подчинительного словосочетания составляет сцепле-
ние понятий, выражаемых словами — компонентами, связан-
ными между собой смысловой связью, именуемой в определе-
ниях синтаксическим отношением, определяющим якобы зна-
чение словосочетания; в-четвертых, словосочетание является 
сцеплением формально-смысловых элементов, обладающим 
расчлененностью формы и значения; в-пятых, подчинительное 
словосочетание образуется по структурной, синтаксической 
модели и т.д. 
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Важно отметить, что все перечисленные особенности, 
приписываемые комплексной организации подчинительного 
словосочетания, относятся исключительно к его внешней фор-
ме. Круг вопросов, относимых теории словосочетания, таким 
образом, суживается формальными рамками его плана выраже-
ния и важные вопросы, касающиеся его плана содержания 
остаются вообще вне поля зрения. В результате, построенные 
на основе особенностей внешней формы словосочетания опре-
деления, в действительности являющиеся определениями фор-
мы словосочетания, квалифицируются как определения фор-
мальные, структурные и, стало быть, неполноценные. 

Ознакомление с определениями, придаваемыми разными 
авторами словосочетанию, позволяет заметить, что словосоче-
тание рассматривается как бы в самом себе и для себя. Но для 
языка как представителя отражаемой действительности образо-
вание словосочетания не самоцель. Оно предполагает соотно-
шение словосочетания не с самим собой или соотношениями 
составляющих его слов, а с определенным, конкретным объек-
том действительности — денотатом, с особым понятийным со-
держанием — референтом. Оно не могло осуществиться, если 
бы в задачу словосочетания входило лишь отражение взаимо-
действия компонентов, которым, по мнению некоторых линг-
вистов, определяется синтаксическая семантика (значение), 
содержательная сторона словосочетания, и т.д7. 

Несовпадения нашего понимания словосочетания со су-
ществующими взглядами на главные вопросы теории словосо-
четания сводятся к следующему: 
1, Для разработки теории подчинительного словосочетания 

принципиально важное значение имеет исследовательс-
кое направление, для которого отправным моментом в 
изучении словосочетания является знание денотата, с ко-
торым оно соотносится. 

2. Как уже отмечалось, не словосочетание, а форма слово-
сочетания образуется из двух или более знаменательных 
слов, т.е. формой словосочетания является не сцепление 
форм компонентов, находящихся в формальных связях, а 
сцепление компонентов, находящихся в формальных и 
смысловых связях. Иными словами, то, что лингвисты до 
сих пор называют словосочетанием, в действительности, 
является формой словосочетания. 
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3. Словосочетание образуется не как сцепление формально-
смысловых элементов — слов, (в котором формы слов 
находятся в формальных связях, а их значения — в смыс-
ловых), а как формально-смысловой элемент, имеющий 
форму в виде сцепления формально-смысловых элемен-
тов и единое значение, о котором и о характере объекта 
действительности, логическим представителем которого 
является это значение, ничего не сообщается в определе-
ниях. 

4. Значение словосочетания определяется не отношениями 
компонентов и их взаимодействием, а отражением осо-
бого, до сих пор не выделенного наукой объекта дейст-
вительности, о котором, как указывалось, ничего не 
сообщается в научной и учебной литературе. 

5. Словосочетание образуется не по структурной (синтакси-
ческой) модели, допускающей расположение стержнево-
го и зависимого компонентов непосредственно один за 
другим, а по особой структурно-семантической модели, 
интепретация которой следует ниже. 

В дополнение отметим, что в специальной литературе со-
держатся и такие определения подчинительного словосочета-
ния, которые хотя и указывают на отдельные стороны его пла-
на содержания, в частности на тот факт, что оно является еди-
ницей номинации, выражает расчлененное понятие и т.д., но в 
них опять-таки отсутствуют данные об объекте действитель-
ности, который обозначается словосочетанием, и о расчленен-
ности понятия, являющегося отражением этого объекта. 

Отметим некоторые из этих определений: "Вопросы 
грамматической сущности словосочетания, об объеме словосо-
четания, о его форме и значении ... в разных языках остаются 
мало изученными. Все признают, что словосочетание состоит 
не менее чем из двух полнозначных слов, что оно организуется 
по законам и правилам соединения слов и их форм, присущим 
данному языку, и что оно выражает единое, хотя и сложное, 
расчлененное понятие, цельное значение"8. 

"Таким образом, с чисто грамматической точки зрения 
простыми словосочетаниями должны быть признаны синтак-
сически организованные и семантически цельные сочетания 
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двух знаменательных слов, выражающие единое значение и 
способные быть обозначением предмета, действия, качества"9. 

"Словосочетание — это минимальное грамматически свя-
занное объединение слов, основная функция которого номи-
нативная"1 0 , и т.д. 

Эти определения также, как предыдущие не являются 
полноценными. В них не раскрывается сущность перечислен-
ных признаков словосочетания. Они хотя и указывают на но-
минативность словосочетания, но абсолютно не касаются воп-
роса о природе и самом существовании референта словосоче-
тания, незнанием которого определяется отсутствие обосно-
ванности таких понятий, каковыми являются "расчлененность 
понятия", "сложность понятия", "цельность понятия", "спо-
собность обозначать предмет, качество", "семантическое расп-
ространение стержневого компонента" и т.д. в этих определе-
ниях. Но прежде чем представить обоснование нашего пони-
мания всех этих вопросов, касающихся организации словосо-
четания, следует также отметить, что и сам термин "словосоче-
тание", которым пользуемся и мы, нуждается в некотором 
уточнении. Речевое образование, традиционно называемое 
словосочетанием в действительности не является сочетанием 
слов в их виртуальном проявлении. Оно представляет собой 
объединение синтаксических проявлений слов, к тому же в его 
построении нередко принимают участие и синтаксические 
проявления фразеологизмов, целых предложений и т.д. 

Перечисленные возражения основываются на результатах 
рассмотрения подчинительных словосочетаний, с одной сторо-
ны, в плане их денотативной соотнесенности — в аспекте их 
связей с отдельным участком отражаемой действительности, 
который противопоставлен другим ее участкам, обычно 
представляемым соответствующими типами проявления языко-
вой материи — лексическими и фразеологическими единица-
ми, предложениями и паремиологизмами, и с другой стороны, 
с точки зрения занимаемого ими места среди разных типов 
проявления языковой материи, находящихся в преемственно-
эволюционных отношениях, лежащих в основе формирования 
и существования языковой структуры11. Объектом исследова-
ния служат подчинительные словосочетания курдского языка. 

Важность изучения подчинительных словосочетаний 
языков, в том числе и курдского языка, вытекает из того, что 
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они, будучи особым типом проявления языковой материи, от-
ражают строго определенную сферу реалий действительности, 
а именно разные типы проявлений объектов действительности, 
которые не могут обозначаться лексическими и фразеологичес-
кими средствами — словами и фразеологизмами, специализи-
рованными исключительно по .обозначению самих объектов. 
Что касается состояния изученности подчинительных словосо-
четаний курдского языка, то вопрос о них не только не решен, 
но и как таковой специально не поставлен в работах по курдс-
кой грамматике. 

Подчинительные словосочетания курдского языка стали 
фигурировать в специальной курдоведческой литературе впер-
вые в связи с исследованием категории рода имен существи-
тельных и средств ее выражения — так называемых изафетных 
показателей в изафетных (определительных) конструкциях12. В 
дальнейшем подчинительные словосочетания все больше прив-
лекали внимание исследователей в связи с разработкой проб-
лем фразеологии курдского языка и разъяснением отношений 
устойчивых и свободных словосочетаний с целью выделения 
их отличительных особенностей и т.д13. В последнее время, 
при разработке вопросов теории курдского языка среди всех 
главных задач важное значение приобрела задача освещения 
сущности словосочетания, моделирования процесса его обра-
зования, его лингвистического назначения и т.д. Некоторые 
результаты решения этих задач содержат опубликованные ра-
боты автора, посвященные разработке отдельных общелинг-
вистических проблем, касающихся социолингвистической пот-
ребности, проявления языковой материи, формирования язы-
ковой структуры, единого критерия построения лингвистичес-
ких дефиниций и т.д14. 

Объективное освещение сущности подчинительного сло-
восочетания осуществляется путем его исследования в плане 
его сравнения с другими типами проявления языковой мате-
рии на основе метода социолингвистического анализа, позво-
ляющего в деталях определить единство его социальной и 
лингвистической сторон15. 

При сегментации курдской речи — предложения в общем 
ряду с другими элементами его внутреннего членения выяв-
ляются две структурные разновидности словосочетаний с под-
чинительной связью компонентов, которые несмотря на 
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сходство во внешней форме являются принципиально разными 
типами проявления языковой материи, отличающимися друг 
от друга разными моделями образования и присущими только 
им разными лингвистическими назначениями в языковой 
системе. 

Одну из этих разновидностей составляют устойчивые, 
воспроизводимые в готовом виде словосочетания, которые воз-
никают и существуют в качестве характеризующего, квалифи-
цирующего или оценивающего обозначения объектов действи-
тельности и известны в курдской фразеологии как фразеоло-
гизмы со структурой словосочетания16. 

Другую разновидность представляют свободные (пере-
менные), каждый раз вновь образующиеся словосочетания -
синтаксические единицы, обладающие специфической струк-
турно-семантической организацией и особым лингвистическим 
назначением в языковой системе. 

Для объективного разграничения этих двух разновид-
ностей единиц, встречающихся в составе предложения, прин-
ципиально важно рассматривать их на общем фоне проявле-
ний языковой материи в ряду с другими языковыми и речевы-
ми единицами. 

Отражаемая языковой материей действительность в 
реальности существует в своих отдельных конкретных проявле-
ниях, которые познаются и обозначаются, как правило, знаме-
нательными словами и/или соотносящимися с ними фразеоло-
гизмами - двумя известными и, как уже указывалось, единст-
венными в своем роде специализированными типами единиц 
номинации, являющимися двумя разными типами проявления 
языковой материи. Примерами таких отдельных, конкретных 
типов проявления действительности, обозначаемых словами и 
фразеологизмами, являются, в частности, av ("вода"), пап 
("хлеб"), Ьа ("ветер"), ava nerm ("тихий, неприметный, но хит-
рый, коварный" букв, "тихая, спокойная вода"), аха sar ("мо-
гила, вечный покой", букв, "холодная земля") и т.д. 

Вместе с тем сами типы проявления действительности в 
виде отдельных, конкретных объектов (предметов, явлений, 
действий, состояний, свойств и т.д.), обозначаемых исключи-
тельно словами и фразеологизмами, в свою очередь, в действи-
тельности существуют и функционируют лишь в своих особых 
проявлениях, обозначение которых, как уже сказано, словами 
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и фразеологизмами в их виртуальном проявлении оказывается 
невозможным. Они, т.е. проявления проявлений окружающей 
действительности, или иначе говоря, проявления объектов 
действительности, обозначаемых знаменательными словами и 
фразеологизмами, обозначаются принципиально иными 
средствами номинации, являющимися в своем роде проявле-
ниями проявлений языковой материи. Дело в том, что языко-
вая материя проявляется через свои разнообразные и разно-
родные проявления и проявления самих этих проявлений не 
сама по себе, а из социальной потребности в реализации в 
языкотворческих и речетворческих целях путем ее самоопреде-
ления, направленного на ее приспособление к нормам и пра-
вилам создания речи, упорядочивания речевой деятельности, а 
также и на построение речевых единиц и создание на их осно-
ве языковых образований более сложного характера и т.д. Ис-
ходным и главным фактором, обусловливающим эту потреб-
ность, служит то, что отражаемая языковой материей действи-
тельность, существующая в своих проявлениях и проявлениях 
самих этих проявлений, требует своего адекватного языкового 
представления, определяющего необходимость в соответствую-
щем проявлении языковой материи. В частности, в результате 
анализа соотношений проявлений отражаемой действитель-
ности и проявлений языковой материй возникла убежденность 
в том, что языковая материя служит средством представления 
этой действительности в различных формах ее проявления, 
среди которых отдельные места занимают проявления: 
1. в форме познаваемых конкретных объектов — предметов, 

явлений, действий, состояний, их свойств и т.д., 
представляемых единицами двух подсистем языка — лек-
сики и фразеологии; 

2. в форме типов проявления познанных объектов, 
представляемых морфологическими и синтаксическими 
проявлениями слов и фразеологизмов, синтаксическими 
словосочетаниями и их морфологическими и синтакси-
ческими проявлениями. 
Таким образом, в языковой системе морфологические и 

синтаксические проявления знаменательных слов и фразеоло-
гизмов, синтаксические словосочетания и их морфологические 
и синтаксические проявления являются теми специализиро-
ванными номинативными средствами, в задачу которых входит 
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обозначение типов проявления объектов действительности; как 
правило, обозначаемых только словами и фразеологизмами в 
их виртуальном проявлении. 

Будучи обозначениями объектов действительности, зна-
менательные слова и фразеологизмы отличаются друг от друга 
тем, что слова являются номинативными единицами, а фразео-
логизмы - номинативно-характеризующими - квалифицирую-
щими единицами. 

Морфологические проявления слов и фразеологизмов, 
основанные на их морфологических категориях, составляют 
основную часть словоизменительной и фразоизменительной 
систем курдского языка, охватывающих всю парадигму спря-
жения глаголов и глагольных фразеологизмов, склонения имен 
существительных и субстантивных фразеологизмов. 

Синтаксические проявления слов и фразеологизмов, ос-
нованные на их валентности — сочетательных свойствах, 
выступают обозначениями соответствующих типов проявлений 
объектов действительности, которые стоят за синтаксическими 
категориями (категории подлежащего, сказуемого, дополнения 
и т.д.). 

Принципиально иную характеристику представляют под-
чинительные словосочетания. 

Образование словосочетаний — это особое языковое яв-
ление, обусловленное потребностью в обозначении не отдель-
ных предметов, а именно типов их проявлений, в своей сово-
купности образующих отдельную специфическую сферу объек-
тивной действительности. В отличие от знаменательного слова, 
которое возникает как обозначение объекта действительности 
на основе понятия об этом объекте, синтаксическое словосоче-
тание образуется из потребности в обозначении типа проявле-
ния объекта действительности, обозначаемого его глав-
ным,стержневым компонентом. В этом легко убеждаемся, об-
ращаясь к конкретным примерам. 

Словосочетание ava sar ("холодная вода") - это речевое 
образование, обладающее статусом формально-смыслового 
элемента (знака). В своей минимальной конструкции оно 
имеет в качестве своей материальной формы сцепление двух 
знаменательных слов в их синтаксических проявлениях, высту-
пающее описанием - характеристикой объекта av ("вода") на 
основе его признака sar ("холодная"), определяющей собой его 
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данное состояние (- воду в ее холодном состоянии), восприни-
маемое как особый тип ее проявления в действительности. 
Этот тип проявления воды встречается в общем ряду с други-
ми, всевозможными типами ее проявления, каковыми являют-
ся: ava germ ("теплая вода"), ava zelal ("прозрачная вода"), и 
т.д., и т.п., которые обозначаются одноименными словосочета-
ниями. Другой пример: словосочетание hedT dinivTse ("медленно 
пишет") описывает - характеризует действие dinivTse (от глаго-
ла nivTsTn ("писать") на основе признака h6dT ("медленно"), 
выявляя его особое состояние (- действие в его медленном 
темпе), являющееся особым типом его проявления, наряду с 
его другими типами проявления в виде zu dinivTse ("быстро пи-
шет"), xirab dinivTse ("плохо пишет") и т.д., и т.п. Еще один 
пример: KitSba §agirt ("книга ученика") образуется как характе-
ристика объекта kiteb ("книга") на основе приписываемого ему 
признака принадлежности ученику, придающего ему опреде-
ленную классификационную отнесенность - положение - на-
хождение в собственности ученика, воспринимающееся как от-
дельный тип его определения - проявления. 

Сравнение обозначаемых словосочетаниями типов 
проявления одного и того или разных объектов в плане их 
конституирующего признака приводит к осознанию того, что 
подчинительные словосочетания образуются из потребности в 
расподоблении смежных состояний одного и того же объекта в 
целях различения типов его проявлений. Таким образом под 
типом проявления объекта действительности в широком пони-
мании подразумевается любое состояние, в котором объект 
оказывается в результате необходимости его функционирова-
ния - включения в связь с другими объектами. Рассматривая 
нахождение объекта в том или ином отношении или состоянии 
как свойство или признак объекта, можно дальше осознать ос-
нову соответствующего типа его проявления: тип проявления 
объекта основан на том или ином его признаке или отноше-
нии. Поскольку признак объекта отдельно от него не сущест-
вует и не отделим от него ("холодная вода — это один предмет, 
от которого не отделим его признак "холодная"), то тип его 
проявления, основанный на данном его признаке, восприни-
мается как целостный, единый предмет познания. Понятие об 
этом типе проявления объекта, образующее план содержания 
словосочетания, оказывается типом проявления понятия об 

269 



объекте. Оно является единицей мысли идеального содержания 
в виде единого нерасчлененного понятия как особой формой 
мышления, из потребности в выражении которой образуется 
словосочетание в расчлененной, внутрираздельнооформленной 
материальной оболочке. Расчлененная материальная оболочка 
словосочетания — это аналитическая форма выражения не-
расчлененного понятия о нерасчлененном референте, знание 
которого является первоочередной задачей и главным усло-
вием на пути создания теории подчинительного словосочета-
ния, оно служит отправным пунктом объективного освещения 
его комплексной организации и отграничения его от других 
типов проявления языковой материи, выступающих представи-
телями других референтов. Аналитическая форма словосочета-
ния, образующая его план выражения, является единством 
сцепления форм компонирующих слов, связанных формальны-
ми связями и сцепления их значений, связанных смысловыми 
связями. В этом виде она совокупно выступает означающим 
словосочетания. Таким образом, форма словосочетания — это 
синтаксическое объединение, образующееся соединением двух 
или более знаменательных слов, связанных между собой фор-
мально-смысловыми связями. В зависимости от этого право-
мерно моделировать процесс образования подчинительного 
словосочетания по схеме: "Понятие о типе проявления объекта 
(план содержания) + формально-смысловое сцепление компо-
нирующих слов (план выражения)". 

Таким образом, характер структурно-семантической ор-
ганизации подчинительного словосочетания в его минималь-
ной, двучленной конструкции определяется целью его образо-
вания, которая заключается в обозначении типа проявления 
предмета на основе понятия о нем, выражаемого через сцепле-
ние понятий о предмете и его признаке в соответствующей ма-
териальной оболочке. 

MAXIM KHAMOYAN 

ON TIIEORY OF WORD COMBINATION 
(on the Material of Kurdish Language) 

In this paper we prove, that subordinate word combinations formed from 
requirement in marking types of displaying objects of reality, marking them as the 
crucial componcnts. 
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ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԽԱՉԻԿՅԱՆ 

ԿԵՐՊԻ/ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 
ՇՈՒՄԵՐԵՐԵՆՈՒՄ, ԷԼԱՄԵՐԵՆՈՒՄ, 

ԽՈՒՌԻԵՐԵՆՈՒՄ ԵՎ ՈՒՐԱՐՏԵՐԵՆՈՒՄ 

Հոդվածի նպատակը Առաջավոր Ասիայի մի շարք հին լեզուների՝ 
շումերերենի, էլամերենի, խուռիերենի և ուրարտերենի կերպա-ժամւսնա-
կային համակարգերի ձևավորման ընթացքի վերականգնումն է և նրան-
ցում նկատվալ ընդհանրությունների և առանձնահատկությունների 
մատնանշումը: 

Տարբեր ծագումնաբանության այս լեզուների համատեղ քննութ-
յունը պայմանավորված է նրանց տիպաբանությամբ, նախանոմինա-
տիվ (էրգատիվ) տիպի այս լեզուները հանդես են բերում որոշակի կա-
ռուցվածքային ընդհանրություններ, որոնց բացահայտումը տիպաբա-
նական լեզվաբանության կարևոր խնդիրներից է: 

Շումերերեն 
Քանի որ շումերերենի կերպային համակարգը համաժամանակ-

յա և տարաժամանակյա տեսանկյուններից մանրամասնորեն քննարկ-
վել է սույն մատենաշարի XXIII հասարում [Խաչիկյան Մ , 2004], 
կրկնությունից խուսափելու համար այստեղ կներկայացնենք միայն լեզ-
վի նախագրային շրջանում անցած զարգացման ենթադրյալ ընթացքը, 
որը հանգեցրել է գրավոր աղբյուրներում վկայված համակարգի ձևա-
վորմանը, տե՛ս աղյուսակ 1, վաւլ Ш: 

Աղյուսակ 1 
Շումերերեն բայի խոնարհումը 

I փուլ 
Գործողության բ ա յ Վիճակի 

բ ա յ I փուլ Անցաւական 1 Անանցողական 
Վիճակի 

բ ա յ I փուլ 
* 'R-e 2 » R - 0 

II փուլ 
Անցողական բա) Անանցողական բ ա | 

II փուլ 
* R - e * R - 0 

III փուլ 
Կատարյալ կերպ (էրգատիվ) 

Անկատար կերպ 
(ոյ-էրգատխյ) 

Անանցողական բ ա յ 
III փուլ 

-n/b J -R-0 4 R-e R - 0 
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Ծանոթագրություններ 
1. Աստղանիշով նշված են վերականգնված ձևերը: 
2. Այստեղ և ստււրե հողվածը ավելորդ տեղեկություններով չծւսնրա-

րեռնհլու նպատակով բերում ենք միայն 3 դեմքի սուրյեկտային ցուցիչները, 
մանավանդ որ հատկապես 3 դեմքի ձևերում է ի հայտ գափս մեր քննութ-
յան համար առավել հետաքրքրություն ներկայացնող սուրյեկտային ցու-
ցիչների տարբերակումը՝ բայի իմաստով պայմանավորված: 

3. Կատարյալ խոնարհման սուբյեկտային նախածանցային ցու-
ցիչներր անկատար խոնարհման հարացույցում հանդես են գափս օբ-
յեկտի դերում: 

4. Աբսոլյուտիվ շւպւքի օբյեկտային ցուցիչ: 

Շումերերեն բայի զարգացման փուլերը կարելի է բնութագրել 
հետևյալ կերպ. 

I վտւլ՝ 
ա/ գործողության բայերը հակադրված են վիճակի բայերին, ինչը 

հետևում է գործողության սուբյեկտի -e և վիճակի սուբյեկտի - 0 ցուցիչ-
ների հակադրությունից (տե՛ս աղյուսակ 1); 

բ/ բացակայում են կերպային (ասպեկաային) կամ ժամանակա-
յին տարբերություններ արտահայտող քերականական միջոցները: 

գ/ այս վտւփն կարելի է վերագրել նաև աղյուսակում արտահայ-
տություն չգտած գործողության կերպը (Aktionsart) բնութագրող տարբեր 
բառակազմական կամ բառապաշարային միջոցները (ռեդուպլիկացիա, 
սուպպլետիվ արմատներ), ինչպես նաև ըղձական/հարկադրական ի-
մաստ արտահայտող և բայաձևին ապառնի ժամանակի իմաստ հաղոր-
դող -ed- եղանակային ածանցը, որը վկայված է ինչպես անցողական, 
այնպես ել անանցողական գործողության բայերի հետ, տե՛ս [Խաչիկ-
յան Մ., 2004, էջ 499]: 

II փուլ՝ լեզվի տիպաբանական զարգացումը հանգեցնում է նա-
խորդ փուփն հատուկ գործողություն : վիճակ հակադրության թուլացման 
և բայերի վերաբաշխման ըստ անցողականության (ներգործական սեռ): 
անանցողականության (չեզոք սեռ) հատկանիշի, որ հատուկ է էրգատիվ 
կառուցվածքի լեզուներին: Այղ վերաբաշխման արդյունքում գործողութ-
յուն արտահայտող բայերի զանգվածը տրոհվում է. անցողական գործո-
ղություն արտահայտող բայերը ներկայանում են առանձին՝ ներգործա-
կան սեռի բայերի խմբով, մինչդեռ անանցողական գործողության բայհ-
րր վիճակ արտահայտող բայերի հետ միասին կազմում են անանցողա-
կան բայերի խումբը: Համապատասխանաբար գործողության սուբյեկ-
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տի ցուցիչ -e-ն, վերաիմաստավորվում է ներգործական սեռի բայի, իսկ 
վիճակի սուբյեկտի ցուցիչ -0-ն ' չեզոք սեոի բայի սուբյեկտի ցուցչի; 

III փող՛ ի տարբերություն նախորդ փուլերին հատուկ մեկ միաս-
նական վերջածանցային խոնարհման, նշանավորվում է նոր՝ էրգատիվ 
խոնարհման ձետվորմամբ' նախածանցային սուբյեկտային (էրգատիվ 
շարքի) ե վերջածանցային օբյեկտային (աբսոլյուտիվ շարքի) ցուցիչնե-
րով, որոնք համրնկնում են չեզոք սեռի բայերի սուբյեկտային ցուցիչնե-
րի հետ (տե՛ս աղյուսակ 1): Այսպիսով, վիճակի սուբյեկտային ցուցիչնե-
րը (I փուլ), վերաիմաստավորվելով չեզոք սեռի սուբյեկտային ցուցիչնե-
րի (II փույ), III փուլում վերածվում են էրգատիվ տիպաբանության լեզու-
ներին հատուկ աբսոյյուտիվ շարքի ցուցիչների: Իսկ քանի որ բարձր 
անցողականության (high ergativity) հատկանիշներից է, բացի էրգատի-
վությունից, նաև կատարյալ կերպը [ H o p p e r Р. J . & T h o m p s o n S. А., 
1980, р. 252], ապա զարմանալի չէ, որ նոր՝ էրգատիվ խոնարհման ձևե-
յւը արտահայտում են կատարյալ կերպի իմաստ ի հակադրություն նա-
խորդ փուլերից ժառանգված նախ գործողության բայերի (I վտւլ), իսկ 
ապա ներգռրծակսւն սեռի բայերի (II փուլ) խոնարհման, որի միջոցով 
այսուհետ արտահայտվում է անկատար կերպի իմաստը: 

Այսպիսով, էրգատիվ խոնարհման ի հայտ գալով ձևավորվում է 
շումերական տեքստերից մեզ հայտնի կերպային համակարգը, որի հա-
մար հատկանշական է կերպի քերականական արտահայտությունը 
միայն ներգործական սեռի բայերի ոլորտում: 

էլամերեն 
էլամերենի կերպա-ժամանակային համակարգը մեգ ներկայա-

նում է հետևյալ տեսքով (աղյուսակ 2, փուլ 1П). բային հատուկ է երկու 
ժամանակ՝ կատարյալ/անցյալ : անկատար/ոչ-անցյսդ (ներկա/ապառ-
նի), անցյալ ժամանակն ունի երկու խոնարհում՝ էրգատիվ (անցողա-
կան) և աբսոլյուտիվ (անանցողական): 

Անցյալ ժամանակի ներգործական՝ I խոնարհումը կազմվում է 
բայի հիմքին սուբյեկտային (էրգատիվ) ցուցիչների կցումով: Նախադա-
սության օբյեկտը արտահայտվում է բայաձևին նախորդող այսպես կոչ-
ված ռեզումպտիվ/անաֆորիկ դերանուններով (-г Յդ. ակտիվ/շնչավոր 
օբյեկտի դեպքում, ֊ ո ՝ մնացած դեպքերում): 

Անանցողական բայերի անցյալ ժամանակը բաղկացած է -к- ա-
ծանցով կազմված դերբայական հիմքից և սուբյեկտը արտահայտող դի-
մա-դասային ցուցիչներից: Անանցողական՝ II խոնարհման միջոցով ար-
տահայտվում է ոչ միայն չեգոք, այլ նաև կրավորական սեռը: П խոնարհ-
ման բայաձևերին սովորաբար նախորդում են նույն այն ռեզումպտիվ 
դերանունները, որոնցով արտահայտվում է էրգատիվ խոնարհման օբ-
յեկտը: Այս դեպքում, սակայն, նրանք կատարում են ոչ թե օբյեկտի, այլ 
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սուբյեկտի դեր: Փաստորեն աբաղյուտիվ (սուբյեկտա-օբյեկտային) 
շարքը ներկայացված է ոեգումպտիվ դերանուններով: 

Ոչ-անցյալ ժամանակը արտահայտալ ձևերը (III իանարհում) 
կազմված են -ո-ով դերբայական հիմքից և դիմա-դասային սուբյեկտւս-
յին ցուցիչներից: Ուշադյտւթյան արժանի է տարբեր սուբյեկտւսյին ցու-
ցիչների գործածությունը II և III խոնարհման 3 դ. ձևերում. - 0 ցուցիչը ի 
հայտ է գափս անցյալ ժամանակի չեզոք սեռի բայաձևերում, իսկ ակ-
տիվ/շնչավոր դասի -г ցուցիչը ոչ-անցյալ ժամանակաձևերում: 

Ոչ-անցյալ բայաձևերը ունեն նաև ստորադասական (ըդձւսկան, 
պայմանական և այլն) եղանակի իմաստ: 

Բացի վերոհիշյալ երեք խոնարհումներից, էլամերենին հայտնի 
են նաև բայահիմքից և դասային ցուցիչներից կազմված բայակւսն/դեր-
բայական գոյականներ, sunki-r ՛արքա՛, բառացի՝ ՛թագավորող՛, kap-
nuäki-r ՛գանձապահ՛, բառացի՝ 'գանձարանը պահող' և այլն: 

Քանի որ ш/ II խոնարհման 3 դեմքի սուբյեկտը արտահայտված 
չէ ակտիվ գոյականների -г դասային ցուցիչով, ի տարբերություն III խո-
նարհման ձևերից և դերբայական գոյականներից, բ/ II խոնարհման ձ-
ևերը արտահայտում են նաև կրավորական իմաստ, այլ կերպ ւսսած, 
գործողությունից բխող վիճակ, կարելի է ենթադրել, որ այս խոնարհումը 
սկզբնապես արտահայտում էր վիճակ, ինակտիվ էր: 

Իսկ այն փաստից, որ չեզոք բայի 3 դ. հոգնակի ձևը կազմված է ոչ 
թե II խոնարհման դերբայական հիմքից, այլ բայահիմքից և 3 դ. հոգնա-
կի դասային ցուցչից (հմմ. äinu-p 'նրանք գնացին՛, ոչ թե *äinu+k-p), կա-
րելի է ենթադրել, որ սկզբնապես գործողության (ինչպես անցողական, 
այնպես էլ անանցողական) բայի ձևերը կազմվում էին բայահիմքին դի-
մա-դասային ցուցչի կցումով: 

Վերը ներկայացված տվյալների քննությունը թույլ է տափս էլա-
մերենում առանձնացնել կերպւս-ժամանակւսյին համակարգի ձևավոր-
ման հետևյալ փուլերը. 

I վտւլ՝ բնութագրվում է գործողության և վիճակի բայերի հակադ-
րությամբ: Գործողության բայը խոնարհվում է բայահիմքին, իսկ վիճա-
կի բայը՝ -k-հիմքին դիմա-դասային ցուցիչների կցումով: Գոյություն ու-
նեին նաև -ո-հիմքից կազմված ստորադասական/անիրական եղանա-
կային ձևեր; 

II փուլ՝ լեզվում տեղի ունեցող բովանդային վտփոխությունների 
արդյունքում գործողություն : վիճակ հակադրությունը վերաիմաստա-
վորվում է անցողականություն : անանցողականություն հակադրության և 
բայական բառապաշարը վերաբաշխվում է նոր սկզբունքի համաձայն: 
Քերականորեն այդ վտվախությունը արտահայտվում է, մի կողմից՝ ան-
ցողական գործողության բայերի առանձնացումով գործողության բայե-
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րի զանգվածից, մյուս կողմից՝ անանցողական գործողության ե վիճակի 
բայերի համախմբումով ե II (սկզբնապես վիճակի) խոնարհման վերա-
ծումով անանցողական (չեզոք/կրավորական) խոնարհման: 

Աղյուսակ 2 
էղամերենբայի խոնարհումը 

I 
փուլ 

Գործողության բաւ 

Վիճակի բ ա յ 

Անիրական 
եղանակ 

(գործողության, 
նաև վիճակի* բա]) 

I 
փուլ 

Անցողական Անանցողական 
Վիճակի բ ա յ 

Անիրական 
եղանակ 

(գործողության, 
նաև վիճակի* բա]) 

I 
փուլ 

*-R-r * - R + k - 0 *-R+n-r 

II 
փող 

Անցողական բ ա յ 
Անանցողական 

(չեգոք/կրավորական) 
բ ա յ 

Անիրական 
եղանակ 

(անցողական ե 
անանցողական 

РШ.1) 

II 
փող 

*-R-r * - R + k - 0 *-R+n-r 

III 
փուլ 

Կատարյալ կերպ/անցյալ ժամանակ 

Անկատար 
կհրպ/ոչ-անցյալ 

(ներկա/ 
ապաոնի) 
ժամանակ III 

փուլ 
Անցողական բայ 

(I՝ էրգատիվ խոնարհում) 

Անանցողական 
(չեզոք/կրավորական) 

РЧЧ 
(II խոնարհում) 

Անցողական և 
անանցողական 

բայ 
(III խոնարհում) 

III 
փուլ 

• -R-S - R + k - 0 -R+n-r 

III փուլ՝ նշանավորվում է ներգործական սեռի բայերի ոլորտում 
նոր՝ էրգատիվ խոնարհման ի հայտ գալով, որը զբաղեցնում է նախորդ 
փուփ ներգործական խոնարհման տեղը՝ դուրս մղելով այն բայական 
համակարգից անվանական: Այդ փոփոխությունը հիմք է հանդիսանում 
կերպա-ժամանակային համակարգի ձևավորման համար: Տեղի է ունե-
նում հետևյալը. 

ա/ էրգատիվ խոնարհման բայաձևերը ընկալվում են որպես կա-
տարյալ կերպի/անցյալ ժամանակի ձևեր (դա պետք է բացատրել կա-
տարյալ կերպի/անցյալ ժամանակի գաղափարի կապով բարձր անցո-
ղականության և, հետևաբար, էրգատիվության հետ, տե՛ս [Hopper Р. J . 
& Thompson S. А., 1980, р. 252]); 

բ/ համաբանությամբ անցյափ գաղափարը տարածվում է չե-
զոք/կրավորական խոնարհման վրա, մանավանդ որ այդ խոնարհմանը 
հատուկ կրավորական իմաստը (որպես անցյալում կատարված գործո-
ղության արդյունք) նույնպես առնչվում է անցյափ գաղափարի հետ; 
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գ/ սահմանական եղանակի էրգատիվ ե չեզոք խոնարհումների 
կատարյալ կերպի /անցյալ ժամանակի իմաստ ստանալուն համընթաց 
ստորադասական եղանակի խոնարհմանը ձեոք Է բերում անկատար 
կերպի/ոչ-անցյալ ժամանակի նշանակություն, որը սերտորեն կապված Է 
անիրական իմաստի հետ (հմմ. կ եղանակիչով ձևերի գործածությունը 
արևելահայերենում ապւսոնի և արևմտահայերենում ներկա ժամանակի 
իմաստով): 

Խուռիերեն և ուրարտերեն 
Տեքստերից մեզ հայտնի լեզվական նյութը արտահայտում Է խու-

ռիերենի զարգացման երկու փուլ, պանք պայմանականորեն անվանել 
ենք հին և նոր: Եթե հին խուռիերենի դեպքում կարեփ Է խոսել կերպային 
տարբերությունների մասին, ապա նոր խուռիերենում գործ ունենք ժա-
մանակային համակարգի հետ [Хачикян M. JL, 2005, с. 244-5]: 

Աղ/ու uiu կ 3 
Խուռիերեն և ուրարտերեն բայի խոնարհումը 

I 

Գոոծոոոփլսւն քաւ 
Վիճակի բայ 

I 
Անցաւական Անանցողական 

Վիճակի բայ 

I Խ ո տ . R+o'-b/m R+i'-b, R+a'-b R-u ' -0 I 
Ուրարտ. • R + o ' - b R+i(a) '-b, R+a'-b R-u ' -0 

II 

Անցողական բալ Անանցողական р ш | 

II 
Խոտ. R+o-b/տ R+i-b, R+a-b, R-u-0 

II flijiuipin. R+o-0 2 -ne 3 R+i(a>b , R+a-b, R + u - 0 

III 

Անցողական բայ 

Անանցողական բայ 

III 

Անկատար Կատարյալ 
Անանցողական բայ 

III Խոտ. R-ia4 R+o-b/m R+i-b, R+a-b, R + u - 0 III 

Ուրարտ. R-ia-/-c4 R+o-02-ne՛1 R+i(a)-b, R+a-b, R + u - 0 

IV Խուո. 
Ներկա Անցյալ Ապառնի Ներկա Անցյալ Ապառնի 

IV Խուո. 
R-ia 

R+oä-
a4 R+cd-a4 R+a/ i -0 5 R+oS+a/i6-

0' 
R+cd+a/i '-

0՛ 

Ծանոթագռռւթյուններ 
1. Բայի թեմատիկ ձայնավորի գործածությունը պայմանավոր-

ված Է բայի բնույթով, -օ-ն անցալական, կենտրոնախույս գործողության 
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ցուցիչն է, -i(a)-0՝ անանցողական, կենտրոնամետ, -a-ն՝ շարժման բայե-
րի, -ս-ն' վիճակի, տե՛ս [KhaCikyan M., 1999, р. 258]: 

2. էրգատիվ շարքի 3 ղ. սուբյեկտային ցուցիչը այս ձեում հանդես 
է գաւիս - 0 ենթաձևույթի տեսքով: 

3. -ne ձևորդը աբսոլյուտիվ շարքի 3 դ. եգակի թվի օբյեկտային 
ցուցիչն է: 

4. էրգատիվ շարքի 3 դ. ցուցիչ: 
5. Գործալության սուբյեկտի -b/m ցուցիչը դուրս է գալիս գործա-

ծությունից' իր տեղը զիջելով վիճակի սւբյեկտի - 0 ցուցչին: 
6. —ս վիճակի թեմատիկ ձայնավորով անցյալ և ապառնի ժամա-

նակների ձևեր վկայված չեն: 

Հին խուռիերենը կերպային տարբերություններ է հանդես բերում 
միայն անցողական բայի ոլորտում, անկատար կերպի ձևերում էրգա-
տիվ շարքի ցուցիչները միանում են անմիջականորեն բայի հիմքին, կա-
տարյալ կերպը կազմվում է դիմային ցուցիչների կցումով -о- թեմատիկ 
ձայնավորին: Վկայված են կատարյալ կերպի միայն 3 դ. ձևեր, որոնք 
լեզվի նախաէրգատիվ շրջանից ժառանգված ռելիկտային ձևեր են՝ -m/b 
գործողության սուբյեկտի ցուցիչով՛: Սակայն կասկածից դուրս է, որ կա-
տարյալ կերպի խոնարհման մյուս դիմային ձևերը էրգատիվ էին: Նման 
պնդման համար հիմք է ծառայում անկատար կերպի ձևերի խոնարհ-
ման փաստը ըստ էրգատիվ մոդելի (էբգատիվության առնչությունը կա-
տարյալ կերպի/անցյալ ժամանակի հետ [Hopper Р. J . & Thompson Տ. 
А., 1980, р. 252] ենթադրում է, որ եթե որևէ լեզվում անկատար կերպը 
արտահայտվում է էրգատիվ խոնարհման միջոցով, ապա կատարյալ ձ-
ևերը նույնպես էրգատիվ են): Դա են հաստատում նաև ցեղակից ուրար-
տերենի տվյալները, ուրարտական տեքստերում բազմիցս վկայված 1 դ. 
եզակի և հոգնակի ձևերը էրգատիվ խոնարհման են: 

Կատարյալ կերպի ձևերը հին խոտիերենում արտահայտում են 
անցյափ, անկատարինը՝ ինչպես ներկայի, այնպես էլ ապառնիի ի-
մաստ: Ապառնի ժամանակի իմաստ են արտահայտում նաև անիրական 
եղանակի ձևերը, տե՛ս [Хачикян M. JL, 2005, с. 244]: 

Հին իտտիերենի կերպային համակարգը գրեթե նույնությամբ 
կրկնվում է ուրարտերենում: Այստեղ ևս կատարյալ: անկատար հակադ-
րությունը չի տարածվում չեզոք սեռի բայերի վրա, անցողական բայի 
ինչպես կատարյալ, այնպես էլ անկատար կերպի ձևերը էրգատիվ են, 
տե՛ս [Хачикян M. JL, 2005, с. 245]: 

Նոր խուռիերենում հին փուփն հատուկ անկատար : կատարյալ 
հակադրությունը իր տեղը զիջում է ներկա : անցյալ : ապառնի հակադ-
րությանը, որն ընդգրկում է ոչ միայն անցողական, այլև անանցողական 
բայերը: ժամանակային ցուցիչներն են -0- (ներկա), -öS- (անցյալ), -ed-
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(ապառնի): -öS- ե -ed- ածանցները վկայված են նաև հին խուռիերենում, 
սակայն ոչ թե քերականական, այլ բառակազմական գործաուոյթոփ 
Դա է վկայում կատարյալ կերպի -öS- ածանցով և աոանց ւսյդ ածանցի, 
ինչպես նաև անկատար կերպի -ed- ածանցով ե աոանց ւսյդ ածանցի ձ-
եերի զուգահեռ գործածությունը: Այդ ածանցների հետագա վերաիմաս-
տավորումը ժամանակային ցուցիչների թույլ է տալիս ենթադրել, որ. հա-
վանաբար, -oä- ածանցով արտահայտվում էր կատարված գործողութ-
յան արդյունքը, իսկ -ed-ը բայաձևին հաղորդում էր լրացուցիչ եղանա-
կային իմաստ (ցանկության/մտադրության) [Хачикян M. JL, 2005, с. 
244-245]: 

Խուոի-ուրարտական կերպա-ժամանակւսյին համակարգի ձևա-
վորումը, հավանաբար, ընթացել է հետևյալ կերպ. 

I վտւլ՝ բայական բառապաշարը բաժանված է գործողության և 
վիճակի բայերի: Այդ է վկայում, մասնավորապես, գործողության և վի-
ճակի 3 դ. հգ. թ. տարբեր սուբյեկտային ցուցիչների գոյությունը հին խու-
ռիերենում և ուրարտերենում (տե՛ս աղյուսակ 3); գոյություն ունեն գոր-
ծողությունը բնութագրող բառակազմական որոշ ածանցներ (դրանց 
թվին են պատկանում, մասնավորապես, -os- և -cd- ածանցները), սա-
կայն բացակայում են կերպը/ժամանակը արտահայտող քերականա-
կան միջոցներ; 

II փուլ՝ լեզվի էրգաաիվացման հետևանքով գործողության բայե-
րը տրոհվում են ըստ անցողականություն/անանցողականություն հատ-
կանիշի և ձևավորվում է անցողական (էրգատիվ) խոնարհում, որը կազմ-
վում է անցողականության - о թեմատիկ ձայնավորին էրգատիվ սուբյեկ-
տային ցուցիչների կցումով: 

III փուլ՝ բարձր անցողականության սեմանտիկ կապի հետևան-
քով կատարյալ կերպի/անցյալ ժամանակի հետ (տե՛ս Hopper Р. J . & 
Thompson S. А., 1980, р. 252) էրգատիվ խոնարհումը ձեոք է բերում կա-
տարյալ կերպի իմաստ: Ի հակադրություն վերջինիս առաջանում է նոր՝ 
անկատար խոնարհում, որը տարբերվում է կատարյալից թեմատիկ ձայ-
նավորի բացակայությամբ; 

IV վտւլ՝ միայն խուռիերենին հատուկ այս վազում տեղի է ունե-
նում կատարյալ : անկատար հակադրության չեզոքացում և կատարյալ 
կերպի խոնարհման (տե՛ս վտւլ II) վերացում: Դրան համընթաց հին 
խուռիերենում վկայված բառակազմական Aktionsart-ային -os- և -ed- ա-
ծանցները վերաիմաստավորվում են ժամանակային ձևորդների, -օտ-ը 
վերածվում է անցյալ ժամանակի ցուցչի, -ed-ը՝ ապառնիի: Ներկա ժա-
մանակի ձևերում այդ ածանցները բացակայում են: Իսկ քանի որ այդ 
ցուցիչները ծագում են գործողությունը բնութագրող Aktionsart-ային ա-
ծանցներից, ապա նրանք գործածվում են ոչ միայն, ներգործական այլև 
չեզոք սեռի բայերի հետ: Այսպիսով, միայն ներգործական բայերի ոլոր-
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տոկ սահմանափակված կհրպային համակարգը փոխարինվում է ավելի 
ընդգրկուն ժամանակային համակարգով: Համապատասխան նյութի 
բացակայության պատճառով բաց է մնում այն հարցը, թե, արդյո՛՛ք, այս 
համակարգը տարածվել է նաև վիճակի բայերի վրա: 

Շումերերենի, էլամերենի և խուռի-ուրարտերենի կերպա-ժամա-
նակային համակարգերի ձևավորման ընթացքի համադրությունը թույլ է 
տափս բացահայտել մի շարք ընդհանրություններ և տարբերություններ: 

Քննվոդ բոլոր լեզուներին սկզբնական փուլում հատուկ էր գործո-
ղություն : վիճակ հակադրությունը և կերպի/ժամանակի արտահայտման 
քերականական միջոցների բացակայությունը: 

Հաջորդ վտւլում այդ լեզուների հետագա զարգացման արդյուն-
քում տեղի է ունենում անցողական բայերի անջատում գործողության 
բայերի զանգվածից, անցողական (էրգատիվ) խոնարհման առաջացում 
և դրան համընթաց կերպային համակարգի ձևավորում: 

Այս փուփց սկսած աոանձին լեզուներում ի հայտ են գափս որո-
շակի տարբերություններ. 

ա/ կերպային տարբերությունները շումերերենում և խոտի-ուրար-
տերենում ի հայտ են գափս ներգործական բայի ոլորտում, մինչդեռ էլա-
մերենում այդ համակարգի մեջ ընդգրկվում է նաե չեզոք սեռի բայը; 

բ/ էրգատիվ խոնարհումը՝ էրգատիվ շարքի ցուցիչներով, խուռի-
արարտերհնում տարածվում է ինչպես կատարյալ, այնպես էլ անկա-
տար կերպի բայերի վրա, մինչդեռ շումերերենում ե էլամերենում էրգա-
տիվ խոնարհումը սահմանափակված է կատարյալ կերպի ոլորտով, իսկ 
ներգործական սեռի անկատար կերպի և ցեզոք սեռի բայերի սուրյեկ-
տային ցուցիչները նույնական են (3 դ. ձևերում ի հայտ եկող տարբե-
րությունները ռեփկտային են՝ ժսաանված այն փուփց, որի համար բնու-
թագրական էր գործողություն : վիճակ հակադրությունը); 

գ/ եթե շումերերենում և խոտի-ուրարաերենում էրգատիվ ցուցիչ-
ները փոխառյալ են նախա-էրգատիվ շրջանի լեզվամթերքից (շումերերե-
նում էրգատիվ շարքի ձևորդները համընկնում են ոչ-էրգատիվ խոնարհ-
ման օբյեկտային ցուցիչների հետ, խուոի-ուբարտերենում ծագում են 
ստացական ածանցներից), ապա էլամերենի էրգատիվ ցուցիչները 
միանգամայն ինքնուրույն են և նյութապես չեն առնչվում քերականա-
կան որևէ ձևորդների հետ: 
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MARGARIT KHACHIKYAN 

ON T H E F O R M A T I O N OF A S P E C T S / T E N S E S 
IN SUMERIAN, E L A M I T E , HURRIAN AND URARTIAN 

The author examines the aspectual/temporal systems of four non-nominative 
ancient languages - Sumerian, Elamite Hurrian and Urartian, pointing out the 
similarities and peculiarities of these systems. 

In Sumerian the Opposition perfective/past : imperfective/non-past covered 
only the sphere of the transitive verb. The perfective conjugation was ergative. the 
imperfective conjugation, as well as the intransitive one. was absolutive (the only 
difference between imperfective and intransitive conjugations is revealcd in the 3"1 

person). 
In Old Hurrian and Urartian. like in Sumerian. aspectual differences were 

limited to the transitive verb, but, unlike Sumerian, both perfective and imperfective 
forms were ergative as opposed to the absolutive intransitive conjugation. 

In Late Hurrian aspectual distinetions (perfective/impcrfcctive) gave place to 
the temporal ones (persent/past/future), which embraced both the transitive and 
intransitive verb. 

In Elamite the Opposition past/non-past was known to both transitive and 
intransitive verbs. The past (perfective) forms distinguished between transitive verbs 
conjugated ergatively and intransitive ones conjugated absolutively. The imperfective 
(non-past) conjugation did not distinguish between transitive and intransitive verbs: 
both were conjugated according to the absolutive pattem. 

The author traces back the formation of grammatical aspects in the languages 
under consideration to the point when the Opposition action : State, which can be 
reconstructed in these languages, gave place to the Opposition transitivity : 
intransitivity. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Սէր կարծիքով, միայն անցողական բայի ձևերում վկայված -in ձևորդը 
հանդիսանում է և' անցողական, և' անանցողական բայաձևերում հանդիպող 
-b ցուցչի բարբառային կամ արտասանական տարբերակը: Այս ձևորդի 
վերաբերյալ արտահայտվել են նաև այլ կարծիքներ. Ի. Ս՝. Դյւսկոնովը 
համեմատում է այն ուրարտական կատարյալ կերպի խոնարհման 
համապատասխան ձևերում վկայված -ne աբսոլյուտիվ շարքի օբյեկտային 
ցուցչի հետ [Дьяконов И. М., 1967, с. 444, прим.6; Diakonoff I. М, 1971, Տ. 
111], իսկ Գ. Վիլհելմի կարծիքով, այն հրկբեևո մասնիկ է, որ միաժամանակ 
արտահայտում է 3 դ. սուբյեկտը և օբյեկտը [G. Wilhelm, 1992, Տ. 666]: Ի. Ա՜. 
Դյակոնովի մեկնաբւսնությանը հակասում է այն ւիաստը, որ հին 
խոաիերենին հայտնի է ուրարտական -ne դերանվանական ցուցչին 
համապատասխանող - ո ձևորդը,, իսկ Գ. Վիլհելմի այն ւիաստարկի 
վերաբերյալ, որ կցական լեզուներում ևս հնարավոր է մեկից ւսվեփ 
քերականական իմաստի արտահայտում մեկ ձևորդով, ասենք, որ կցական 
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լեզուներում մեկ դիրքում համատեղված են, մի կողմից դեմքի և թվի (նաե 
դասի), մյուս կողմից՛ ժամանակի ե եղանակի կարգերը [Володин А. П., 
Храковский В. С., 1975, сс. J9I-192], բայց ոչ սուբյեկտի և օբյեկտի: 

Օգտագործված գրականություն 

Խաչիկյան Ս՛. (Хачикян M. JL, Kha6ikyan M.) 
1999 ֊ The Human Verb Revisited, Studies on the Civilization and Culture of 
Nuzi andtheHurrians 10, Bethesda, pp. 257-265. 
2004 - Կերպի քերականական կարգը շումերերենում, Մերձավոր ե Միջին 
Արեեյքի երկրներ և ժողովուրդներ XXIII, երևան, էջ 497-506: 
2005 - Вид/время в хурритском и урартском языках, Эдубба вечна и постоянна 
(Материалы конференции, посвященной 90-летию со дня рождения И. М. 
Дьяконова), СПб, сс 242-247. 

Володин А. П., Храковский В. С. 
1975 - Типология морфологических категорий глагола (на материале 
агглютинативных языков), Типология грамматических категорий, М., сс. 170-
196. 

Дьяконов И. М. (Diakonoff I. MJ 
1967 - Языки Древней Передней Азии, М. 
1971 - Hurrisch und Urartäisch, München. 

Hopper Р. J., Thompson S. А. 
1980 - Transitivity in Grammar and Discourse, Language 56/2, pp. 251-297. 

Wilhelm G. 
1992 - Zum hunitischen Verbalsystem, Texte, Sätze, Wörter und Moneme 
(Festschrift für Klaus Heger zum 65. Geburtstag), Heidelberg, SS. 659-671. 
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ԱՐՍԱՆՈհՇ ԿՈԶՄՈՅԱՆ 

ՂՈՒՐԱՆԻ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՁԵՌԱԳԻՐ 
ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՆԴՐԻ ՇՈՒՐՋ 

(Մատենադարանի հավաքածուից) 

Մուհամադի ե նրա վարդապեստւթյ ա ն մասին համաշխարհային 
պատմագրության մեջ առաջին գրավոր տեղեկությունը պատկանում է 7-
րդ դարի պատմիչ Սերեոսին: Հայերը նաև առաջիններից էին, որ մտան 
Արաբական խալիֆաթի կազմի մեջ և մեկ-երկու դար հետո զարմանալի 
հետաքրքրություն ցուցաբերեցին մահմեդական աշխարհի և, մասնավո-
րապես, նրանց Աուրբ գյւքի՝ Ղուրանի նկատմամբ: Արաբական խալի-
ֆաթի հետ անմիջական շփումներից հետո հայ պատմիչները և քրիստո-
նեական մտքի ջատագովները որոշակիորեն տեղյակ էին իսլամի կւս-
յացման, Ղուրանի տարբեր եզրերի, նույնիսկ առանձին սուրաների 
ձևավորման, Մուհամադի վարքի, արաբական բանաստեղծական ար-
վեստի և այլ խնդիրներին1: Հասկանալի է, որ հատկապես հայ պատ-
միչներն էին առավելապես հակադրում երկու աշխարհները և ջանում 
էին հիմնավորել իրենց գաղափարները և դրույթները՝ ելնելով սկզբնաղբ-
յուրներից: Պետք է նշել, որ հայ մատենագրության մեջ չկան ուղղակի 
մեջբերումներ Դուրանից, որ հասկանափ է դարձնում նպատակը՝ չամ-
րագրել տեքստը, որի դրույթները հակասում են քրիստոնեական հավա-
տի ոգուն և դոգմային: 

Աակայն առաջին քրիստոնեաիսլամական բանավեճերը, իսլամի 
տեսության հետևողական մերժումը, բացառումը X-XIII դդ. հայ կրոնա-
կան և գիտական մտքի կողմից, խոսում են այն մասին, որ հեղինակները 
տիրապետում էին Ղուրանի լեզվին, կամ էլ, ինչպես նկատում է հայտնի 
արաբագետ Ա. Տեր-Ղևոնդյանը, ծանոթ էին Ղուրանի հայերեն հատվա-
ծային թարգմանություններին, որ, հնարավոր է, մեզ չեն հասել2: 

Երևանի Սեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի ձեռագրա-
կան հավաքածուում պահպանվել են Ղուրանի լիարժեք թարգմանութ-
յուններ և նրա մասերի որոշ փոխադրություններ: Ղուրանի թարգմա-
նությունների ձեռագրերը հաճախ ուղեկցվում են նաև բազմաթիվ պա-
րականոն բնագրերով՝ պատմություններով, պայմանագրերով, որոնք 
վերաբերում են իսլամին և այն պատմական փաստերին, որոնցում ար-
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տացոլվւսծ են վաղուց ի վեր հայոց ե արաբական աշխարհների մեջ գո-
յություն ունեցող կապերը: 

N 934 ե N 3109 ձեռագրերը իրենցից ներկայացնում են գրաբա-
րով մեզ հայտնի Ղուրանի առաջին լիարժեք թարգմանության տեքստե-
րը՛ կատարված հմուտ թարգմանիչ, լեզուների գիտակ Ստեփանոս Լե-
հացու կողմից (մահ. 1689թ.), որը մեր մատենագրության մեջ բազմաթիվ 
հրաշալի գնահատականներով է հայտնի՝ «...ներհուն թարգմանիչ», «վա-
րուքն մաքրակենցաղ' և պարկեշտ», Լեհաստանի Լեմբերգ քաղաքից, որ 
էջմիածնում, դեռ երիտասարդ, ձեռնադրվել է քահանա և քիչ անց 
ստացել հր վարդապետի գավազան3: 

Ստեփանոս Լեհացու գրչին են պատկանում բազմաթիվ թարգմա-
նություններ (Պրոկլեմեոս, Հովսեբիոս, Արիստոտել, Փլաբիանոս ևն), ո-
րոնց մեջ Ղուրանը երեի միակներից է, որը հայ մատենագրության մեջ 
կամ չի հիշատակվում, կամ էլ հիշատակվում է աոանց գնահատականի 
ե քննության4: 

Ղուրանի միջնադարյան թարգմանության ձեռագրերի մեջ ուշադ-
րության է արժանի N 934 ձեռագիրը, որը վերանորոգված է ե բավարար 
վիճակում է: Այն, ինչպես ցույց տվեց ուսումնասիրությունը, կատարված 
է երկու տարբեր գրիչների ձեռքով: Ենթադրվում է, որ նրա առաջին մա-
սը եղել է վնասված, հետագայում արտագրվել ե նորոգվել է: Այդ պատ-
ճառով 11-րդ տետրը կրկնվել է և աոաջին մասի գրչի ձեռքով և՝ երկրորդ 
(119-128): 

Սակայն մեր ուշադրությունը գրավեց այն հանգամանքը, որ Ղու-
րանի մյուս՛ 3109 ձեոագիրը, Լեհացու կենդանության օրոք կատարված 
կրկնօրինակ է (1680 թ.): Դա մեզ հուշեց ճշտել 934 ձեռագրի երկրորդ 
մասի գրչի անձը: 934 ձեռագրի երկրորդ՝ չվերանորոգված մասի ձեռա-
գիրը համեմատվեց հենց Ստեփանոս Լեհացու ձեռագրի հետ, որ պահ-
պանվել էր նրա կողմից կատարված Փլաբիանոսի «Հրեական պատե-
րազմ» թարգմանության մեջ: Եվ թղթի նույնությունը ե ձեռագիրը ենթադ-
րել տվեցին, որ 934 ձեռագրի երկրորդ՝ չվերականգնված մասը երջան-
կահիշատակ Ստեփանոս Լեհացու ինքնագիրն է: Այն չի թվագրված, 
սակայն երկրորդ մասը, որը մենք համարում ենք հենց Լեհացու ինքնա-
գիրը, վերջանում է հետևյալ բառերով. «Կատարեցաւ ղուրան, թարգմա-
նեալ ի լատինացտց բարբառոյ ի հայոց լեզու, ձեռամբ Լեհցի Սաեփան-
նոսի բանասիրի»: 

Ինչպես տեսնում ենք, Ստեփանոսը իրեն որակում է բանասեր՝ ել-
նելով իր մասնագիտական էությունից, աոանց այլ մակդիրների: Հենց 
այդ ձևակերպումը ճիշտ և ճիշտ կրկնօրինակում է 3109 ձեռագրի գրիչը 
սակայն, կարծես մի աննշան ավելացումով՝ «... լեհցի Ստեփաննոս 
վարդապետի, իմաաոնո և բանասիրի... (ընդգծումը մերն է Ա.Կ.): 
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Հայտնի է մեր միջնադարյան մատենագիրների համեստությունը, 
որ մերձենում էր առավելապես ինքնամերժմանը , ւսյդ պատճառով մեր 
կոդմից նկատված նրբությունը դիտում ենք որպես կրկնակի փաստարկ, 
որը մեկ անգամ ևս հաստատում է, որ 934-ի դեպքում մենք գործ ունենք 
Լեհացու ինքնագրի հետ, իսկ երկրորդ՝ 3109-ի դեպքում՝ կրկնօրինակի: 

Ղուրանի թարգմանությունը երկու դեպքում էլ սկսվում է հետևյալ 
ծանուցումով. 

«Այս է գիրք օրինաց Հագաբացտց կամ իսմայէլացւոց որ կոչի 
Ղուրան: Այսինքն, հաւաքումն պատւիրանաց», որից հետո սկսվում են 
գլուխները՜ «Ազօարա, գլուխ աոաջին», «Ագօւսրա, գլուխ երկ-
րորդ...(ձ.934)>> ևն5: 

Այսպիսով, չկան սուրաների անվանումները ո՛չ արաբերեն և ո՛չ 
էլ հայերեն թարգմանությամբ: Իսկ «Ագօւսրա» (Sura - Ա.Կ.) եգրը 
մշտապես թյուրիմացության մեջ է գցել նույնիսկ փորձված ձեռագրա-
գետներին, որոնք կարդացել են «աղօ(թ) արա», իսկ Վիեննւսյի Մխի-
թարյան Մատենադարանի ձեռագրացուցակի 575 և 576 ձեռագրերի 
նկարագրությունում կարդում ենք' «Աղօարայ», «Աղօարա»6: 

Ստեփանոս Լեհացու թարգմանության մեջ մեզ զարմացնող ա-
ոաջին հանգամանքը սուրաների քանակն է' 124: Իրականում հայտնի է, 
որ դրանք 114-ն են: 

Հայոց բազմաթիվ աղբյուրներից իմանալով Լեհացու թւսրգմանա-
կան արվեստի բարձր վարպետության մասին, նաև' ելնելով Ղուրանի 
թարգմանության հիշատակարանից, որը ճշտում է, որ այն կատարվել է 
լատիներենից, մենք վերը նշված անճշտությունների «մեղքը» վերագրե-
ցինք լատիներեն բնագրին: Աակայն դա հարկավոր էր հաստատել: 

934 ձեռագրի թարգմանությունից առաջ ներկայացված է ցանկ. 
«Այս է ցանկ ղուրանին, կարգաւ որէ սուրա, որէ Ճ Ի Դ սուրա»: 

Ձեռագրի ցանկում պահպանված է գլուխների իրական հերթականութ-
յունը՝ արաբերեն տառադարձումով, սուրաների անվանումների հայե-
րեն թարգմանությամբ և ստեղծման տեղանվամբ: Սակայն այդ վերնագ-
րերը չեն համապատասխանում Լեհացու թարգմանության տեքստին ո՛չ 
հերթականությամբ, ո՛չ նշված այաթների քանակով: Գուցե այղ է պատ-
ճառը, որ ցանկում թվարկված է ընդամենը 67 անուն, որից հետո 5 դա-
տարկ թերթ կա, հավանական է՝ հետագա լրացման համար: Եթե այդ կի-
սատ ցանկը չի բխում լատինական բնագրից, ուրեմն պետք է ենթադրել, 
որ այն կապ չունի Լեհացու հետ և հետագայի ավելացում է: 

Լեհացու կողմից կատարված Ղուրանի թարգմանության մեջ ա-
յաթներն առանձնանում են կարմիր գլխատառով: Ուսումնասիրությունը 
ցույց է տափս, որ թարգմանության մեջ տեղավտխություններն ու անճշ-
տությունները սկսվում են համարյա առաջին սարաներից: Օրինակ, ա-

286 



մենաերկար' երկրորդ' «Կու|ր» սուրան 286 այաթի փոխարեն ունի 46 ա-
յաթ (համարս խզ): 

Ղուրանի 4-րղ սուրան «Կանայք», Լեհացու բնագրում 8-ն է, իսկ 
հայտնի «Հուխեփ» սարան, որ բնագրում 12-ն է, դարձել է 22-րդը: Այդ 
նոսրացումներն ու ավելացումներն էլ հանգեցրել են արաբերեն բնագրի 
հետ սարաների և այաթների անհամապատասխանությանը: 

Ի գեպ, 3109 ձեռագրի լուսանցագրությունում որպես կողմնորո-
շում գրված է. «Սուրա Հսվսեփ, գլուխ 12»: Այդտեղ նաե նշված է, որ 
Հովսեփին ոտնձգողը «ոչ թագաւորի կինն էր, այլ դահճապետին»: Այդ 
դիտողությունը գափս է Աստվածաշնչից: Այսպիսով, լուսանցագրութ-
յուններր երբեմն կողմնորոշում են, իսկ երբեմն էլ հակաճառում: 

Լեհացին Ղուրանի իր թարգմանությունը սկսում է «Ֆւսթիհայի» 
(բացաւ) երեք տարբերակով: Երկրորդը դրված է «այլ թարգմանություն», 
իսկ երրորդը' «ար թարգմանիչ» վերնագրերի տակ: Իրականում «Ֆւսթի-
հայի» երեք թարգմանությունն էլ տարբեր են, սակայն հիմնականում՝ ո-
ճով: 

Լեհացու թարգմանության մեջ աչքի է ընկնում նաե այն, որ վեր-
ջին 14 սարաները ունեն ընդամենը մեկական այաթ (ունի բան մի), այն 
դեպքում, երբ բնագրում դրանք մեկից ավեփ են (ձ.3109): Սակայն 
թարգմանության տեքստի մեջ, ինչպես մենք համոզվեցինք, հիմնական 
մտքերը փոխադրված են: Գուցե այդ շատ ակնհայտ անհամապատաս-
խանությունն է դարձել պատճառ և ստիպել Լեհացուն վերջացնել իր 
թարգմանությունը՝ արդարանալով, թե «Ի վերջոյ Ղուրանին քանի մի ո-
տանատրք եղեաւ կան, որք ոչ են թարգմանեալ ի լատինացտց բարբստ 
ոչ գիտեմ զպատճառն» (ձ.934, էջ 285 ա): 

Կարծում ենք' Լեհացու թարգմանության այս «առեղծվածների» 
վրւս բավականաչւաի լույս են սփռում լատիներեն թարգմանությունների 
մասին այն տեղեկությունները, ըստ որի՝ դրանք կատարվել են 12-16-րդ 
դդ.՝ Եվրոպայում: Դրանցից առաջինը (գուցե ամենաանհաջողը), 
թարգմանվել է 12-րդ և հրատարակվել 16-րդ դարում: Այն կապված է 
Ռոբեբտ Կետռնացու անվան հետ: 

Պարզվում է, որ Լեհացին հարազատ է մնացել լատիներեն այդ 
բնագրին, որտեղ թարգմանիչները, ինչպես ռուս արաբագետ Եֆիմ Ռեզ-
վանն է բնորոշում, սեփական նախաձեռնությամբ և «թարգմանչի աշ-
խատանքի վերաբերյալ իրենց պատկերացումներով» միջամտել են 
բնագրի՝ իրենց կարծիքով «բարբարոսական» տեքստին7: 

Թարգմանական գործունեության նման եղանակը միջնադարում 
շատ տարածված էր: Այսպիսով, գափս ենք այն եզրակացության, որ 
ավելորդ 10 սարաները, սուրաների անվանումների բացակայությունը, 
«Ազօարա» աղավաղված ձևը՝ որպես սուրա, այաթների քանակի անհա-
մապատասխանությունը են, Ստեփանոս Լեհացու թարգմանության մեջ 
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գալիս են լատիներեն անհաջալ այն թարգմանությունից, որը երկար դա-
րեր որպես բնագիր ծառայել է բազմաթիվ, այդ թվում, ինչպես տեսանք, 
նաև հայերեն թարգմանության համար: 

3109 ձեոագիրը հետաքրքիր է նրանով, որ այն մի ժողովածու է, ո-
րի աոաջին կեսը Ղուրանի թարգմանությունն է, իսկ հաջորդ մասը' զա-
նազան «մերձդորանյան» բնագրեր, որտեղ արտացոլվում են իսլամա-
կան աշխարհը և հայ արաբական հարաբերությունները մեր պատմիչ-
ների ընկալմամբ: 

«Վարդապետութիւն Մահմէտի յոյժ պատուելի և ընդունելի մահ-
մեդականաց. Զոր ոմն սւբապ գրեաց» (էջ 231բ): «Տեսիլ Մահմէտի Զոր 
ինքն հնարեաց և պատմեաց փ առասպելաբանութեամբ» (էջ 246բ): 
«Ընդդիմադրութիւն բանից Ղուրանին» (էջ 249), «Պատմութիւն Մահմէ-
տի» (էջ 348ա), «Պատմութիւն գալըստհան Մահմէտին ի հայս եւ գնալն 
ընդդէմ սրբոյն Սահակայ ըոշտունեաց եպիսկոպոսին» (էջ 41 Յա) ևն: 

Այդպես էին կազմվում նաե միջնադարյան եվրոպական թարգ-
մանությունները, որոնց կցվում էին և' «սարակինոսների կրոնի» հերքու-
մը, և' իսլամն արտացոլող զանազան, մեծ մասամբ' ոչ գիտական 
գրվածքներ: 

Երևանի Մատենադարանում պահպանված է Ղուրանի մեկ այլ 
թարգմանություն ևս՝ 2826 ձեռագիրը, որը XVIII դ. գործ է՝ «Գիրք որ կո-
չի Ղուրան»: Այն չունի հիշատակարան և թարգմանչին մենք չենք կարո-
ղացել անձնավորել: 

Թարգմանությունը չունի ցանկ: Աուրաները համարակալված են, 
սակայն այաթները առանձնացված չեն: Ամեն մի նոր սուրա սկսվում է 
վերնագրի հայերեն թարգմանությունից, այաթների թվից և նրանց 
ստեղծման վայրից (Մեքքա-Մեդինա): Այաթների թիվը միշտ չէ, որ հա-
մընկնում է արաբական բնագրի հետ: Ղուրանի այս, կարելի է ասել ավե-
լի հաջողակ թարգմանությունը վերջանում է 104-րդ սուրայով՝ «Յաղագս 
վւղաց, որ պարունակէ զհինգ տունս», որ համապատասխանում է Ղու-
րանի բնագրի 105-րդ սուրային, որ կոչվում է «Փիղ»: Դա կարելի է բա-
ցատրել նրանով, որ նշված ձեռագրում աոաջին սուրան համարվել է 
մուտք և ըստ երևույթին հաշվի չի առնվել: 

Այս ձեռագրում Ղուրանի թարգմանությունից հետո տեղ է գտել մի 
շատ հետաքրքիր բնագիր, որ վերաբերում է հայերի իսլամական աշ-
խարհի հետ ունեցած հարաբերություններին և կոչվում է «Պայմանագիր 
մահմէտի ընդ հայոց»: Դա մի հայտնի փաստաթուղթ է, որո նախատե-
սում է արտոնություններ հպատակ քրիստոնյաներին^ Գ. Տեր-
Սկրսւչյանին գրված Ն. Մառի նամակից հայտնի է դառնում, որ Մառը 
հետաքրքրվել է այդ պայմանագրի տեքստով, հատկապես այն ռուսե-
րեն թարգմանելու ցանկությամբ : 
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Կան Ղուրանի նշված թարգմանության կրկնօրինակներ (8056, 
2968, 6984), որոնք ուղեկցվում են այդ պայմանագրի բնագրով: Սակայն 
հայտնի մատենագետ Հ. Անասյանը հնագույնը համարում է 6984-ի հի-
շատակարանը, որն ազդարարում է. 

«Փ(առք ամենա) կարողին Հօր (եւ Ոբդտյ եւ Ւտ)գտյն սրբոյ: Ա-
ւարտեցաւ Ղօրան Սահմատին որ է Համատան քաղաք, ի թվին Փրկչին 
ՌԷՃՋ, իսկ Հայոց թվին ՌՃԾԵ, յունվարի սկիզբն՝ առաջին, ձեռամբ Ա-
րիստակէս իրիցւոյ Համատսւնցւոյ. ով ոք կարդայ եւ ստութիւնն սաւն առ 
տուն իմասցի, Ա Հայր-մերիւ զմեղաւորս յիշեսցէ, ամէն»'0: 

Այսպիսին է Ղուրանի միջնադարյան մեզ հայտնի թարգմանութ-
յունների պատկերը Մատենադարանի հավաքածուում, որից կարեւի է 
եզրակացնել, որ այսօր հայտնաբերվել են երկու տարբեր միջնադարյան 
թարգմանություններ՝ իրականացված 17 ե 18-րդ դարերում: 

ճիշտ է, զանազան տեղեկություններ կան այլ հավանական 
թարգմանությունների մասին, սակայն գրական փաստը՝ թարգմանութ-
յունը, դեռևս չի հայտնաբերվել11: Օրինակ՝ պահպանվել է մի հետաքր-
քիր տեղեկություն Թորգոմ պատրիարք Գուշակյանի հիշողություննե-
րից: Պարզվում է, որ ՄԹաւփադյանը նպատակ է ունեցել զբաղվել Ղու-
րանի թարգմանությամբ. «Սա (Թադիաղյանը Ա.Կ.), վերջին անգամ 
Կալկաթայէն դէպի Պարսկաստան մեկնած միջոցին, շոգենաւ մտնելէ 
առաջ, իրեն՝ Պ. Տիմիտրիոսյանին երկու րուպի տալով ղրկեր է մօտա-
կայ գրավաճառանոց մը, պատոփրելով իրեն համար գնել Դուրանի 
անգղիերէն թարգմանութիւն մը, ըսելով.- Շոգենաւի երկամսեայ կեան-
քիս մէջ կարեփ է, որ զայն թարգմանեմ հայերէնի: Այնպես որ, հաւանա-
կան է, որ Մ. Թաղիադեանց կատարած ըլլայ իսլամական ս. գրքին հա-
յերեն թսւրգմանութիւնը, անշուշտ՜ գրաբար»12: 

Գ. Տեր-Սկրտչյանի մի հոդվածից հայտնի է դառնում, որ նա 
նույնպես մի ժամանակ զբաղվել է Ղուրանի հայ թարգմանության ձե-
ռագրերով: «...ավելորդ չեմ համարում ասեըւ, որ իմ հետազոտությունից 
երևաց, որ Ղուրանի հայերեն կրկին թարգմանություն ունինք», իսկ Կ. 
Եզյանցը 1887 թ. գրում է. «...գոյ թարգմանութիւն Գութանին ի հայ լեզու 
չև ևս տպագրեալ: Ի մատենադարանս Մայր Աթոռոյ Ս. էջմիածնի տե-
սեալ է մեր օրինակ մի ձեռագիր թարգմանութիւն նորա եւ զայլ եւս օրի-
նակ ի կայսերական մատենադարանին Բերփն քաղաքի: Այլ քանզի չու-
նիմք զարդիս ի ձեռին զօրինակսն՝, ոչ կարեմք ասել հաւաստեաւ, թէ մի 
իցէ արդէօք թարգմանութիւն երկոցունցն և միոյ ժամանակի գրութիւն թէ 
ուրիշ ուրիշ ի միմեանց»1 : 

Բեռփնի կայսերական գրադարանի ցուցակն ապացուցեց, որ դա 
եղել է մեզ հայտնի 2826 ձեռագրի՝ Ղուրանի այն թարգմանության 
կրկնօրինակը, որի հեղինակին մենք չենք պարզել: Այն իրականացվել 
է 19 դ., Կոստանդնապոլսում 4: 
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Վերը նշված երկու տարբեր թարգմանությունների ավելի ուշ 
կրկնօրինակները մենք գտնում ենք աշխարհի տարբեր գրադարաննե-
րում15: 

Հայտնի է դաոնում, որ Ղուրանի թարգմանությունները ինքնան-
պատակ չէին, և պատվիրատուները իրենց աոջև գաղափարական ե 
քաղաքական նպատակներ էին դնում: Ղուրանի հայերեն թարգմանութ-
յան ավանդույթները առավելապես ձևավորվում են 17-րդ դ., որը հայ ժո-
ղովրդի պատմության դրամատիկ շրջաններից մեկն է: Դրանք կրել են 
ավեփ շուտ կրոնական, ջատագովական բնույթ, քան հոգևոր- մշակու-
թային: Թարգմանությունները մեկ անգամ ևս ընդգծում են, որ հայոց մեջ 
կար խոր և ճանաչողական հետաքրքրություն իսլամական աշխարհի 
նկատմամբ, այն ընդունվում էր որպես միասնական քաղաքակրթութ-
յուն, իսկ Ղուրանը՜ դրա «ւսնկյունաքս^>: 

ARMANUSH KOZMOYAN 

MEDIEVAL ARMENIAN TRANSLATIONS OF QURAN IN THE 
MANUSCRIPTS OF THE MATENADARAN 

The depository of Yerevan Matenadaran for Mesrop Mashtots contains I7th 
and 18 th ccntury translations Of Quran in the Old Armenian. Numerous copies of 
those translations are stored in different libraries worldwide. 

The manuscripts with numbers 934, 3109 and 2826 are of particular 
significance. The second part of Manuscript 934, which is not restored, is an 
autograph of Stepanos Lckhatsi, the translator of Guran, while Manuscript 3109 is 
found to be its сору: it was translated from Latin. 

However, there is another translation of Quran (Manuscript 2826), datcd to 18 
th sentury; most likely, it was translated from the Arabic: the auther is unknown since 
the manuscript lacks colophons. 

Occasionally, these translations are accompanied by different apocryphal texts 
depicting relations of the Armeniens with the Islamic worid. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Պատմութիւն Սեբէոսի, աշխատասիրությամբ Գ. Վ. Աբգարյանի, Երևան, 
1979, էջ 135: Գրիգոր Մագիստրոս, Տաղասացութիւնք Գրիգորի 
Մագիստրոսի Պահլավունտյ, Վենետիկ, 1868, էջ 99: Գրիգոր Տաթեւացի, 
Գիրք հարցմանց, Երուսաղէմ, 1993, էջ 808: Վերջինս հետաքրքիր 
լուսաբանում է ստացել Բսւբգհն Կյուլեսերյանի «Իսլամը հայ 
մատենագրության մեջ» աշխատության մեջ, Վիեննա, 1930: Մեծին 
Վարդանայ Բարձրբերդեցտյ, Պատմութիւն Տիեզերական, Մոսկվա, 1881, էջ 
92: 
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2. Тер-Гевондян А.Н., Армения и Арабский халифат Ереван 1977, էջ 
263: Հայ արաբական հարաբերությունները միջնադարյան աղբյուրներում 
արտացոլված է նաև Ա. Մելքոնյւսնի ատենախոսության մեջ. Мелконян А., 
AբмяIlcкиe средневековые источники об Арабском халифате. Автореферат 
канд. дисс. Ереван. 1990: 

3. Հմմտ. Պատմութիւն Առաքել Վարդապետի Դավրիժեցւոյ, Ի 
Վաղարշապատ, 1884, էջ 315: Ն.Ակինհւսն, Ստեփանոս վրդ. Լեհացի, 
Հանդէս ամսօրեայ, 1912, թիւ 1, էջ 62: 

4. Ա. Դսւվրիժնցին իր պատմության մնջ Լնհտցու թարգմանություններից 4 
գիրբ է հիշատակում. «Յօսէպոս պատմագիրքն...», «Դիոնէսիոսի 
Արիսպագւսցւոյ գիրքն...», «Գիրք պատճառաց...», «Բանք առակաւորք...», 
իսկ Ս՛. Օրմանյանը' (հղելով Գ-.Ջարբհանալյանի վրա), ավելացնում է . 
«Որոնցմէ զատ կը յիշատւսկուին նաև'«Հայելի վարուց», «Բուրաստան 
աղօթից», «Հրեշտակաբանութիւն» և «Պատմութիւն Ղուրանի»: Տես 
Մադաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանեան, Ազգապատում, Բ, Ս. էջմիածին, էջ 
2896: 

5. 934 ձեռագրի երկրորդ՛ ւսյսպես կոչված «Լեհացու ինքնագրի» մասում 
գրվում է . Ազօարա ՃԻՍ, Ագօարա ՃԻԲ... են: 

6. Սեսրովբ Յ.Սեթեսւնց, Հայ ձեոագիր Ղուրան մի ի Հնդիկս (թարգմ. 
Ստեփաննոս Վւսրդաւււետի Իլովեցտյ), Բազմավէպ, 1924, էջ 166-169,204-
207: Տես նւսև Ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Սխիթարյան մատենադարանին 
ի Վիեննա, Հ. Բ, կազմեց Հ. Ոսկեան, Վիեննա, 1963: 

7. Е.А.Резван "Коран и его мир" СПб. 2001, էջ 356. 
8. Հ. Անասյան, Մանր երկեր, Lnu ֊Անջելես, 1987, էջ 627-632: 
9. Ս՜առը և հայւսգիտության հարցերը, Երևան, 1968, էջ 223: 
10. Հ. Անասյան, նշվ. աշխ., էջ 628: 
11. Լևոն Մինասյանը նմանապես, իր սեղմ տեղեկության մեջ Ղուրանի 

թարգմանության սկիզբը հայոց մեջ համարում է 17-րդ դ.: Տես' «Ղուրանի 
հայերեն թարգմանությունը Սպահանում կազմակերւցւխւծ 
ցուցահանդեսում», Ալիք, 1997, 7 հոկտեմբերի: Ի դեպ, 20-րդ դարասկզբի 
աոաջին տպագիր թարգմանությունը ԱԱմիրխանեանցի կատարմամբ, կողմ 
(Ավ.հսահակյւսն) և դեմ (Մ. Մատէնճհան) կարծիքներով, այնուհանդերձ, 
հայ պարբերական մամուլում արժանացել է ուշադրության: Տես՝ 
Մատենադարան, Ալպօյաճեան ֆոնդ, թդթ. 41, վաւ. 65-1629, 65-1631. 
Հորիզօն, 1910, 22 հոկտեմբերի: 

12. Թորգոմ պատրիարք Գուշակհան, Հնդկահւսյք, Տպաւորուրիւններ եւ 
տեղեկութիւներ (ւդատկեր ազարդ) Երուսաղէմ, 1941, էջ 164: 

13. Հանդէս Ամսօրեայ, Վիեննա, 1892, էջ 370-371: Պատմութիւն Ղևոնդեայ 
Մեծի Վարդւսպետի հայոց, Ս. Պետերբուրգ, 1887, Յառաջաբան, էջ ժա: 

14. Verzeiehniss der Armenischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu 
Berlin von Dr. N. Karamianz. Berlin A. Asher, 1888, էջ 78: 

15. 934-ի կրկնօրինակը՝ # 575 և # 576, գտնվում է վիեննայում: Տես՝ Ցուցակ 
հւսյերեն ձեռագրաց Մխիթարեան մատենադարանին ի Վիեննա, հ. Բ, կազմ. 
Հ Ոսկեան, Վիեննա, 1963: Լեհացու թարգմանությունը պահպանված է Նոր 
Ջուղայի թանգարանի ձեռագրացուցակում (#39): Տես՝ Ցուցակ ձեռագրաց 
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Նոր -Ջուղայի Ս, Ամենափրկչեւսն վանաց թանգարանի, հ. Բ, կազմ. Լ. 
Մինասեան, Վիեննա, 1972: Մեկ այլօրինակ՛ Զմմառի վանքի 
ձեռագրացուցակում, որն ուղեկցվում է հետևյալ հիշատակարանով: «Եւ 
փոխագրեցաւ ի կրկին օրինակէ բաղդատելով ընդ միմեանս 
աշխատասիրութեամբ ի Հ. ՎրթանիսԷ Եիւգիւքճխեանց ի Միաբանութենէ 
Լիբանանեան հարց միանձանց ի յաոաքելութեան իւրում ի Պարսս, ի 
Ջուղա, որ ի Սվահան, յամի Տեառն 1843,12, փետրււսր»: Տես Ցուցւսկ 
հայերեն ձեռագրաց Զմմաոի վանքի մատենադարանին, հ, Բ, Անտոնեւսն 
հաւաքածոյ, կազմեցին Ն. Ակինեան եւ Հ. Ոսկեան, Վիեննա, 1971, էջ 255: 

292 



ՊԵՏՐՈՍՑԱՆ ՍԱՀԱԿ 

ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ԳՈՒՍԱՆ ԵԶՐՈՒՅԹԻ 
ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Հին է գուսան հասկացությունը ե իր բառարանային իմաստով բա-
վական մեծ լայնույթ ունի: Այն ծագում է պահլավերեն gosan ձևից: 
Հայտնի է սանսկրիտով kusan, gosa (ձայն), gosan а (բարձրաձայն խո-
սել), զենդերեն gaosa, պարսկերեն gos (ականջ) բառերի հետ նրա կա-
պը՛: 

Գուսանը բազմաբովանդակ երևույթ է և ներառում է վիպասաննե-
րի, տաղերգուների, հանգերգուների, աշուղների սազանդարների, նաղլ 
ատոլների և ասացողների2: 

Գուսանի առաջին հիշատակումները տեսնում ենք Աստվածաշն-
չում3: Հայոց մեջ բազմիցս հիշատակվում է նաևԽորենացու «Պատմութ-
յան» մեջ4: Այն շրջանառություն է ունեցել և' իրանական և' հայկական 
աշխարհներում, հետևաբար, իր արտացոլումն է գտել նաև էպոսներում: 

Գուսանների ինստիտուտը հայ և պարսից էթնո - մշակութային 
միջավայրում կարևոր տեղ էր զբաղեցնում, ժամանակի ընթացքում զար-
գանամ և տարափոխվում էր, իրեն շրջապատալ կյանքի նոր պատկե-
րումներով ու անդրադարձով հարստանում: 

Այսօր մեզ համար մեծ արժեք ներկայացնող էպիկական ժանրի 
բազմաթիվ ստեղծագործություններ, քնարական երգեր, անտունիներ, 
դարիբներ, և այլ բանաստեղծական ձևեր դարից դար փոխանցել և հե-
տագա սերունդներին են հասցրել առավելապես գուսանները, որոնց 
ստեղծագործությունները հետագայում արդեն հայտնի ասացողներից 
գրառել են Գարեգին Սրվանձտյանը, Սարգիս Հայկունին, Բագրսոո 
Խալաթյանցը և այլոք: 

14-րդ. դ. միջնադարյան հայ տաղերգու Կոստանդին Երգնկացու 
հայտնի տաղերից մեկը, սկսվում է «Շսւհնամեի» հիշատակությամբ. 

«Այր մին ... ել կայր ու Շահնամայ ասէր ձայնով, նա եդբայրք 
խնդրեցին, թէ ի Շահնամայի ձայն մեզ ոտանաւոր ասայ. 

ես շինեցի գբանքս զայս, ի Շահնամայի ձայն կարդացէք...»5: 
Սա այն եզակի տեղեկություն ներից մեկն է, որ մեզ հիմք է տափս 

եզրահանգումներ անել շրջիկ գուսանների, նրանց երգացանկի, եղբայ-
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րաթյունների. կրոնական ոլորտների հետ նրանց կապի ե բազմաթիվ 
այլ խնդիրների մասին: Պարզ է, որ ասացողը գուսան է եղել, իսկ Շահ-
նամեի դասթանները հայոց մեջ ավելի, քան՝ տարածված: 

Հայտնի է, որ մինչ քրիստոնեության ընդունումը, ե, ապւս ընդու-
նումից հետո էլ, իր գուսաններով ա^քի է ընկել Գոդթւսն գավառը, որը 
համարվում է նրանց բուն հայրենիքը : 

Նախաքրիստոնեական շրջանում գոյություն են ունեցել գուսան-
ների բազմաթիվ տեսակներ: Օրինակ՝ ողբերգու գուսաններ կամ ողբեր-
գակներ, որոնք հաճախ ստեղծագործել և խաղացել են թատրոններում, 
իսկ անասացները՝ թաղման ծեսերի ժամանակ: Նրանք կոչվել են նաև 
ձայնարկու գուսաններ: Vi}, սկսած՜ արգելվել է ձայնարկու գուսանների 
գործունեությունը, քանի որ քրիստոնեությունը չէր ընդունում թաղման 
ծեսի թատերականացման երևույթը: Հենց նայն ժամանակաշրջանում 
ստեղծւսգործող «արվեստի այդ ջատագովների» բազմազանությունից 
ենթադրում ենք, որ նրանք սոցիալական տարբեր խավերի էին ծառա-
յում' ժողովյւդից մինչև ազնվականություն: Մենք չենք տարբերակում 
դրանց, չնայած, օրինակ, հայտնի է, որ հացկատակները հատուկ ծաղ-
րածուներ էին, որ առավելապես իշխանական տներում էին ծառայում: 
Միմոսները, կատակգուսանները, խեղկատակները, հացկատակները, 
ծաղրածու գուսանները, կաքավողները, վարձակները, որ թեթևաբարո 
պարուհիներ էին7, մեծ ժողովրդականություն էին վայելում: 

Ազատ տեղափոխությունների և բազմաթիվ ժողովուրդների հետ 
լայն շփման պայմաններում մեր գուսանները բնականաբար մեկուսա-
ցած չէին: 

Առնչվելով ասորական և հունական թատրոնների միմոսների 
հետ, նրանք կրել են նաև ուժեղ ազդեցություններ: Գ. Դոյանը նշում է, որ 
մեր թվարկության սահմանագծին նրանք բաժանվել են երկու տեսակի: 
Uli մւսսը պահպանելով գուսան անվանումը դարձել է հայկական միմոս, 
իսկ մյուս մասը' պահպանելով հանգերգու հայրերից և պապերից եկւսլ 
ավանդույթները, ձեռք է բերել վիպասան անվանումը1՝: 

Վիպասանները և գուսանները շրջիկ կյանքով են ապրել: Հենց 
այդպես էլ կոչվել են՝ «շրջիկ գուսաններ»: Նրւսնք ծանոթ են եղեւ »i 
միայն ազգային վիպերգություններին, երգերին, անտունիներին, այլ 
նաև հարևան ժողովուրդների էպիկական և քնարական ստեղծագոր-
ծություններին: Բազմաթիվ թեմաներ, մոտիվներ ե պերսոնաժներ վւո-
խւսռվել են հարևան ժողովուրդներից, խորապես մշակվել, յուրացվել, ա-
պա՝ «ազգայնացվել»: Այդ երկարատև խմորումը և յուրացումը հենց այն 
նոր որւսկն է, որ կարելի է հայ գուսանական արվեստի ձեռքբեւաւմ կոչել: 
եթե դրսեկ ւիոխաաււթյունը աննշան փոփոխություններ է կրել, և չի 
պատվաստվել միջավայրին, ապա շուտ էլ մոււացվել է՝ մնալով միայն 
որպես գուսանի, վիպասանի կամ աշուղի հեղինակային գործ: 
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Բանահյուսության մեջ մոռացման երևույթին զուգահեռ ընթացել է 
նորի ստեղծման գործընթացը, երբ կերպարները, մոտիվները և թեմանե-
րը հաճախ վերածնվել են այլ անվամբ և այլ համատեքստում: Օրինակ՝ 
«Ռոստամ Զալ» պատումը 1915 թ. Արտաշես Բարսեղյանը գրի է առել 
«Նւսրեկցի» անգրագետ «բոստանչի» Պատուր Պողոսյանից, պարզվում 
է, որ նա էլ իր հերթին այն վերցրել է հեքիաթասաց, հյուսն Ուստա Հարո-
յից • 

Սիջնագարյան հայ գուսանների ստեղծագործական երևակա-
յաթյունը բացառիկ ընգգրկուն է և բազմակողմանի: Նրանք արտացոլում 
են և հերոսական առասպելներ, և ժամանակակից տիրակալների 
սխրանքներն ու սոցիալ - պատմական իրադարձությունները: Գուսան -
վիպասանները իրենց ստեղծագործություններում բազմաթիվ իրական ու 
առասպելական պատմություններ են համադրել, ներկայացրել ծիսա-
կան - պաշտամունքային, առասպելական պատկերացումներ, որոնք 
երևան են գափս արեգակի, ջրի, մեռնող և հառնուլ աստվածությունների 
կերպարանքով: 

Բազմաթիվ օտար, իրական - պատմական կերպարներ նրանց 
միջոցով մուտք են գործել մեր ժողովուրդի գրականություն, դրանք են՝ U-
լեքսանդր Մակեդոնացին, Խոսրովն ու Շիրինը և արք: Այդ ամենի բա-
զում տարբերակները «Շահնամե» էպոսի դասթաններից են: Հատկան-
շւսկան է, որ «Շահնամեն», «Քյոոողլին» լայն տարածում են ունեցել ինչ-
պես Փոքր Ասիայում, այնպես էլ՛ Միջին Ասիայում: Հայտնի է, որ թուր-
քական արհեստավարժ երգիչ - օզանները և նեբբողագիրներ - մադ-
դահները իրենց խաղացանկում տեղ էին հատկացնում Ֆիրգասու 
«Շահնամե»-ին և պարսկալեզու գււականության այլ ստեղծագործութ-
յուններից վերցված հատվածներին10: 

Ավատատիրական շրջանում ստեղծագործող գուսանների ու վի-
պասանների գործունեությունը պետք է բաժանել երկու խմբի, առաջինը՝ 
ֆեոդալական վերնախավի գեղագիտական ճաշակը բավարւսրալ գու-
սաններն ու վիպասաններն էին, իսկ երկրորդը՝ ժողովրդի ստորին խա-
վերի հետ կապված տոսանները, որոնք ներկայացնում են պլեբսին ըն-
դունելի արվեստը: Հարկ է նշել, որ պատմական իրադարձությունները 
բեկվում էին գուսանների գեղարվեստական մտածողության մեջ և հա-
ճախ այնպիսի փովտխություններ կրում, որ իրական պատմությունը ան-
ճանւսչեփ էր դառնում: Դա գուսանական արվեստի զարգացման ապա-
ցույցն էր, որը որքան բանահյուսական՝ նույնքան էլ գուսանի անհատա-
կան ստեղծագործության տարրերով էր հարուստ: 

Անանուն հեղինակները՝ պահպանելով ժողովրդական հարուստ 
բանավոր ժառանգությունը, իրենց արվեստը տարածում էին ողջ Հայոց 
աշխարհի մեջ և փոխանցում հետագա սերունդներին: Օրինակ՝ էպոսը 
ամեն մի շրջանում տեղայնացվում էր: ճիշտ է, հիմնականում պահպա-
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նում էր էականը, սակայն ստանում էր միջավայրի ե բնակավայրի լե-
զուն, կոլորիտը: Օրինակ այդ տարափոխությունների արդյունք է այն, 
որ Ռոստամ Զւսլը հայոց պատումներից մեկում դարձել է Ահերի փոքր 
եղբայրը": 

Դարերի ընթացքում փոխվում էին էպոսի լեզուն և ավանդվելու 
ձևերը, այդ կապակցությամբ Գ. Լևոնյանը գրում է. «Գրաբարի կամ 
միջնադարի գրական աշխարհիկ լեզուն չի երևում այս վեպերի և հե-
քիաթների մեջ: Նրանք իրենց հետագայի պատմողների միջոցով ընդու-
նել են զուտ բարբառային լեզու: Բացի դրանից, այս վեպերից յուրաքան-
չուրն ունի մի քանի տարբերակ: Տարբեր և լեզվական, և կառույցի, և 
ժանրի տեսակետից: Սակայն կա մի մնայուն բան, որ նույն վեպի գոր-
ծող անձինք իրենց բնութագրով մեզ ներկայանում են գրեթե միշտ միա-
տեսակ» 2: 

Դժվար է հստակորեն նշել, թե երբ փլուզվեց գուսանների ինստի-
տուտը՛ ստեղծելով աշուղների, սազանդարների և ուղղակի ասացողնե-
րի խմբեր, որոնց գործառույթը ավելի սահմանափակ էր և փաստորեն 
նոր կոննոտացիաներ (connotation) էր ներառում: Գուսանների նոր գոր-
ծառույթը ենթարկվում էր ժամանակի հրամայականին, հարմարվում մի-
ջավայրին, սակայն նաև պահպանում իր ավանդույթները: 

XVIII դարի կեսերից մինչև XIX դարի 80-ականները ժողովուրդը 
վիպասաններին ճանաչում էր որպես «նաղըլ» (պատմություն) ասող: 
Նրանք թուրք և պարսիկ իշխանությունների հետապնդումից ազատ լի-
նելու համար միանում էին գզրարների խմբերին ու շրջում քաղաքներում, 
գյուղերում և ավաններում՝ որպես գզրար՛ : 

Վիպասանները, որ վերածվել էին «նաղըլ ասողների» և աշուղնե-
րի՝ նոր կարգավիճակ ձեռք բերելով, շարունակում էին ավանդել ազգա-
յին ու հեթանոսական ավանդապատումները, հեքիաթները, էպոսը: Ի-
րենց պատումներում նրանք հիշատակում էին հայոց հերոսական անց-
յալը, նրա քաջարի արքաներին ու զորավարներին: Սեր կարծիքով դա 
էր իշխող դասակարգի կողմից նրանց նկատմամբ ունեցած հակակրան-
քի պատճառր: Գզրարների և նրանց հետ շրջող «նաղըլ ասողների» մա-
սին հետաքրքիր տեղեկություններ է հաղորդում Ս. Հայկունին: Նա գրա-
ռելով «Սանասար և Բաղդասսդւ» պատումը, նշում է. «Ցարդ ունեցած 
հետաքրքրութեունէս այն եզրակացութեան հասած եմ, որ Սասունաց 
Դաւիթ և Մհեր դիւցազնական վեպը Սոկացի գզրարներ տարածած են 
հեռու գավառներ, նաև փոքր մասամբ Կումացի և Ոզմեցի գզրարներ՝ սո-
քա իրենց արհեստը ուր որ ի գործ կը դնեն, անդ ևս կը պատմեն Սանա-
սար և Բաղդասար, Դաւիթ և Մհեր նաև այլ և այլ հեքիաթներ, գարուն, 
ամառ, աշուն Սոքա կը տարածոփն Բշերի, Ռավանդա, Մահմտանք, 
Մուշ, Բուլանըխ, Խլաթ, Արծկե, Արճեէշ, Ապադա և այլուր, իսկ ձմեռն ևս 
կտարածուին ամեն կողմեր, իւրաքանչիւր խումբ 5-10-15 հոգի կը փնին: 
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Այն խումբը առաջի տարին, որ գիւղի մէջ գգրարութիւն արած է, 
յաջորդ տարիներն ես նոյն խումբը պիտի անէ. որևէ մի օտար խումբը չի 
կարող այդ գյուղը մտնել14: 

Դգրարների ե նրանց հետ շրջող «նաղլ ասողների» ճանապարհ-
ները ըստ տարվա եղանակի ձգվել են հյուսիսից - հարավ ե արևելքից -
արեմուտք: Հասկանալի է, որ նրանց ստեղծագործությունները տարած-
վում ե պահպանվում էին լսարանի հիշողության մեջ, անշուշտ՝ կրելով 
բարբառային ե տեղային ազդեցություն: 

«Սասնա Ծռեր» էպոսը' պահպանելով իր հիմնական բովանդա-
կությունը, նորանոր շերտեր ու հավելումներ էր ստանում: Ինչպես նշում 
է Գ. Լևոնյանը. «Շատ դժվար է ասել, թե այս շրջանում բոլորովին նոր 
վեպեր կամ նաղըլներ պատմե՞լ են մեր գզրար վիպասանները, բացի 
այն, որ կրկնել են հին դարերից, բերնից բերան անցնող վեպերը, նոր 
վարիանտներով ու նոր ավելումներով: Ոչ Սասմա Ծոերի, ոչ մանավանդ 
Ռոստամ Զալի և ուրիշ օտարամուտ վեպերի հայկական ծննդյան դարը 
չի կւսրեփ ճշմարտությամբ որոշել»15: 

ճիշտ է բազմաթիվ պատմական շրջաններից եկող շերտեր իր մեջ 
կրող էպոսը հարուստ է ժամանակախախտումերով, այնուհանդերձ, 
«Սասնա Ծռերում» հիմականում արտահայտված է հայոց պայքարը ա-
րաբական լծի դեմ: «Շահնամեն», ճիշտ է, արտացոլում է իրանցիների 
հերոսական պատմությունը վաղնջական ժամանակներից մինչև արա-
բական արշավանքները, սակայն ժողովրդի ընդերքում պահպանված 
զրույցների, ավանդապատումների ու պատմական իրադարձություննե-
րի գեղարվեստական արձագանքը Ֆիրդուսու կողմից իմի բերվել և շա-
րադրվել է արաբական նվաճումների դեմ պարսից պայքարի արդյուն-
քում: «Շահնամեն» մի ընդվզում էր բոլոր նվաճողների դեմ, ճիշտ այն-
պես, ինչպես հայոց «Սասնա Ծոերը»: 

«Սասնա Ծռեր» էպոսի բազմաթիվ պատումներում հիշատակվում 
են գուսանները՝ (աշուղները) սպիտակամորուս գուսան, «թուխմորուս» 
գուսան և «ջահել» գուսան, որոնք ուղարկված էին Խանդութ խաթունի 
կողմից: Վերջինս լսելով Դավթի սխրանքների մասին, սիրահարվել էր 
նրան և մի օր պատուհանից տեսնելով գուսաններին, պատվիրել էր գնալ 
Սասուն և իր գովքը անել Դավթին, փոխարենը առատ վարձատրություն 
խոստանալով: 

Գուսանների մասին հիշատակություններ կան նաև «Շահնամե»-
ում: Դրանք իրանական աշխարհում հայտնի Բարպեա (Վարպետ Ս.Պ.) 
և Սարքեշ (Սարգիս Ս.Պ.) գուսաններն էին, որոնք ծառայում էին Խոս-
րով Փարվիզի արքունիքում՛ : 

Դժվար է ժամանակագրական ստույգ տեղեկություններ գտնել 
բազմաշերտ էպոսներում, որովհետև դրանք անանուն գուսանների, վի-
պասանների, օզանների, մադդահների, սազանդարների, աշուղների և 
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այլ ժողովրդական երգիչների ու բանաստեղծների կողմից են ստեղծվել: 
Եթե անգամ «Շահնամեն» հեղինակային գործ է ե շարադրված է Ֆիր-
դուսու կողմից, այնուհանդերձ՜ այն ներառում է ժողովրդի մեջ ամրագր-
ված բանավոր ե պահպանված գրավոր բագմւսթիվ պատմություններ: Ի 
տարբերություն իրանական աշխարհի, որտեղ հնագույն առասպելները 
պահպանում էին մոգպետները, բոգորգաններն (մեծւստուններ) ու դեհ-
ղան - ավատատերերը, մեր հոգևորականները թշնամամբար էին վերա-
բերվում ինչպես գուսան - վիպասաններին, այնպես էլ նրանց ստեղծա-
գործություն ներին: 

Հասկանալի է հոգևորականության բացասական վերաբերմունքը 
գուսանական աշխարհիկ արվեստի նկատմամբ: Արաբական, թուրքա-
կան և պարսկական իշխանություններն էլ իրենց հերթին խոչընդոտում 
էին հայոց փառապանծ անցյալը վեր հանող պատումների տարածումը 
և ժողովրդի ոգին կոփող պատմությունները՛ Երվանդունիների. Արտսւ-
շեսյանների, Մամիկոնյանների և այլոց մասին: Նրանց գործունեությու-
նը արքունիքից աստիճանաբար դուրս մղվելով՛ սկսեց առավելապես 
ծառայել քաղաքների ու գյուղերի բնակչությանը: 

Եթե նախաքրիստոնեական ժամանակներից սկսած գուսանները 
և վիպասանները, փանդիռի, քնարի, թմբուկի, սրինգի և ւսյլ երաժշտա-
կան գործիքների նվագակցությամբ երգում, արտասանում և ցուցադրում 
էին որոշ հատվածներ «Վիպասանքից», «Պարսից պատերազմից», 
«Տարոնի պատերազմից», «Սասնա Ծոերից» և այլ էպիկական ստեղծա-
գործություններից, ապա նրանց արվեստը ժառանգող աշուղները, սա-
զանդարները, ինչպես նաև «նաղըլ ասողները» ավելի համեստ էին ի-
րենց և' հնարքներով և' խաղացանկով: Փոխվել էր նրանց երգացանկը, 
գործունեության ոլորտը, և հետևաբար նաև լսարանը: Հին վիպասան նե-
րին, գուսաններին փոխարինում էին աշուղները, պատմում Աշուղ Ղարի-
բի, Շահ-Իսմայեփ, Քյօռօղլու, Քյարամի և Ասլու երգախառն հեքիաթնե-
րը կամ սիրավեպերը17: 

Բազմալեզու էր աշուղների երգացանկը: Նրանք երգում էին թուր-
քերեն, պարսկերեն, հայերեն, արաբերեն, ինչպես նաև համեմում էին ի-
րենց հայերեն երգերը բազմաթիվ օտարամուտ բառերով: Բիփնգվիգմնե-
րը նրանց ստեղծագործության պրակտիկայում առաջնային դեր ունեին: 

«Աշուղ» եզրը նույնպես օտար ծագում ունի: Այն այւաբերեն է 
(աշեդ), որ նշանակում է սիրահար: Եզրույթը իր մեջ ամբողջացնում է 
ժողովրդական բանաստեղծի, երգչի և երաժշտի միասնությունը: Հաճախ 
աշուղին անվանում են ասալ - ասացող: 

Գուսաններից եկող բազմաթիվ պատմություններ ժամանակի ըն-
թացքում բանահավաքների շնորհիվ ամրագրվեցին որպես գրավոր գրա-
կանություն: Այն հարուստ ժառանգությունը մեզ են հասցրել գոաաննե-
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րը, վիպասանները, աշուղները, ասացողները ե լավ հիշողությամբ օժտ-
ված անհատներր: 

Պատմական իրադարձությունների բերումով Հայաստանը բազ-
միցս բաժանված է եղել հարևան պետությունների միջև, զուրկ պետա-
կանությունից, սակայն այդ ամենով հանդերձ, գուսանական ինստիտու-
տը գործել և անընդմեջ զարգացել է՜ առնչվելով հարևան ժողովուրդների 
հոգևոր մշակույթի հետ: Մշակութային վտխաոնչությունների և շվտւմնե-
րի արդյունք են բազմաթիվ ընդհանրությունները, որ առկա են «Սասուն-
ցի Դավիթ» և «Շահնամե» էպոսներում, ինչպես նաև էպիկական այլ 
ստեղծագործություններում և բանահյուսության՛ մեջ: 

Ցավոք միշտ անհամատեղելի են եղել եկեղեցու և գուսանական 
ինստիտուտի խաղաղ գոյակցությունը, քանի որ նրանք ներկայացրել 
են երկու հակադիր սկզբեր՝ կրոնական և աշխարհիկ: Սակայն նրանց 
միավորում են ազգային գաղափարները՝ լեզվի, հոգեկերտվածքի, պատ-
մական ու մշակութային ժառանգության, բարքերի ու սովորությունների 
պահպանման ջանքերը: 

Գուսանները և վիպասանները իրենց պատմական ուղին անցնե-
լով՝ ու նեցել են բազմաթիվ զարգացումներ: Հետագա դարերում նմանա-
պես շարունակել են իրենց գործունեությունը, հետապնդվելով եկեղեցու 
կողմից. 

«Թե գինարբուքի յերգերը, և թե հին վիպական - առասպելական 
յերգերը, բնականաբար անարգ և խոտելի պիտի համարվեին հին 
խստակրոն յեկեղեցականներից. զի դրանք մի կողմից՝ կապված փնելով 
շվայտ ուրախության և արբեցության հետ' մարդկանց հեռացնում եյին 
յեկեղեցու քարոզած ժուժկալության սկզբունքներից, մյուս կողմից' կեն-
դանի եյին պահում հին հեթանոսությունն իր առասպելներով, սովորութ-
յուններով ու հավատալիքներով»18: 

Իրականում, գուսանական ինստիտուտը դարեր շարունակ 
նպաստում էր նվաճված ու մասնատված Հայաստանում ազգային մշա-
կույթի և հոգևոր ժառանգության առանձնահատկությունների պահպան-
մանը: 

Այսպիսով՝ «գուսան» երևույթը անցնելով հազարամյա ճանա-
պարհ, այսօր մեզ է հասել որպես երգիչ - կատարող և սնում է մեր ազ-
գային երաժշտությունը: Հետագայում գուսանական ինստիտուտը մաս-
նատվելով՛ իր տեղը զիջել է թատրոնին, կրկեսին, արհեստավարժ աս-
մունքողներին, երգիչներին, պարողներին ու պարուհիներին, որոնց ար-
վեստում միշտ գերակշռում է ժողովրդական տարրը: 
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SAHAK PETROSYAN 

ON THE TRANSFORMATION OF THE T E R M "GOUSAN" 

Gusan eoncept by its literarv significance has wide diversity and has Parthian 
roots (gosana).Gusan term includes Community of wandering. strolling and vagant 
musicians, rhapsodes and others. The institute of gusans has a significant place in 
Aimenian and Iranian ethnic - cultural world and in the course of time it was 
developing and enriching by new views and reflections of life. 

Medieval Armenian gusans' creative and luxuriant imagination is 
exceptionally capacious and versatile. They reflected heroic myths of current 
emperors courage and social-historical events. 

Gusan-Rhapsodes have compared mythological histories with real events in 
their compositions, showing up many ritual- idolatry and mythical ideas. which 
originate in characters of sun, water, moribund and resurgent (Eternal) deities. 

According historical events Armenia often was separated between neighbor 
countries and excluded of Commonwealth, but in spite of it institute of gusan have 
continued its developing and had mutually relations with spiritual culture of neighbor 
nations. As a consequence of mutual relations and relationship are similarities 
between "Daredevils of Sasun" and "Shahaname" epics and othcr epical compositions 
in two neighbor nations philology. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
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ԼԻԼՒԹ ՍԱՖՐԱՍՏՅԱՆ 

ՍԻՄԻՆ ԴԱՆԵՇՎԱՐ. ՆԱԽԱՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԻՍՆԱՀԱՐՑԵՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 

ՀԵՏՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ՖԵՄԻՆԻԶՄ 

Սիմին Դանեշվարը այպի իրանական գււականաթյան մեծահամ-
բավ արձակագիրներից է, որի թե' կյանքն և թե' սաեղծագււրծւսկան գոր-
ծունեությունը, 20-րդ դարի հրկյտրդ կեսի Իրանին բնորոշ հասարակա-
կան քաղաքական մթնոլորտում ստեղծագործաւ կին գրողի դերի ուսում-
նասիրման համար կարևոր հիմք կարող են ծառայել: Դանեշվարը այն 
ինքնատիպ գրողներից է, որի ստեղծագործություններում մեծ նշանա-
կություն ունեն ինչպես նախահեղափոխական, այնպես էլ հետհեղավտ-
խական շրջանի գաղափարաքաղաքական հիմնահարցերը: 

Արձակագիրը գրական աշխարհ մուտք գործեց 20-րդ դարի կեսե-
րին, երբ երկրի հեղափոխական և քաղաքական շիկացումների մթնոլոր-
տում սկիգր էր առնում "սոցիալական ուղղվածության" գրական շարժու-
մը1, որը փոխարինելու էր գափս ղարասկգբին Իրանում մեծ տարածում 
գտած "պերսիանիզմին" կամ ազգայնական գաղափարական շարժմա-
նը2: 

Անցյալ դարի 60-70-ականների գրականությունը Իրանում մեծա-
գույն ուժ էր հասարակական գիտակցության զարգացման համար: Այդ 
տարիներին գրական ստեղծագործությունները, հատկապես գեղարվես-
տական արձակը, ընկալվում էին նաև որպես սոցիալական բնույթի 
փաստաթղթեր, որտեղ ուղղակիորեն և բազմակողմանիորեն ներկայաց-
վում են տվյալ հասարակության տնտեսական, պատմական, քաղաքա-
կան, հոգեբանական հիմնահարցերը: "ճշմարիտ գրականաթյուն" 
ստեղծելու նախապայմաներից էր համարվում գրական տեքստերի մեջ 
սոցիալական արդարության կենսական տարրերի և մարդկանց ցածր 
կենսակերպի հիմնախնգիրների արծարծումը: 

1960-70 ական թվականների հասարակական-քադաքական տե-
ղաշարժերը և ընկալումները իրենց դրոշմը դրեցին Սիմին Դանեշվարի 
գեղարվեստական ձեռագրի վրա: Ինչպես այգ տարիների յուրաքանչ-
յուր ազատախոհ, առաջադեմ գրող, Դանեշվարը նույնպես ստանձնեց 
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"սոցիալական մարգարեի" դերը' ընթերցողների համար կանխատեսե-
լով այն ապագան , որ պետք է գար : 

Դեոես 1947-ին լույս ընծայվեց Սիմին Դանեշվարի "Աթեշե Խա-
մուշ" ("Մարած Կրակ") պատմվածքների ժողովածուն: Թեև այն չարժա-
նացավ մեծ ուշադրության, այնուամենայնիվ մնաց արձակի ժանրում 
պարսիկ կնոջ կողմից կատարված աոաջին ստեղծագործական վարձե-
րից մեկը : Երբ երիտասարդ Դանեշվարը Թեհրանի համալսարանում 
պաշտպանում էր պարսկական գրականության վերաբերյալ իր դոկտո-
րական թեգը, նրա գիտական ղեկավար՝ Իրանում աոաջին կին հա-
մալսարանական պրոֆեսոր, գրականագետ Ֆաթեմե Սայան բարձր 
գնահատեյով հեղինակի առաջին պատմվածքներից մեկը, խորհուրդ 
տվեց նրան գրականագիտությամբ չզբաղվել ե շարունակել ստեղծա-
գործական ուղին5: 

Մինչև i960 թվականը արձակագիրը հիմնականում զբաղված էր 
գիտամանկավարժական աշխատանքով: Երկար տարիներ դա սավան-
դելով Թեհրանի համալսարանում, Դանեշվարը այդպես էլ չարժանա-
ցավ պրոֆեսորի կոչման, ինչին ամեն կերպ խոչընդոտեցին ՍԱՎԱԿԻ 
հրահանգներն ու հետապնդումները6. 

"Նույնիսկ այն մի քանի ստեղծագոբծոթյուննեբը, որ մենք ենք 
ստեղծել, մեծ նվաճում կարելի է համարել: Թող Սիմոնա դը Բովուարը 
գա ու մի քանի տարով ապրի այն կյանքով, ինչ ես եմ ապրել և եթե 
նրան հաջողվի մի տող անգամ սաեղծագործել, ես կվախեմ իմ անունը",-
համարձակորեն խոստովանում է Դնեշվարը իր անցած ստեղծագործա-
կան բարդ ու դժվարին ուղղու մասին7: 

Դանեշվարի վաղ շրջանի գեղարվեստական նախասիրություն-
ների ու սկզբունքների, աշխարհայեցողության ձևավորման մեջ մեծ ար-
ժեք ունեն ամուսնու՝ Իրանի մեծագույն արձակագիր Ջալալ Ալե Ահմսւ-
դի գաղափարաքաղաքական դիրքորոշում սերը: 1982-ին ի հիշատակ 
վաղամեռիկ ամուսնու՝ Դանեշվարը հրատարակեց ինքնակենսագրա-
կան նյութի հիման վրա գրված "Ղորուրե Ջալալ" ("Ջալալի Մայրամու-
տը") ինքնատիպ ստեղծագործությունը: 

Ս. Դանեշվարի նախահեղավախական շրջանի ստեղծագործութ-
յուններում առաջնային տեղ են զբաղեցնում կանանց հիմնախնդիրները: 
Դա է փաստում պարսիկ հայտնի գրաքննադատ, բանաստեղծ Մոհամ-
մւսդ Ափ Սեփանլոփ 1988-ին լույս ընծայված "Իրականության իմաս-
տավորումը: Քսանյոթ պատմվածքներ, ժամանակակից Իրանի քսանյոթ 
գրողների կողմից" խորագրով դարակազմիկ անթոլոգիան, որտեղ Սի-
մին Դանեշվարը ներկայացված է, որպես արևելյան ավանդապահ կնոջ 
ծանր վիճակը լուսաբանող հեղինակ : 

Սակայն, ինչպես նշում է ամերիկացի հետազոտող Ք. Թալաթո-
վը, նախահեղավախական շրջանի պարսիկ կին գրողների ստեղծագոր-
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ծություննեը չունեին գենդերային ինքնություն: Կին հեղինակները հա-
վատարիմ մնալով դարավերջին իշխող "սոցիալական ուղղվածության" 
գրականության կանոններին՝ կանանց թեման ներկայացրեցին. որպես 
սոցիալական հիմնախնդիրների անբաժանելի մաս՛: Նախահեղափո-
խական արձակում դեռևս գերիշխող էին մնում սոցիալական անարդա-
րությունների զոհ, իրավազուրկ ու ստորացված կանանց "հնամաշ"10 

կերպարները, որոնք իրենց ավանդական իմաստավորումն են գտել նաև 
Դանեշվարի նախահեղափոխական արձակում: 1961-ին միաժամանակ 
լույս ընծայվեցին արձակագրի "Շահրե Չուն Բեհեշտ" ("Դրախտի 
նման քաղաքը") և "Սուրաթ Խանե" ("Խաղատուն") պատմվածքների 
ժողովածուները: 

Իրանական հասարակության համար հրատապ սոցիալ-քաղա-
քական, բարոյսւ- էթիկական, ինչպես նաև կանանց հիմնսւխնդիրները ի-
րենց գեղարվեստական արժեվորումը ստացան հատկապես Դանեշվա-
րի "Խաղատուն" ժալովածույում զետեղված "Բե Քի Սալամ Քոնամ" 
("էլ ո՞ւմ բարևեմ"), "Թասադուֆ" ("Պատահար"), և "Սուրաթ Խանե" 
("Խաղատուն") պատմվածքների մեջ: 

Ինչպես նշում է հայտնի գրականագետ Ն. Ռահիմիյեն, հեղինակի 
վերը նշված պատմվածքները համախմբված են խաղատան մետաֆո-
րիկ հասկացության մեջ11: "Պատահար" ֊ի տնային տնտեսուհին, միայ-
նակ ու լքված կինը "էլ ու՞մ բարևեմ" պատմվածքից, "Խաղատան" Սև 
անվանումով հերոսը բանտարկված են իրենց սեփական մետաֆորիկ 
խաղատների մեջ, որոնց կյանքը պայմանավորված է անվերահսկեւի 
պայմանականություններով և չափանիշներով: 

"Պատահար" պատմվածքում Դանեշվարը մերկացնում է շահա-
կան Իրանում ձևավորվող "արևմտականացված և մոդեռն" կնոջ նոր 
կերպարը: Նադերեն կամ "Նադիան", վարձում էր կերպարանափոխվել, 
նմանակելով շրջապատում յուրաքանչյուր կնոջ, ով նախընտրում էր 
"արևմտամետ" կենսակերպը: Կնոջ երազանքը ցանկացած գնով շքեղ 
մեքենա ունենալն էր, ինչպես հարևանուհի Սադեղեն, "ով իր թանկար-
ժեք մեքենան վարելիս կրում էր սև ակնոցներ և սպիտակ ձեռնոցներ : 
Նադիան ջանում էր մեքենան կանգնեցնել օտարերկրյա դիվանագի-
տական ծառայությունների հարևանությամբ, նախընտրելով շփվել 
միայն արտասահմանցիների հետ, նա ծաղրում էր ավանդապահ կա-
նանց, ովքեր հետևելով կրոնական սովորույթներին՝ դեռևս նախընտրում 
էին սև չադրան: Նադիայի ցանկասիրության, պերճաշուք ապրելակեր-
պի տարերքը խափանեց ընտանեկան անդորրը, թողնելով ամուսնուն՝ 
սովորական գրասենյակային մի ծառայողի, պարտքերի ու հուսալքութ-
յան մեջ: Նադիայի կերպալտվ Դանեշվարը ամբողջացրեց շահական Ի-
րանի "առաջադեմ կնոջ" իդեալը, ով իրականում չէր ընկալում 
"արևմուտք, մոդեռն, ազատություն" հասկացությունները, ով անտեսում 
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հր իր ազգային և կրոնական ավանդույթները, ներքուստ մնալով սեփա-
կան անփարժեք բարդույթների գոհ: 

Դանեշվարի "Խաղատուն" խորագրով հաջորդ պատմվածքը խո-
սում է հասարակության մեջ խոր արմատներ ունեցող սոցիալական ու 
հոգեբանական խնդիրների մասին՝ պատկերելով երիտասարդ ու ան-
փորձ դերասանուհու հուսալքված ու անելանելի վիճակը, որն իր 
հղիության պատճառով ստիպված հր հրաժարվել թաթերական ներկա-
յացումներից: Հերթական երկրպագուներից մեկի հետ ունեցած "թեթև 
արկածի" պատճառով, դերասանուհին ցանկանում հր սպանել դեռ 
չծնված մանկանը, որի համար նույնիսկ գումար չէր կարող հայթայթել: 
Սակայն նույն թատրոնի Սիյահ անունով դրամատուրգը օգնության 
ձեռք հ մեկնում դերասանուհուն, շարունակելու վերջինիս թաթերական 
արվեստը: "Սիյահ", որը բառացի նշանակում ե սև, իրանական ժողո-
վուրդների մոտ տարածված խելամիտ թաթերական կերպար հ, որը նաև 
նույնացվում է Շեքսպիրյան "խեղկատակի" հետ13: 

Հեղինակի ռեալիստական խստաշունչ ոճով գրված այս պատմ-
վածք]] նպատակ ուներ շեշտադրելու ապօրինի երեխային սպասող 
միայնակ կնոջ նկատմամբ հասարակության մեջ ընդունված բացասա-
կան ու անընդունելի վերաբերմունքը, միաժամանակ նաև ընդգծելով՝ 
անհատի հումանիստական մոտեցումը ցավագին այդ խնդրին: 

Բավական ուշագրավ ճակատագիր ունի Դանեշվարի "էլ ու՞մ -
բարևեմ" պատմվաքը: Ստեղծագործական երկու փուլերում հեղինակը 
այն ներկայացրել հ տարբեր իմաստային մեկնաբանություններով: 
Պատմվածքի առանցքը "Գիտակցության հոսքի" ոճային նախասի-
րությամբ շարադրված միայնակ ու ծեր կնոջ՝ Քոքեաբ Սոլթանի հիշո-
ղություններն են: Ամուսնուն, աշխատանքը, նույնիսկ սիրելի տնային 
սարդին կորցրած կինը՝ հայտնվելով բացարձակ հուսսւ]քության մեջ, 
ստիպված հր միակ աղջկան ամուսնացնել բռնարար մեկի հետ, որը 
հարկադրաբար գրկում հր նրան երկար տարիներ հարազատ մորը տե-
սակցելու իրավունքից: Այս իրադրությունը մեկուսացրել հր Քոքեաբ 
Սոլթանին համայն աշխարհից ու դարձել հր վերջինիս դառը, աղեկորուս 
հեկեկանքների ու հուսահատության պատճառը: Ինչքան հլ տարօրի-
նակ հ հնչում, այս ստեղծագործության մեջ, Դանեշվարը բռնարար 
տղամարդու կերպարին փորձում հ դրական հնչերանգներ հաղորդել, 
կանանց համարելով տղամարդկանց "ոչ տղամարդկային" արարքների 
պատասխանատուն 4: 

Հեղինակի համոզմամբ, տիրող սոցիալական համակարգն ու ան-
հատական դժբախտությունն են կնոջ միայնակության ու հոռետեսութ-
յան պատճառը: Ավեփ ուշ, հետհեղավտխական շրջանում, երբ կա-
նանց հիմնահարցերը գերիշխող դարձան, ֆեմինիստական հիմնախն-
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դիրները շեշտերս միտումով, Դանեշվարը վերափոխեց պատմվածքի 
գաղափարական ուղղվածությունը՛1: 

1969-ին լույս Ւ. տեսնում Դանեշվարի "Սւսվուշուն" վեպը: Կնոջ 
կողմից պարսկերեն լեզվով առաջին անգամ երբևէ հրատարակված այս 
վեպը կոչված էր դասվելու պարսկական գրականության գլուխգործոց-
ներից շարքին : "Սավուշունը" ասպարեզ բերեց վիպասանուհու գրա-
կան դիմանկարի կարևոր գծերը: Վեպը աննախադեպ հաջողություն ու-
նեցավ Իրանում, այն վերահրատարակվեց տասնհինգ անգամ և երկու 
տասնամյակ մնաց իրանական գրական աշխարհում, որպես բեււտսե-
լեր: Պարսկական գրականության պատմության մեջ սա միակ գիրքն է, 
որը միայն 1984-ին վաճառվել է 400 000 օրինակով17: Դիրքը թարգմնա-
ված է նաև աշխարհի բազմաթիվ լեզուներով: 

Այդ վեպը իր ժամանակների կենդանի արձագանքն է. Դանեշվա-
րը պատմական հարուստ փաստւսնյութի վրա նկարագրեց ազատագ-
րական մաքառումներով լի ժամանակաշրջանի գհղարվեսատական 
պատկերը: Վիպական գործողությունները տեղի են ունենում երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմից հետո, Իրանի Ֆարս նահանգում, երբ 
երկրի ներքին և օտար ռեակցիոն ուժերի դեմ ազատագրական պայքա-
րի հզոր ալիք էր բարձրացել: Վեպի գլխավոր հերոսուհու՝ Զարիի ընտա-
նիքը այդ պատմաքաղաքական խմորումների անմիջական մասնակիցն 
էր: Հերոսուհու ամուսինը՝ Յուսուֆը, հարուստ հոդատեր էր և ազատագ-
րական շարժման առաջնորդներից, որը իր զինակիցների հետ ժողովր-
դական խավերին համախմբում էր ընդվզելու օտարերկրյա գաղութա-
րարների լծի դեմ: Յուսուֆը նախատիպի հիմքով ստեղծված ժողովրդա-
կան կերպար է, որն իր մեջ մարմնավորում է դեմոկրատական Իրանի ո-
գին: 

Վեպի սկզբնական հատվածում հերոսուհու համար ամուսնու գւս-
ղափարաքաղաքական հայացքները խորթ ու անհասկանաի էին: Զա-
րին մեծ կաւատով էր վերհիշում իր անհոգ մանկության և պատանեկութ-
յան տարիները: Ի տարբերություն դարասկզբի Իրանի հազարավոր դե-
ռատի աղջիկների՝ Զարին հասակ էր առել ազատախոհ միջավայրում և 
պահպանել էր իր անհատական անկախությունը անգլիական միսիոնե-
րական դպրոցում սովորելու տարիներին: Գխսւվոր հերոսուհու միջոցով 
հեղինակը ասպարեզ է հանում կնոջ ներքին դրաման, նրա մտորումները 
կանանց միապաղաղ ու աններդաշնակ կյանքի մասին. "Եթե միայն կա-
նայք կստավարեին աշխարը. Կանայք, որոնք կյանք են արարում ա գի-
տեն վերջինիս արժեքը: Նրանք գիտեն սպասման, համբերության, միա-
պաղաղ մարդկային գոյության, ինքնազոհողության արժեքո: Եթե աշ-
խարհը լիներ կնոջ ձեռքերում, այնտեղ պատերազմ չէր փնի : 

ժամանակները փոխվում էին և հերոսուհու գաղափարական հա-
մոզմունքները նույնպես: Սովի ու անտարբերության մատնված հի-
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վանդներին ու բանտարկյալներին հաճախակի այցելելու ընթացքում, 
Զարին սկսում հ գիտակցեյ ամուսնու և նրա զինակիցների հեղափոխա-
կան ծրագրերի իմաստն ու անհրաժեշտությունը: "Սավուշուն" վեպում 
Դանեշվարը վարպետորեն է ներկայացնում կնոջ հոգևոր կերպարանա-
փոխումը: Քաղաքական խնդիրներից հեռու, փխրուն, հոգատար ու 
նվիրված մոր կերպարից մինչև հեղափոխական գաղափարներով փ 
շարժման առաջնորդի, որն ամուսնու մահից հետո պուշում է շարունակել 
նրա հերոսական ուղին: Հերոսուհու բնորոշ հատկանիշը անձնական 
հակասություններից վեր բարձրանալու և ազգային գոյության գաղա-
փարին հավատարմորեն ծառայելու որոշումն է: Եվ այսպես, վիպասա-
նուհին իր "վերամկրտված" հերոսուհու՝ Զարիի կերպսդփ միջոցով շա-
րանակամ է 1950- ականներին պարսկական արձակում լայն տարածում 
գտած՝ զինակից, հեղափոխական կնոջ ավանդական թեման, որը ժա-
մանակին իրենց ստեղծագործություններում մեծ վարպետությամբ են ի-
մաստավորել ճանաչված արձակագիրներ՝ Բ. Սլավին և Ա. Սադեդը14: 

Խիստ խորհրդանշական իմաստ ունի "Սավուշուն" վեպի ավար-
տը: Հերոսաբար նահատակված Յուսուֆի հուղարկավորման արսդտ-
ղությանբ Զարին վերածում է մասսայական ցույցի: Որպես համաժո-
ղովրդական ցասման դրսեվորում՝ տասնայակ մարդիկ, զինակիցներ, 
գաղափարական համախոհներ են այցելում վերջին հրաժեշտը տալու և 
ողբալու նահատակված հերոսի մահը: Համազգային սգի վերածված այս 
պահը վիպասանուհին նույնացնում է պարսկական մեծ էպոսի՝ "Շահ-
նամեի" առասպելական հերոս՝ Սիավուշի անմեղ նահատակաման 
հետ20: Սիավուշի նահատակման մասին լեգենդները ստեղծվել են են 
դեռևս վաղ անցյալում: Ազգային սովորույթ համարվող հերոսի հիշա-
տակման օրերր անվանակոչել են "Սավուշուն", որտեղից և ծագել է Դա-
նեշվարի հանրաճանաչ վեպի խորագիրը ': "Նահատակության" գա-
ղափարը դնելով աշխարհազգացողության հիմքում, Դանեշվարը պատ-
մական իրականությունը արտահայտող հավաստումներով բացահայ-
տում է Յուսուֆի հերոսական վարքագիծը: Հերոսության և նահատա-
կության փառաբանումը հանդիսանում են "Սավուշուն" վեպի լեզվական 
համակարգի կոնստիտուտիվ տարրերը: 

Ինչպես "Պատահար" պատմվածքում, այնպես էլ "Սավուշուն" 
վեպում, հատուկ շեշտադրում ունեն հակաարևմտայն տրամադրութ-
յունները, որոնք կրում են Ջալալ Ալե Մհմադի 1962-ին լույս ընծայված՝ 
հանրահռչակ "Ղարբզադեգի" ("Արևմտաթունավոլտւմ") աշխատության 
գւալափարական հայացքների ազդեցությունը: Ջալալ Ալե Ամադը 
քննադատում էր շահի միապետական վարչակարգի կալմից որդեգրած 
արդիականացման արևմտյան մոդելը, որը ընթանում էր աստիճանա-
կան մեխանիզացիայով և ուժեղ վերահսկումներով22: 
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Վեպում արևմուտքը իր հակասական իմաստավորումն է գտել 
անգլիացի հետախույզ Զինգերի և միսիոներական դպրոցի անգլիացի 
տնօրենուհու կերպարների մեջ, որոնք հակակրանք ու անվստահութ-
յուն էին սերմանում տեղաբնիկների մոտ: Անդրդաոնալով դարասկգրին 
Իրանում բացված արևմտյան միսիոներական դպրոցների խնդրին, Դա-
նեշվարը ընդգծում է միմյանց հակասող երկու կարևոր հանգամանք, ւս-
ռաջինը նմանատիպ դպրոցների դերն ու նշանակությունն էր պարսիկ 
կանանց կրթության և էմանսիպացիայի տարածման գործում, երկրոր-
դը՝ միսիոներական դպրոցում գործող արևմտւսկանացվւսծ մեթոդներն 
էին, պանք անտեսում ու ծաղրում էին մահմեդականների խոր արմատ-
ներ ունեցող ազգային ու կրոնական սովորույթները: 

"Սավուշուն" վեպի ամենաինքնատիպ ու ուշագրավ կերպարնե-
րից է տիկին Ֆոթուհին, որի միջոցով վիպասանուհին արտահայտել է ի-
րանական հասարակության մեջ ստեղծագսրծող կնոջ դրամատիկ ու ող-
բերգական ճակատագիրը: Տիկին Ֆոթուհին համարվել է կանանց իրա-
վունքների պաշտպան, ժամանկի ազատախոհ, մտավորականներից մե-
կը, ով հրապարակայնորեն մի կալ էր նետել "սև քողը", իր ցասման ու 
բողոքի ձայնը բարձրացնելով տիրող կրոնական հետադիմական բար-
քերի դեմ: Դժբախտաբար, նրան վիճակված էր կյանքի մնացած տա-
րիները անցկացնել հոգեբուժարանում, որտեղ իր դեղին տետրում հա-
մառորեն կշարունակեր շարադրել սեփական կյանքի պատմությանը: 
Հերոսուհու մարմնի և գրչի մետաֆորիկ "մերկությունը" հասարակութ-
յունը բնորոշեց, որպես հանցանք: Ինքնարտահայտումը վերածվեց ինք-
նակործանման, շարժումը՝ անշարժության, ձայնը՝ լռության, ներկա-
յությունը՝ բացակայության: Վերջ ի վերջո հերոսուհին դատապարտվեց 
հոգեկան վտարանդիության, որտեղ սեփական մարմինն ու գրիչը 
կմնային հավերժ շղթայված: Տիկին Ֆոթուհին ապրում էր հոգեբանա-
կան երկփեղկվածություն՝ իրական կյանքում չգտնելով իր կեբտվածքին 
հարիր դաշնություն, նա հայտնվում է հոգեբանական խաթարման տի-
րույթում: Ինչպես մեկնաբանում է Ֆ. Սիրոնին տիկին Ֆոթուհին մարմ-
նավորում է կնոջ աւբերգակւսն ճակատագիրը, ով դրժւււմ է լռությունն ու 
նրա մեջ փակված մնալու իրողությունը23: Հերոսուհին բոլոր ճնշված կին 
գրողների տուրքն էր, ով հիշեցնում էր ընթերցողներին, որ ինքնաւսրտա-
հայտման գինը մահմեդական հասարակությանմ մեջ ստեղծագործաւ 
կնոջ համար չափազանց բարձր է: 

Դանեշվարի "Սավուշուն" վեպը, իր գաղափարական ու թեմա-
տիկ ուղղվածությամբ առաջնային տեղ է զբաղեցնում նախահեղավա-
խական իրանական վիպագրության մեջ: Թեև վեպը ռեափստական 
ստեղծագործություն է, նրանում մեջ բերված "երագի, հեքիաթի և ա-
ոասպեփ" պայմանական տարրերը օգնում են ըմբռնելու վեպի փիփսո-
փայական-էթիկական և պատմական իմաստը24: 
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Այսպիսով, իրանական գրականության մեծանուն արձակագիր 
Սիմին Դանեշվարը իր հասարակական և գրական գործունեությամբ 
հարագատ մնաց "սոցիալական ուղղվածության" գրական շարժմանը և 
գալիք տասնամյակներում իր լույսը սվաեց հետհեղավտխական պարս-
կական արձակի զարգացման ուղիներին՝ իր ստեղծագործություններում 
հատկապես շեշտաղրելով կանանց հիմնախնղիրները: 

Իրանի իսլամական հեղափոխությունից հետո կանանց գրակա-
նությունը ավելի քան երբևէ քաղաքականացված բնույթ ձեռք բերեց25: 
Ֆեմինիստական գիտակցությունն ու կանանց հիմնահարցերը գերիշ-
խող դարձան պարսիկ կին հեղինակների ստեղծագործություններում, 
նույնիսկ ավագ սերնդի այնպիսի ճանաչված գրողներ, ինչպիսիք են Սի-
մին Դանեշվարը և Սիմին Բեհբահանին, իրենց ստեղծագործություննե-
րում ավեփ հաճախ սկսեցին բարձրաձայնել կանանց իրավունքների ու 
նրանց իրավահավասարության խնդիրների մասին: 

1987-ին տված իր հարցազրույցներից մեկում Ս. Դանեշվարը 
հատկանշեց այն փաստը, որ ֆեմինիստ է եղել իր ստեղծագործական 
գործունեության ողջ ընթացքում26: Հետհեղավտխական իրանական 
գրականության մեջ ստեղծված ֆեմինիստական խնդիրների գիսկուրսիվ 
համակարգը հանարավորություն ընձեռնեց Դանեշվարին պատասխա-
նելու իր էության խորքերում շարունակաբար հոլովվող, մտահոգիչ հար-
ցերին: "Որպես պարսիկ կին, ես տառապել եմ վարչակարգի բռնապե-
տական քաղաքականությունից, արևելք և արևմուտք հասկացություննե-
րի չարաշահումից, անդբոցենտրիկ մշակույթի և ավանդապահ համա-
կարգի սահմանափակումներից" այսպիսի բանավեճային շեշտադրում-
ներով է հանդես գափս հեղինակը, իր "Նամակ ընթերցողներին" աշ-
խատության մեջ: 

Կանանց հիմնահարցերը յուրովի մեկնաբանելու միտումով ար-
ձակագիրը դիմեց նամականու, ինքնակենսագրության, հուշագրության 
ակնարկային ժանրաձևերին, որոնք մեծ մասսայականություն են վայե-
լում հետհեղավտխական իրանական գրականության մեջ28: 1982-ին 
լույս տեսավ Դանեշվարի վաղամեռիկ ամուսնու՝ Ջալսւլ Ալե Ահմադի 
հիշատակին նվիրված "Ղորուբե Ջալալ" ("Ջալափ Մայրամուտը") խո-
րագրով ստեղծագործությունը: Ինքնակենսագրական նյութի վրա շա-
րադրված այս գրքի յուրաքանչյուր հատվածում ընթերցողը բացահայ-
տում է սիրո, ընտանիքի, ստեղծագործական պբպտումների միջև կանգ-
նած մեկ այլ կնոջ դիմանակար: Դանեշվարը հատկանշում է իրանական 
անդբոցենտրիկ ընտանեկան համակարգը, որտեղ կինը պարտավոր էր 
լռելայն տանելու բոլոր վիրավորանքներն ու նվաստացումները: 

Եթե "Սավուշուն" վեպի հերոսուհին կոչված է աջակցելու իր հե-
ղափոխական ամուսնուն և շարունակելու նրա հերոսական տղղին, ա-
պա "Ջալափ մայրամոսւտը" ստեղծագործության մեջ կնոջ ձայնը քո-
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ղազերծ է անում ամուսնուն, ցուցադրելով քաղաքական ակտիվիստի 
դիմակի ներքո թաքնված իրական տղամարդու կերպարը՜՝': 

Ինչպես "Ջալսղի մայրամուտը", այնպես էլ Դանեշվարի շատ այլ 
հուշագրությունները նմանության եգրեր ունեն 90-ակւսններին Իրանում 
մեծ ճանաչում գտւսծ Շահին Հանանիի "Փոշթե Դարիչեհա: Գովթեգու 
բա Համսարանե Հոնարմանդւսն"30 ("Պատոսւանների հետևում: երկխո-
սություն Արտիստների Ամուսինների հետ") խորագիրը կրող գրքի հետ. 
որը Իրանի հայտնի մտավորականների և արվեստի գործիչների կա-
նանց մտորումներն ու անձնական կյանքը լուսաբանող ինքնատիպ 
ընտրանի է: Իր բնույթով վիճահարույց այս աշխատությունը քննադատ-
ների շրջանում ունեցավ իր բացասական արձագանքները3 : Սակայն 
ընդգծենք, որ հետհեղաւիոխւսկան գրականության մեջ մեծ մասսայա-
կանություն վայելող կին գրողների գրչին պատկանող հուշագրություն-
ներն ու ինքնակենսագրական պատումները ունեին մեծ հասարակական 
նշանակություն և ամրապնդում էին նրանց պայքարը հանուն իրավա-
հավասարության: Նմանատիպ ստեդծագործությունները վերափոխում 
են արվեստի և կանանց հիմնախնդիրների նկատմամբ ունեցած "սո-
ցիալական ուղղվածության" գրական շարժման մեջ գերիշխող տեսա-
կետ ները: 

Ֆեմինիստական գրական շարժման մեջ լայն տարածում գտւսծ 
ակնարկային ժանրաձևերը մեծ հաջողությամբ հանդես եկան նաև արդի 
պարսիկ վտարանդի կին գրողների ստեղծագործություններում, որոնք ի-
րենց ճանաչողական և քաղաքական նկատառումներով առաջնային 
տեղ են զբաղեցնում արևմտյան գրաքննադատների և ընթերցասերների 
շրջանակներում: 

Կանանց հիմնախնդիրները արտահայտելու նպատակով 1986-ին 
Դանեշվարը հրատակեց "էլ ու՞մ բարեվեմ" պատմվածքի վերամշակ-
ված տարբերակը32: Պատմվածքի սկզբնական բովանդակության մեջ 
վերափոխված մի քանի պարբերությունները վկայակոչում են արձա-
կագրի ֆեմինիստական գաղափարական շեշտադրումները: Պատմված-
քի գլխավոր հերոսուհուն՛ ծեր ու լքված Քոքեաբ Սոլթանին, որի միակ 
դուստրը ամուսնու հարկադրանքով չէր այցելում միայնակ մորը, Խոզում 
է այն դաժան իրականությունը, որտեղ կանայք չեն տնօրինում իրենց 
ճակատագրին: Ահա այն դրվագներից մեկը, որտեղ հազար օրհնանք ու 
լույս սւիոելով դպրոցի տեսչուհու շիրիմին ծեր կինը վերհիշում է նրա ի ֊ 
մսատուն ամեն մի արտահայտություն. "Բոլոր լույսերը, որ ճաոագում են 
ձեր շիրիմին, բավարար չեն, տեսչուհի, դուք իրավացի էիք, որ կանայք 
հարյուր անգամ արժանապատիվ են քան տղամարդիկ "33: 

Ս.Դանեշվարի ստեղծագործական գործունեության հետհեղավտ-
խական վաւլը նշանավորվեց նաև նորարարական վիպագրությամբ34: 
Այսպիսով, Սիմին Դանեշվարի ստեղծագործություններում իրենց ]ւք-
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նւսւոիպ գեղարվեստական արժեվորումը ստացած կանանց հիմնւսխն-
դիրները, հատկանշեցին ֆեմինիստական գաղափարական ընկալումնե-
րի նշանակությունն ու կարևորությունը արդի իրանական գրականութ-
յան մեջ: 

LILIT SAFRASTYAN 

SIMIN DANESIIVAR. FROM PREREVOLUTIONARY SOCIAL ISSUES UP 
ГО POSTREVOLUTIONARY FEMINIZM 

One of the most renowned contemporary Iranian women writers Simin 
Daneshvar has startcd to write and publish in the pre-revolutionary era. Her creative 
years coincide with the sociopolilical events of the early 1960s, which have had 
subslantial cffects on her works. Pre-revolutionary social climate, contributed to the 
formation of Daneshvar's general ideological views. Daneshvar gained tremendous 
success with her novel "Savushun", published in 1969, the first novel ever written by 
Iranian women. "Savushun" became a best-seller for over two decades being reprinted 
fifteen times. 

Some of Daneshvar's pre-Rcvolutionary writings like "The Playhouse", "To 
Whom Сап I Say Hello", and "The Accident" portray the plight of women in Iranian 
society. In depicting these women author places a grater emphasis upon the effects of 
class and foreign oppression than upon male domination. Daneshvar's women heroes 
pubhcizc revolutionary political activism, and criticize westem cultural infiltration, 
but in the same time, they ovcrlook the role of patriarchy. 

After the Islamic revolution Daneshvar becomes one of the leading female 
prose writers, who have become influenced and touched by the change of Iran's 
socio-political structure. In her post-revolutionary works, Daneshvar has abandoned 
her past forms and themes and has started to write personal stories from a feminist 
point of view. In her two stories such as "Jalal's Sunset" (1982), a biographical 
account of her relationship with her late husband Jalal Ale Ahmad, and "To Whom 
Сап I Say Hello?" Daneshvar portrays male dominated, male centered society in 
which women are depressed. 
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ԱՇՈՏ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 

ՄԵԿ ԷՋ 17-րդդ. ԻՐԱՆԱՀԱՅ ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ. ՆԿԱՐԻՉ ՍԻՆԱՍ 

17-րդ դ., Սեֆյան Իրանում հիմնավորված Արևելքի խոշորագռւյն 
գաղթօջախի՝ Նոր Ջուղայի բազմատես ու հարստագույն կյանքի ան-
քակտելի մասն էր կազմում նրա մշակութային համակարգը, որտեղ ա-
ոանձնակի հնչեղությամբ էր հանդես գափս տեղական գեղարվեստի ո-
լորտը և մասնավորապես կերպարվեստի բնագավառը: Ոլորտ, որտեղ 
ժամանակի թելադրանքով հայկական միջնադարյան որմնանկարչութ-
յան կանոնիկ հիմնավորումները վերաիմաստավորվում են հաստոցային 
գեղանկարչության ու ստանում գաղափարական նոր արժեքավորում-
ներ: Սիևնույն ժամանակ, իրանահայ գեղարվեստ ակտիվ ներթափան-
ցող եվրոպական մշակութային մտածողությունն ու արտահայտչակա-
նության միջոցներն իրենց զգափ ներազդեցությունը կթողնեն նորջուդւս-
յեցի արվստագետների գեղարվեստական ընկալումների ու կողմնորո-
շումների վրա՝ վերաիմաստավորելով ստեղծագործական մոտեցումնե-
րի չափորոշիչները: Իրանահայ գեղանկարչության մեջ «ծաղկող», 
«պատկերահան» և «նաղաշ» (արհեստավոր-նկարիչ) արտահայտութ-
յունները վախարինվում է «նկարիչ» բառիմաստով, որն հիրավի լիար-
ժեք վերաբերվում է իր ժամանակի խոշորագույն արվեստագետներից 
մեկին՝ նկարիչ Մինասին': 

Աինտսի կենսագրականի վերաբերյալ 17-րդ դ. ժամանակագիր-
պատմիչ Առաքել Դավրիժեցին ներկայացնում է աուսվել սուղ տվյալներ, 
հիշատւսկելով, որ Սինասը, Բերիայում (Հալեպ) աշակերտելէ մի «....ոմն 
պատկերահան» վարդապետի մոտ, որը եղել է «ազգաւ Ֆռանկ»* և, որի 
մոտ Սինասը «....ուսաւ ի նմանէ»2: Վերադառնալով Նոր Ջուղա՝ Սինա-
սը զբաղվում է միայն գեղանկարչությամբ, «գործէր զարուեստն իւր 
զպաակերահա նութեա ն »3: 

Հալհպում ու՞մ մոտ կարող էր սովորել նկարչական շնորհ ունեցող 
Սինասը: 

Հիշարժան է, որ ժամանակի Հալեպը արևեւքի խոշոբագույն 
առևտրական կենտրոններից մեկն էր, որտեղ իրենց հիմնավոր տեղն ու-
նեին հայ վաճառականները՝ այդ թվում և ջուղայահայերը, որոնք «տի-
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րող դիրք մը ունեին Հալէպի առեւտրական հրապարակին վրայ....իրենց 
դիրքով ու դրամով»4: Միևնույն ժամանակ, Հալեպի հայ համայնքում 
գործում էր խոշոր արհեստավորական միավոր՝ կաշեգործների, ջուլհա-
կագործների, ասեղնագործությամբ զբաղվողների, փայտի գեղարվես-
տական մշակման, մանրանկարչության, ձեոագրային և այլ արհեստնե-
րի տեր բարձրակարգ մասնագետներով5, որոնցից ոմանք անգամ նե-
րագբավված էին պետական արհեստանոցների աշխատանքներում6: 
Աոևտրա-արհեսաավորական այս բազմատես համակարգի ե ընդհան-
րապես տեղի քրիստոնյա համայնքի համակարգում իր որոշակի տեղն 
էր զբաղեցնում ՍՆլքիթների համայնքը7, որոնց մեջ առավել ակնառու էր 
մեծանուն Մուսավիր նկարիչների ընտանիքը8: Սէղքիթների համայնքի 
կրոնա-գաղափարական ինքնատիպ դրսևորումների առավել արտա-
հայտիչ ոլորտն էր կազմում մելքիթ եկեղեցիների հարդարանքում կի-
րառվող սրբանկարչական բարձրարվեստ ստեղծագործությունները, ո-
րոնց առանձնահատկությունը կայանում էր նրանց բյուգանդական 
սրբանկարչական կանոնիկ կաոուցվացքի ե արևելյան (արաբական) 
մանրանկարչության զարդահորինվածքների յուրօրինակ համակցման 
մեջ' Մուսավիրնհրի տոհմի հիմնադիր Ցուսուֆ (Հովսեփ) ալ-Մուսավիրի 
(7-1667)9, տոհմի շառավիղներ Նիմաթուլլայի և նրա որդիներ Անանիայի 
(Հանանիա) ու Ջիրգիզի (հայտնի է եղել ե Կերգես-Հովհաննես, Ջորջոս, 
ճրճոս անվանակոչումներով)10 բարձրարվեստ կատարողականով:Այս 
նկարիչների մոտ ժամանակի թելադրանքով առկա կփնեն նաև եվրոպա-
կան կերպարվեստից փոխառնված որոշակի մոդելավորման միտումներ: 
Ըստ ժամանակային ընդհանրացման, հավանական պետք է համարել, 
որ նորջուղայեցի Սինասը աշակերտել է Ցուսուֆ ալ-Մուսավիրին, որն ե-
ղել է բազմակողմանի զարգացած անձնավորություն, տիրապեւոել է հա-
յերեն լեզվին", իսկ նրա կաթոլիկ փնելը և բյուգանդական արվեստի 
կողմնորոշումը հուշել են պատմագրին նրան անվանել «ֆռանկ»: 

Սինասի մինչ օրս պահպանված աշխատանքներում հստակ ար-
տահայտվում է արևելա-բյուզանդական մոդելավորման միտումը, սա-
կայն և հայկական մտածողության հստակ դրսևորումներով, որոնք ար-
վեստագետը համակցում է իրանական և մասմաբ եվրոպական գեղան-
կարչական մշակումների հետ՝ ստեղծելով անհատական ոճ: 

Սինասի շնորհը փայլել է տարբեր բնագավառներում, հաստոցա-
յին նկարչություն, մանրանկարչություն, ձեոագրային նկարազարդում-
ներ «.. . .և գրոց էր ծաղկող, զինչ և գիրք հանդիպէր՝ ոսկով և լաջվարդով 
ծաղկեալ զարդարէր, քանզի զամենայն մասնաւոր արհեստ, որ այսմ 
նկարակերտ արուեստիս հետևի, զամենայն անթերի գիտեր»»12: Նկա-
րում էր թեմատիկ պատկերներ, ստեղծում բնանկարչական աշխա-
տանքներ, զբաղվում տեղի եկեղեցիների հարդարային ներքին ձևավո-
րումներով, կատարում աշխատանքներ հայ մեծահարուստների ապա-
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րանքներում. «....մեծամեծքն Ջուղայեցւոց տանէին ի ծաղկեալ ե ի 
պատկերագրել գյարկս ապարանից ե տանց իւրեանց, այսպէս և խօջւս 
Նազարի որդի խօջայ Սաֆրազն աարեալ ի տուն իւր ւսո ի զարդարեալ 
զապարանս իւր ծաղկօք և պատկերօք»'՜1: Սաֆրւսգի ապարանքի նկա-
րազարդումները ցնցող տպավորություն են թողնում այստեղ այցի եկած 
շահ Սհֆու (1629-1642) վրա, որը. «...հայէր ի ծաղիկս ե ի պատկերս՝ գոր 
նկարեալ կայր տեսանէր գի չքնաղ ե գեղապանծ ե յոյժ նմանակի կեր-
պագրհսղք են ամենեքեան, սկսաւ հարցանել թագաւորն ի խօջայ 
Սարֆրագէն վասն նկարիչ վարպետին, թէ ուստի իցէ, և նա (Սաֆրագը-
U.U.) ասաց. «Ի մերմէ ժողովրդենէս ե ի Հայոց ազգես է.... և հրւսմա-
յեաց թագաւորն կոչել զնա (Սինասին-U.U.) ե իբրև եկն՝ հարցեալ թա-
գաւորն տեղեկացաւ ամենայն որպիսութեանցն....»1 : Գնահատելով 
նկարչի կատարողականը, սակայն ե որոշակի թերահավատությամբ 
նրա վարպետության նկատմամբ «....վասն իւրեանց գբոսանաց ծաղու ե 
խրախութեան», շահը վարձում է հայ նկարչի կարողությունները նսե-
մացնել, նրան հանձնարարելով տեղում նկարել իր նախարարներից ա-
ոավել «....անգեղ և դժպատեհ....» դիմագծեր ունեցող Չրաղ խանին, ո-
րը նաև «....սա ի կատակս....սկսաւ թէքմեքել զաչս ե զբերանն և այլայ-
լել զկերպարանն և շրջմրջել կողմէ ի կողմն....» 5: Այս լարված իրադ-
րության մեջ Մինասն իրեն դրսևորում է որպես գծանկարի առաջնա-
կարգ վարպետ, կարողանալով ոչ միայն կատարել շահի քմահաճույքը՝ 
արագ նկարելով ներկաներին զվարճացնող Չերւսղ խանի դիմանկարը, 
այլ և նրա կերպարը այնքան «....հար ե նման էր համեմատութեամբ, որ 
ընդ թագաարին ամենեքեան ի հանդիսին եղեաւքն մեծաւ հիացմամբ 
զարմացեալք եղենվասն առավել նմանութեանն....»16: Կարճ ժամանա-
կահատվածում նման աշխատանքի իրականացման համար, անխոս, 
հարկավոր էր ճեպանկարի վարպետ իմացություն և բարձրակարգ ար-
հեստավարժություն, որին հիրավի տիրապեւոել է Սինասը: Առաքել 
Դսւվրիժեցին, հատկապես շեշտադրում է նկարչի կողմից բնորդին կա-
տարյալ նմանակելու կարողությունը, որը հուշում է Սինասի և' պրոֆե-
սիոնալ գեղանկարչական ունակությունների և' մասնավորապես դիման-
կարչի նեղ մասնագիտացման մասին, որով նա գնահատվում է որպես 
«....ւսոաւել չքնաղ և նմանագիր պատկերահանութեանն՝ յոլովք ոմանք 
աշակերտեալ ուսան ի նմանէ, բայց ոչ ոք հաւասարեաց նմա, զի բնա-
կան ուներ շնորհս և տեսութիւն մաաց....» : Շնորհալի երիտասարդի դի-
մանկարի առաջնակարգ վարպետ լինելու մասին է վկայում և մեկ այլ 
դիպված, երբ Իրան ժամանած ռուսական դեսպանության կողմից շահ 
Սեֆուն մատուցվում է տափաստանային բազե, որին հսկում էր «...ոմն 
այր, որ....ազգէն ե աշխարհէն Ռուսաց»18: Շահի ցանկությամբ, պալա-
տական նկարիչ Մահմադ բեկը, որն էր «....ազգաւ Պարսիկ, ե գլուխ ա-
մենայն պատկերահան ե նկարիչ արուեստաւորաց ե անուանի ամենայն 
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ազգս Պարսից....», նկարում է թռչնին բազեպանի հետ, սակայն «....ոչ 
րստ որակին և անդամոցն համեմատ և նման»19: Նույնը կատայտւմ է 
Սինասը և «....այնքան համեմատ՝ որ թագաւորն ինքն ե ամենայն նա-
խարարքն իւր անպատմելի հիացմամբ սքանչացեալք՜ զարմացեալք կա-
յին թագաւորն հրամայեց պարգևս տալ վարպետ Սինասին տասն և 
երկու թուման դրամ' ինամ և յոտից մինչև ցգլուխն խլղաթ (թանկարժեք 
հագոատ-Ա.Ս.)»20 և հաշվաովում է արքունապատկան զորախմբում (սա 
ակնկալում էր հատուկ նպաստ և անգամ ցմահ թոշակ և ազատում ընդ-
հանուր զինվորական ծառայությունից): Սինասի ստեղծագործական 
կյանքի այս առաջին քայլերը պահանջում են և ժամանակագրական 
ճշտում, որին օգնում Է ավստրիական դեսպանության քարտուղար Ա-
դամ Օլեարիուսի գրառումն այն մասին, որ Ռուսաստանում, Վոլգա գե-
տի մոտ, 1636թ. իրենք հանդիպել են Իրան մեկնող առևտրական քարա-
վանի, որի կազմում Է եղել ռուս դեսպան Ալեքսեյ Ռոմսւնչիկովը21 և, որն 
իր հետ շահի համար տանելիս Է եղել ռուսական տափաստանային բա-
զեներ և մի բազեպանի: «Նկարչական մրցույթի» իրադեպի ժամանակը 
ճշտվում Է և այն հանգամանքով, որ իրանական արքունիքի նկարչական 
արվեստանոցների ղեկավար, մեծանուն նկարիչ Ռեզա Աբբասու մահից 
հետո (1635թ.), նրան այդ պաշտոնում վախարինում Է Մահմադ բեկը, ո-
րը և Սինասի մրցակիցն Է վերոհիշյալ մրցույթի ժամանակ: Նկատի ու-
նենալով, որ Առաքել Դավրիժեցին չի նշում Սինասի ծննդյան թիվը կամ 
տարիքը, մենք կարող ենք վերը հիշատակվածի հիման վրա կատարել 
Սինասի տարիքի մոտավոր հաշվարկը,-եթե ելակետային ընդունենք 
նրա 16-17 տարեկան լինելը, երբ նա կարող Էր մեկնած փնել Հալեպ: 
Այստեղ նա կարող Էր գտնվել ոչ քիչ քան 1 կամ 2 տարի, ըստ որի կարե-
լի Է եզրակացնել, որ Սինասը ծնվել Է 1617/18թթ.: 

Վերը ներկայացվածն ըստ Էության Սինասին բնորոշում Է որպես 
երիտասարդ, սակայն և հասուն արվեստագետի՝ դիմանկարի կերպա-
րա-հոգեբանական ժանրի կատարյալ տիրապետողի: Նրա այս կարո-
ղությունն առավել ցայտուն Է ներկայանում նորջուդայեցի մեծահա-
րուստ Վեփջանյանների ընտանիքից Հակոբջան և Ոսկան եղբայրներին 
ներկայացնող կտավներում (Նոր Ջուղա, Ամենափրկիչ վանքի թանգա-
րան), որտեղ ծնկաչոք-աղոթափ դիրքով ներկայացված կերպարներն 
օժտված են ներքին դինամիկ «շարժումով» և նրբորեն մոդելավորված 
դիմագծերով: Սիևնույն ժամանակ, այս աշխատանքներում նկատեփ Է և 
եվրոպական գեղարվեստից ւիոխառնված կառուցվածք, որի արտահայ-
տումների գերակշռությունը ստիպում Է անգամ Սպահանի քաղաքապե-
տին, նկարչին տրվող հրամանագրում որոշ հարկերից ազատելու վերա-
բերյալ, հատուկ նշել, որ Սինասը «....եւրոպական նկարներ նկարող» 
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Չնայած այն հանգամանքին, որ Սինասը սահղօագործել է տար-
բեր ժանրերով ե եղել է բազմակողմանի մասնագիտացած նկարիչ, այ-
դահանղերձ ամենաբարձր գնահատանքի է արժանացել մասնավորա-
պես նրա դիմանկարի վարպետ լինեըւ. որի մասին Առաքել Դսւվրիժեցին 
խոսում է ավելի 1ւանգւսմանւպից՝ նշելով, որ «....մարդոց՝ որոց ազգաց և 
իցէ, թէ Պարսից, թէ Հայոց, թէ Եբրւսյեցւոց. թէ Հնդկաց, թէ Ֆոանկաց. թէ 
Ռուսաց, թէ Վրաց, քանգ1ւ որում ազգի կերպարան, որ նկւսրէր. ամենևին 
յար և նման նկարէր. նոյնպէս և ի ներգործութիւնս և ի կիրս մարդ-
կան....թէ ի ծիծաղել, թէ բարկանալ, թէ ի տրտմութեան, թէ յւսրբեցու-
թեան, թէ յօրանջել, թէ ի խրախութեան, թէ ի մարտ պատերազմի և թէ որ 
իցէ կրիւք նկարէր զկերպարանս մարդոյ, որում ազգի և ւինէր. ամենևին 
յար ե նման նկարէր»2՜': 

Դիմանկարչական և հաստոցային նկարներից զատ, Սինասի ար-
վեստը Փայլել է նաև որմնանկարչության բնագավառում (խոջա Սաֆ-
րազի ապարանքի պատերին պահպանված մի քանի բեկորներ): Սինա-
սի ն վերագրվող մի քանի աշխատանքների գեղարվեստական առանձ-
նահատկությունների համադրմամբ, կարելի է վստահաբար նշել, որ Նոր 
Ջուղայի որոշ ապարանքներում պահպանված ճակատամարտի տեսա-
րաններով թեմատիկ աշխատանքներր, բնապատկերներն և նատյուր-
մորտ ստեղծագործությունները ևս պատկանում են Սինասի վրձնին: 
Պետք է հստակեցնել, որ հատկապես ապարանքների որմնանկարները, 
որոնք ստեղծվում էին պատվիրատուի նախասիրությունից ելնելով և ու-
նեին ստեղծագործման սահմանափակ հնարավորություններ (թելադր-
վող թեմատիկան, նկարի համահունչ լինելը ներքին դեկորի հետ. պատի 
տարածքի շրջանակները, պատի ծեփածոյի վրա նկարելու տեխնիկա-
կան որոշակի բարդությունները ևն), շեշտում են Մինաս նկարչի կա-
տարյալ վարպետության և նյութը զգալու կարողության փաստը: Մի-
նասն այնքան անվանի էր, որ նրան էին դիմում անգամ պարսից վերնա-
խավը ներկայացնող անձեր, իրենց ապարանքների հարդարային աշ-
խատանքները կատարելու համար: Այս պարագայում կարեփ է եզրա-
կացնել, որ ամենայն հավանականությամբ նկարիչը եղել է կամ պալա-
տական հաշվառման մեջ (հանրավոր է և պալատին կից նկարչական 
արվեստանոցում զբաղեցրել է ղեկավար դիրք և եղել է «նաղաշ բւսշի»-
նկարիչնեբի ղեկավար) և կամ մեգ անհայտ պատճառով, նրւս գործու-
նեությունը վերահսկվել է և Սինասի կողմից այլ պատվերների կատա-
րումը չի խրախուսվել արքունիքի կողմից: Մասնավորապես այս միտքը 
հաստատող վկայություններից է շահ Աբբաս Ափն մերձավոր անձան-
ցից մեկի՝ զորավար Շահվերդի խանի հրամանագիր-ուղերձը Սինասին, 
որը լինելով հղված մասնավոր անձի կողմից, ըստ էության արտահայ-
տում է արքունիքի (ի դեմս շահի) տեսակետը, «....քանի որ լսուեց, որ 
ժամանակի յայտնի վարպետ Մինաս նկարիչը, իմ գործից ձեռք է քաշել 
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եւ ուրիշների համար է նկարչութիւն անում, եւ այն որ րարեազն վարպետ 
Ո-եզային սովորեցնելուց անփոյթ եւ անուշադիր է, պետք է այնպէս չա-
նի, որ նրա համար ամաչողութեան ու անպատոսսթեան պատճառ դառ-
նայ եւ նոյնպէս շատ ջանք եւ աշխատանք տանի, որ որեւէ պատճառա-
բանութիւն լսելի չլինի—>>24: Այս գրառումը հետաքրքրական է մի քանի 
առումներով: 

Առաջին. Սինասին հանձնարարվել է ձևավորել մեծատոհմիկի 
դղյակը, որի աշխատանքները մնացել են անավարտ, քանի որ նկարիչը 
զբաղվել է այլ պատվերներով (հնարավոր է հայերի ապարանքներում 
կամ որեէ հայկական եկեղեցում): Սիևնույն ժամանակ, նկարիչը ունեցել 
է պարսիկ աշակերտներ, որոնց թվում է եղել արդեն վարպետի համա-
րում ունեցող նկարիչ Ռեզան, որի ուսուցման մեջ Սինասը չի եղել 
հետևողական: Փաստվում է նաև, որ Սինասը ղեկավարել է պալատին 
կից նկարչական արվեստանոց կամ դպրոց: Եվ, որ առավել էական է, 
նրան զգուշացնում են մեծանուն նկարչին անհարիր պահվածքի համար 
և չքողարկված ակնարկում անցանկսդի հետևանքների մասին: 

Որպես նկարիչ, Սինասը չուներ գեղանկարի տեխնիկական իրա-
կանացման առանձին նախասիրություններ: Օգտագործում էր ջրային, 
յուղային և բուսական ներկեր, ածուխ, ոսկեփոշի: Նկարում էր կտավի, 
թղթի, պղնձյա և վւայտյա հատուկ մշակված տախտակների վրա. 
«....ձիթով պատկեր, և թէ աոանց ձիթոյ, և քարտիսի, ի կտաւի, ի տախ-
տակի, ի պղնձի, ի յոմն և այլ ինչ կերպիւ յոր և պիտոյ անայր» : Այդու-
հանդերձ, ինչպես ժամանակի յուրաքանչյուր արվեստագետ, Սինասը 
շարունակում է մնալ արհեստավորական կառուցվածքում, հմուտ էր 
«բազում և զանազան արուեստից» և անգամ «հմուտ էր բժշկական արո-
ւեստի» ոչ միայն որպես բժշկող, այլև դեղաբույսեր և սպեղանի պատ-
րաստող2 : 

Սինասի բացարձակ կարողությունների մասին են վկայում և 
պարսկալեզու արքունական հրամանագրերի և հայերենով գրառված 
առևտրական պայմանագրերի մեջ կատարված վկայագրումները, որ-
տեղ Սինասը բնորոշվում է որպես «ժամանակի հռչակավոր վարպետ», 
«հռչակված քրիստոնյա նկարիչ», «ժամանակի չնաշխարհիկ վարպետ 
նկարիչ...», և որին «....Ջուղայի համայն նկարիչները....իրենց վար-
պետն ու մեծը համարելով, չպետք է յիշեալի խօսքից ու խորհրդից դուրս 
գնան եւ...Սինասին իրենց վարպետը համարելով....խօսքը յարգեն» 7: 
Այս պարագայում հետքրքրական է այն հանգամանքը, որ 1639թ. Նոր 
Ջուղայի նկարչական «ընկերակցության» ղեկավար է հիշատկվում 
«նկարչապետ Սիքայելը» (մեզ անհայտ է նրա ո՞վ փնելը-U.U.), սակայն 
և, որի անվան կողքին նշվում է Սինասը որպես «նկարչապետ»28, որին և 
անվերապահորեն պետք է ենթարկվեին բոլոր նկարիչները: Հետևաբար 
փաստվում է, որ նկարչական արվեստանոցի ղեկավարն ունեցել է սահ-
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մանափակ պաշտոնավարություն, որի գործունեությունը ես վերահսկվել 
է ավելի լայն արտոնություններով օժտված Մինասի կողմից: Սիևնույն 
ժամանակ, նկատի ունենալով այն իրողությունը, որ մայրաքաղաք 
Սպահանում ե Նոր Ջուղայ ում ստեղծագործում էին և եվրոպացի նկա-
րիչներ (ֆլամանդացի, գերմանացի, հոլահդւսցի. Խոյն, անգլիացի են՜՝՝՝), 
ապա աոավել ծանրակշիռ է դաոնում Սինասին տրված իրավունքը: Կա-
րելի է եզրակացնել նաե, որ Սինասը հովանավորվել է իրանական ար-
քունիքի կողմից՝ ստանալով գործունեության ամենալայն հնարավո-
րությունները, որի կողմնակի վկայություններից է ե վերը հիշատակված 
պալատական աոաջին նկարիչ Մահմադ բեկի մասնավոր ուղերձը ջու-
ղայեցի նկարիչներին, որը սակայն եհնչում է որպես հրահանգ. «....Նոր 
Ջուղայի հայ նկարիչները եւ այլք, քանի որ....վարպետ Սինասին իրենց 
վարպետն ու մեծն են համարում, պետք է....նրա խօսքից ու պատուէրից 
ոտք դուրս չդնեն ե հակառակ բան չանեն»30: Անառարկելի սա ոչ միայն 
խոսում է Սինասի արքունապատկան գործունեության մասին, ւսյլ և նրա 
կարողությունների բարձրագույն գնահատականն է, տրված ախոյանի 
կողմից: 

Մինասի ստեղծագործականն իր ամբողջության մեջ, արհեստա-
վորությունից հասուն արվեստագետ ձևավորվելու փայլուն օրինակ է, ո-
րով իրանահայ գեղանկարչության մեջ ներառվեց աշխարհիկ մտածո-
ղությամբ կազմավորված արվեստ, նոր շունչ հաղորդելով իրանահայ և 
մասնավորապես 17-րդդ. հայ կերպարվեստին: 

Նոր Ջուղայի 17-18-րդ դդ. մինչ օրս հասած գեղանկարչական աշ-
խատանքների հեղինակային փնելը շաղկապվում է հատկապես Սինա-
սի անվան հետ: Սակայն պետք է նկատի ունենալ, որ իրանահայ միջա-
վայրի ակտիվ գեղարվեստական կյանքը չէ կարող բավարարվել նրա 
միանձնյա գործունեությամբ, որի մասին են վկայում «բոլոր հայ նկարիչ-
ներին» ուղղված արքունական հրամանագրերը, ինչպես նաև ձեռւսգրա-
յին աղբյուրներն ու մինչ օրս պահպանված որոշ գեղանկարչական աշ-
խատանքների տակ կատարված մի քանի նակրիչների ու «պատկերա-
հանների» կողմից թողած ինքնագրերը31: 

Այս նկարիչների կողքին թերևս հետաքրքրական է և մեկ այլ Մի-
նաս անունով նկարչի վերաբերյալ հիշատակումը, որը եղել է նորջուղւս-
յեցի հայտնի Զոհրաբյան տոհմից և, որը «....ինքնին առանց օրինաւոր 
վարժապետի ուսաւ զնկարչութիւն՛ որ քան զնկարիչս Պարսկաստանի ոչ 
մնայ յետադաս»32: Պարզ է, Սինաս Զորաբյանը եղել է ինքնուս նկարիչ, 
«առանց օրինաւոր վարժապետի ուսաւ» և իր ստեղծագործականով ա-
վեփ հարելէ իրանական արվեստի մոդելավորումներին: Թերևս նկարչի 
այս ինքնատիպ գեղանկարչական ոճը ներկայացնող նկարների պահ-
պանված օրինակների (Ամենափրկիչ վանքի թանգարան, Սուքիասյանի, 
Ա.Տեր-Բարսեղյանի և Վեփջանյանների ապարանքներ ևն) պաւոմա-գե-
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ղարվեստական հետագա ուսումնասիրությունները կարող են ևս մեկ է-
ջով համալրել 17-րդ դ. իրանահայ կերպարվեստի վերաբերյալ մեր 
պատկերացումները: 

Պատմա-գեղաբվեստական այս իրողությունների կայքում, ա-
ոանձնակի հնչեղությամբ են ներկայանում իրանահայ ստեղծագործող-
ների գործունեությանը վերաբերվող բազմաբնույթ փաստերը Ռուսաս-
տանում, որտեղ յուրօրինակ տեղ է գրավում 1671թ. Մոսկվայում ստեղ-
ծագործող հայերի հետ «Պնակուցիր» հայ նկարչի մասին հիշատակումը 
Նոր Ջուղայի պատմության հիմնարար ուսումնասիրող Հ.Տեր-Հովհան-
յանցի33 կողմից ե, որի մասին հիշատակում է նաև ռուս պատմաբան-
գրականագետ Ս.Ն.Գփնկան' հայ ժողովրդի պատմությանը նվիրված 
իր ուսումնասիրության մեջ, նշելով «Поакурица» հայ նկարչի մասին34 

(անխոս սա նույն «Պեակուցիրն» է անվան ռուսականացված և աղճատ-
ված ձևով): Սակայն, բացի այս երկու հիշատակումներից, մեզ չհաջող-
վեց գտնել «Պհակուցիր» նկարչի ով լինելը պարզաբանող որևէ այլ 
սկզբնաղբյուր, հիշատակություն, տեղեկություն կամ փաստ: Առավել, 
մասնագիտական գրականության մեջ, այս նկարիչը նույնացվել է 1666թ. 
Նոր Ջուղայից Մոսկվա ժամանած տաղանդավոր հայ ստեղծագործաւ 
Աստվածատուրի (Բոգդան Սալթանով) անձի հետ35, որին սակայն և կա-
րելի է վերաբերվել մեծագույն թերահավատությամբ, ելակետային ունե-
նալով հետևյալ նկատառումները. 

- Ռուսական պետական ատյանների գրագիրները արքունիքի բո-
լոր անցուդարձերին վերաբերվող մատյաններում և մասնավորապես 
Մոսկվայի Կրեմլի Զինապալատի արվեստանոցների աշխատանքների 
ցուցակներում արևելյան անունները գրառում էին ռուսականացված և 
վերաձևված տարբերակներով, որը և բացատրում է «Պեակուցիր» հայի 
անվան անհասկանալի լինելը: Սա մեզ հիմք է տափս եզրակացնելու, որ 
մենք գործ ունենք ոչ թէ անձի անվան հետ, այլ դա նկարչի բնութագ-
րումն է. 

ա) Անունը կազմված է փոփոխությունների ենթարկված պրսկ. 
Paik (փայիք)-«առաքյալ», «ներկայացուցիչ», «սուրհանդակ» և արաբ. 
Seyr (սեյր)-«ուղարկել», «ուղարկված» բառերի համակցումից: Այսինքն, 
«ուղարկված ներկայացուցիչ» և կամ նույն իմաստով՝ պարսկ. Peygosil 
(փեյգոսիլ) բառը, որը ռուսականացված տարբերակով հնչում է «Պեա-
կուցիր>: 

բ) Պրսկ. Peykar (փեյքաբ)-«նկար», «քանդակ», «դիմանկար», 
«ստեղծագործություն» և պրսկ. Sar (սար) կամ Ser (սեր) - «գլուխ», 
«գփւավոր» բառերի համակցման ռուսականացված արտաբերումը, ո-
բից և պրսկ. «peyk(o)ser»-«պեյք(n)ցիp>-«Пeaкyциp»-«Պեյшկ(nւ)ցիp>: 
Այսինքն, Պեակուցիրը եղել է «նկարիչ» «ստեղծագործող», «նկարիչնե-
րի գլխավպւ»: 
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Մինւսս, Հակոբջան Վեւիջանյանի դիմանկարը: 
Նոր Ջուղա, Ամենափրկիչ վանքի թանգարան: 

Այս պարագայում թերևս հիշարժան է մի դրվագ 17-րդ դ. հայ-ոու-
սական փոխաոնչությունների պատմությունից, որը թևրևս կարոդ է 
առնչվել այս հայ ստեդծագործոդի ինքնությունը պարզելուն. 

1659թ. հայկական առևտրական Ընկերության կողմից Մոսկվա է 
ուղարկվում հայ առևտրականների մի խումբ՝ Ընկերության ղեկավար 
Սահրադ Շահրիմանյանի որդու՝ խոջա Զաքարի գլխավորությամբ, ո-
րոնց առաքելության նպատակն էր Իրանից Ռուսաստան և Եվրոպա 
արտահանվող հում մետաքսի համար մաքսային և վաճառքի զեւլջեր 
ստանալու համար պայմանագիր կնքելը և, որոնց 1660թ. ապրիլի 12-ին 
(Զատկի տոնի Ավագ Հինգշաբթի օրը) ընդունում են պալատում : Խոջա 
Զաքարի կողմից Ալեքսեյ Սիխայլովիչ Ռոմանով ռուս արքային մատու-
ցած տարբեր ընծաների թվում էր և հռչակավոր «Ադամանդակուռ գա-
հը»37, որի հետ տրվում է պղնձյա թիթեղի վրա կատարված «Խորհրդա-
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վոր Ընթրիք» ներկայացնող մի աշխատանք: Սուղ հիշատակության հա-
մաձայն, աշխատանքը եղել է իրականացված փորվածքի հնարքով' 
արծնապատման տեխնիկայի կիրառման գունավորմամբ: Նկարը ար-
ժանանում է ռուս արքայի առանձնակի ուշադրությանը մասնավորապես 
ստեղծագործության տեխնիկական իրականացման առանձնահակութ-
յամբ, որը թերևս նորույթ էր ռուսական գեղանկարչության մեջ: Գնահա-
տելով աշխատանքի վարպետ կատարողականը, Զաքւսրին առաջարկ-
վում է Մոսկվա ուղարկել այդ նկարի հեղինակին: Վեց տարի անց 
(1666թ.), Զաքարը, իր երկրորդ այցի ժամանակ Մոսկվա, ռուսական ար-
քունիքին ներկայացնում է երկու խնդրագրեր, որոնք մասամբ ունեն նույ-
նօրինակ շարադրանք և որտեղ մասնավորապես նշում է, որ ռուսաց ար-
քայի ցանկությամբ «պղնծէ թանաքի վերայ (պղնձյա թիթեղի վրա-
U.U.)» նկարողին նրանք չեն բերել Մոսկվա, այլ հրսւվիրել են մեկ ուրի-
շին' նույն արվեստանոցի վարպետներից, որի «հունարն ամենու վերայ 
առավել էր» և որի անունն է «թանրի վերան», իսկ ռուսերենով այդ անու-
նը նույնն է ինչ «բուղդան»: Զաքարը մանրամասնում է, որ այդ վարպե-
տին համոզել են գսղ Մոսկվա և նրան կարող են տրամադրել երկու նկա-
րիչ-աշակերտներ, որոնց նա կսովորեցնի այդ գործը և որից հետո 
միայն, եթե նրա կատարածից գոհ մնան, ապա Զաքարը կանի ամին 
ինչ, որ այդ նկարիչը գա Մոսկվա38: Այս խնդրագրերի առաջին հայաց-
քից պարզ շարադրանքը այդուհանդերձ մեզ է ներկայացնում թերևս հա-
կասական մոտեցումներ, պանք առժանի են ուշադրության. 

ա/ Մոսկվա է ուղարկվել ոչ թե նկարի անմիջական հեղինակը, այլ 
Նոր Զոպայում գործող արվեստանոցում աշխատող ավելի բարձրա-
կարգ վարպետ, որի անունը Թանրի Վերան է (այլ վավերագրերում հի-
շատակվում է ռուս. Такверей (Թաքվերեյ) տառադաբձմամբ39), որի կա-
րողություններից եթե գոհ մնան, ապա նոր միայն Զաքարը այդ վարպե-
տին կուղարկի ետ Մոսկվա: Այսինքն նկարիչը բերվել է փորձնական, 
պիտի իրեն արդարացնի (այդ դեպքում ինչպե՞ս է «բարձրակարգ վար-
պետ»), ետ վերադառնա Նոր Ջոսլա և, եթե ռուսական կողմը գտնի 
նպատակահարմար, նա նորից ետ կգա: Թերևս անհասկանափ տարբե-
րակ է: 

բ/ Նկարչին «Թանրի վերան» անվանելը մեզ հուշել է դիտարկել 
բառի բացատրության հետևյալ տարբերակը, բառը թուրք. Tanr veren-
(թանր վերեն-«Աստծո տված») բառակապակցությունն է, որը հայերեն 
ներկայացվում է Աստվածատուր, իսկ Զաքարի գրառած «պղնձէ թանա-
քի վերայ» արտահայտությունն իր մեջ պարունակում է բառակրկնութ-
յուն, այսինքն պղնձի վրա նկարված «պղնձանկս^>, քանի որ պրսկ. 
tanu(a)k (թանուք, թանաք) նշանակում է բարակ պղնձյա թիթեղ, որը այս-
տեղ ներկայացվում է տառափսոխված ձևով: Այսինքն «Թանրի վերանը» 
և «թանաքի վրա» բառիմաստները նույնն են և նշանակում են «պղնձի 
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վրա նկարո վարպետ», որոնք և մեր կողմից նույնացվել են «Աստվածա-
տուր» անվան հետ40, որի համար ելակետային է հանդիսացել ե խոջա 
Ջաքւսրի ներկայացրած անվան «րուդդան» (ոուս. Богдан-Богом дан-
ный-Աստվածատուր) համարժեք թարգմանությունը: 

Այդուհանդերձ, որքան էլ այս տարբերակները թվում են հիմնա-
վորված, մնում է անհասկանալի, «Թանրի վերան» նկարչի ո՞վ լինելը ե 
մասնավորապես նրան Իրան ետ տանելն ու նորից Մոսկվա ուղարկելը: 
Եվ սա այն դեպքում, երբ Աստվածատուրը Մոսկվա ժամանելով նույն 
1666թ., ընդունում է ուղղափառություն և նոր միայն ստանում Բոգդւսն 
Սալթանովը անունը, անմիջապես ընդունվում է աշխատանքի Կրհմփ 
Զինապալատի արվեստանոցում ե մնում Ռուսաստանում 37 տարի 
(մահ. մոտ 1703թ.): 

Այս իրողության կողքին հիշարժան է Հ.Տեբ-Հովհանյսւնցի հիշա-
տակումը այն մասին, որ խոջա Զաքարը, 1671թ. փետրվարի 14-ին ռու-
սական արքունիքին ներկայացրած իր երկրորդ խնդրագրով պնդում է 
հայ նկարիչ Պեակուցիրին (տես վերը - Ա.Ս.) շտապ ետ ուղարկել 
Պարսկաստան41 (ցավոք, մեզ չհաջողվեց պարզել «Պեակուցիրին» վե-
րաբերվող հիշատակությունների սկզբնաղբյուրը, առավել ևս, որ 1671թ. 
Մոսկվայում գստեղծագործող հայերին վերաբերվող և ոչ մի վավերագ-
րում չի նշվում խոջա Զաքարի այս նույն թվականի այցի և նրա երկու 
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խնդրագրերի մասին տեղեկություն - U.U.)' Այդուհանդերձ, ընդունելով, 
որ խոջա Զաքարը գուցէ և եղել է Մոսկվայում, ինչու՞ է պնդում «Պեակու-
ցիր» նկարչին շտապ ետ ուղարկելու համար, առավել ես, որ այս անձը 
հայտնի չէ: 

Կարելի ընդունել այն տարպերակը, որ այս առեղծվածային նկսւ-
րիչը քաջածանոթ է խոջա Զաքարին և նրա խնդրանքով (գուցե՞ և պար-
տադրմամբ) է հայտվել Մոսկվայում: Այստեղ, գնահատելով այդ Պեսւ-
կուցիրի բարձրակարգ նկարչական կարողությունները, չեն համաձայն-
վել նրան ազատել Մոսկվայի Կրեմլի Զինապալատի արվեստանոցների 
աշխատնքներից՝ նպատակ ունենալով պգտագործել նրա վարպետութ-
յունը: Առավել հավանական է, որ այս վարպետ-նկարիչը եղել է հայտնի 
Նոր Ջուղայի գեղարվեստական միջավայրում, տեղում ունեցել է բարձր 
համարում, եղել է ճանաչված ե հայ և իրանական միջավայրում, եղել 
մոտ շահական արքունիքի հետ, համագործակցել է պալատական գե-
ղանկարչական արվեստանոցի հետ և կամ եղել է այդ նույն արվեստա-
նոցների հայտնի դեմքերից և անգամ ղեկավարներից: Այս նկարիչն է 
բերվել Մոսկվա կարճ ժամանակով (գուցե գաղտնի իրանական արքու-
նիքից) և, երբ նա այստեղ է մնացել ավելի երկար քան նախատեսված 
էր, տեղիք է տվել ասեկոսների կամ ստեղծել է անցանկալի լարվածութ-
յուն Ապահանում և Նոր Ջուղայի հայկական գաղթօջաղում, որի պատ-
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ճառով և խոջա Զաքւսրը պնդում է նրա անհապաղ վերադարձը: Այս 
մաքի ե վերը շարադրվածի համադրության հենքի վրւս. մենք հնարավոր 
ենք համարում առաջադրել վարկած, որ Նոր Ջուղայից Մոսկվա է բհր-
վել նկարիչ Սինասը (Պեակուցիրը), մասնավորեցնելով մի քանի նկա-
տառումներով. 

ա/ Մոսկվւսյում է գտնվում բարձրակարգ ունակությունների տեր 
նկարիչ, որի մասին է վկայում նրա անվան բացատրությունը, «նկարիչ-
ների գլխավոր», «նկարիչների ներկայացուցիչ» են: 

բ/ Նոր Ջուղայից բերվել է ոչ թէ «Խորհրդավոր ընթրիք» նկարի 
հեղինակը, ւսյլ մեկ ուրիշը (ոմն «Թանրի վերւսն»), որը եկել է ժամանա-
կավոր և նրա ունակությունները անհայտ են (?), որը դեոևս պետք է 
ստուգվի և գոհացնի ռուսական արքունիքին և սա այն դեպքում, երբ Զւս-
քարը հատուկ շեշտում է, որ այդ վարպետի «հւոնւսրն ւսմենու վերւսյ ա-
ռւսվել էր»: Նշանակում է գիտի ով է: Սակայն՝ Ո՞Վ էր: Առավել ևս, որ 
նրան «համոզել» են Մոսկվա մեկնել (այսինքն նա չի ունեցել ւսյդ հնա-
րավորությունը և կամ չի ցանկացել հեռանալ Նոր Ջուղայից): 

գ/ 17-րդ դ. Նոր Ջուղայի ձեռագրային որև հիշատակարան և կամ 
պատմագրական աղբյուր չի նշում Աստվածատուր նկարչի մասին, որը 
ևս տարօրինակ է, եթե ընդունում ենք խոջա Զաքարի պնդումը, որ Մոսկ-
վա ուղարկված վարպետ «Թանրի վերանը» եղել է նկարչական արվես-
տանոցի հայտնի դեմքերից մեկը, եթե ոչ առաջինը: 

Այս իրողություններին եթե հավելենք, որ 1671թ. Սինասը կարող 
էր լինել 49 կամ 54 տարեկան՝ իր ստեղծագործական վերելքի շրջանում 
և նրա մասին վերը շարադրված դիտարկումները նրա գեղանկարչական 
կատարյալ ունակությունների, ստեղծագործական կարողությունների 
վառ դրսևորումների վերաբերյալ, ինչպես և նրա կողմից տարբեր նյութե-
րի և մասնավորապես պղնձի վրա նկարելու կարողությունը (արդյո՞ք 
«Թանրի վերանը» չէ), Նոր Ջուղայում նկարիչների գլխավոր լինելը և ա-
մենակարևորը. իրանական արքունիքի հետ համագործակցությւսնը և 
անգամ գործունեության վերահսկողությունը, ապա հասկանալի է դաո-
նում «Պեակուցիր» և «Թանրի վերան» նկարիչների ընդհանրություննե-
րը և' Զաքարի անհանգստությունը նրա երկարաժամկետ բացակայութ-
յան համար: 

Ակնհայտ է, «Պեակուցիր» և «Թանրի վերան» նկարիչը (կամ 
նկարիչները) Բոգդան Սալթանովը չէ: Այդ դեպքում ո՞վ (կամ ովքե՞ր) է: 
Իրո՞ք Սինասը, թէ՞....: 

Վարկած, սակայն և դեոևս իր բացահայտմանը սպասող, որը կա-
րող է հարստացնել մեր պատկերացումները 17-րդ դ. հայ կերպարվեստի 
հարստագույն պատմական իրողությունների վերաբերյալ: 
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ASHOT STEPANYAN 

A PAGE ON THE HISTORY OF FINE ARTS OF IRANIAN ARMENIANS: 
THE PAINTER MINAS 

In the XVII-XVIII centuries a considerable period of the Armenian history 
was closely related to Nor Jugha - the greatest Armenian colony of the Middle East. 
cstablished in 1604/1605 in Iran. Surrounded by an alien cultural background here the 
Armenian culture, particularly the fine arts, reeeived their further development. One 
of the main chaiacteristics of Nor Jugha was the rise of populär painting with Minas 
as its most prominent representative. 
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ՀԱՍՄԻԿ ՍՏեՓՄՆՅՄե 

ՍՏԱՄԲՈՒԼԻ «ԱՐԱՍ» (ARAS YAYINCILIK) 
ԵՐԿԼԵԶՎՅԱ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱ 

2000-2006ԹԹ. ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
(Գրացուցակի փոխարեն) 

«ԱՐԱՍ»՝ը գտնվում է Ստամբուլի նախկին հայաշատ Պեբւս հա-
րուստ թաղամասում, որն այսօր քաղաքի եվրոպական ճարտարապե-
տության լավագույն օրինակ հանդիսացող և տուրիստական ամենւս-
սիրված վայրերից Է: Հայկական, նաև հունական համայնքի նախկին, 
այսօրյա խուռներամ թուրքական փողոցում, երբեմնի (100-ից քիչ տա-
րիներ առաջ) հայկական շքեղագույն հարկաբաժինների, խանութների, 
տպարանների, հյուրանոցների, եկեղեցիների, վաճառատների, նկար-
չատների, բժշկական դարմանատների, Թոքատլյան հայտնի պանդոկի, 
ճաշարանների, ծաղարանների փոխարեն «Արաս»-ը 1993 թվականից 
հրատարակչական իր կարևոր գործունեությունն Է ծափսլել, մասամբ 
պահելով այս վայրի հայկական շունչը՝ Սարթ Երրորդութեան եկեղեցու, 
«Մարմաբա»-խ «ժամանակ»-ի խմբագրատների, «Թուրքաագ» գրա-
վաճառանոցի, «դարի լուսանկարիչը» ճանաչված Արա Գյուլերի կենտ-
րոնի ու սրճարանի հետ միասին: 

«Արաս»-ը եիմնադրվեէ Է 1993 թվականիս: Այդ ժամանտկվանից ի 
վեր թարգմանել, խմբագրել տ հրատարակել են 70փց, ավել գրքեր հայե-
րեն, թուրքերեն: Եվ այս ամենը ոչ թե պաաաեական, այլ մտածված ու 
կշռադատված սպատակահւսյեցությամբ, հբաշտփ որակով, մնայուն 
արժեքով ու նաև՝ հոգու թելադրանքով: Հրատարակչության նպասսսկն 
Է եղե( կամուրջ հաստատել տարածաշրջանի տարբեր մշակույթ սերի 
միջև, ներկայացնել ու վտխսէնցել մեր մշակութային արժեքները ներկա 
ու ապագա սերունդներին, շարասակել դեոևս Օսմանյան կայսրությու-
նում; խոր արմատներ ունեցած արևմտահայ՛ հրատարակչական մշա-
կույթի ավանդույթները, դառնալով նոր հազարամյակում այդ հարստա-
գույն ժառանգության ներկայացուցիչը հանրապետական Ստամբուլու մ: 

«Աթաա՚-ի մեծագույն արժանիքներից Է մեր գրականության հրա-
շալի Էջերի հրատարակությանը թուրքերենով: Բնականաբար՛ դրանց 
գեբակշոող մասը հայերենից, կատարված թարգմանություններ են: 
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Դրանք ուղղված են ոչ միայն թուրքերենով օտար ընթերցող շրջանակնե-
րին, այլե հայ ընթերցողներին, որոնց մի մասի համար թուրքերենով 
կարդսղն ավե|ի սովորական է այսօր: Այս տպագրությունները նպա-
տակ են հետապնդում ծանոթացնել արևմտահայ գրականության հայտ-
նի անուններին ոչ թե մեկ գրքով, այլ նրանց գործերի ժողովածուներով, 
ղրանով իսկ հնարավորություն ընձեռնելով ընթերցողներին հիանալ ու 
վայելել այդ հեղինակների գործերի բազմակողմանի էությունն ու տա-
ղանդը: Այղպիսի հեղինակներից են արևմտահայ իրականության վեր-
ջին գյուղագիրներից Հակոբ Մնձուրին (Տեմիրճյան,1886-1978)' և 
Մկրտիչ Մարկոսյանը (ծն.1938թ): 

Ծնունդով արմտանցի Հ.Մնձուրու «Գիւղը կապրի իմ մէջս» 
պատմվածքների ժողովածուն (կից բառարանով ու ծանոթագրություննե-
րով, 192 էջ), տպագրվել է հայերեն: Մնձուրու, «Կարոտի գրականութ-
յան այս առաքյալի» մյուս երկու ժողովածուները հայերենից կատար՛-
ված թարգմանություններ են2 և շարունակությունն են կազմում նրա նա-
խորդ՝ «Արմտան, Եփրատի մյուս ափը» գրքի: Այս երկու գրքերում էլ գե-
րիշխում է երգնկացու երազները իր երկրի, նրա բնության մասին, այն-
տեղ ապրող տարբեր ազգերի՝ թուրքերի, քրդերի, հույների, լազերի, հա-
յերի կյանքի, սովորույթների, պատմությունների վերհուշը: 

Երկրորդ հայտնի անունը, տիգրանակերտցի Մկրտիչ Մարկոսյա-
նը (1938), մեր ժամանակների արևմտահայ գրականության ամենա-
հայտնի դեմքերից է, արժանավոր ժառանգորդը Հակոբ Մնձուրու ար-
վեստի: Հիմնականում թուրքագիր այս գյուղագրի պատմվածքների ժո-
ղովածուները լույս են ընծայվել թուրքերենով3, իսկ «Մեր այդ կողմերը» 
և «Տիգրիսի ափերէն» պատմվածքների ժողովածուները՝ հայերեն: Այս 
գրքերի «հերոսը» 1950-ականների Տիգրանակերտն է իր բոլոր երանգ-
ներով, հրատարակիչների կարծիքով նաե մի տեսակ «օղորմի»՝ հայա-
թւսվւ Տիգրանակերտի հայության, սրտաճմփկ հիշատակարան ու կարո-
տակեզ ակնարկ իրենց բազմաչարչար անցյալին: 

«Արաս»-ը հայերենից թարգմանաբար հրատարակել է մի այլ 
հայտնի պոլսեցու, 1913 թվականից ամերիկաբնակ գրողի՝ Համաստեղի 
(Համբարձում Կելենյան, 1895-1966)4 «Աղունիկներս Խաբբերդում մնա-
ցին» ժողովածուն: 

Հաջորդ թուրքերեն 2 հրատարակությունների հեղինակը Գրիգոր 
Ջեյհանն է (1926-1999)5: Զստայում ծնված գրողը հարազատ երկրի և 
ընդհանրապես Անաստլիայի բանահյուսական ժառանգության և մարդ-
կանցից իր լսած պատմություններն է ներկայացնում: Դրանք են' «Զո-
րահավաքի երգերով ենք մեծացել»("Տշքշէեշլ-Ս1<: TUrküleriyle Büyüdüm") 
և «ճակատագիրը ձին պայաեց, ընկավ մեր ետևից» ("Atmi Nalladi Felek 
Dü§tü Pejimizde"): 
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Համաշխարհային լուսանկարչության հայտնի անուններից Արա 
Գյուլերի (1928) «Բսւբելոնէն վերջ պիտի ապրինք» ("Babil'den Sonra 
Ya$ayacagiz")6 պատմվածքների ժողովածուն լույս է րնծւսյվել ե հայերեն 
բնագրով ե թուրքերեն թարգմանությամբ: 

Թուրքերեն հրատարակությունները, որոնք անհամեմատ մեծ թիվ 
են կազմում, միտված են թուրք ե թրքախոս շրջանակներին ներկայաց-
նելու արևմտահայ, նաև սփյուռքահայ գրական հայտնի դեմքերին ու եր-
կերին: Դրանք նաև ժամանակակից ստամբուլահւսյ հեղինակների հա-
յերեն գործերի թուրքերեններն են, երբեմն կատարված նույն հեղինակի 
կողմից: Այդպիսին է Երվանդ Կոպելյանի (1923) «Իր երկիրը կարոտող 
խեցգետինը» ("Memleketini özleyen Yengeg"): Անդւսն Օղերի (1927-
1984) «Ապրելու uuiuiumtfml»("Ya5ami Beklerkcni")^ հեղինակի «Եվ» 
գրքի թարգմանությունն է 7 : 

Ստամբուլահւսյ ժամանակակից գրական դեմքերի հրատարա-
կություններից են Րաֆֆի Քեբապճյւսնի (1945) «Խոսիր Հալիլ բեյ. խո-
սիր» ("Konu? Halil Bey Konus") և երիտասարդ հեղինակ ժ՜ւսկլին Չելիքի 
(1968) երկու գրքերը՝«Գումգափըն ավագ]ւ ժամացույցում» ("Kum 
Saatinde Kumkaբl") ու «Օձի ճանապարհը»("¥ւԽոտ Yolu"). 

Ս]ւնչ եղեռնյան հեղ]ւնակներից թարգմանաբար հրատարակվել 
են Երվանդ Արմաքեշխսւնյյանի (1870-1915) «Ձկնորսի uh^»("Bahk?i 
Sevdasi")8, Գրիգոր Զոհրապի (1861-1915) «Նովելները»(" Öyküler")Q: 

«Արաս»-ի թուրքերեն հրատարակությունների մի պատկառելի 
մասը Սփյուռքի մեր հռչակավոր, հայագիր ու այլալեզու հայտնի գրող-
ների գործերի ներկայացումներն են: Դրանցից ամենահարուստը Վիլ-
յամ Սարոյ անի (1908-1981)10 գործերն են: 5 գիրք՝ 2001-2004 թթ թվա-
կանների ընթացքում: Այն է՝ «Վախկոտները համարձակ h0»("Ödlekler 
Cesurdur"),«70000 ասորի» ("Yetmi§ Bin Silryam"), ("Paris-Fresno Güncesi 
1967-68"), «Իմ սիրտը լեոներում է», «Ապրելու ժամանակը» ( "УЪгеут 
Daglardadir,Ya§amak Vakü") , «Մաւպկային կատակերգութ-
jmü»("insanhk Komedisi"). 

Հայերենից թուրքերեն թարգմանաբար լույս է տեսել նաև սփյուռ-
քահայ ամենահայտնի ու հմայիչ հեղինակներից Վահրամ Մավյանի 
(1926-1983) «Ամենուր հայ կա» ("Her Yerde Ermeni Var") գիրքը11: 

Թուրքերենով հրատարակած վեպերի թվում են Վահան Թոթո-
վենցի (1889-1937) «Կորցրած տան ժառանգները» ("Yitik Evin 
Väisleri")12, Զավեն Պիպերյանի (1921-1984) 2 գործերը՛ «Հայրս Սշքսղե 
չգնաց» ("Babam Ajkale'ye Gitmedi") և <<Uluuj0u^0h^>>("Yalnizlar'')3, 
Պետեր Նաջարյանի (1940) «Վերջին հայը» ("Տօո Ermeni"), որ անգլերե-
նից է թարգմանվել: Դիարբեքիրցի հոր ու սպանացի մոր ամերիկաբնակ 
որդին եղեռնի, գաղթի պատճառով իր կորցրած ծնողների ու երկրի հետ-
քերն է ուզում գտնել: Գրքի հերոսը՝ Արամը անցածի մասին բազմաթիվ 
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հարցեր ունի, որ ամբարվել են իր մեջ ու վարձում է կիսել ընթերցողի 
հեա: Այս հոգեբանությամբ, ծնողների, հայրենիքի նկատմամբ տանջող 
պարտքի զգացումով դժվար ապրելու ես մի ապացույց է՝ ֆրանսահայ 
հայտնի յրագրող, գրող, Պատվո լեգեոնի ասպետ ժան Քեհայա-
նի(1944)ս ՚<Անհսւյրենիք»-ը ("Vatansiz"), որը շատ շատերի նման եղեռ-
նից մազապուրծ Ս՛արսել գաղթած իր ծնողների կյանքն է: Նրանց մահ-
վանից հետո միայն ժան Քեհայանը բարոյական պարտք համարեց 
գրել, հրատարակել բոլորիս մղջավանջային պատմության իր մասնիկը: 
Հեղինակի ցանկությունն է ֆրանսերենով ու թուրքերենով հրատարակ-
ված այս վեպը առաջիկայում նաև հայերենով լույս ընծայել: 

Սեզ համար շատ կարևոր են հայերեն ու թուրքերեն լեզուներով 
նաև գիտական աշխատությունների հրատարակությունները՝ փնի հա-
յագիտական, փնի թուրքագիտական: Սա չափազանց պատասխանա-
տու ու ծանր գործ է: Այն ակնկալում է ծայրաստիճան լուրջ մոտեցում, 
մասնագետների ընտրություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև՝ հայ ու 
թուրք գիտնականների համագործակցություն: Այս առումով չափազանց 
օրինակելի ու բացառիկ հրատարակություն է պոլսահայ հայտնի մատե-
նագետ, թուրքագետ Գևորգ Փամբուկչյանի (1923-1996) գործերի հետ-
մահու քառահատորյակը ("Istanbul Yazilan"; "Ermeni Harfli Türkce 
Metinler"; "Zamanlar, Mekyanlar, insanlar"; "Biyografileriyle Ermeniler") : 
Այն հիմնականում ամփոփում է թուրքական պատմագիտական գրակա-
նության մեջ Գևորգ Փամբուկչյանի թուրքերեն լեզվով հանրագիտարա-
նային, տարբեր հեղինակավոր ամսագրերում հրատարակած աշխա-
տությունները, հոդվածները: Հատորներից մեկը նվիրված է հայատառ 
թուրքերեն գրականությանը: Հրատարակիչները, խմբագիրները մեծ աշ-
խատանք են կատարել, անգամ ուսումնասիրել նրա անտիպ արխիվնե-
րը ու լույս ընծայել դրանց մի մասը: Հրատարակությունն իրականաց-
նողների թվում երախտագիտության է արժանի հրատարակիչ, թուրք 
գիտնական Օսման Քյոքերը: Իհակհ, դեռ անեփք շատ կա: Այնուամե-
նայնիվ այսպիսի լուրջ գիտական ժառանգության հրատարակությունը 
ոչ միայն ապացույց է Օսմանյան կայսրության պատմության ուսումնա-
սիրության խնդրում թուրքական գիտական շրջանակների մոտ հայկա-
կան մատենագիտության անվախարինեփ նպաստի գնահատությունը, 
այլև թույլ է տափս հուսալ նոր, հաջող գիտական ձեռնարկներ: Այս ա-
ռումով չափազանց օգտակար կլիներ(և հայկական, և թուրքական շա-
հագրգիռ գիտական շրջանակների համար) հայերեն ու հայատառ թուր-
քերեն ձեռագրերում ամբարված թանկարժեք նյութերի հրատարակութ-
յունը: Դրանք Օսմանյան թագավորների, վեզիրների, առանձին կարևո-
րագույն դեպքերի ու դեմքերին նվիրված պատմություններ են: Սի բան, 
որը չես կարող փոխարինել այլալեզու նյութով: Հանգամանք, ստանց ո-
րի երբեք հնարավոր չի փնի գոնե մասամբ փարժեք Օսմանյան պատ-
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մություն ներկայացնել: Գ.Փամբուկչյանի գործերի հրատարակությունը 
ու նրա նկատմամբ եղած թուրքական շրջանակների մեծ հետաքրքրութ-
յունը թույլ է տափս մտածել, որ այնուամենայնիվ թուրք գիտնականների 
մի խավ կարողանում է սթւսփ վերաբերվել իրենց երկրի պատմական 
խնդիրների լուրջ, անկալմնակալ ուսումնասիրությանն ու լուսաբանմա-
նը: Սա վերաբերվում է ոչ միայն պատմության, ւսյլե գրականության 
խնդիրներին: Սենք նկատի ունենք հայատստ թուրքերենով ծով աշուղա-
կան գրականությունը: Խոսքը վերաբերում է հեղինակների հարստութ-
յանը, նյութին, արևելյան երաժշտական ժանրային ձևերի բազամազա-
նությանը, դրանց հայկական ու եվրոպական նոտագրությանը: Նույնը 
կարելի ասել հայկական դիվաններում պահպանված հայերեն, օսմանե-
րեն, հայատառ թուրքերեն բազմաթիվ վավերագրերին, որոնք հետաքրք-
րության անչափ մեծ շրջանակ են ներկայացնում: Հարստություն, որը 
չունի համարժեքը այսօրյւս թուրքական իրականության մեջ: Կարծում 
ենք մեր գիտական որոշ հրատարակությունների թուրքերեն հրատարա-
կությունները ևս կարևոր են Թուրքիայի գիտական, մտավորական րն-
թերցող շրջանակների համար: 

Թուրքերենով հրատարակությունների թվամ են Երվանդ Օտյանի 
(1869-1926) հանրահայտ «Ընկեր Փւսնջունի» ("Yolda? Panguni") երգի-
ծավեպը15, Արամ Փեհփվանյանի (1917-1979) բանաստեւլծտթյունների 
«Ազատությունը երկու քայլ այն կողմ չէ» ("Özgürlük iki Adim Ötede 
Degil") ժողովածուն, Հակոբ Արսլանյանի (1934) «Անունս Հակոբ, եր-
կիրս՝ Թոքաթը» ("Adim Agop Memleketim Tokat") երկը, 1889թ.Նյու-8որ-
քում անգլերենով տպագրված հայ բողոքական հեղինակ Գրիգոր Պւսս-
մաճյանի (1853-?) «Հասարակական և կրոնական կյանքն Արևելքում»16 

("§ark'ta Toplumsal ve Dinsel Hayat") աշխատությունը, Վենետիկի Մխի-
թարյան միաբանության անդամ, պրոֆեսոր, հայր Լևոն Զեքիյա-
նի(1943) «Հայերն ու մnդերնիզմը»("Eгmenileг ve Modernite")11, Արամ 
Անտոնյանի (1879-1951) «Բալկանյան պատերազմը» ("Balkan Sava?i") 
մեծածավալ գործը18, Ռընե Կւաւսսեի (1895-1952) «Հայերի պատմությու-
նը» (սկգբից մինչև 1071թ. 752 էջ. "Ermenilerin Tarihi") պատմագիտա-
կան գործը, Օշին Չիփնգիրի (1945) խոհա-փիփսոփայական «Սեր միջի 
բանտը» ("i^imizdeki Kara Delik") երկը, Օսմանյան կայսրությունում 
1863թ «Սահմանադրութիւն Հայոց 1839-1863թթ» ("Osmanli Dcvlctinde 
Ermeni Anayasasi'nm Dogu§u 1839-1863") ամերիկահայ պատմւսբան 
Վարդան Արթինյանի (1932-2002) ծավալուն աշխատությունը: Եվրոպա-
յի ամհնսիրված քրիստոնյա սրբերից մեկի՝ Սուրբ Վլւսսի հայկական 
(Սըվագում ապրած) ծագման (280-316թթ) մասին է Արման Չուխաճյանի 
(1930) հետազոտություն ների ւսմվտվտւմը հանդիսացող ("Uluslararasi 
Üne Sahip Sivasli Aziz Vlas") կարևոր ու շատ հետաքրքիր գրքույկը20: 
Արսեն Ավագյան(1968) «Հայերը և Ս]տւթյան ու ԼԽւսջադ/ւմաքյաԸ-ը»2՝ 
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քաղաքագիտական հետազոտությունը հայկական քաղաքական չորս 
կասակցությունների և երիտթուրքերի վերոհիշյալ կազմակերպության 
մասին է ( "Ermeniler ve Ittihat ve Terakki"): 

ճանաչողական տեսակետից հետաքրքրություն է ներկայացնում 
Գեղամ -Քերովբյանի( 1924-1980) «Հայերի դիցաբանական պատմությու-
նը» (Mitolojik Ermeni Tarihi) հետազոտական աշխատանքը : Այն Անա-
տոփայում հայ ժողովրդի ու հայերենի ծագումնաբանության շուրջ վեր-
ջին հարյուրամյակում կատարված գիտական հետազոտությունների 
միջև ակադեմիական կապ անցակացնելու փորձ է: Գեղամ Քերովբյանը 
հեղինակ է նաև բառգրքի, որին կանդրադառնանք ստորև: 

«ԱՐԱՍ»-ը ներկայացնում է նաև ստամբուլահւսյ նոր սերնդի 
ծաղրանկարիչներ Օհանի (Հովհաննես Շաշկւսլ, 1959) «Սև 
ш^ф>("КагакиШ") և Աբեթ Գըջըրի(1978) 2 ժողովածուները՝ «Փոքրա-
մասնությունյան»('^7տ1ւ1էյ՚3ո"), «Ես թոփիկ չեմ» ("Ben Topik Degilim"): 
Այս գործերի մեծ մասը տպագրվել են Սաամբուլի թուրքական հայտնի 
պարբերականներում, հայկական մամուլում: 

19-րդ դարի հայտնի երաժիշտ Գառնիկ Կարմիրյանի(1872-1947) 
«Կյանքը և գործերը» ժողովածուն ("Kamik Garmiryan Hayati ve Eserleri", 
360 էջ), Շառլ Ագնավուրի(1924) վերջին գիրքը (Charles Aznavour, 
"Gegmi? Zaman Olur Ki") , ինչպես նաև հրատարակչության աշխա-
տակցուհի Թագուհի Թովմասյանի (1952) խոհարարական՝ մեծ մայրիկ-
ների խոհանոցից «Ձեր սեղանը շեն փնի»գիրքը ("Sofraniz §en Olsun") 
մեծ ընդունելություն են գտել: 

Մոտավորապես սրանք էին թուրքերենով լույս տեսած գրքերը, ո-
րոնց արժեքն ու նշանակությունը դժվար է գերագնահատել: 

Գալով հայերեն հրատարակություններին, ապա կարևոր են 10 
000 բստ պարունակող Գեղամ Քերովբյան Իշկոփ (1924-1980) «Հայերէն 
բստգիրք»ը (2003թ.): Բառարանի առաջին հրատարակությունը եղել է 
1962թ.: Այս հրատարակությունը խմբագրվել ու ծանոթագրվել է հեղի-
նակի աշակերտներից մեկի՝ Արտաշես Մարկոսյանի կողմից, որը բառ-
գիրքը վերամշակել է, լրացրել է հարյուրավոր թուրքերեն նոր համար-
ժեք նելավ: 10 000 բառացանկի 6 հազարի հայերեն բառերի դիմաց 
տրվել են դրանց մոտ 10 000 թուրքերեն նշանակությունները: Անկարեփ 
է չնշել Բառգրքի օգտակարությունը, նրա արժեքը հայերենն ուսումնա-
սիրողների ու թարգմանչական գործով զբաղվողների համար: 

Ստամբուլահայ գրական հայտնի անուններից խմբագիր, հրա-
տարակիչ Ռուբեն Մաշոյանի(1928-1999) «Եվ այսպէս ապրեցանք» 
գիրքը(1998թ.), բաղկացած է 1950-ական թվականներից ի վեր գրված 
պատմվածքներից և իր ժամանակակից 7 հայտնի մշակութային դեմքե-
րի մասին հուշագրություններից: 
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Երվանդ Կոպելյանի «Կեանքի լուսանցքէն»-ը հեղինակի պատմ-
վածքների հերթական ժողովածուն է(2003թ.), այսօրվա Սաամբուլի 
պարզ մադկանցով, Թաքսիմի հրապարակով, էփթալոֆոս սրճարանով... 

Պատմվածք-հուշագրություն է բազմավաստակ գրող, ուսուցիչ 
Վահրամ Պուրմայանի (1893-1978) «Հէգ թուղթի կտորներ» մենագրութ-
յուն հաստրյակը (2005թ): Այն ընթերցողին մասնակից է դարձնում հեղի-
նակի ուխտագնացությանը ծննդավայր, երբեմնի հայաշատ Նիկոմի-
դիա, Ատաբազար, Այւմաշ ու այլ կենտրոններ, ուր հանդիպում եք ծա-
նոթ ու անծանոթ շատ նվիրական անունների: Գրքին կից է ընդարձակ 
բառարան ու շահեկան ծանոթագրություններ: 

Հալեպահայ հայտնի գրող Թորոս Թորանյւսնը (1928) հեղինակ է 
ավելի քան 50 գրքերի: «Իսթանպուլահայերը կը կանչեն» (1997թ.) գրքի 
աոաջին մասը հեղինակի 1996թ. Պոլիս այցելության ընթացքում տրված 
բանախոսություններն ու հուշերն են, իսկ, երկրորդ մւսսը պպսահւսյ 
գրողներին ու գրական կյանքի անցուդարձին նվիրված Թորանյանի 
1995թ. գրված աշխատությունն է: 

Կ.Պոլսի հասարակական, առևտրական, մշակութային կյանքում 
հայ ամիրաների խաղացած դերն անժխտելի է: Արևմտահայությունը 
շատ պարտական է սուլթանական պալատում ծառայած հայ երևեփնե-
րին, որոնց համար բարեգործություններով միմյանց հետ մրցելու իմաս-
տը կայանում էր նրանում, թե ո՞վ ավելի օգտակար կլիներ իր ազգին: Եվ 
դա ոչ միայն շնորհիվ իրենց հարստությանը, հայրենասիրությանը, այլ 
նաև սուլթանական պալատում նրանց ունեցած բարի համբավին ու կա-
պերին: Նրանց են պարտական արևմտահայ իրականության մեջ մինչև 
օրս գործող կրթական, մշակութային, առողջապահական, բարեսիրա-
կան շատ ու շատ օջախներ, պատմական հուշարձաններ ու բազմիցս 
վերանորոգված վանքեր, եկեղեցիներ: Նրանք են կանգնած եղել 
արևմտահայ իրականությունում լուսավորական շարժման, «Զարթոնքի 
շրջանի», հայ տպագրական գործի, պարբերական մամուլի, գրահրա-
տարակչական գործի, արվեստների, մասնավորապես թատրոնի, ե-
րաժշտության, ճարտարապետության, գիտության, արհեստների, գյու-
ղատնտեսության, արդյունաբերության, վաճառականության և այլնի 
զարգացման ճանապարհին որպես լուսարարներ, հովանավորներ: 
Նրանք մեծագույն ծառայություններ են մատուցել Բ.Դռանը, նրա ար-
տաքին քաղաքականությանը, որպես դիվանագետներ, թարգմաններ և 
պալատական պաշտոնյաներ: Նրանց շնորհիվ շատ ու շատ պոլսահայ 
ու գավառաբնակ երիտասարդներ եվրոպայում կրթություն են ստացել, 
վերադարձել իրենց պարտքը կատարելու հայրենիքում: Այդ երիտա-
սարդներից շատերի գործունեությամբ է պայմանավորված եղել շատ ու 
շատ ճյուղերի զարգացումը Օսմանյան կայսրությունում: Նրանցից շա-
տերը բարձրագույն պարգևների, պաշտոնների ու գիտական աստիճան-
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ների են արժանացել նաև Թուրքիայից դուրս, տարրեր երկրներում, 
տարբեր պետությունների ու թագավորների կողմից իրենց երկրին մա-
տուցած ծառայությունների համար: Լրագրող Արտ Ակինյանի (1908-
1976) «Յաղթանակի ճամբան» վեպը (2005թ.) նվիրված է Պեզճյան ամի-
բայի կյանքին, Օսմանյան կայսրության իր ժամանակի պետական ու 
աղգային նշանավոր դեմքի, մասնավորապես Սուլթան Մահմուդ Բ-ի 
հետ ունեցած ամիրայի մտերմության շրջանին: Սա գալիս է լրացնելու 
ամիրայական գերդաստանների մասին Սխիթարյանների հրատարա-
կած հրաշ ափ նյութերը, առանձին գործերին, Վահան Զարդարյանի 
«Յիշատակարան»-ում տեղ գտած հայ երեեփների կենսագրություննե-
րին, ամիրաներին նվիրված վերջին տարիներին Փարիզում լույս տե-
սած ֆրանսերեն հրատարակությանը: 

Վիլյամ Սաըոյանի երկրպագուների համար ուղակի նվեր էր 
Պետրոս Զոպյանի (1922-2005) «Դեպի Պիթփս» ստավարածավալ գիր-
քը (2003թ., 416 էջ, 135 նկարներ), ուր 1964թ. ծննդավայր ուխտագնա-
ցության ճանապարհված Սարոյանին ուղեկցող հեղինակը վերարտադ-
րել էր ամենը նախ «Մարմարա»-ի մեջ, ապա՝ աոանձին գրքով: Իրակա-
նություն էր դարձել հանճարեղ գրողի երկար տարիների մեծագույն ու 
նվիրական, տխրագայն երազը՝ ճսւմվւորդություն դեպի հայրական 
տուն... 

Շավարշ քհն. Պալըմյանի (1915-1993) «Ու ես կերթամ»-ը (2005թ.) 
«Մարմարա» օրաթերթում 1964-70-ականներին լույս տեսած 57 հոդված-
ների վերամշակյալ գիրքն է՝ դեպի Արևմտյան Հայաստանի գավառնե-
րը, հատկապես Անատոլուի արևելյան ու հարավային նահանգներ քա-
հանայական պաշտոնով կատարած իր ճամվարդությունների ամփո-
փումը: Այս ճամփորդական հուշերը կարևոր են նրանով, որ ամայացած, 
թուրքացած ու քրդացած մեր բնակավայրերի շարքում ներկայացնում է 
դեռևս 40 տարիներ աոաջ մասունքների նման մնացած, սակայն այսօր 
շատ ավեփ նորացած ու էփ ամայացած հայկական Անաւաղիայի հա-
րազատ տեղերը: Այս գիրքը ևս յուրօրինակ տուրք է ծնողների ու 
ծննդավայրի նկատմամբ հիշողությունների: Հավելվածի «Յիշողութիւ-
նէս հատուածներ հօրս կեանքի ոդիսականեն»-ում հեղինակի որւփն, 
բժիշկ Պարգև Պալըմյանը հոր մասին կենսագրական է ներկայացրել, 
որը կարծես ծաղկեփունջ է քահանայի գերեզմանի «բարձրացած» հո-
ղաթմբին: Հավելվածի երկրորդ' «Ու անոնք ալ գացին» բաժինը գրքի հե-
րոսների հետագա ճակատագրի մասին է: Հուշեր, նկարներ, հուշեր... Կ-
ղեռնի զոհերի երկրորդ, երրորդ ու նաև հետագա սեյտւնդների հոգու 
պարտքի արտահայտության անթաքույց ապացույցներ: 

Ստամբուլի «Քուլիս» մշակութային, թատերական ամսագրի եր-
կարամյա գւխավոր խմբագիր Հակոբ Այվազը (1911-2006) յուրաքանչ-
յուր համարի վերջում ուներ երգիծական փնտրվող մի էջ՝ «Լուցիքա աու-
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տու»: Դրանց թիվը հասավ 280-ի: Համանուն գրքույկում(2003թ.) տեղ են 
գտել դրանցից 48-ր: Ափսոս, որ ստամբուլահւսյ արվեստի հանրագիտա-
րանային արժեքի այս ամսագիրը հեղինակի զառամյալ լինելու պատ-
ճառով անդարձ փակվեց: 

Ստամբուլի մասին պատմության ամենահայտնի հեղինակը եղել 
է Հակոբ Սիրունին (ճոլոլյան, 1890-1973): «Գարհգին պատրիարք Խա-
չատուրեան» մենագրությունը (2003թ.) նախապես լույս է տեսել Մայր Ա-
թոոի «էջմիածին» ամսագրում: Ուշագրավ այս մենագրությունր «U-
ՐԱԱ»-ի հրատարակիչ սաների կողմից երախտագիտության ու հավա-
տարմության տուրք է արմաշւսկան իրենց հիմնադրին՝ Գարեգին պատ-
րիարք Խաչատուրյանի հիշատակին, նրա ձեռակերտը հանդիսացող 
Դպրևանքի 50-ամյակին: Աշխատությունը հագեցած է կարևոր ծանո-
թագրություններով, Գարեգին պատրիարքի կյանքի ու գրական վաստա-
կի մասին նոր տեղեկություններով: Հակոբ Սիրունու մահվան 30-ամյա-
կին ու «Նարեկ»-ի հազարամյակլւն զուգադիպող այս մենագրության 
մեջ ամվտփվում է նաև «Նսւրեկ»-ի սիրունիական սքանչելի մի վերլու-
ծությունը: 

Վաղուց ժամանակն է Կ.Պոլսո պատրիարքների լիարժեք ցու-
ցակների, նրանց մասին աշխատությունների կազմակերպումը, հրատա-
րակությունը: Այն կարևոր մի մասն է ոչ միայն հայ եկեղեցու, այլև՛ 
արևմտահայության պատմության, շատ ու շատ հարցերի պատասխան-
ները, բացատրություններն ակնկալող երևույթ՝ իր ժամանակային ու 
մարդկային բարդ առանձնահատկություններով հանդերձ: 

Հուշագրության ժանրին է պատկանում «Օրագրութիւն սարկա-
ւագի» գիրքը՝ Երուսաղեմի Հայոց պատրիարք Թորգոմ Արք.Մանակյա-
նի(1919) սարկավագության ու աբեղայության շրջանի նաև պատմական 
արժեք ներկայացնող անցուդարձերով հարուստ շրջանի պատմություն-
ները, գրի առնված 20-ամյա շրջանում: Պատմական, ուսուցողական, ի-
մաստասիրական ցոլքերով, իրենից հետաքրքիր աղբյուր են ներկւսյւսց-
նում այդ ժամանակի շատ իրադարձություններ: 

«Արաս»-ը հրատարակել ու շարունակում է բանւսստեղծւսկան 
ժողովածուների հրատարակությունները: Այդ հեղինակներից են Սար-
գիս Քեչյանը (Զանգոլ, 1917-2004) իր «Զարմանայի աշխարհ»-ով 
(2003թ.): 1940-ականների, հետպատերազմյան շրջանում պոլսահայ մի 
խումբ երիտասարդ մտավորականներ, ինչպիսին' Ա.Շավարշը, Հայկա-
զուն Գալուստյանը, Ավետիս Ալեքսանյանը, Զավեն Պիպեռյանը, Ռու-
բեն Մաշոյանը, Խաչիկ Ամիրյանը և ուրիշներ պոլսահայ գրական նոր 
շարժման հիմքերում էին, հրատարկելով նաև մի շարք նոր պարբերա-
թերթեր: Այս շարժումը կասեցվեց քաղաքական դժվարին ժամանակնե-
րի պատճառով: Այս կարևոր շրջանը կարծես թե սկսեց աղոտանալ մեր 
ժամանակներում: Ահա ֆրանսահայ (նախկին պոլսահայ) հայտնի բա-
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նաստեղծ, խմբագիր, հրապարւսկագիր Ս.Ք. Զանգուի այս գիրքն իր 
արձակ էջերով, նամակներով լույս է սփռում արևմտահայ նոր գրակա-
նության համեմատաբար աղոտ այս էջերի վրա, թանկագին մասունքներ 
փրկում մոռացության մատնվելու ճանապարհին: 

Հայտնի սրտաբան Կարօ Կարապետյանը (Անել, 1922-2001) «Ի 
ւրամն ժամանակի» բանաստեղծական ստվար հատորով(2002թ.) գափս 
է լրացնելու չափածո իր 5 հատորների, հոգեբանական երկու վեպերի ու 
պատմվածքների շարքը: Ն ա 1988 թվականից Հայաստանի գրողների 
միության անգամ է և իր գրական գործունեությամբ նույնքան հայտնի է, 
որքան բժիշկ: 

«է/թե կը սիրեք բանաստեղծությունը, պետք չէ անծանոթ մնաք 
Ներսես Վանականի բանաստեղծություններուն, ուր պիտի գտնեք թե 
ազգային, թե համամարդկային և թե կրոնական լարերը կողք կողքի: 
Ներսես սրբագան եկեղեցաշեն գործունեության կողքիս իր գրականութ-
յամբ ալ կը ծսւռայե հայ մշակույթի հարստացման», գրում է «ԱՐԱՍ»-ը 
Ներսես Արք. Պոզապսղյանի (Ներսես Վանական, 1937) «Տոյսի անտես 
թեւերով» ժողովածուի տպագրության առթիվ, ուր մեկտեղվել են հայ 
հոգեոր հայտնի գործչի ազգային ու հոգեոր զգացումների արտահայ-
տությունները: 

«Անանա ն երազ» գրքույկը(2000թ.) երիտասարդ բանաստեղծու-
հի Վերճիհան Զիֆփօղլեփ(1975) անդրանիկ ժողովածուն է, որ 50 բա-
նաստեղծություններ է ամփովտւմ: Ապացույց, որ պոլսահայ գրական 
կյանքը նոր ծիլեր է տափս: 

Ի պատիվ «Արաս»-ի, չեն մոռացվում նաև մանուկները: Դրանք 
են «Ոգնիկ» (2005թ.), «Պարտէզ»(2003թ.) գրքույկները, բուլղարահայ 
մանկավարժ Անահիտ Օշական-Ոսկերչյանի «սսկի պտուկը» (1999թ.) և 
«Հպարտ չղջիկը» (2002թ.) գրքույկները, հայաստանաբնակ գրող Սերգեյ 
Վարդանյանի մանկական պատմվածքներն ամվավւող «Արեւածաղիկը» 
ժողովածուն, որն արևմտահայերենի է վերածել Մաքրուհի Հակոբյանը: 
Հրատարակիչները կազմում և տպագրում են գրելավարժության ձեռ-
նարկներ, իսկ ամենափոքրիկների համար՝ ներկելու ալբոմներ այբուբե-
նի ծանոթությամբ: 

Հիմնականում այսպիսին է «Արաս» երկլեզվյա հրատարակչա-
տան տքնաջան, հայրենասիրությամբ առլեցուն աշխատանքի արգա-
սիքը: Բոլորովին էլ անամպ ու խաղաղ, ընդգծված շահույթաբեր չի այն 
մթնոլորտը, ուր գործում են նրանք: Բազմաթիվ թարգմանիչների ներգ-
րավում, կարևոր գործերի հրատարակում, նոր գրողների ներկայացում, 
հարգանքի տուրք-հրատարակություներ անցյափ գրողների հիշատակի 
ու նրանց գործերի նկատմամբ, կարևոր համագործակցության օրինակ-
ներ Ստամբուփ թուրք և մյուս մտավորական, հեղինակների, հրատարա-
կիչների հետ: 
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«Արաս»-ն արդեն արժանացել է «պատուհան դեպի հայ գրակա-
նություն» հորջորջմանը, որը լավագույն գնահատական է նրւս առաքե-
լության, բարի հիշատակ հիմնադիրների՜ գրոդ Սկրտիչ Մարկոսյւսնի ու 
նրա աշակերտների: Ամենայն բարիք ու նոր հաջողություններ հրատա-
րակչության տնօրինությանը, տնօրինուհի Փսւյլինե Թովմւսսյանին. նրւս 
յուրաքանչյուր մեղվաջան աշխատակցին և իհարկե՝ բուն «ԱՐԱՍ» 
հրատարակչատանը: 

HASMIK STEPANYAN 

"ARAS" BILINGUAL PUBLISHING HOUSE IN ISTANBUL 
(2000-2006) 

"ARAS" bilingual Publishing house was founded in 1993 in Istanbul. Sincc 
then about 70 books have been translated, edited and pubüshed in Armenian and 
Turkish. The purpose of the Publishing house was to establish a bridgc between 
various cultures of the region, present and hand down our cultura! values to the 
present and next generations, continue the traditions of West-Armenian Publishing 
culture, the deep roots of which spring yet in the Ottoman Empire, thriving to become 
in the new millennium the representative of this richest hcritagc in repubüean 
Istanbul. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. 1966թ. Երևանում նշվեց Հ.Մնձուրու ծննդյան 80 ամյակը: Այդ աոթիվ 1968թ. 
Երևանում լույս տեսան նրա երկերը՝ «Կապույտ լույս» խորագրով: 

2. Հ.Մնձուրու «Աթինւս, աղ ուն ՚ս » ("Atina, Tuzun Var Mi?" ) և «Քիրվաների դոները 
փակվեցին» ("Kapandi Kirve Kapilan"), "Armidan Fünf in ö te Yani" գրքերը լույս են 
տեսել թուրքերեն՝ Սիլվա Կույամճյանի ևՆուրհան Քյուրքճյանի թարգմանությամբ: 

3. Թուրքերեն գրքերից «Գյավուրների թաղը» ("Gävur Mahallesi") (Գիարբեքիրի այս 
թաղում է ծնվել Մկրտիչ Մարկոսյանը), «Ասա Մարկոս, ո՜րտեղացի ես»(" Söylc Margos 
Nerclisen?"), "Bilctimiz lstanbul'a Kcsildi" («Տոմսը մինչև Ստամբոլլ t » ) գրքերը 
հիմնականում կենսագրական բնույթի են, ազգագրական հիանալի նյութով աոլեցան: 

4. "GUvercinin Harput'La Kaldi "գիրքը թուրքերեն t թարգմանել Սարգիս Սերոբյանլւ: 
5. Երկուսն էլ գրված են թուրքերեն: 
6. Գիրքը թարգմանել է Սիրվարդ Մայխասյանը: 
7. Գիրքը թարգմանել է Կւեմւսնս Չելյուկը(Զաքարյան): 
8. Գիրքը թարգմանել է Անի Պարոնյանը: 
9. Գիրքը թարգմանել t Հերմոն Արսւքսը: 
10. «Վախկոտները համարձակ են» անգլերենից թուրքերեն թարգմանելէ Հովհաննես 

Քըւըճդադըն: «70000սյոտյանը» թարգմանել են Հովհաննես Քըլըճդադըն ե Ագիգ 
Գյոքդեմիրը: «Փարիգ-ֆրեզնո....» թարգմանել է Բերիլ էյուպօդլուն: ամփոփող «Իմ 
սիրտը լեոներում է» և «Ապրելու ժամանակը» երկու թատերգությունները թարգմանել է 
էջա էրօղլուն: «Մարդկային կատակերգությունը» թարգմանելէ Բերիլէյուպօղլուն: 

11. Թարգմանելէ Կլեմանս Չելիքը (Զաքրյւսն): 
12. Հայերենից թարգմանելէ Նաժդա Դեմիրճիօղլուն: 
13. «Հայրս Աշքալե չգնաց»-ը թուրքերենի է թարգմանել Սիրվարդ Մալխասյանր: 
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14. ֆրանսերենից թարց ման ել է Մայդա Սարիսը: 
15. Հայերենից թուրքերենի է թարգմանել Սիրվարդ Մալիւասյանը: 
16. Անգլերենից թարգմանելէ Ալթոտ Յըլմազը: 
17. Անգւերենից թարգմանելէ Այրուք Յըլմագը: 
18. Հայերենից թարգմանելէ Զավեն Պիպերյանը: 
19. Այս մասին մանրամասն տես մեր հոդվածը «Պատմա-բանասիրական հսւնդես»-ի 

2005թ հ.2-ում, էջ 316: 
20. Ֆրանսերենից թարգմանեւ է Արուսյակ Օգֆուրունճուն: 
21. Լույս Է տհսել 2005p.: Ռուսերենից ֆրանսերեն թարգմանել ԷԼյուդմիլա Դենիսենկոն, 

ֆրանսերենից թուրքերեն Սաթլաջան Շահանը: 
22. Լույս է տեսե| 2003թ.: Հայերենից թարգմանությունը կատարել է Սարգիս Սերոբյանը: 
23. Լույս է տեսե| 2005թ.:Ֆրանսերենից թարգմանելէ էմրե ԱրալԱլթունթաշը: 
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ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱ№ՆԵ ԱՎԵՏՅԱՆ 

ԱՐ Շ ԱԿ ԱԼՊՈՅԱՃՅԱՆԻ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ ՏՐԴԱՏ 
ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՊԱԼՅԱՆԻՆ 

Կհսարիայի հայոց հոգեւոր առաջնորդ Տրդատ եպիսկոպոս Պալ-
յանին եւ. նրա գիտական-գրակւսն վաստակը գնահատողներից է պատ-
մաբան, բանասեր եւ հասարակական գործիչ II. Այպոյաճյանը (1879-
1962)' : 

Ա. Ալպռյաճյանը, որ 1908-10 թվականներին Ս. Փրկիչ Ազգային 
հիվանդանոցի, «Ընդարձակ օրացոյց»ի՝ կազմոդ-խմբագիրն է եղել, ա-
ոաջարկել է Պւպյւսնին «Հայ վւսնորայք»ի հրատարակության պատ-
րաստ հատվածները զետեղել օրացույցի մեջ: Այդ մասին տեղեկանում 
ենք Պալյանի նամակներից2: 

Տրդատ եպիսկոպոս Պալյանի եւ իր կրտսեր ժամանակակից ա 
հայրենակից Արշակ Ալպոյաճյանի միջեւ նամակագրությունն3 սկսվել է 
1905 թվականից, եւ ըստ պահպանված նամակների ժամանակագրութ-
յան, շարունակվել մինչեւ 1913 թվականը4: Մաշտոցյան Մատենադարա-
նում Ա. Ալպոյաճյանի թողոնի մեջ բարեբախտաբար պահպանվել են 
այդ նամակները, ինչպես նաեւ այլ նյութեր՝ ուղղակի կամ անուղղակի 
կապված Տրդատ եպիսկոպոս Պալյանի կենսագրության եւ բազմաժանր 
գործունեության հետ: 

Նամակներից առաջինը ամբալջությամբ պատասխանն է Ս. Կա-
րապետ վանքի վարժարանի ֆրանսերենի ուսուցչի թափուր պաշտոնում 
հարմար մեկին գտնելու՝ Տ. Պալյանի խնդրանքին, «...ուրախ կըլլամ եթէ 
շատ ազնիւ, բարի, յարմարող ու համեստ բնաալաւթեամբ գաւառացի 
մէկը գտնէք, որպէս զի կարողանայ կենակցելմեր վարժարանի այժմեայ 
գաւառացի դասատուներու հետ»3: Սակայն թեկնածուն, որ Միհրան 
Հովհաննիսյանն6 էր, մի շարք պատճառներով այնքան էլ չէր համապա-
տասխանում առաջադրված պահանջներին, եւ Պսղյանը 1905 թ. հոկ-
տեմբերի 5-ի նամակով տեղեկացնում է, որ ֆրանսերենի ուսուցչի հարցն 
արդեն լուծված է: Երկու նամակ' գրված 1906, 1907 թթ. (թդթ. 52, վավ. 
66/97, 66/102) շատ վատ են պահպանված, գրեթե անընթեռնելի են, տեղ 
տեղ երեւում են միայն առանձին բառեր: Հրատարակության պատրաս-
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անլու համար յոթ նամակներից ընտրել ենք չորսը, որոնք վերաբերում են 
Կեսարիայի Ս. Կարապետ վանքի առաջնորդների ցանկին, Կեսարիայի 
եւ գաղթավայրերի հայկական վանքերին եւ հայերեն հնատիպ գրակա-
նությանը: 

Ա. Ալպոյաճյանի հետաքրքրության շրջանակները այղ տարինե-
րին նույնպես հաճախ համընկնում էին առաջնորդի զբաղումներին, եւ 
այդ ընթացքում առաջացած հարցերին պատասխաններ գտնելու հա-
մար նա դիմելէ Տ. Պալյանին: 

Կետադրությունը ճշտված-ըւացված է: Ընդգծումները հեղինա-
կինն են: 

Հրապարակվում են առաջին անգամ: 

1. 
Կ. Պոլիս, 17/30 Հոկ. 1905 
Գերապատիւ Տ. Տրդատ եպս. Պալեան 
ի Կեսարիա 
Ձեր Գերապատուութեան 5 Հոկ. 1905 թուակիր պատուական 

գրութիւնը այսօր իսկ ընդունած եմ եւ բովանդակութեանը տեղեկացած: 
Արդէն լրագրական հրատարակութիւն ներէ տեղեկացած էի Ս. 

Կարապետի վանքին վարժարանին ֆրանսերէնի ուսուցիչ մը անուանո-
ւած ըլլալը: Առաջիկային ուրիշ առթիւ մը եթէ պատեհութիւնը ներկայա-
նայ դարձեալ պատրաստ ենք ջանադիր ըւլալու Ձեր Սրբազնութեան 
հրամանները կատարելու: 

Այս առթիւ ներփակեալ կը ղրկեմ Ձեր Սրբազնութեան Կեսարիոյ 
Ս. Կարապետի վանքին Առաջնորդներու մեր կազմած ցուցակը, ինչպէս 
նաեւ Ս. Դանիէլ, Ս. Սարգիս եւ Թոմարզայի վանքերուն վանահւսյրնե-
րէն մեգի ծանօթներուն ցանկերը: Անոնց անկատար եւ շատ պակասա-
ւոր ըլլալը ինձի համար անծանօթ իրողութիւն մը չէ եւ ասիկա շատ բնա-
կան բան մըն է, վասն գի ես աոիթ չեմ ունեցած տեղական քննութեան, 
ինչպէս նաեւ մասնաար նպատակ մը չեմ ըրած ինձի համար Կեսարիոյ 
թեմը, այլ ընդհանրապէս բոլոր թեմերու համար հաւաքած եմ ինչ որ ին-
ձի հանդիպած է մատենագրական աշխատութեանց կամ ձեռագիրներու 
յիշատակարանին մէջ: 

Այդ աշխատութիւնը հագիւ եօթը տարուան գործ մըն է եւ ինչպէս 
որ Ձեր Սրբազնութեան ծանօթ է եօթը տարին զայն կատարելագործելու 
համար շատ անբաւական ժամանակ մըն է: Ինչպէս պիտի տեսնէք այս 
ցուցակին մէջ օգտուած եմ Ձեր Ձեռագիրներու ցուցակէն: Սիայն Կեսա-
րիոյ Հայ վանքերու վրայ Ձեր գրածներէն չեմ օգտուած ԼԲխզանղխնի 
հրատարակած) վասն զի հոն յիշատակեալ անուններուն պաշտօնա-
վարութեան թուականները ճշտուած չեն: 
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Կը յուսամ թէ Ձեր Գերապատուութիւնը մե]ւ ցանկը ստանալէ յե-, 
տոյ պիտի բարեհաճի աննախանձաբար բարեհաճութիւնը ունենալու 
մեր պակասները ըւացնելու իր հաւաքումներէն, զմեզ երախտապարտ 
թողլով: 

Ч/ոյնպէս մեծասւէս եւ. անհունապէս շնորհակալ եւ երախտա-
պարտ կըլլամ, եթէ Ձեր Սրբազնաթիւնր բարեհաճի նաեւ ուրիշ թեմերու 
համար ւպ եթէ որեւէ նշանակհալ ցուցակներ կամ նօթեր անի իմացնել, 
միշտ ի նկատի առնելով սա պարագան, թէ այդ սերմերր խոպան հայի 
վրայ նետտւսծ սերմեր չպիտի պլան եւ պիտի գործածուին արդիւնատ-
րապէս՝ որչւսվւ որ մեր կարւպաթխնր կը ներէ: 

Կանխաւ շնորհակսդութիւններով եւ միշտ համակրութեամբ մատ-
չելով ի համբոյր Ս. Աջոյդ մնամ ոլպիսւկան ակնածանօք միշտ 

Արշակ Ա. Ալպօյաճեան 

6. Դ. Ցանկը ուշացնելուս համար ներողամիտ եղէք, պատճառը 
պարզապէս նօթերու տետրակէն դասաւորմամբ ընդօրինակելու աշխա-
տութիւնն է, զոր իբր ձանձրանւպի գործ կը ծուլանայի ընել: 

Նոյն 
ՍԱ՛, Ա. Ալպ. թողոն, թղթ. 52, վաւ. 66/71, 2 թերթ 

2. 

Կ. Պօլիս.24/8 1906 
Գերապատիւ Տ. Տրդատ եպիսկոպոս Պալեան 
Առաջնորդ Հայոց Կեսարիոյ 
Կեսարիա 
Բարձրաշնորհ Տէ՛ր. 
Հուսկ ուրեմն Բիւզանդիոնի 3073 թուին8 մէջ կարդացի Ձեր 

Սրբազնութեան Կեսարիոյ առաջնորդաց ցանկը: Անցեալ հոկտեմբեր ա-
միսէն ի վեր անհամբեր կը սպասէի Ձեր Գերապատու[ու]թեան խոստու-
մի գործադրութեանը, ինչ որ կուշանար: «Լա՛ւ է անագան, քան երբէք» 
ըսուած է եւ ես այս ըսելով տարուան մը այս յապաղումի խնդիրը միան-
գամ ընդ միշտ կը փակեմ, հրատարակելու շնորհը ըրած ըլլալուն համար 
շնորհակալութխններս յայտնելով: 

Սիայն թէ քանի մը նշանակելի կէտեր կան, որոնց վրայ Ձեր 
Սրբազնութեան ուշադրութիւնը կը հրաւիրեմ: 

1. Նախ Կեսարիոյ հայ ազ գաբնակչութիւնը ԺԲ. դարու կամ անկէ 
քիչ առաջուան գաղթականութի՛՛ւն մըն է, որ առաջնորդութիւնն ալ այս-
քան ուշ սկսած է: Նոյնպէս Ս. Կարապետի վանքը նո՞ր է աւելի, քան Ս. 
Սեռկերիոսի վանքը, զոր յիշատակած էիք: 

Ասիկա լուսաբանութեան արժանի կէտ մըն է: 
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2. 1287ին եւ 1307ին ԿոստաՕդին եպ. Կեսարիոյ կը յիշուի (տե՛ս -
Չամ. Գ. հատ., էջ 284 եւ 309). ինչո՞ւ համար արդեօք դուրս ձգած էք այս 
անւսնր Ձեր ցանկէն: 

3. Յովսէփ եպ. Աման օղլա - Աարմսախցի կը գրէք, թէ կը յիշուի 
1693ին եւ 1705ին գրուած երկու ձեուսգիրներու մէջ: 

Այգ յիշատակարաններէն մէկը կարծեմ թէ, դարձեալ Ձեր Սրբազ-
նութեան հրատարակել տուած այս տարուան «Լոյս»ի 143 էջին մէջ 
հրատարակուածն է" : Հետաքրքրական պիտի ըըար գիտնալ, թէ 1693ին 
գրուած յիշատակարանին մէջն ալ արդէ՞օք իբր առաջնորդ յիշատակո-
ււսծ է: Վասնգի 1705ին անվյւէպ կերպով Առաջնորդ լինելը յայտնի է, 
սակայն միւսը ըստ իս կասկածելի, վասնգի պատճառներ կան տարա-
կոյսի ենթարկող: 1702-1703 թուականներուն Յովսէփ վրդ. Աման օդլու 
առաջնորդ է Թէքիր - տաղի, ինչպէս կը յիշատակէ իրմէն հազիւ կէս դար 
յետոյ ապրող Հ. Սիքայէլ վ. Չամիչեան իր հոահատոր գործին Գ. հատո-
րին 744րդ էջին վյւայ, ինչ որ Ձեր Սրբազնութեան ուշադբութեանը կը 
ներկայացնեմ: 

Կը կարծեմ, թէ մինչեւ հիմա ստացած կ՚ըլլաք Հանդէս Ամսօրեայի 
Ցուփս - օգոստոս ամսաթիւերը, ուրկէ պիտի տեսնէք, թէ Սաբզիս Մարա-
ֆեան պաշտօնավարած է ի Կեսարիա 1731-1735, ինչպէս իր կենսագ-
բութենէն կ՚երեւի, եւ որ կարծեմ վաւերական կրնայ համարուիլ: 

Այս չորս կէտերուն վրայ եթէ հաճէք երկտողով մը բացատրութիւն 
մը տալ, իտրապէս երախտապարտ պիտի ձգէք զիս: Մանաւանդ - Յրդ -
խիստ կը հետաքրքրէ զիս: Նոյնպէս Ձեր մասնագիտութեանը վերաբե-
րեալ խնդրոյ մը համար Ձեր Գերապատու[ու]թեան աջակցութեանը կը 
կարօտիմ, կը յուսամ, թէ այս անգամ առանց տարուան մը խիստ երկար 
ժամանակամիջոցով մը ուշ պատաասխանելու - փութով կը հաճէք պա-
տասխանել: 

Չամիչեան իր պատմագրութեան Գ. հատորին 105րդ էջին վրայ 
կը պատմէ, թէ Շնորհալիի մէկ նամակին վրայ Յունաց Մանուէլ կայսրը 
փափաք յայտնած է Արեւելք ճամբորդելով աստուածաբաններու ուղեկ-
ցութեամբ երթալ տեսնուելու Շնորհալիին հետ, սակայն Արեւմտեան 
սահմաններու շվաթութեան պատճառաւ չէ կրցած երթալ: Սակայն իր 
տեղը ղրկած է Լիզիոն Մաստռ Թէորիանէ անուն երեւելի յոյն սվստո-
ւա]ծաբանը, իրեն հետ տալով նաեւ «զհայր վանաց հայոց ի Փխիպու-
պօլեաց [աշխարհ]էն!0 զՅովհաննէս որոյ մականուն էր Ութման Օսւմի 
տ[եաո]ն 1170)»: 

Վանքերու համար Ձեր ըրած հետազօտութիւներուն մէջ, ան-
շուշտ, հանդիպած պիտի ըլլաք վանքի մը յիշաաակաթեան, որ պէտք է 
անպատճառ զանուի կամ Կ. Պօլսոյ կամ ՓիԱւպպէի կամ Ռամկի եւ Ա-
նատօլաի մի որ եւէ մասին մէջ: 
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Ես, ււրչափ որ գիտեմ Անատօլոփ մէջ Յունական կայսրութեան 
բաժին եղող երկիրներու մէջ երկու վանք կայ, երկուքն ալ օսմանեան 
տիրապետութենէն յետոյ շինուած՝ 1. էնկիւրի եւ 2. Արմաշ, իսկ Ռումէփ 
կողմը հայ վանքի մը գոյաթիւնը բացարձակապէս անծանօթ կը մնայ մե-
զի: 

Եւրոպա աշխարհամասին մէջ մինչեւ Լեհաստան երթալու է երկու 
հւսյ վանքի հանդիպելու համար: 

Հետեւաբար, Ձեր Սրբազնութեան ձեռնահասութեան կը թողում 
այս խնդրոյն լուսաբանութիւնը: 

Եթէ կան Ո-ումէլի կողմը ուրիշ վանքեր սղ, գէթ անունները իմաց-
նելու շնորհը ընէիք: 

Մատչելով ի համբոյր Ս. Աջոյդ՝ մնամ Ձերդ Դերապա-
տու[ու]թհան խոնարհ ծառան 

Արշակ Ալպօյաճեան 
Հասցէս է' 
Արշակ Ալպօյաճեան 
Գամանթօ խան թ. 12 
Սթամպօլ 
Կ. Պօ]իս 
ՍՄ, Ա. Ալպ. թոդոն, թղթ. 52 վաւ. 66/84, 3 թերթ 

3. 
23 մայիս, 12 
Գերապատիւ Տ. Տրդատ եպ. Պալեան 
Մանիսա 
Նախ Գերապատիւ Սրբազնութեանդ առողջութիւնը հարցնելէ յե-

տոյ ներկայիւս կուգամ ստիպողաբար խնդրելու Ձեր աջակցութիւնը կա-
րեւոր գործի մը համար: 

Ձեր Սրբազնութիւնը իր յօդուածներուն մէջ թէ ի ԲխզաՕդիռնիւ' եւ 
թէ ի Բանասէրի՛2 կրկին անգամ հաւաստած է, թէ ունի իր քովը Աբգարի 
Կ. Պոլիս տպագրած գիրքերէն մէկ օրինակ, որուն յիշատակարանն ալ 
հրատարակած է: 

Արդ, կը խնդրեմ, որ այդ գիրքին մէկ էջը, կամ անոր լուսանկարը 
յանձնարարեալ ծրարով իմ հասցէիս խրկելու շնորհը ընէք: Լուսանկա-
րելէ յետոյ անկորուստ կը վերադարձնեմ Ձեզի, ապահով կրնաք ըլլալ: 

Դարձեալ Ձեր Սրբազնութենէն կը խնդրեմ, որ Հայ տպագրու-
թեան պատմութեան մէջ Զարբանէլեանի կողմէ իբր Աբգարեան տպագ-
րութեանց նշանադրոշմ ներփակ նշանը իրապէս տեսած է՞ք Ձեր ձեռքը 
եղած տպագիր գիրքին վրայ: Այս մասին Ձեր լուսաբանութեան սպասե-
լով անյապաղ, կանխայայտ շնորհակալութեամբ մնամ Գերապատիւ 
Սրբազնութեանդ խոնարհ ծառայ 
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Արշակ Ալպօյաճեան 
ՄՄ, Ա. Ալպ. թողոն, թղթ. 52, վաւ. 66/173, 1 թերթ 

4. 
Կ. Պոլիս 6/19 Յունիս 1913 
Գերապատիւ Տ. Տրդատ եպ. Պալեան 
Մանիսա 
Հ [անդէս] Ամսօրեայի 1897ի Սեպ.ի թխին մէջ Ձեր Մաշտոցներու 

վրայ գրած յօդուածին մէջ յիշած էք 1676ին ի Մարսիլիա տպուած Մաշ-
տոց մը: 

Արդ, գիտէք թէ այս տպագրութիւնը քար գայթակղութեան եղած է 
բանասիրական աշխարհին մէջ, վասն գի 1676ին ըստ ամենայնի նման 
տպագրութիւն մ՜ալ ի Զմիւռնիա կը յիշատակուի (տե՛ս Մատենագիտու-
թիւն, Զւսրբանէլեւսն էջ 400-2, Նոր մատենագիտութիւն, Հ. Ղագիկեան, 
էջ 1783-1785, նաեւ Թէոդիկի Տիպ m աստ, Աշխատանք'3 եւ այլն): Արւլ, 
փավսսքեփ է գիտնալ, թէ ոեւէ տարբերութիւն կա՞յ այս երկու տպագրու-
թեանց միջեւ: Զմիւռնիա ապուածը՝ Հ. Ղագիկեան եւ Մարսիլիա լացո-
ւածն ալ Հ. Զարբանէլեան տեսած կը թուին, եւ իրենց մէջ բերած յիշա-
տակարաններէն դատելով կատարելապէս նման են իրարու, միայն իմ 
ուշադրութիւնս գրաւեց անոնց դիրքին ու մեծութեան մասին եղած դիտո-
ղութիւն մը, որ շատ նշանակելի է: Հ. Ղագիկեան գիրքը կը նկարագրէ 
սապէս. «Դիրք տպագրութեան մեծ լայներես, խոշորագիր, բացի յա-
ռաջաբանէն Եւ խորադիրներէն՝որոնք միջակ գբով են. թուղթը ՛թանձր ու 
սեւ. հասարակ տպագրութիւն»՛. Իսկ Թ. ճերմակելս ն (Տես Աշխատանք, 
թ. 100) «Փոքր Մաշտոց» բացատրութիւնը կը գործածէ իր տրամադրու-
թեան տակ գտնուած Մաշտոցին համար եւ յօդուածին շարունակութեան 
մէջ տեղ մը (Աշխատանք , թ. 103), Արշաթյս Արարատեանի'4 վկայու-
թեան վրայ հիմնուած կը յայտնէ, թէ նոյն տպարանին մէջ «Մեծ Մաշ-
տոց» մ՛ալ տպուած է: 

Ուրեմն, 1676ին երկու Մաշտոց տպուած է 'ի Զմիւռնիա, մին մեծ 
(Հ. Ղագիկեանի տեսածը) եւ միւսը վւոքր (Թ. ճերմակեանի տեսածը): 
Մարսիլիա ւոպուածը արդեօք ւիոքրադիր է, թէ" մեծադիր, գիտնալ հե-
տաքրքրական է: Արւլ, իբր տպագրութեան պատմութեան մեծապէս աշ-
խատած եւ երկար պրպտումներով անոր կարգ մը գաղտնիքներուն թա-
փանցած անձնաւորութիւն մը կարետր կը դատեմ գիտնալ նաեւ Ձեր Գե-
րապատուութեան կարծիքը: Կը հաւատա՞ք, որ 1676ին Զմիւռնիա ալ իր 
տպարանը ունեցած ըլլայ15: 

Հոս դիտել կուտամ, թէ Մաբսխիոյ եւ Զմիւոնիռյ տպարաններու 
առընչութիւնը շատ դիւրին պիտի ըլլար հաստատել, եթէ 1675-76 թուա-
կաններուն տպուած Գիրք այբուբենից, Արհեստ համարողութեան, 
Գիրք վայելուչ՛, Գիրք Աշխարհաց՛7, Կանոնք զգուշութեամբ պահելոյ 
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զանձն, Նուագարան երանուհւոյ", Գրքոյկ կարեւոր գործերում յիշա-
տակարսւննեյտւն մէջ յիշուած ըլլային Մաշտոցին մէջ յիշուած անձերը, 
եւ կամ մանաւանդ 1676էն յեաււյ Մարսիփա տպուած կարծուած զիրքե-
րուն մէջ Սոդոմոնը եւ կամ մանաւանդ Աւետիսը եւ Մկրտիչը եւ այլն, յի-
շուած ըըւսյին: Դժբադտաբար ինձի անծանօթ է 1677ի Սաղմոսինյիշա-
տակարանը, որ կը յուսամ, թէ կրնայ լուսաբանել այս խնդիրը: Մանա-
ւանդ հինգ տարուան խորհրդաւոր լռութիւն մը կայ մէջտեդը 1677էն 
1683, որմէ յետոյ դարձեալ ասպարէզ կուգայ Մարսիլիոյ տպարանը 
տպելով Ակն հոգեկան, Պարտէզ հոգեւոր, եւ ժամագիր^0, որոնց յիշա-
տակարաններուն մէջ չեմ գիտեր թէ Սոդոմոն, Աւետիս եւ արք կը յիշո-
ւին, եւ կը բացատրեն իրենց հինգ տարուան լռութիւնը: Եթէ կը յիշուին, 
ուրեմն Մարսիւիայէն բնաւ հեռացած չեն եւ այս տպարանր շարունակո-
ւած է, իսկ Զմխոնիան կեղծիք մըն է. Աակայն ինչո՞ւ այդ կեղծիքը, ասի-
կա անծանօթ կը մնայ: Եթէ այս մասին հաճիք լուսաբանութիւն մը տալ, 
զիս երախտապարտ պիտի թողուք: 

Վերը յիշուած գիրքերէն ոմանց ճակատները կան մատենագի-
տութեան մէջ, սակայն յիշատակարանները լրիւ չեն, այնպէս որ ինձի 
կարելի չեղաւ վճռական եզրակացութեան գալ: 

Հաւաստի եմ, որ այս խնդիրը Ձեզ հհտաքրքրած է եւ անոր մասին 
որոշ կարծիք մը կազմած էք: Կրնա՞ք ըսե], թէ Դուք ի՞նչ կը կարծիք այս 
մասին: Եթէ բարեհաճիք երկտողով մը Ձեր կարծիքը հաղորդել շատ ե-
րախտապարտ պիտի թողուք զիս22: 

Մատչելով ի համբոյր ս. Աջոյդ՝ մնամ որդիական ակնածանօք 
Արշակ Ա. Ալպօյաճեան 
ՄՄ, Ա. Արդ. թողոն, թղթ. 52, վաւ. 66/179, 2 թերթ 
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ՔՐԻՍՏԻՆԵ ԿՈՄՏԻԿՅԱՆ 

ՊԱՐՍԿԱԼԵԶՈՒ ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԸ ՄԱԿՈՒԻ Ս. 
ԹԱԴԵՈՍ ՎԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ 

Մակվի Ս. Թադեոս Առաքյափ (այսուհետե՝ Ս. Թադեի) վանքը, ո-
ըը հայտնի Է նաև Արտազ[ւ վանք և Ղարաքիլիսա անաննհըով, հայոց 
հնագույն վանքերից Է: Նրա պատմության սկզբնաղբյուրներից շատերն 
են պահպանվել, ո յանց հիման վրա ոաումնասիրություններ են կատարել 
հայ և օտար հետազոտողնհր': 

Քանի որ վանքը դարեր շարունակ գտնվել Է իրանական իշխա-
նությունների տիրապետության տակ, նրա պատմության սկզբնաղբյուր-
ների մեջ հատուկ տեղ են գրավում պարսկալեզու սկզբնաղբյուրները և 
հատկապես վավերագրերը, որոնք հիմնականում պահպանվել են Երևա-
նի Մատենադարանում և Թավրիզի Հայոց առաջնորդարանի թանգա-
րանում: 

Թավրիզի Հայոց առաջնորդարանի թանգարանի վավերագրերից 
Մակվի Ս. Թադեի վանքին վերաբերող մի շարք վավերագրերի պարսկե-
րեն տեքստերը հրատարակվել են Իրանում 1971 ֊ 72թ. տպագրված 
«Հուր» ամսագրի համարներում: Այս և մի շարք այլ (ընդամենը 18) 
պարսկերեն վավերագրեր ընդգրկվել են Ա. Հախնագարյանի ատենա-
խոսության մեջ2: 

Վանքի պատմությանը վերաբերող Մատենադարանի հրովար-
տակներից երկուսը հրատարակվել են Հ. Փափագյանի կողմից «Մատե-
նադարանի պարսկերեն հրովարտակների» առաջին պրակում3: Այդ 
հրովարտակներից առաջինը Աղ-Կոյունլու Ռուսթամ փադիշահի 1493թ. 
հրովարտակն Է ոպղված Սարգիս կաթողիկոսին, որով կարգադրում Է 
նեղություն չտալ Մակվի Ս. Թադեի վանքի վանահայր Զաքարիա վար-
դապետին: Երկրորդը Սեֆյան շահ Թահմազ Ա-ի 1562թ. հրովարտակն Է 
Մակվի Ս. Թադեի վանքի հանդի սահմանների ու ոռոգման կարգի և 
«Կարիգ, Մահլազան և Կորուղ» գյուղերից գանձվող եկեղեցական տուր-
քերի մասին: 

Բացի վերոհիշյալ հրովարտակները Երևանի Մատենադարանում 
պահվում են Ս. Թադեի վանքին վերաբերող շուրջ 30 պարսկերեն վավե-
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րագրեր, որոնց ուսումնասիրությանն ու հրատարակումը կարող է նոր 
մանրամասներով ա ճշգրտումներով հւսրստացնեւ նրա սւատմությունը: 

Ս. Թադեի վանքի ընդարձակ թեմի ու վիճակի մեջ ըստ XVIII դա-
րի կաթողիկոսական կոնդ՜ակների մտնում էին «Թավրիզը, Մաժանդարը, 
Տուխուրկանը, Մարաղան, Խոյը, Չորսը, Մակուն ե դրանց բոլոր շրջակա 
գյուղերը , նաե Բայսպեաը, Սահաթը և Սիանդանուն : Վանքին է պաւո-
կանհ] նաև Ղարիդ, Մահլւսզան ևՂորուղ (կամ Կորուղ) գյուղերի6 չրաղ-
լըղը7 գանձելու իրավունքը8, որււնց նկատմամբ հավակնություններ է ու-
նեցել նաև Դարաշամբի Մաղարդա (Ստեփանոս Նախավկայի) վանքը: 
Դարեր շարունակ այս գյուղերը երկու վանքերի վեճի առարկան են ե-
դել': Պահպանվել են մի քանի հրովարտակներ, որոնք հաստատում են 
այո գյուղերից չրաղլըղ հարկը ստանալու Ս. Թադեի վանքի իրավուն-
քը , ինչպես նաև՝ հրովարտակներ և կաթողիկոսական կոնդակներ, ո-
րոնք հաստատում են այդ գյուղերի գտնվելը Ստեփանոս Նախավկայի 
վանքի թեմի և վիճակի մեջ": 

Վանքն ունեցել է խոշոր կալվածքներ: XX դարի սկգբին Ֆրանգ-
յանը Ս. Թադեի վանքի վանահոր վկայության հիման վրա թվում է 
հետևյալ գյուղերը որպես անցյալում Ս. Թադեի վանոին պատկանող 
բնակավայրեր՝ «Մըզրա12, Իւմրի-դաշ13, Ղարաքիփսա14, Դիպակ-ոաշ15, 
Ադբուլաղ16, Ղարաթուլքի", Սոնա-Բուլադ18, Աղդաշ19, Սսւհլազան , Կո-
րուղ21, Նուշիկ, Քէոհրևան22, Չորս23, Ռահան24»՝ նշելով նրանցից յուրա-
քանչյուրի մոտավոր հեռավորությունը վանքից25: Սակայն այս գյուղերը, 
որոնցից շատերը դեռևս 1828թ. դեպի Ռուսաստանի տիրապետության 
տակ անցած հայկական տարածքները կազմակերպված արտագաղթի 
հետևանքով հայերից լքվել են ու այժմ կամ անբնակ են կամ՝ վերաբնա-
կեցված իրանցի թուրքերի կամ քրդերի կողմից, տարբեր ժամանակնե-
րում և տարբեր ձևերով կամ տարբեր հարկերի գանձման իրավունքով են 
պատկանել Ս. Թադեի վանքին: Վանքի կալվածքների մասին առատ 
տվյալներ են պահպանվել հայերեն ու պարսկերեն վավերագրերում, 
ինչպես նաև հայոց ձեռագրերի հիշատակարաններում: 

Դեռևս հնագույն ժամանակներից Ս. Թադեի վանքը իր բաժինն 
(հւսկկաբե26) է ունեցել Ղարաքիփսա գյուղի քյարիզից (ստորգետնյա 
ջրանցք), որ հաստատված է եղել 6 մասից 3-ի չափով: 

Հայկական աղբյուրները սկսած 1656 թվականից մատնանշում են 
Վարագնակերտում Ս. Թադեի վանքի ընդարձակ կալվածքների գոյութ-
յան փաստը : Մատենադարանի մի շարք կալվածագրերի բովանդա-
կության համաձայն՝ 1663թ. գնվում ու Մակվի Ս. Թադեի վանքին վակֆ28 

է արվում Ցոմրիդաշ գյուղի29 6 դանգ30 մուլքը, 1685/1686թթ.՝ Ղարաքիփ-
սա գյուղն ամբողջովին31: 1680թր. կազմված շար՛ի32 արձանագրությամբ 
հաստատվում է ավեփ վաղ շրջանում գնված Նուշիկ (Քեշիշփք) գյուղի 
վակֆային պատկանելությունը Թադեի վանքին33: Հայերեն մի քանի վա-
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վերագրեր ես վկայում են վանք]ւ Նուշիկում ունեցած կալվածքների մա-
սին34: Նույն շրջանում կազմված մեկ այլ շար՛ի արձանագրություն հաս-
տատում է Շուրաք մազրայեի35 պատկանելությունը Ս, Թադեի առաջ-
նորդ Սարգիս վանահորը36: 

XVII դարի երկրորդ կեսին Ս. Թադեի կալվածքների մասին հա-
տակ հոգ են տանում վանքի Իսահակ Մակվեցի և Սարգիս Կաֆայեցի 
առաջնորդները: Նրանց նախաձեռնությամբ են գնվում վերը նշված կալ-
վածքների մի մասը, նաև կազմվում համախոսականներ ի հաստատումն 
վանքին պատկանող կալվածքների: 1679թ. կազմված հայերեն կալվա-
ծագրում թվարկվում ու հաստատվում են վանքի կալվածքները Նուշի-
կում, Վարագնակերտում ու Մակվում37: Պարսկալեզու մեկ այլ համա-
խոսական Մակվի, Չորսի, Սալմաստի ու Խոյի մի շարք հեղինակավոր 
անձանց ու պետական պաշտոնյաների անուններից հաստատում է, որ 
Մակվի մահալի Յոմրիդաշի Մուհամմաււքենդ, Ղարաքիլիսայի Քոնդեզ-
քենդ, Ռեյհանլուների Շուրաք և Դիբաքի Շամսիքենդ մագրայեները 
գնված լինելով Ղարաքիլիսայի Սարգիս ու Սահակ առաջնորդների հող-
մից, օրինական կալվածագրերի հիման վրւս պատկանում են նրանց3 : 

Կալվածագրերի հիման վրա հաստատվում են նաև վանքին 
պատկանող այգիների ու հողային կալվածքների գոյությունը Մակու և 
Խոյ40 քաղաքներում, Խոյի շրջանի Դիզւս գյուղում , «Կօհրօվանում»42 և 
այլ վայրերում, որոնց անվանումները չեն նշվում43: 

1824 թվականին Ս. Թադեի վանքի առաջնորդ Բարսեղ եպիսկոպոսը 
կազմում է վանքի Դեհխարղանում, Խոյում և Բայազեստւմ ունեցած կալ-
վածքների ցուցակը: Այդ ցուցակում հստակ նշվում են այդ շրջանում վանքի 
ենթակայության տակ գտնվող ութ հողային տարածքներ Դեհխարղանում, 
Խոյ քաղաքում և նրա շրջակա «Քէնէյի, Ցոնջւսլըխ» վայրերում , ինչպես 
նաև նախկինում վանքին ենթակա, բայց այդ ժամանակներում արդեն վան-
քի տնօրինության տակից դուրս եկած կալվածքները Խոյի մոտ գտնվող 
«Փեոայ և Քէնէյի» և Չորսի նահանգի «Տիզէ» գյուղերում45: Ցուցակից ակն-
հայտ է դառնում, որ վանքն ունեցել է մեկ տասնյակից ավելի տներ Խոյում 
ու Բայազեստւմ, որոնք վարձով էին տրվում: 

Ղարաթուլքի գյուղից հարկագանձումներ անելու իրավունքը Ս. 
Թադեի վանքին է շնորհվում 1814թ. թագաժառանգ Աբաս Սիրզայի հրա-
մանագրով4 և հետագայում՝ XIX դարում, մի քանի անգամ վերահաս-
տատվում այլ հրովարտակներով47: 

Ընդհանրապես XIX դարի առաջին կեսում Սիմեոն արքեպիսկոպո-
սի առաջ նորդության տարիներին Ս. Թադեի վանքը վերանորոգվում ու բա-
րեկարգվում է՝ դառնալով Ատրպատականի Հայոց առաջնորդարանը48: Ա-
մենայն հավանականությամբ թագաժառանգ Աբաս Միրզան մտադիր էր 
Ատրպատականում ստեղծել նոր հոգևոր կենտրոն հայության համար ի 
հակադրություն էջմիածնի, որը դարձել էր Ռուսաստանի ուժեղ ազդեցութ-
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յան ոլորտներից մեկը: վերանորոգման ընթացքում, որին լայն օժանդա-
կություն էր ցուցաբերում Ատրպատականի կառավարիչ թագաժառանգ Ա-
բաս Սիրգան, վանքի կենտրոնական ու արևմտյան պատերի սև քարերը 
վտխարինվում են սպիտակով, իսկ նրա գփւավոր մուտքի վերևում պարսկե-
րեն նասթաալիղով արձանագրվում է թագաժառանգի կալմից կատարված 
այդ կարևոր գործի մասին: Պահպանվել են Աբաս Սիրգայի հրամանագրե-
րը՝ հրապարակված Ս. Թադեի վանքի առնչությամբ, որոնք վկայում են թա-
գաժառանգի կոդմից ինչպես վանքին ցուցաբերած նյութական օժանդա-
կության49, այնպես էլ վանքի բաոօրրությանն ուղղված այլ միջոցառումների 
ու հատուկ հոգածության մասին 

Սույն հոդվածի շրջանակներում թարգմանաբար կներկայացվեն 
Մակվի Ս. Թադեի վանքի պատմությանը վերաբերող երեք անտիպ հրո-
վարտակներ: 

Մատենադարանի կաթողիկոսական դիվանի թղթապանակ 4-ի վա-
վերագիր 118-ը Սհֆյան շահ Իսմայիլի 1516 թվականի հրովարտակն է՝ 
հրապարակված Մակվի Ս. Թադեի վանքի Ղարաքիլիսայի մագրայեի ու 
նրա հակկաբեի նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության նպատա-
կով: Ի հաստատումն այս հրովարտակի էր հրապարակվել շահ Թահմւսգի 
Ա-ի վերը նշված հրովարտակը, որն ընդգրկվել է Հ. Փափագյանի կազմած 
ժողովածուի մեջ որպես վավերագիր 16: Այն ամենայն հավանականութ-
յամբ Մատենադարանում ստացվել է Հ. Փափագյանի կազմած վերը նշված 
աոաջին պրակի հրատարակությունից ավեփ ուշ, քանգի հակառակ դեպ-
քում այն անկասկած կընդգրկվեր ժողովածուի մեջ: 

Կաթողիկոսական դիվանի, թղթ. 4, վավերագիր 119-ը Սեֆյան 
շահ Սեֆի Ա-ի 1633 թվականի հրովարտակն է, տրված ի հաստատումն 
Աբտազի վանքին տրված նախորդ շահերի (Իսմայիլ Ա, Թահմասպ Ա և 
Աբաս Ա51) վերոհիշյալ հրովարտակներով նշվող իրավունքների: Այս 
հրովարտակում նշվում է նրա հրապարակման համար Նոր Ջուղայի հայ 
մեծահարուստ վաճառականներ Խոջա Նազարի և Խոջա Սաֆրագի 
կողմից արված միջնորդության մասին, մի հանգամանք, որ մատնան-
շում է Սպահանի հայ ազդեցիկ անձանց կարևոր դերը հայոց վանքերի 
իրավունքների պաշտպանության գործում: Հարկ է նշել, որ վերոհիշյալ 
Խոջա Նագարի անունը նշվում է նաև շահ Սեֆիի 1629 և 1631 թվական-
ների հրովարտակներում, որոնցից աոաջինը հրապարակվել էր էջմիա-
ծինը տարեկան 100 թուման փիշքեշի պարտավորությունից ազատելու52, 
իսկ երկրորդը՝ Դարաշամբի Ստեփանոս Նախավկայի վանքից գանձ-
վող հարկերի և վանքի վանահայրությունը Պետրոս վարդապետին 
հանձնելու կապակցությամբ53: 

Մատենադարանի կաթողիկոսական դիվանի երկու հրովարտակ-
ներ տրված են Ս. Թադեի վանքին Նադիր (1735-1747թթ.) և Իբրահիմ 
շահերի (1748 ֊ 1749թթ.) անուններից54: Այս հրովարտակները հաստա-
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տում են Ս. Թադեի վանքի ազատված լինելը հարկերից և հրահանգում 
տեւլական իշխանություններին իրանա-թուրքական սահմանագծին տե-
ղի ունեցող անհանգստությունների ժամանակ վանքի հոգևպւսւկաննե-
րին անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերել: Այս հրովարտակները, որ հրա-
պարակվել են աոաջինը՝ 1743, իսկ երկրորդը՝ 1748 թվականներին, ու-
նեն գրեթե նույն բովանդակությունը, այսինքն՝ Իբրահիմ շահի հրովար-
տակը հրապարակվել է ի հաստատումն Նադիր շահի հրովարտակի: 
Սակայն այս վավերագրերից աոաջինը շահական հրովարտակի պատ-
ճենն է, իսկ երկրորդը՝ բնագիրը, որը մեգ է հասել ավեփ լավ վիճակում, 
քան նախորղը: Այս պատճառով ստորև ներկայացնում ենք միայն շահ 
Իբբահիմի հրովարտակը: 

Թարգմանություն 

Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 4, վավերագիր 118 
բնագիր, մեծ. 19 X 42սմ, գիր՝ շիքասթե - դիվանի 

Հանուն ողորմած ե գթառատ Ադա հի 
Ո՜վ Սոհամմադ, ո՛վ Ափ 

Հաղթական Իսմայիլ Բահադուր, 
Սեր խոսքը. 

[Շահ Իսմայիլ Ա-ի կնիքը] 

Օրերս Կարապետ վանահայրը տեղեկացրեց, որ Արքավինի55 

ռայաթները56 հողագործությամբ են զբաղվում Ղարաքիփսայի մագրա-
յեում, որը իրենց օրինական մուլքն57 է, բայց բսւհրաչե չեն վճարում: 
Ուստի կարգադրվեց, որպեսզի շար՛ին համապատասխան օրինական 
բահրաչեն ... վճարեն խնդրարկուին: Նմանապես տեղեկացրեց, որ որ-
պես Ղարաքիփսա մազրայեի հակկաբե Արքավինի գետից նրան հատ-
կացված է եղել վեց մասից երեքը: Մինչդեռ այժմ Արքավինի հողագործ-
ները շար՛ին ու ընդունված կարգին հակառակ խանգարում են հնուց 
հաստատված ձևով հակկաբեի տնօրինմանը: 

Ուստի կարգադրվեց, որպեսզի ըստ շար՛ի հին կարգով նշված 
մազրայեի հակկաբեն հատկացվի և ըմբոստություն ու հակառակություն 
տեղի չունենա: Մակվի ու Չալդրանի 9 ղազիները60 պարտավոր են այս 
կապակցությամբ շար՛ին համապատասխան գործադրել և ոչ մեկին ըմ-
բոստանալու հնարավորություն չտալ: Թող այս ընդունեն որպես խիստ 
կարգադրություն և շար՛ի էությամբ առաջնորդվեն: 

Գրվեց 922 թվականի զի ղաադհ ամսի 9-ին61: 
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Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիւ|ան, թղթ. 4, վավերագիր 119, 
բնագիր, մեծ. 18 X 40սմ, գիր՝ նասթաալիղ ֊ շիքասթե 

Իշխանությունն ԱԱահինն է: 
Շահ Իսմայիլր, թոդ արժանանա նւս [աստծո] ողորմածությանը 

Իմ մեծ պապ շահ Թահմասպը, թող հոդը նրա վրա թեթե փնի 
Իմ հայր շահը, թող Ալլահը նրա հոգին լուսավորի 

[Շահ Սեֆի մ-ի կնիքը] 

Արքայական հրւսման եդւսվ հետևյափ մասին. 
Ինչպես քրիստոնյա մեծատուններից լավագույն [Նոր] Ջուղայի 

Խոջա Նագարն ու Սաֆրագր տեդեկացրեցին, Ղարաքիփսա մսպրայհն, 
որի սահմաններն են Սնգուրակի լեռնանցքը, Ղրխբուլաղը62 և Հունաքի 
գերեգման[ոց]ը, որպես մուլք իրենց [վանքին] է պատկանում: [Նրանք] 
ներկայացրեցին դրախտաբնակ աշխարհակսղ Նորին Մեծության պար-
տադիր գործադրության ենթակա փարվանչեն63, որ հրապարակվել էր ի 
հաստատումն իր նախնիներ նախկին թագավորների հրովարտակների: 
Ըստ նրա' Արքավին գյուղի գետից նշված մազրայեի հակկաբեն հաս-
տատված է վեցից երեք մաս[ի չափով]: Եվ [նրանք] խնդրեցին Նորին 
արքայական Մեծության ստորագրությունը: Ուստի կարգադրեցինք, որ-
պեսզի այնպես, ինչպես, որ հին ժամանակներից մինչ այժմ հաստատ-
ված ու ընդունված է եղել, նույն կարգով որոշված համարեն. Արքավին և 
այլ գյուղերի ռայաթներից ոչ մեկը ապօրինաբար նշված մազրայեի հո-
ղային մուլքերը մուտք չպետք է գործի, նրանց հատկացված հակկաբեի 
նկատմամբ հավակնություններ ունենա և հին կարգուկանոնը խախտի: 
Քանի որ աշխարհակալ միապետի հրամանագրում նշված է, որ հնուց ի 
վհր Ղարիզ, Մահլազան ե Ղորուղ գյուղերի չրաղլըղը պատկանել է Ղա-
րաքիփսային, ուստի թող Դարաշամբի ռայաթներն ու քեդխուդաները64 

ոտնձգություններ չկատարեն և հին օրենքն ու կարգը չխախտեն: Այս-
պիսով անհրաժեշտ է, որպեսզի նույն օրենքին համապատասխան վար-
վեն, նրանց ունեցած ե այս կապակցությամբ հրապարակված դրախ-
տաբնակ Ջամշիդի փառքին արժանի Նորին Մեծություն շահի ու երկնա-
յին դրախտում բնակվող բարեբախտ տիրակափ մինչ այժմ գործող 
հրամանագրի բովանդակությանը հակառակ չվարվեն: Խոյի և Սակվի 
օլքայի65 հաքիմներն6 ու թիուլդարները67 թող գրվածին համապատաս-
խան կարգադրված համարեն ե նախկին հրամանագրերի բովանդա-
կությունն ու հին կարգը զանց չառնեն: Եվ այս թող ընդունեն որպես 
խիստ կարգադրություն, նրան չհակառակվեն ե ամեն տարի նոր հրա-
մանագիր չպահանջեն: 

Գրվեց 1042 թվականի ռաջաբ ամսին68: 
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Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 4, վավերագիր 131 
բնագիր, մեծ. 27.7 X 44սմ, գիր՝ նասթաալիղ ֊ շիքասթե 

[Իբրահիմ շահի կնիքը] 
Չկա Աստված բացի Ալլահից 

Նրանն է իշխանությունն ու զորությունը 

Արքայական հրաման եղավ հետևյալի մասին. 
Քրիստոնյա քահանաներից ու վանականներից լավագույն Ղա-

րաքիլիսայի Սինաս69 խալիֆայի հանդեպ ունեցած շահական ողորմա-
ծությամբ ու անսահման գթասրտությամբ [հաշվի առնելով] նրա նվիր-
վածությունն ու ծառայությունները, նաև այն, որ ըստ հանգուցյալ մեծ 
հորեդբոր, թող հողը նրա վրա թեթև լինի, և Իրանի ու Ռումի (Օսմանյան 
Թուրքիա) դրախտաբնակ միւսպետների ոաղամների71 բովանդակութ-
յան, Ղարաքիլիսա գյուղը եղել է հիշյալ վանքի վակֆը, իսկ գյուղի բնա-
կիչները, լինելով նրա սպասւսվորները, մաաֆ են եղել դիվանի մութսւ-
վաջջեհաթից 2, Մեր արքայական Մեծությունը նույնպես կարգադրե-
ցինք նրանց դիվանի'3 պարտավպտւթյուններից, ինչպիսիք են ջիզյան74, 
այլ մութավւսջջեհաթն ու սադերաթր75. ավարիգաթը7'', չոբանբեկին77 և 
ւսյլն, մուաֆ ու մուսալլամ'8 ճանաչել, որպեսզի իրենց հարկերը հիշյալ 
մուլքերի եկամուտների հետ ծախսեն նշված վանքի ու նրա բնակիչների 
վրա: Բացի հիշյալ գյուղից, որտեղ էլ, որ ւսյդ վանքի վակֆային մուլքերը 
գտնվելիս լինեն, նույն կարգով մուաֆ ու մուսալլամ հայտարարեցինք: 
Երևանի ամիլները79թալ հիշյալ գյուղի ու նշված վանքի այլ վակֆային 
մուլքերի հարկերը իրենց աբվաբ-ե ջամից8 հանեն և ոչ մի դինար չպա-
հանջեն: Սուրհանդակները, ճանապարհների հսկողներն ու հարկահա-
վաքները թող վանքի առևտրական կամ այլ գործերով տարբեր կողմերը 
գնացող-եկող սևագլուխներին ճանապարհին ու վիլայեթներում81 չնեղեն: 
Քանի որ հիշյալ գյուղը գտնվում է Ռումի ու Քրդստանի սահմանագծի 
վրա, և հաճախ ավազակներն ու ավարառուները ոտնձգություններով 
նեղում են նրանց, ուստի Երևանի, Խոյի ու Դումբուփ հաքիմները թող 
նրանց ներխուժման ժամանակ [վանքին] անհրաժեշտ օգնություն ցու-
ցաբերեն: Վիլայեթների հաքիմները պետք է թույլ տան, որպեսզի նրանք 
միմյանց հետ ըստ իրենց սովորության ու կարգի վարվեն և այս կապակ-
ցությամբ նրանց չնեղեն: Գնացող-եկողներից թող աոանց դատական 
հիմքի դինւսր ու հացահատիկ չպահանջեն ու չանհանգստացնեն: Որ-
տեղ էլ, որ այդ գյուղից ցրվածները լինեն, ոչ ոք չպետք է նրանց ետ բե-
րելուն խոչընդոտի, այլ պետք է գաղթեցնի նրանց հին բնակավայրը, որ-
պեսզի [այնտեղ] բնակվեն և հանգիստ զբաղվեն հավիտենական պե-
տության հարատևման համար աղոթելով: Այս թող ընդունեն որպես 
խիստ կարգաւլրությսւն և այն իրենց պարտականությունը համարեն: 

Գրվեց 1161 թվականի սրբազան մուհարամ ամսին 2: 
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^̂ я՚̂  д-î u ̂ IjjJI » i j j ^ a ü 

362 



363 



KRISTINE KOSTIKYAN 

TIIE PERSIAN DOCUMENTS ON THE MONASTERY 
OF ST. THADDEUS IN MAKU 

The article contains a short review of the prcsent State of ihe study of Persian 
historical documents referring to the history of the monastery of St. Thaddeus the 
Apostlc. The information of the Armenian and Persian historical documents 
represented by the author in the article, State of the belonging of the Mazrayehs of 
Qarakilisa, Yomridash, Dibak and Reyhanlu Villages in XVII-XVIII ccnturies to the 
monastery of St. Thaddeus, also of the existence of some land and other estates of the 
monastery in other villages and towns of Azerbaijan in Iran. The cxistcnce of some 
estates in Varaknakert and Nushik, now non-existent Armenian villages of Azerbaijan 
in Iran is evident from the content of sevcral deeds of purchase. The right of the 
monastery to have the chiraqliq tax from the villages of Qoruq, Mahlazan and Krcrets, 
confirmed by some royal decrees was often dispuled by the monastery of St. 
Stepannos Nakhavka and granted to this monastery. The right of having the State taxes 
of Qaratulki Village was granted to the monastery in 1814 by the decree of crown 
prince Abbas Mirza and later, in XIX Century, confirmed for several times by the 
decrees of other rules. 

Author presents three unpublished Persian decrees referring to the history of 
the monastery issued by Safavid shahs Ismayil I in 1516 and Safi I in 1633, shah 
Ibrahim in 1748 with their Persian texts, Armenian translations and necessary 
commentaries in the article. 
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ներկայումս մտնում է Մակվի նահանգի Սիյահ Չեշմե գավաոի Չալդրանի 
շրջանի մեջ, Սիյահ Չեշմեից 15 կմ դեպի հյուսիս-արևեյք ( W ^ лгт-

TjLijjl ji ՜ л jlL». ((jijji յյձԼյւ у* -у • Հ ՛• к jj): 

15. Ամենայն հավանականությամբ խոսքը X X դարում Մակվի նահանգի Սիյահ 
Չեշմե գավաոի Չալդրանի շրջանի մեջ մտնող Դիպակ ( Հ ^ յ ) բնակավայրի 
մասին է, որը գտնվում է Սիյահ Չեշմեից 20 կմ դեպի հյուսիս արևեյք (WY ^ 
ЛП"' .jl .յ 'П յ | ' .,,1 ,ք 11 -. , ^ L j l յ • -. . Հ'. Aj i V 

16. Աղբուլաղ - գյուղ Մակվա խանությունում: Գտնվում է Մակու քաղաքից 46 կմ 
հարավ, Կոտուրի ավազանի մի աովակի ափին, բարձրադիր ու գեղատեսիլ 
վայրում (Հայաստանի և հարակից շրջանների բառարան, հ. 1, Երևան, 1986, 
էջ 166): 

17. XX դարում այս գյուղը նշվում է Մակվի նահանգի Սիյահ Չեշմե գավառի 
Բաբւսջիքի գյոսլեբի թվում, Սիյահ Չեշմեից 20 կմ դեպի արևեյք (гя- ^ лиг-
•üLajLj jT „I .f JuLa. ijj'jjl ^L-iljJua. • Հ՛. •)' 

18. Սոնաբուլաղ (կամ Սունաբուլաղ - ձ ^ և ե . բ ն ա կ ա վ ա յ ր ը X X դարում նշվում 
է Մակվի Սիյահ Չեշմե գավաոի Բաբաջիկի շրջանի վարչական 
տարածքում՝ Սիյահ Չեշմեից 22.5 կմ դեպի հարավ-արևեյք (rr\ ^ ,\rr-
ijLajLjj jl Jj1՜- if jla. -tjljjl ̂ ՜՛1 _ ՚ ՜ • Հ' * j •)' 

19. Աղդաշ, գյուղ Մակվա խանությունում: Գտնվում է Մակու քաղաքից 33 - 34կմ 
հարավ-արևեյք, Զանգիմարի ավազանի մի գետակի ափին, նեղ հովտում 
(Հայաստանի և հարակից շրջանների բառարան, հ. 1, էջ 170): 

20. Մահլազան - գյուղ Իրանի Ատրպատականի Խոյ գավառում, Մակուի 
գավաոի սահմանի մոտ: Անցյալում եղել է մեծ ավան: Հիշատակված է 
«Ցուցակ ձեռագրաց»-ռւմ (էջ 189): 1890-ական թթ. ուներ 20-30 տուն հայ 
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բնակիչ, XVII դարի մի կիստվեր եկեղեցի ե հին գերեզմանատուն: Այստեղի 
հայ բնակչությունը 1828-29թթ. գաղթել է Նախիջևանի գավառը և այժմյան 
ՀՍՍՀ Սիսիանի շրջանի Սալվարդ գավառը (Հայաստանի և հարակից 
շրջանների բառարան, հ. 3, էջ 653): 

21. Ղորուղ ֊ Մակվի խանությունում, Ս. Թաղհի վանքից մոտ 15կմ 
հեռավորությամբ (Հայաստանի և հարակից շրջանների բառարան, հ. 3, էջ 
578): 

22. Խոսքն ամենայն հավանականությամբ Գոհարան (կամ Կոհրովան) գյուղի 
մասին է, որը XX դարում նշվում է Խոյի նահանգի էյվօղլի գավառում, Խոյից 
5.5կմ դեպի հյուսիս-արևելք ляг- ,т Ла. .jijji 
i j j j ) : Պահպանվել է նաև մի կալվածագիր, ըստ որի 1741թ. Ս. Թադեի 
վանքը գնել է մեկ կտոր այգի Գոհարան գյուղում (ՄՄ, Կաթողիկոսական 
դիվան, թդթ. 4, վավ. 40): 

23. Չորս - Ավան, գյուղաքաղաք, բերդավան Իրանի Ատրպատական 
նահանգում, Խոյի գավառում, Չորս գավառակի կենտրոնը, Խոյ քաղաքից 
37կմ հյուսիս: XIX դարի սկզբներին ուներ 200 տուն պարսիկ և հայ բնակիչ 
(Հայաստանի և հարակից շրջանների բառարան, հ. 4, Երևան, 1998, էջ 271): 

24. XX դարում Ռ-եյհանլու անվամր բնակավայր է նշվում Մակվի նահանգի 
Սիյահ Չեշմե գավաոի Չալդրանի շրջանում, Սիյահ Չեշմեից 9 կմ դեպի 
հյուսիս արևեք (ifs лгг- .,jL»jLijjT ձնւ*յյ1 Я aL». . J j j I „ i l j j l յ կ . • <••»jj): 

25. Ֆրսւնգեան, Ատրպատական, Թիֆփս, 1905, էջ 30 - 31: 
26. Հակկարե - «Այսպես էր կոչվում ջրի այն բաժինը, որ հատկացվում էր տվյալ 

հողամասի, հանդի, այգու և, առհասարակ, որևէ մշակելի տարածության 
ոռոգման համար» (Հ. Փափազյան, Մատենադարանի պարսկերեն 
հրովարտակները, պրակ I, էջ 111): 

27. ՄՄ, կաթողիկոսական դիվան, թդթ. 242, վավ. 138, 139, 145; 
Ժամանակագրություն, ՄՄ, ձեռ. 8233, էջ 259: 

28. Վակֆ - l ü j - Բաոացի նշանակում է «կանգ առնել», «ամրանալ»: Այսպես 
էին կոչվում եկեղեցիներին կամ մզկիթներին նվիրված՝ վակֆ արված հողերն 
ու այլ ստացվածքները, որովհետև, նվիրվելով որևէ կրոնական 
հաստատության, դրանք այլևս ենթակա չէին ոչ մի կարգի օտարման և մնում 
էին որպես եկեղեցու կամ մզկիթի մշտական սեփականություն և որպես 
այդպիսիք ազատվում էին պետական հարկերից (Հ. Փափազյան, նշվ. աշխ., 
պրակ I, էջ 120): 

29. Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարան (այսուհետև՝ ՄՄ), Կաթողիկոսական 
դիվան, թդթ. 4, վավ. 120, 121: 

30. Դանգ - tiil j - Կալվածատիրական՝ մուլքային գյուղերից ստացվող ամբողջ 
եկամուտը կամ ռենտան, որ սովորաբար կոչվում էր «մուլք», դիտվում էր 
որպես մի ամբողջություն և, ծանրության մանր միավոր «միսղալ»-ի նման 
բաժանվում էր 6 դանգի: Գյուղերի մոզքերը առուծախի էին ենթարկվում 
ինչպես ամբողջությամբ, որ կոչվում էր «շեշդանգ - • <՚.ւ ՝ t.» (վեց դանգ), 
այնպես նաև մի քանի, երբեմն էլ մեկ, կես կամ քառորդ դանգով, որ 
անվանվում էր «թասուջ» (Հ. Փափազյան, նշվ. աշխ., պրակ II, Երևան, 1959, 
էջ 213): 
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31. LTLT, Կաթողիկոսական դիվան, թդթ. 4, վավ. 127: 
32. Շար' - է չձ - Մուսուլմանական գփււսվոր, կրոնական, հոգևոր օրենսդրսւ-

կան-դատական խորհուրդ, որին մասնակցում էին տվյալ վայրի բարձրաս-
տիճան հոգևորականները (Հ. Փափազյան, նշվ. աշխ., պրակ I, էջ 117): 

33. ՄՄ, Կաթողիկոսական դիվան, թդթ. 4, վավ. 125: 
34. ՄՄ, Կաթողիկոսական դիվան, թդթ. 242, վավ. 139,143: 
35. Մազրայե - «x . j> - հացահատիկի հող, գյուղակ, որ պատկանում է մայր գյու-

ղին: 
36. ՄՄ, Կաթողիկոսական դիվան, թդթ. 4, վավ. 134: 
37. ՄՄ, Կաթողիկոսական դիվան, թդթ. 242, վավ. 139: 
38. Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 1բ, վավ. 189: 
39. ՄՄ, Կաթողիկոսական դիվան, թդթ. 242, վավ. 144: 
40. ՄՄ, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 242, վավ. 161: 
41. ՄՄ, Կաթողիկոսական դիվան, թդթ. 4, վավ. 129: 
42. ՄՄ, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 4, վավ. 40, թղթ. 242, վավ. 159: 
43. Կան այնպիսի հայերեն կալվածագրեր, որոնցում նշված չէ կալվածքի 

գտնվելու վւսյրը, այլ նշվում է միայն նվիրատուի անունն ու կալվածքի 
բնույթը, հողային տարածք, տուն կամ այլ անշարժ գույք (տե՛ս ՄՄ, 
Կաթողիկոսական դիվան, թդթ. 242, վավ. 140,150,155,172:) : 

44. ՄՄ, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 50, վավ. 492սւ, էջ 1: 
45. ՄՄ, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 50, վավ. 492ա, էջ 2: 
46. ՄՄ, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 4, վավ. 138: 
47. ՄՄ, Կաթողիկոսական դիվան, թդթ. 4, վավ. 139,140, 149; նաև՝ Das 

Armenishe Thaddäuskloster in Der Provinz West Azerbaidjan in Iran, doc. 14: 
48. Ֆրանգեան, նշվ. աշխ., էջ 30: 
49. ՄՄ, կաթողիկոսական դիվան, թդթ. 4, վավ. 137: 
50. ՄՄ, կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 4, վավ. 135,136,143: 
51. Շահ Աբաս Ա-ի անունից 1611թ. հրապարակվել է հրովարտակ, որը 

վերահաստատում է Ղարաքիլիսա մազրայեի վանքի կալվածք լինելը, նաև 
Ղարիզ, Մահլազան, ու Ղոբուղ գյուղերի չրաղաղի պատկանելությունը Ս. 
Թադեի վանքին և արգելում Դարաշամրի Մաղարդա վանքի 
հոգևորականների ոտնձգությունները դրա նկատմամբ (Das Armenishe 
Thaddäuskloster in Der Provinz West Azerbaidjan in Iran, Doc. 11, հղում՝ 
«Հուր» ամսագիր, տետր 3-4,1971): 

52. Հ. Դ. Փափազյան, նշվ. աշխ., պրակ 1, վավ. 19: 
53. Նույն տեղում, վավ. 20: 
54. ՄՄ, կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 4, վավ. 41, 131: 
55. Արքավուն կամ Արքավին (ÜJJSJD անունով մի գյուղ ներկայումս նշվում է 

Մակվի մարզի ( o l i - ^ i ) Սիյահ Չեշմեի գավաոի ( յ ^ ) գյուղերի թվում, 
Սիյահ Չեշմեից 19 կմ դեպի հարավ-արևեյք (\ս ^ лгт- ^ U j L j J T jLi^l я յ_Ա. 

56. Ռայաթ - Հ ֊ յ լ յ - Սկզբնաղբյուրներում գործ է ածվում հպատակ և հարկատու 
ժողովրդի, հատկապես նստակյաց, հողագործ գյուղացիության իմաստով: 
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Իսկ խաշնարած քոչվորությունը կոչվում էր «իլւսթ - o iU» և ավելի արտղնյւսլ 
վիճակում Էր գտնվում (Հ. Դ. Փափազյան, նշվ. աշխ., պրակ I, Էջ 118): 

57. Սողք - ^ - սեփականություն, տիրույթ, ժառանգաբար ստացած կամ դրա-
մով գնած ու սեփականություն դարձրած հող կամ այլ անշարժ կալված (Հ. 
Դ. Փափազյան, նշվ. աշխ., պրակ 1, Էջ 115): 

58. Բահրեչե - ч ֊ - ^ - Այսպես էր կոչվում հողագործ գյուղացիության կողմից 
կալվածատիրոջն ու պետությանը վճարվող հողային ոենտւսն, որի 
պետությանը հատուցվող մասը կոչվում Էր «բահրաչե-հ դիվանի» ( ^ I ^ J 

իսկ կալվածատիրոջը հատուցվողը՝ «բահրհչհ-ե մափքանե» (o lüL . 
Կ-յ+i) (Հ- դ - Փափազյան, նշվ. աշխ., պրակ 1, Էջ 106): 

59. Չալդրան - Վայր («շրջան») պատմական Ատրպատականում, Արարս գետի 
աջակողմյան Բւսլըկ վտակի հովտում (Հայաստանի և հարակից շրջանների 
բառարան, հ. 4). որտեղ 1514թ. տեղի ունեցած վճռական ճակատամարտում 
Սեֆյան Իրանը պարտություն Է կրում Օսմանյան զորքերից: Չալդրւսնը XX 
դարում Ս՚ակվի մարգի Միյահ Չեշմե գավաոի գյուղական շրջաններից մեկն 
Էր, որին հյուսիսից սահմանակից Էր Ղալադարասին, հարավից՝ Ավաջիկը, 
արևելքից՝ Սոքմանաբադը և արևմուտքից՝ Բաբւսջիքը (\üf ^ лиг- ,uU_jL,_,jT 
yU-l .ք njljJ „iLjlji?. .iu»_>i): 

60. Ղազի - լ^-ilj - Դատավոր, շար՛ի դատական ատյանի պետը, որը նշանակ-
վում էր բարձրաստիճան հոգևորականության շարքերից, որը շարիաթի 
օրենքով քննում Էր քաղաքացիական ու քրեական գործերը (Հ. Դ. 
Փափազյան, նշվ. աշխ., պրակ II, Էջ 222): 

61. 1516թ. դեկտեմբերի 5-ը: 
62. Ղրխբուլաղը ներկայումս մտնում Է Մակվի մարգի Սիյահ Չեշմե գավաոի 

Չալդրանի շրջանի մեջ: Գտնվում Է 17.5 կմ Միյահ Չեշմեից դեպի հարավ 
արևեյք (rür ս*. лгг- . j U j U j i l (jU-l -f Л?- -о1 JJ1 u i L J i ՛ Հ ՛ . * _ > j ) : Ըստ Ե. 
Ֆրանգյանի այս գյուղը «շինսսծ Է Շաւարշանի աւերակների վրա», որտեղ 
մինչև XIX վերջերը հայեր Էին բնակվում (Ե. Ֆրւսնգեան, նշվ. աշխ., Էջ 23): 

63. Փարվանչե - ч-jjljjj - Պաշտոնական գրություն, հրամանագիր, հրովարտակ 
(Հ. Դ. Փափազյան, նշվ. աշխ., պրակ 1, Էջ 122): 

64. Քյադխուդա - laä-մւճ - Այսպես Էին կոչվում գյուղական ավագները: Մակայն 
չպետք Է հասկանալ միայն գյուղի «գեղջավագ»-ի, «տանատերի» կամ 
«ոեսի» իմաստով, մի գյուղում կարող Էին փնելմի քանի քյադխուդաներ, 
դրանք փաստորեն գյուղի ավագների կամ «աղսախկսղների» (պարսկ. -
«ոիշսեֆիդ») խորհրդի անդամներն Էին, որոնք այգ անունը ստաց եւ Էին 
երբեևէ գյուղի տանուտեր եղած ժամանակ: Այդ պաշտոնից ազատվելուց 
հետո էլ նրանք շարունակում էին կոչվել քյադխուդաներ ու մասնակցում էին 
ավագների խորհրդին (Հ. Դ. Փափազյան, նշվ. աշխ., պրակ I, էջ 122): 

65. Օյքա - Uli - Հողային այնպիսի տիրույթներ, որոնք որպես ավատ տրվում 
էին քոչվոր ցեղերի պարագլուխներին և բարձրաստիճան 
զինվորականությանը՝ ամիրներին: Օյքա ստացող ամիրները պարտավոր 
էին պահանջված դեպքում որոշյալ քանակությամբ զորք տրամադրել 
կենտրոնական իշխանությանը: Օլքայի ամիրները իրավունք ունեին 
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աոանձին դրոշակ ունենալն հանդիսավոր երթերի ու զորւսշարժերի 
ժամանակ հատուկ թմբուկներով թմբկահարել (Հ. Դ. Փափազյան, նշվ. աշխ., 
պրակ I, էջ 123): 

66. Հաքիմ - fSU. - Գավաոաւցետ, քւսղաքացիական դւստավոր (Հ. Դ. 
Փւսփագյան, նշվ. աշխ., պրակ I, էջ 111): 

67. Թիուլդւսր - j i j J - Այսպես էին կոչվում այն բարձրաստիճան զինվորական-
ները, պեաւսկան պաշտոնյաներն ու ամիրները, որոնք ոոճիկի դիմաց ստա-
նում էին շրջւսնից, գյուղերից կւսմ աոանձին զյուղից գանձվող ամբողջ պե-
տական հարկերի կամ նրանց մի մասի գանձման իրավունքը, որպես «թիուլ»: 
Խոշոր թիուլդարներն իրենց տրված օբյեկտների բնակչության նկատմամբ, 
թիալղարության ժամանակաշրջանում հաճախ ունենում էին նաև 
վարչական ու դատակւսն իրավունք (Հ. Դ. Փափազյան, նշվ. աշխ., պրակ I, 
էջ 109): 

68. 1633 թվականի հունվարի 12 - փետրվարի 11: 
69. Մինաս վարդապետը Արտազի վանքի եպիսկոպոս էր օրհնվել էջմիածնում 

1741թ. ապրիլին (ժամանակագրություն, ՄՄ, ձեո. 8233, էջ 78բ): Ամենայն 
հավանականությամբ այս Մինաս վարդւսպետին է վերաբերում Ս. Թադևոս 
Աոսւքյալի տապանաքարերից հետևյալի գրությունը. «Տապանս սա է եղկելի 
Մինաս անուն վարդապետի , որ յւսջորդեւսց տանս Մեծին Ներզբաղմանց 
ժամանակի, ծառայ էր սա տեառն Սնծի Զաքարիա վարդապետի ՌՄ» 
(1751) (Das Armenishc Thaddäuskloster in Der Provinz West Azerbaidjan in Iran, 
p. 198)): 

70. Խափֆա - - Իրանում XVI - XIX դարերում խափֆա էին անվանում հա-
յոց կաթողիկոսներին, համարելով նրանց քրիստոնյաների մարգարեի՝ Քրիս-
տոսի հաջորդը: Այդ տիտղոսով մեծարվում էին նաե թեմական 
առաջնորդները և նույնիսկ վանքերի վանահայրերը (Հ. Դ. Փափազյան, նշվ. 
աշխ., պրակ II, էջ 220): 

71. Ռաղամ - քձյ - Պաշտոնական գրություն, թագավորական հրովարտակ (Հ. 
Դ. Փափազյան, նշվ. աշխ., պրակ I, էջ 119): 

72. Մութավաջջեհաթ - օ կ յ . j X * կամ վջուհաթ - iL» յ^- յ - «վաջհ - <^.յ»: Այս 
անվան տակ հասկւսցվում էին առհասարակ այն բոլոր հարկերը, որոնք 
գանձվում էին կանխիկ դրամով: Աղբյուրներում հանդիպում է նաև 
«թավաջջուհաթ - յԼ» ձևով (Հ. Դ. Փափազյան, նշվ. աշխ., պրակ I, էջ 
121): 

73. Դիվան - օ ՚ յ յ - 1 ՜ Պետական գործերի ատյան կամ գրասենյակ: Հասկացվում 
էր հատկապես պետության կամ նրա բարձրագույն օրգանի իմաստով (Հ. Դ. 
Փափազյան, նշվ. աշխ., պրակ I, էջ 108): 

74. Ջիզյւս - o j a . - Ռչ մուսուլման ռայաթներից (քրիստոնյաներ և հրեաներ) 
գանձվող գլխահարկ, որ կանխիկ դրամով գանձվում էր յուրւսքանչյուր չա-
փահաս աշխատունակ տղամարդուց: Յուրաքանչյուր զյուղից գանձվող 
ջիզյան հաշվված էր և ընդհանուր գումարով հարկային մատյաններում 
գրանցված՝ տվյալ գյուղական համայնքի անունով (Հ. Դ. Փափազյան, նշվ. 
աշխ., պրակ I, էջ 118): 

75. Սադհրաթ - oi j jLo - արտակարգ հարկեր: 

369 



76. Ավարիզւսթ - ^L-iji^t - Այս տերմինի տակ հասկացվում էր ռայաթների պար-
տադիր աշխատանքը զանազան արտակարգ պատահարների ժամանակ: 
Այս պարտավորությունը ես շատ հաճախ փոխարինվում էր դրամական 
տուրքով (Հ. Դ. Փափազյան, նշվ. աշխ., պրակ I, էջ 105): 

77. Չորանրհկի - - Տերմինը տրված է տեղական թյուրքական արտա-
սանությամբ, պարսկական արտասանությամբ պետք է կարդալ 
«չուփանբեկի»: Սա մեծ մասամբ կանխիկ դրամով գանձվող այն հարկն էր, 
որ գանձվում էր մանր եղջերավոր անասուններից (Հ. Դ. Փափազյան, նշվ. 
աշխ., պրակ II, էջ 228): 

78. Ս՜ուաֆ ե Մուսալլամ - յԱ- . - համանիշներ: Հարկերից ազատված, 
հարկային իմունիտետ վայելող, գործածված է ինչպես անհատների, այնպես 
նաև օբյեկտների վերաբերյալ (Հ. Դ. Փափազյան, նշվ. աշխ., պրակ I, էջ 
116): 

79. Ամիլ- - Դրանք այն պաշտոնյաներն էին, որոնք հաշվառման էին են-
թարկում բոլոր հարկատու օբյեկտները, չափում ցանքսերն ու այգիները, ցու-
ցակագրում բոլոր չափահաս աշխատունակ մարդկանց և ըստ այնմ որոշում, 
թե տվյալ օբյեկտից որքան հարկ պետք է գանձվի (Հ. Դ. Փափազյան, նշվ. 
աշխ., պրակ I, էջ 104): 

80. Արվաբ-հ ջամ' - է**. - Այսպես կամ միայն «ջամ՛ - • - ? » էր կոչվում հար-
կերի հաշվառման այն ձևը, երբ որևէ հարկատու օբյեկտից կամ աոանձին 
գյուղական համայնքից գանձվող բոլոր պետական հարկերը մանրամաս-
նությամբ հաշվվում էին և աոանձին-աոանձին հարկային մատյաններում 
գրանցվեւուց հետո ի մի էին բերվում և ի վերջո դրամական 
արտահայտությամբ արձանագրվում որքա՞ն հարկ պետք է վճարի և դրանից 
որքանը ո՛ր հարկի հաշվից (Հ. Դ. Փափազյան, նշվ. աշխ., պրակ I, էջ 103): 

81. Վիլայեթ - Հւյէյ - Երկիր, երկրամաս, նահւսնգ: Աղբյուրներում և վավերագրե-
րում գործածվում է փոփոխակի իմաստով: Երբեմն «վիլայեթ» անվան տակ 
հասկացվում էր մի ամբողջ երկիր, երբեմն ընդարձակ նահանգ, իսկ երբեմն 
նույնիսկ մեծ գավառ (Հ. Դ. Փափազյան, նշվ. աշխ., պրակ I, էջ 121): 

82. 1748թ. հունվարի 2 - փետրվարի 1: 
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ՍԱՄՎԾԼ աւԻՐԱԳՅԱՆ 

ՀԱ8ՈՑ ՆՈՐ ՈՒ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՐԵՎՈՐ ՄԻ ԱՂԲՅՈՒՐ* 

«Աղէտների յուշագիրը» օրագրության հեղինակ Հայկ Տեր-Աստ-
վածատրյանի ե անվանի հայագեա-թարգմանիչ Թագ. Ավգալբեգյանի 
ծանոթության ու ունեցած շվտւմների վերաբերյալ կենսագււական տեղե-
կություններ չունենք, բայց մի քանի կողմնակի իրողություններ կարծեք 
թե հավաստում են այդ: Թադ. Ավդալբեգյանը էջմիածնի Գեորգյան ճե-
մարան է ընդունվել 1895թ., իսկ Հ. Տեր-Աստվածատրյանը 1904թ. հրա-
տարակած «Բառարան հայ կենսագրութեանց» գրքի առաջաբանում ա-
սում է, որ նման աշխատանք ձեռնարկելու միտքը ինքը հղացել է 1896 
թվականից, երբ ուսանում էր հիշյալ ճեմարանում: Երկրորդ պարագան 
իրենց գործունեության առաջին տարիներին փաստորեն նույնական 
խորագրեր ունեցող աշխատությունների հրապարակումն է. ե հիրավի՝ 
Հ. Տեբ-Աստվածատրյանի «Խաչատուր Աբովյան» /1905, 30 էջ/ ե «Սի-
քայել Նալբանղյանց» /1908, 30 էջ/ փոքրածավալ մենագրությունների 
դիմաց այդ իսկ ւլեմքերին վերաբերող հետազոտություններ է հրապա-
րակել նաև Թադ. Ավդալբեգյանը՝ «Խաչատուր Աբովյան. գրական-
պաամական վերլուծություն» /1913թ./ և «Սիք այ ել Նալբանղյան. գրա-
կան-պատմական վերլուծություն» /1913թ./, «Հանգույցի լուծումը. Սիքսւ-
յել Նսղբանդյանի աշխարհայացքի բնորոշման խնդրի շուրջը» /1914թ./: 

Դասակից սաների ընդհանուր հետաքրքրությունները ձևավոր-
վում են նրանց ուսուցիչների ներշնչումներով, իսկ 1894-1899 թվականնե-
րին ճեմարանի տեսչությունը վարում էր հայագիտական հրատարա-
կություններով քաջ հայտնի Կարապետ Կոստանյանը, որը Ե. Տեր-Սի-
նասյանի վկայությամբ «կազմելէր այն ժամանակվա պայմաններում մի 
լավագույն ուսուցչական խումբ, որի անդամներն էին հայտնի գիտնա-
կաններ Կարապետ Տեր-Մկրտչանը, Գարեգին Հովսեփյանը, բանաս-
տեղծ Հովհաննես Հովհաննիսյանը, հռչակավոր մանկավարժ Սեդրսւկ 
Մսւնդինյանը, հանճարեղ երաժիշտ Կոմիտասը, Գերմանիայում իր ու-

* Սկիզբը տես«Մերձավոր և Միջին Արեեյքի երկրներ ն ժողովուրդներ», XXIII, 
ԵրԱան 2004, էջ 226-240: 
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սումն ավարտած Նիկ. Քարամյւսնը, Մանուկ Աբեղյանը, (վերջին ՛տա-
րում), հրապարակախոս ե գրականագետ Մինաս Բերբերյանը, մաթե-
մատիկայի և ֆիզիկայի ուսուցիչ Պետրոս Տիգրանյանը, հմուտ գրաբա-
րագետ Սեթ Հայտւթյունանը, պատմության և գերմաներենի դասատու 
բանասեր Ստեփան Կանայանր և ուրիշներ» *: 

Հայկ Տեր-Աստվածատբյանի հետաքրքրություններն ե հմտու-
թյունները կերպավորվել են այս միջավայրում ե այս երևեփների հայ-
ացքի ներքս, ուստի ստորև բհրվող նրա հրապարակումների ցանկը փով-
ին պատճառաբանված է ու հասկանալի. 

1. Ջան-գիւլում: 600 տուն յառաջաբանով և ծանօթութիւներով, 
ժողովեց՝ Հայկ Տեր-Աստուածատրեան, Պարիս, 1903,42 էջ: 

2. Բառարան հայ կենսագբւոթեանց. 1401-1904, պրակ Ա, Թիֆլիս, 
1904,181 էջ: 

3. Խաչատուր Աբովեան, Տփխիս, 1905, 30 էջ: 
4. Հայ վաճառականութիւնը Ռուսիայում. պատմական տեսութիւն 

վավերաթղթերով, Է-ԺԸ դար, Պարիս, 1906, 54 էջ: 
5. ՍիքայելՆալբանդեանց, Թիֆփս, 1908, 30 էջ: 
6. Նախապատմական կեանք կամ նախնի դարերի մարդը, Թիֆ-

փս, 1908, 32 էջ: 
7. Ուրաբտու և հայերի հայրենիքը քարտեզով, Թիֆփս, 1908,32 էջ: 
8. Համառօտ Հայոց պատմութիւն /З-րդ տպագրութիւն/: Սկզբից 

մինչև մեր օրերը, Թիֆփս, 1909,227 էջ: 
9. Դասագիրք էսպերանտո /միջազգային/ լեզուի, Թիֆփս, 1909,64 էջ: 
Չենք կարծում, թե թվարկածով ավարտվում են «Աղէտների յուշա-

գիրը» գրելուց առաջ Հ. Տհբ-Աստվածատրյանի ունեցած հրապարա-
կումները, բայց նրա պատրաստության ու հետաքրքրությունների շրջա-
նակը պարզելու միանգամայն գոհացուցիչ պատկեր են ներկայացնում: 
Ամենից առաջ վկայված ենք տեսնում ազգային հին ու նոր պատմութ-
յամբ, գրականությամբ ու բանարվեստով զբաղվելու նրա մղումը, իսկ 
այդ նշանակում է, թե հուշագրության էջերում եղած նրա գնահատութ-
յուններն ու ամփոփումները սոսկ օրվա անցուդարձից կատարված եզ-
րակացություններ չեն: Հայկ Տեր-Աստվածատրյանը հրաշափ գիտե, թե 
իրողության գրառած զարգացումները պատմականորեն ինչ կեցվածքի 
ու հարաբերակցության ծնունդ են և իրենցով ինչ ապագա են պայմանա-
վորում մայր ժողովրդին: Ի դեպ, դեռ ուսանողական տարիներից նա հե-
տամուտ է դեպքերի ու հանգամանքների, ազգային արժեքների վերկու-
սակցական գնահատությանը: «. . . ես առհասարակ ինձ, - գրում է նա 
«Բառարան հայ կենսագրությանց» առաջաբանում, - հեոու եմ պահել 

" Երվանդ Տեր-Մինասյան, հուշեր իմ կյանքից, Երևան, 2005, էջ 35: 
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դատողություն ներից, կոաակցություններց ե աշխատել եմ տալ այն բո-
լոր մանրամասները, որ այս կամ այն աղբյուրի միջոցով հասել է ինձ» 
(էջ Ե): Քիչ անց նորից հիշեցնում է. « . . . կրկնում եմ, որ ես մտադիր եմ 
այս գործս շարունակելու աոանց կուսակցությունների խտրության և ա-
մեն մի գործունյա մարդու համար գրելու այն, ինչ որ ինքն է» (է ջ է): 

Մեր հեղինակը այդպես կարող էր վարվել ե իրոք էլ կեցվածքը չի 
փոխել մատենագրության պատմության հարցեր արծարծեփս, բայց հու-
շագրության շարադրության տարիներին գրեթե անհնար էր այդ կեց-
վածքը անխախտ պահելը: Նախ՝ կուսակցական մոտեցումների տար-
բերություները որոշակի թուլացնում էին միասնականություն պահանջ-
վող վճռականությունը, իսկ օրակարգ եկած խնդիրները ծայրահեղ 
բախտորոշ էին ցեղասպանություն ապրած ժողովրդի մնացորդացը ինք-
նակա գոյություն ապահովելու համար: Դեպքերի ընթացքն ըմբռնելու և 
իր մասնակցությունը բերելու շահագրգռությունը ստիպել է նրան եղած 
ազգային կուսակցություններից նախընտրեփ համարել ժողովրդական 
անուն և սկզբունք որդեգրածը, անդամակցել նրան ե նույնիսկ որոշ դե-
րակատարություն ունենալ: 

Ստորե ներկայացվող դրվագը վերաբերում է Այսրկովկասի ժողո-
վուրդների ներկայացուցիչների միմյանց հանդեպ ունեցած վերաբերում-
ներին ու մտայնություններին ե ապա՝ թուրքերի հետ վարած բանակ-
ցություններում այդ ամենի դրսևորումներին: Հ. Տեր-Աստվածատրյանը 
վերլուծումների մեջ բավական զուսպ է, ուստի հաճախ գերադասում է 
ժամանակագրի սկզբունքով ներկայացնել իրար հաջորդող դեպքերը, ո-
րոնց իմացությունը այսօր մեծապես լրացնում է մեր պատկերացումները 
շուրջ հարյուրամյա անցյափ վերաբերմամբ: Կարելի է և ավեփն ասել՝ 
երբեմն համոզվում ես, որ այն ժամանակ ձևավորված կողմնորոշումներն 
ու մտայնությունները էական վտփոխություն չեն կրել և այսօր էլ իբրև 
գործոն աշխատում են: 

7 մարտի 
Պատուիրակութիւնը. Տրապիզոն 14 մարտի (ն. տ. և ըստ հ. տ. 

1/III). - «Օսմանեան կայսերական կառավարութեան պատուիրակութիւ-
նը պատիւ ունի յայտարարել, որ իր կառավարութիւնն անկեղծօրէն 
տրամադիր է բարի հարևանական յարարերութիւններ հաստատել 
Անդրկովկասում կազմակերպուող հանրապետութիւն ների հետ: 

Օսմանեան պատուիրակութիւնը խնդրում է Անդրկովկասեան 
պատուիրակութեանդ՝ ճշգրիտ յայտարարութիւններ անել յիշեալ հան-
րապետութեան էութեան, ձևի, քաղաքական ու վարչական կազմութեան 
մասին և հարցնում է, թէ այդ վերջինը կատարե՞լ է պետութեան կազմու-
թեան համար միջազգային իրաաւնքով պահւսնջաող պայմանները»: 

Անդրկովկասի պատուիրակութիւնը պատասխանել է՝ 
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«Անդրկովկասեան Սէյմի պատուիրակութիւնը պատիւ ունի 
հետևեալ յայտարարութիւն ւսնել մարտի 14-ին օսմանեան կառավարու-
թեան պատուիրակութեան կողմից արուած հարցումին: 

Անդրկովկասի կառավարութեան էութեան, ձեի և քաղաքական 
վարչական կազմակերպման հարցը հերթի է դրուած՛ նրան լուծելու եե-
ւլինւսկատր միակ մարմնի' Անդրկովկասեան Սէյմի կախից, որ ստեղծո-
ւած է ընտրական ընդհանուր իրաւունքի հիման վրայ ժողովուրդների 
կամքի սպատ արտայայտութեամր: Բօլշևիկեւսն յեղաշրջման րոպէից 
սկսած (27 հոկտ. 1917թ. հ. տ.) Անդրկովկասի տերրիտօրիայի վրւսյ դա-
դարեց ռուսական կենդրոնւսկան իշխանութեան գործունէութխնը ե մի 
նոր անկախ կառւսվւպտւթիւն յառաջ եկաւ, որ այժմ պատասխանատու 
է Սէյմի աուսջ: 

Անդրկովկասի այդ կառավարութիւնը մտաւ միջազգային յւսրա-
րերութխնների շրջանակի մէջ՝ ընդունելով Օսմանեան կառավարութեան 
առաջարկը նրան հետ հաշտութիւն կնքելու անկախ բանակցութխններ 
մւլելու մասին: 

Յետագայում Աէյմն ու Անդրկովկասեան կառավարութիւնը մի նոր 
քայլ արին այդ ոսլղութեամր, պատերազմող պետութիւն ների արտաքին 
գործերի մինիստրություններին բողոքի հեռագիր ուղղելով Բրեստ-Լի-
տովսկի հաշտութեան դէմ, Անդրկովկասին վերաբերող մաաււմ առանց 
իրենց գիտութեան և հաւանութեան կնքուած պայմանագիրը զուրկ հա-
մարեցին միջազգային իրաւունքի տեսակէտից որևէ նշանակութիւնից և 
ոչ-պարտադիր իրենց համար: 

Տրապիզոնի ներկայ հաշտութեան խորհրդակցութիւնը նոյնպէս 
միջազգային իրաւական կեանքի մի ակտ է: Այդ կերպով, Անդրկովկասը 
փաստօրէն մի պետութիւն է հանդիսանում, թէև իր անկախութեան մա-
սին պետութխններին պաշտօնական հաղորդագրութիւն չէ արել: 

Անդրկովկասեան պատուիրակութիւնը մեծ գոհունակութեամբ է 
նկատում Օսմանեան կառավարութեան անկեղծ մտադրութիւնը՝ Թուր-
քիայի և Անդրկովկասի միջև բարի հարևանութեան յարաբերութիւներ 
հաստատելու մասին և կատարեալ յոյս է յայտնում խորհրդակցութեան 
ցանկալի արդիւնքի մասին»: 

Հաց. - Հացի պակասութիւնն օրէցօր զգալի է դառնում, արդէն 
թերթերի մէջ գրում են, որ Պարենաարման կօմիտէն ուզում է գրուանքան 
դարձնել 96 կոպ.: 

Սարիղամիշում մարտի Տ-ին յայտարարուած է պատերազմական 
գրութիւն գեներալ Օդիշելիձէի հրամանով: 

Գես. Օդիշեւիձէ. - Խօսում են, որ էրզրումի գրաւումը հետևանք է 
գեներալ Օդիշեւիձէի դաւերի, նա հրաման է արձակել, որ մեր զօրքերը 
քաշռւեն դէպի պետական սահմանները, որով խռովութեան սերմեր է 
ցանել էրզրումի զօրամասի մէջ, որք երկսի է բաժանուել՝ ետ քաշոաղ-
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ներ ե ետ չքաշուողներ, որի հետևանքն եղել է ե Անդրանիկի կեանքի դէմ 
կատարած մահափորձը: Սիրելի հայե՛ր, մենք վրացիների հետ երբէ՛ք փ-
1աւ եփել չենք կարող ... 

ԱրղահաՕ. - Մահմեդականները (տեղացիները) գրաւելով Արդւս-
հանը, քրդերի հետ միասին նախապատրաստական գործողութիւն ներ 
են սկսել Կաըսը գրաւելու համար, ուր դիմում են նրանք մեծ մասսանե-
րով: Կարսից յւսրձակոտղների դէմ է ուղարկուել հայ-յունական մի զօ-
րախումբ պատերազմական կատարեալ պատրաստութեամբ: 

Բաթում և նաւատորմիղ. - Սև ծովի նաւատորմիղի այն մասը, որ 
կանգնած էր Բաթումի նաւահանգստամ, բօլշևիկ նաւաստիների տրսւ-
մադլտւթեան տակ փնելով. նաւաստիներն ուզեցել են վաճառել Թիւր-
քիային, սակայն այդ հասնելով Բաթումի կառավարութեան ականջը, 5-
ին մարտի առաւօտեան 4-5 ժամին նրանց շրջապատել են և թնդանօթւս-
յին մարտից յետոյ մի շոգենաւ ծովասոյզ անելով՝ մնացածները գրաւել 
են և բոլոր նաւտստիներին ձերբակալել: 

Կարս-\պ հեռագրում են, որ շրջանը լցուած է թուրք-թաթար, թուրք 
և քուրդ հրոսակախմբերով, որոնց շնորհիւ բոլոր ճանապարհները փա-
կուած են և կտրուած հեռագրաթելերը, այնպէս որ ոչ մի տեղեկութիւն 
չկւսյ շրջանից: ՍՆրդենիկում կռիւ է տեղի ունենում, իսկ Օւթու դրութիւնն 
անյայտ է: 

Արդանաջը գրաւուած է թիւրք զօրքերով, քաղաքը պաշտպանող 
յունական զօրամասը գերի է վերցրած : 

Անդրանիկը հրաժարական է ներկայացրել: 
Հայաստանի Ապահովութեան խորհուրդն ամեն տեղ հեռագրել է 

հետևեալ շրջաբերականը, «էրգրումը թողնուած է, այդ հանգամանքը 
բացասական ազդեցաթխն չպէտք է գործէ հայրենիքը պաշտպանելու 
գործի վրայ: Լիովին բաւարար ոյժեր կան գործը շարունակելու և դրու-
թիւնը կանոնաւորելու, ուստի առաջարկում ենք ձեզ՝ կրկնապատիկ ե-
ռանդով շարունակել աշխատանքը, կատարելապէս համոզուած, որ մեր 
նպատակը կիրա գործուի»: 

Կառավարութիւն. - Անդրկովկասեան կառավարութեան մէջ 
մենշևիկները ստանում են 5 տեղ, մուսավաթը՝ 4, դաշնակցութիւնը՝ 3 և 
սօցիալ յեղափոխականները՝ 2, 1-ական պատգամաւոր ունեցող կու-
սակցութիւն ներին բոլորովին տեղ չի տրտւմ: 

Ախալցխայի ու Աթասթումանի բոլոր ճանապարհները բռնուած 
են մահմեդական ասսզակախմբերով, որոնք թալանում են, տկլորացնում 
ամենքին, իսկ պատահող հայերին սպանում: 

Դարաչացեազ/ւ հայերը նոյն դրութեան մէջ են, ամբողջ գաւառը 
մնացել է մահմեդական աւազակախմբերի ձեռքին: 

Սէյմ. - Մարտի 5-ի նիստը պատմական նիստ էր և այդտեղ արդէն 
պարզուեց, որ բոլոր կուսակցութիւները համարեա միաբերան մեղադ-
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րում են մահմեդականներին իրրե երկիրն անարխիայի մաանալների, 
որտեղ ե գլխավոր թելը Արղահանի շրջանում կատարուած աներեսու-
թիւններն են, որից յետոյ քաղաքը գրաւել են ոչ թէ թիւրք կանոնաւոր 
գօրքերը, այլ ռուսահպատակ մահմեդականները: Մահմեդական պատ-
գամաւ որների լրբութիւնն այնտեղ է հասել որ իրենց կազմակերպած ա-
ւազակախմբերի ու կանոնաւոր անարխիայի թելը թողնելով պահանջում 
են պ ա շ տ պ ա ն ե լ մահմեդականներին յարձակումներից: 

Մարտի 3-ին Թիֆլիսամ բացուեցաւ Հայ ժողովյւդական կուսակ-
ցութեան քաղաքական Ակումբը: Խօսել է Սիքայէլ Պապաջանեանցը: 

8 մարտի 
Քարվանսարայից 6 մարտի հեռագրում են. «Փետրուարի 8-ին 

Շամշադնի շրջանի Չինար գիւղից Ղարաբադի կողմը գնացած հայ զի-
նոտրները, թուով 54 հոգի, Ջիրդախան գ]ււղի ե Ձեգամ գետի միջև գինա-
թափ են արուած բոլորը և մորթոտուած թիւրքերի կողմից»: 

Հայ-պարսկակաՕյարաբերութիւները. Թիֆւիսի թիւրքերի թաղից 
վերջերս հայերն սկսեցին գաղթել հայկական թաղերը, որ մեծ անհանգս-
տութիւն է պատճաոել թաղի պարսիկ բնակչութեան, ուստի վերջինս դի-
մել է պարսկական ընդհանուր հիւպատոսին, որը այդ առիթով տեսնուե-
ցաւ Հայոց Ազգային խորհրդի նախագահ Աւետիս Ահարոնեանի հետ: 
Ալ. Ահարոնեանը հաւաստիացրել է Շարիֆ-ադ-Դօուլէին, որ հայ ժողո-
վուրդը երբէք չի անիլ ոչ մի տխուր քայլ, բայց հարկաւոր է վերջ տալ այն 
պրօվակացիային, որ լայն տեղ է գտնում թէ Ատրպատականում և թէ 
այստեղ թուրք ու պարսիկ մասսաների մէջ հայերի դէմ: 

Հոգևորականներ - զինուոր. Գրչակ Սիքայէլ Աստուածատրեանը 
«Հորիզոն»-ի մէջ առաջարկում է գինոտրակոչի ենթարկել հայ հոգևորա-
կանների: Այստեղ ի հարկէ զարմանալու ոչինչ չկայ, եթէ ես աւելացնեմ, 
որ այդ Մ Աստուածատրեանը «տէրտէրի տղայ» է: 

Ռումանահայեր. - Ռումանիայից դուրս են եկել մօտ 3000 հայ 
գաղթականներ, որոնցից 7 մարտի Թիֆլիս հասան մօտ 25 հոգի, մնա-
ցածները գտնաւմ են Բաթումի և Օդեսսայի շրջանում: 

Վասպուրականի հայաթխնը Վանում կազմակերպել է ժամանա-
կաւոր հայկական կառավարութիւն և սկսել է գործել որպէս տեղական 
իշխանութիւն հայերէն լեզոավ: Կուսակցութիւնները համաձայնութեան 
են եկել, և նահանջի մասին խօսք անգամ չի լինում: Վանի նահանգային 
կօմիսսարն է Կոստանդին Համբարձումեան, Զինուորական գործերի կօ-
միսսար՝ Գրիգոր Բուլղարացի, Ներքին գործերու՝ Հմայեակ Մանու-
կեան, Երկրագործութեան՝ Արմենակ Մաքսապետեան, Ելևմտային՛ 
Սամուէլ Մեսրոպեան, Հանրային խնամատարութեան՝ Հայրապէտ Յով-
հանիիսեան, բժ. Ն. Ա. Տէր-Թովմասեան՝ Բժշկա-առողջապահութեան, 
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Պարենաարման գործերու՝ Ջաւ էն Կորկոտեան, Պօստ-հեռագրական՝ 
Ս. Զատեան: 

Կարաարգանը 6/III գրաւել են թիւրքերը: 
"Возрождение". - Այս վրացոց ռուսատառ թերթը, որ յատկապէս 

վրացի իշխանների ե թխրք-թաթարների միացեալ պրատկատոր խմբի 
թերթն է և հայերի դէմ գրելով էր գբաղուած, փակուած է Անդրկ. Կօմիս-
սարիատի հրամանով, որովհետև վերջերս ուղղակի գրել էր, թէ վրացինե-
րին ինչ, որ տաճիկները խլեն հայերից Կարսը և թէ նոյնիսկ գրաւեն բո-
լոր հայկական գաւառները, միայն թէ Վրաստանն ստանայ աւտօնօմիա 
և Բւսթումը մնայ վրացիներին: 

9 մարտի 
Վասպուարականի հայկական կառավարութիւնը կագմուել է ռուս 

գօրքերի հեռանալուց յեստյ, և կօմիսսարները գործի են անցել արդէն 
փետրուարի 1-ից: Վանից Իգդիր ճանապարհները բռնուած են քուրդ 
հրոսակախմբերով: 

Սէյմ. 7 փետր. քննում էր Հողային հարցը, և Հողային օրինագիծն 
ընդունւում է միաձայն: 

«Աշխատաւոր» -թերթը ժամանակատրապէս դադարել է հրատա-
րակուելուց խմբագրութեան կարգադրութեամբ, իսկ «Հորիզոնն» այսօ-
րուանից լոյս է տեսնում մեծացրած դիրքով: 

Հայ-փախստականներ. - Սարիղամիշ են հասել 10000 հայ 
փախստականներ: 

Կարաուրգան. - Մերոնք ետ են խլելթիւրքերից Կարաուրգանը: 
Հաշտութիւն. - Տրապիգոնից 9-ին մարտի հեռագրում են, որ Թիւր-

քիան Բրեստ-Լիաովսկի դաշնադրութիւնը համարում է պարաաւորեցու-
ցիչ նաև Անդրկովկասի համար և այդ հոգավ էլ խօսում են նրանց պա-
տուիրակները: 

ԱլԷքսանդրապօւից 8 մարտի հեռագրում են, որ Ազգային խորհր-
դի հեռագրի հիման վրայ գեներալ Նազարբէկեանը մարտի 1-ին Ալէք-
սանդապօլն ու գաւառը յայտարարել է պատերազմական դրութեան 
փայ. հրամանով բոլոր զինուորական կօմիտէները վերացուած են, հա-
սարակական-յեղավտխական հիմնարկութիւններին հրամայուած է 
չխառնուել զինուորական իշխանութեան կարգագրութիւնների մէջ: 

Ախալցխա. - Քաղաքում պաշարողական դրութիւն է յայտարարո-
ւած: Քաղաքի շրջանում կոխ է տեղի ունենում թուրքերի և հայ-վրացի 
միացեալ գօրքերի միջև: Ածխորի մօտ էլ նոյնն է կատարաւմ: 

Գեն. Նազարբէկեանը հեռագրով խնդրում է շուտով գնացքներ ու-
ղարկել Սարիղամիշից դուրս բերելու միլիոնաւոր կարողութիւնը: 
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Հայոց Ազգային Խորհուրդը. - Խորհրդի անդամներն իրենց գլուխ 
ունենալով U. Ահսւրոնեանին 5 մւսրաի մեկնեց [ին] Ալէքսանդրապօլ, որ-
տեղից 8-ին գնացել են Սարիդամիշ: 

Պեատիգորսկում 20 փետրուարի եղել է Հայկական համափոմար, 
որ բացել է Պ. Ա. Պետրոսեանը, որից յետոյ ընտրուել են նախագահներ 
Ասրիրէկեանց, Ստեփանեանց, Քալանթար ե Մհփք-Ամիրգադեանց: 
Քննուող հարցերն եղել են՝ 1. Ֆինանսական, 2. Զինատեխնիկական, 3. 
Պարենաւորման, 4. Ընդհանուր գործեր: 

Սիխայիլ Ալէքսանդյւով]ւչ. - Քաղաքումս յամառ լուրեր են 
պտտում, որ գերմանացիք կայսր են հրատարակել Նիկօլայ Բ-ի եղրւսյր 
Սիխայիլ Ալէքսանդրովիչին, որը ուզեցել է հրաւիրել Սահմանադիր ժո-
ղով, սակայն վերջերս որոշել է հրաւիրել 4 Պետական դումայի կազմերը, 
որպէսզի խորհրդակցեն Ռուսաստանը յայտարարելու կատարեալ Սահ-
մանադրական կաոաւաբութիւն և ընտրելու պատասխանատու մի-
նիստրներ: Ասում են, որ Պետրոգրադն ու Մոսկուան արդէն նրա իշխա-
նութեան ներքոյ են ե հետզհետէ գրաւում են նորանոր քաղաքներ: 

10 մարտի 
Թիւրքիայի մտադրութիւնը. Ռոստովից 8/III հեռագրում են. «Լոն-

դոնի թերթերը հաղորդում են, որ Թիւրքիան կամենամ է գրաւել ամբողջ 
Անդրկովկասը: Նա մտադիր է Վրաստանին տալ անկախութիւն, իսկ 
Անդրկովկասի միւս մասերը միացնելԹիւրքիային»: 

էրզրումի գրաւման գլախաւոր պատճառն եղած է թէ գօրամասե-
րի ե թէ զանազան անհրաժեշտ աշխատանքների անկազմակերպ վիճա-
կը և փոխաւյրական միջոցների պակասութիւնը: Բանից դուսր է գափս, 
որ էրգրումում ապրանքատար աւտօմօբիլների սարսափելի պակասու-
թիւն է եղել: 

- Լուրեր են պտտում, որ Հաշտարար պատուիրակութիւնը վերա-
դառնում է Տրապիզոնից, որովհետև անյաջողութեան է հանդիպել: 

- Հայերի մի ստուար բազմութիւն, որ Արդանուջից գաղթելիս է ե-
ղել Բաթում, գերի է ընկել տեղական աջառացի ավազակախմբերի ձեռ-
քը, որոնք և գրաւել են Արդահան, Արդուին և Արդանուջը: 

11 մարտի 
Բայազէթ. - Փետրուարի 17-ին, 18-ին և 19-ին կատաղի կռիւներ 

են տեղի ունեցել Բայազէթում գտնուած ռուս զօրքերի և միւս կողմից ջա-
լալցի քրդերի ու Մակոփ թուրքերի միացեալ խմբերի հետ: Կռիւներում 
սպանուած են մօտ 600 զինուոր, մնացածները Փախել են: 

Գանձակում հայերի դրութիւնը մնում է վտանգուած, հայերը վա-
խից թուրքերի թաղը չեն գնում, մինչդեռ թուրքերն անվախ շրջում են 
հայկական թաղում: Պարենաւորումը գնում է թուրքերի թաղեր, և հայերը 
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սու)]ւ են մատնուած ni 13 վագոն նաւթից 1 գրաանքա անգամ չեն ստա-
ցել: Վայն եկե| է մեգ, եթՒ. Անղրկււվկասը Սէյմերով կառաւարուի: 

էրզրումի կողմեր Զիվինի մօտ հայկական զօրամասերը ցրտել են 
քրդական հրոսակախմբերին: Քարաքուրտի մօտ րնակչութիւնը նոյնպէս 
ընդհարուեւ է քրդերի հետ ե ցր(ու)ել նրանց խմբերը: 

Պետրոգրաղից Դ. Դ. Դօնսկոյից ստացուած է հեռագիր, որի մէջ 
ի միջի այլոց հաղորդւում է, ոյւ Արդահանի, Կարսի և Բսւթումի պաշտ-
պանութեան համար ժող. կօմիսսարները պատրաստ են օգնութիւն 
հասցնել Կով կասին: Հեռագիրը տուած է 7/20 մարտի Պետրոգրադից: 

- Սիքայէլ Բաբւսջանեանը, թուրք Բերութովը ե վրացի Վեշապելին 
իբրև պատգամաւորներ ղրկուած են Շուշու ե Զանգեզուրի կողմերը տե-
ղական կեանքի ու դրութեան հետ ծանօթանալու ե պղտորուած մտքերը 
խաղաղացնելու համար: 

Կարծիք. - Այսօր խօսեցի Թիֆլիսի մօքալաք Սիրիման Դաւիդիչ 
Միրիմանեանի հետ քաղաքական դրութեան մասին: Նա սօցիալիզմի 
այս ձևով իրագործումը ուտոպիա է համարում: Բօլշևիգմը գերմանական 
ագենտուրա էր, բայց նա կարծում է, որ նրանք այնքան առաջ գնացին, 
որ կարծես նոյնիսկ իրենց ծայրայեղ գաղափարի պաշտպաններ հան-
դիսացան: 

Հաշտարար պատուիրակութիւն. Տբապիգոնից Թիֆփս եկան ե-
րեք անգամներ պատուիրակութեան՝ Ցովհաննէս Քաջագնունի, Հայդա-
րով և Լասխիշվյւփ: Պարգւում է, որ տաճիկ պատուիրակութիւնը բանակ-
ցութիւնների շարունակութեան մէջ հիմնական պայման է դնում Անդր-
կովկասը շուտով անկախ յայտարարելը, Կարսը, Արդահանը և Բաթումը 
պահանջում են աոանց այլևայլութեան: Այս բոլորը կը զեկուցոփ Սէյմին 
և ապա ստանալով նոր հրահանգներ, պատուիրակները նորից պէտք է 
վերադառնան Տրապիգոն բանակցութիւները շարունակելու: 

Կարսից հաղորդում են, որ մեր հետախոյզները հասել են մինչև 
Քեօֆրի-քեօյ: 

Ալաշկեբտում և Խնուսումհղած ազգաբնակչութիւնը՝ հայերը ար-
դէն աոանց վնասների ու մարդակորսաի քաշուել են դէպի Կարսի և Ա-
լէքսանդբապօփ շրջանները, իսկ զօրքն ու կամաաբական գնդերը դեռ 
մնում են և չեն ուզում նահանջել: 

12 մարտի 
Կարաուրգան. - Մարտի 10-ին թիւրք կանոնաար զօրքերը թնդա-

նօթներով յարձակուել են և ետ են խլել Կարաարգանը: 
Պետրռգրաղից հեռագրում են, որ Սիխայիլ Ալէքսանդրովիչը 

բանտարկուած է և աքսորի է մատնուելու Պերճի նահանգը: Նոյն վի-
ճակն է սպասում նաև Ոոճանովների աան միւս անդամներին: 

379 



Կառավարութիւն. - Ե. Պ. Գէգէչկօրին արդէն կազմել է մինաւո-
րութիւնը՛ Ե. Պ. Գէգէչկօրի ՝ նախագահ կօմիսսարիատի ե զինոտրական 
մինիսարութեան, Ն. Վ. Ռամիշվիլի ՝ ներքին գործոց, Ա. Ի. Չխենկելի ՝ 
արտաքին գործոց, Խօմեբիկի ՝ երկրագործութեան, Խ. Մ. Կարճիկեան՝ 
ֆինանսների, Ոաուբբէկով՝ ժողովրդական կրթութեան, Խան-Խօյսկի՝ 
արդարադատութեան, Ա. Ի. Խատիսեան՝ պարենաւորման, Մ. Գ. Հա-
ջինսկի ՝ առևտրի և արդիւնաբերութեան, Վ. Գոբէչիա ՝ ծովային փտծոց, 
Ղ. Տէր-Ղազարեան ՝ աշխատանքի, Լ. Բ. Բէբութով ՚ փոստի և հեռագրա-
տան, Հ Ի. Օհանջանեան՝ պետական առողջապահութեան, Ի. Հայդա֊ 
րով՝ պետական վերաստուգման և Յովհաննէս Քաջազնունի առանց 
պօրտֆէյփ: Այս բոլոր անձինք տուել են իրենց համաձայնութիւննը և 
13/111 նիստին ցուցակը կներկայացուի Աէյմին ի գիտութիւն և տեղեկու-
թիւն: Այս ցուցակով 5 հոգի վրացի են (4 էսդէկ, 1 էսէր), 5 հոգի հայ են (4 
հոգի դաշնակց. 1 հոգի էսդէկ) և 6 հոգի թուրք են, որվհետև Մհփք-Ասլա-
նովն էլ նշանակուած է ճանապարհների հաղորդակցութեան կօմիսսար: 

13 մարտի 
Տրապիզոնի կօնֆերենցիան. - Առաջին նիստը տեղի է ունեցել 

մարտի 1-ին (14 ն. տ.), 3 ժամին առանձին յարմարուած բնակարանում, 
ողջունի ճառերից յետոյ թիւրք պատգամաւորները դրել են Անդրկովկա-
սի կառավարութեան հարցը: Այնուհետև նիստերում եղել են մտքերի փո-
խանակութխններ: Երբ հարցը դիպել է Անատոփայի ե Հայաստանի ժո-
ղովրդների ինքնորոշման, Թիւրքիոյ պատգամաւորներն ամենախիստ 
կերպով բողոքել են այդ բանի դէմ: 

Սէյմի այսօրուայ նիստում պէտք է քննուէր հաշտարար պատուի-
րակութեան զեկուցումն ու նոր տրուեփք յանձնարականները և կառա-
վարութեան կազմակերպման հարցը: 

Տարօրինակ լուր. - Չը գիտեմ որքան հաստատ է այս լուրը, բայց 
ինձ յաղորդեց սղնախեցի Կօլա (Նիկողայոս) Մամուլեանը, որ ծառայում 
է Հոդային կօմիտէում, որ իբր հայերը դեռ մի ամիս առաջ մի առանձին 
պատգամաւորութիւն են ուղարկել Գեմանացոց Վիլհէլմ կայսեր մօտ և 
խնդրել են նրանից հովանաւորել թիւրքահայերին և կովկասահայերին և 
իր պրօտեկտօրիատով տալ նրանց հնարաւորութիւն իրենց երկիրը կա-
ռավարելու: Ասում է այս ասողը, որ իբր թէ այդ լսել են վրացիները, նե-
ղացել են այդ սեպարատ քայփց, և Ն. ժորդանիան հարց է դրել անմի-
ջապէս նոյն տեսակ դիմումն անել նաև վրացիների կողմից: Ի հարկէ իմ 
կարծիքով միակ խելօք և մտածուած ելքը այս է, բայց կայ և ռուսերէն մի 
գեղեցիկ ստած՝ "Свежо предание, да верится с трудом" (Աւանդու-
թիւնը թարմ է և դժուար է հաւատալ): Հաւատալ, որ հայերն այս արել են՝ 
շատ դժուար է, որովհետև հայերը յղփացած են ռուսական օրիէնտա-
ցիայով, որից մեզ հանելը շատ դժուար է: Եթէ նոյնիսկ Վիլհէլմը համա-
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ձայնուի, այսուամենայնիւ նա հազիւ թէ կարողանայ մեզ պաշտպանել 
ոչ միայն թուրքերից, այլև նրանցից «րէթար» վրացիներից: Եթէ այս եր-
կու ազգերից մեզ հետ մէկը կռուէր՝ մենք կը ջարդէինք, բայց ամենքը մեզ 
վրայ են երկարացնում իրենց ձեռքերը՝ տաճիկ, թաթար, քուրդ, թուրք, 
աջառացի, ինգուշ, լէզգին, վրացի, իմերէլ, մենգրէլ, գուրիցսփ և հազար 
ու մի շուն ու շան-որդի: Ասացէ՛ք, անխի՛ղճ մարդիկ, որի հետ կռուենք: 

14 մարտի 
Գանձակից Սէյմի պատգամաւորութեան նախագահ Գերասիմ 

Մախարաձէն հաղորդում է, որ որոշել են 219-րդ գնդի զէնքը, որ պահւում 
էր հայկական թաղում, յանձնել մահմեդականների Ազգային խորհրդին 
(ինչպէս առաջ կարգադրել էր Անդրկովկասի կօմիսսարիատը այդ զէն-
քերը պէտք է յանձնուէին թխրքական դիվիզիային, և հայերը չէին ուզում 
աւելի լաւ զինել առանց այն էլ լաւ զինուած թուրքերին, ուրեմն սրանով 
նրանք տարան), իսկ հայերին տալ այն պարենաւորումը, որ նրանց հաս-
նում է, և չէին տալիս մինչև այժմ: Մարտի 9-ին ընդունուել են պայման-
նեյւը երկու կողմից: 

Սադախլօ կայարանում թուրքերը 10/Ш թալանեցին 1 վագոնից 60 
գնդացիր իրենց լենտաներով: Այդ պատճառով Թիֆլիսից ուղարկուե-
ցան երկու զրահապատ գնացքներ և զօրամաս, եղել է կռիւ և առայժմ 
ետ է խլուած 25 գնդացիր: 

Սէյմ. 13ЯП նիստում ընդունուել է նոր կառավարութեան կազմը: 
Հաշտարար պատուիրակութեան նախագահ Չխէնկեփին տուած են ա-
ռանձին աբաօնութիւններ իւրովսան անելու կարևոր քայլեր հաշտու-
թեան գործում, պնդելով որ հաշտութիւնը պէտք է փնի նախկին 
սկզբունքներով և պատուաւոր: 

Փախստականներ. - Մինչև մարտի 11-ը Իգդիր են հասել 22000 
փախստականներ, որոնք եկել են Մանազկերտի, Ալաշկերտի և Ղարա-
քիլիսէի շրջակայքից, դրութիւնը վատ է և սով է սպաոնում նրանց: 

Թուրքական անաստուածութեան նմուշը. - Մարտի 12-ին Երկրա-
յին խորհրդի նախագահութեան ներկայացուած է հետևեալ նամակը. 
«Սոյն մարտի 10-ի երեկոյեան ժամը 9-ին, պոստատար գնացքի Բագփց 
Թիֆփս գալու ժամանակ, Գանձակ կայարանում ներս մտան մի քանի 
թուրքեր, որոնք սկսեցին ստուգել ուղևոր ների անցագրերը: Ստուգման 
ժամանակ գնացքում երևան եկան 3 հայեր, որոնց թուրքերը բռնի ուժով 
դուրս բերին գնացքից, չնայած հասարակութեան խնդրքին և թախան-
ձանքներին, և տեղնուտեղը, ուղևորների աչքի առաջ, կայարանի պերո-
նում տապալեցին նրանցից մէկին, 6 հոգի բռնեցին նրա ձեռքերից ու ոտ-
ներից, իսկ եօթներորդը սկսեց դաշույնով կտրել նրա կոկորդը: Դժբախտ 
հայերի աղաղակը սոսկալի էր: Ես որ իբր բժիշկ մասնակցել եմ 2 պատե-
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րսւգմների Ա սովոր եմ զանազան տեսարանների, կեանքումս նման բան 
չեմ տեսած ե չեմ ապրած: 

Բոլոր ուղևորները լափս էին, հեծկլտում և խնղրում էին խնայել, 
բայց աւազակներն անողոք մնացին: Նոյն դժբախտ գիշհրուայ ժամը 2-
ին աւեփ վատ մի տեսարան տեղի ունեցաւ միևնոյն գնացքում: Գանձա-
կից մի քանի կայարան դէսը, 5 հոգի թուրքեր բռնեցին մի ռուս կնոջ, նրա 
ամուսնու ներկայութեամբ տարան արտաքնոց և բռնաբարեցին: Երբ ա-
մ ու սինն և ուղևորները սկսեցին խնդրել, որ թուրքերը հանգիստ թողնեն 
կնոջը, թուրքերը հանեցին ատրճանակները և ուղղեցին կնոջ ամուսնու և 
ուղևորների վրա՝ սպառնալով, որ կկրակեն նրանց վրայ, ով որ որևէ բան 
խնդրէ նրանցից: 

Վկաներ - աւագ բժիշկ Անդրկովկասեան 6-րդ հրացանաձիգ գնդի 
և նոյն գնդի ֆէլդշէբը, բժիշկ՝ 0 . Կ. Տաբակին, ֆելդշէր՝ Վ. Զախարով»: 

Այս նամակից յետոյ դու և ես, ընթերցող, հաւատանք, որ Գանձա-
կում Սէյմի պատգամաւորութիւնը խաղաղութիւն է հաստատել մարտի 9-
ին, իսկ դէպքը տեղի է ունեցել մարտի 10-ին: 

15 մարտի 
14-ին մարտի Թիֆփսից մեկնեցին խաղախութեան բանակցու-

թիւներ մղող պատգամաւորութեան Թիֆփս եկած անդամները, որոնք 
էին Սէյմին զեկուցում տալու, իսկ 13/П1 Սէյմի վճռի համաձայն Տրապի-
զոն Ա. Ի. Չխէնկելուն հեռագրով յայւոնուած է, որ արտւմ են լայն իրա-
ւասութիւն հաշտութեան պայմաններն առաջ մղելու: 

Նուխու դէպքերը. - Բագոփց Հայոց Ազգ. խորհուրդը 11/III հե-
ռագրում է՝ «Ստացուած է հեռագիր Նուխուց: Հաւաքած տեղեկութիւն-
ների համաձայն քարուքանդ եղած հայոց գխղերի վնասները, բացի այ-
րուած ինչքից ու 'ի բաց առեալ Ջարարբադա գիւղից, հասնում է մինչև 1 
1/2 միլիոն րուբլու: Ինչպէս փախստականները, նմանապէս և քաղաքի 
չքաւոր դասակարգը խիստ կարիքի մէջ են»: 

Զէյթանի գունդը. 14-ին փետրուարի ցերեկուայ ժամը 1-ին պալա-
տի առաջ եկան զինուորական կարգով ու երաժշտութեամբ Զէյթունի 
հուսարների գունդը, Խանաւարի զօրամասը և Մաքուեան հետևակ գուն-
դը և գնդապետ Սսղիբէկովի հրամանատարութեամբ շարուեցան երկու 
կարգ: Պալատից դուրս եկան Ե. Պ. Գէգէչկօբին, Խ. Կաբճիկեանը, Ղ. 
Տէր Ղազաբեանը, 3 . Քաջազնունին և այլք: Իսկոյն երաժշտախումբը 
նուագեց «Հանդիպումը» և «Սեր Հայրենիք»-ը, և գինոարնեբը հրացան-
ները բռնեցին առաջ և ուղղահայեաց: Գէգէչկօբին մի ճառով դարձաւ 
զինոտրներին և յիշեցրեց, որ նրանք կոչուած են նախ յեղավտխութեան 
և ապա հայրենիքի պաշտպանութեան համար և համոզուած է, որ այդ-
պէս էլ կը փնի: Խոստացաւ զինոտրներին տալ եռագիծ հրացաններ հա-
մաձայն խնդրի: ճառից յետոյ, երկարատև Խատայից յետոյ, երաժշտա-
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խումբը նուսւգեց «Մեր Հայրենիք»-ը և յեստյ կարգով վերադարձան ի-
րենց տեղերը: Սպաների շարքում կան բաւականաչափ ռուսներ: 

Բօլշևիկների կնքած հաշտութեան պայմանագրի մէջ ասուած է 
Անդրկովկասի վերաբերեալ հետեեալը. 

«Ռուսաստանը գործադրելու է իրենից կախուած ամեն միջոց՝ ւս-
պահովելու համար Անատոփայի արեւելեան գաւաոների շուտափոյթ 
պարպումը և Թիւրքիայի օրինական վերածնութիւն. Արդահանի, Կարսի 
և Բաթումի շրջանները պէտք է նմանապէս անյապաղ պարպուին ռուս 
գօրքերից: Ռուսաստանը պէտք է չխաոնուի այդ շրջանների պետական 
միջազգային իրաւական յարաբերութիւններին, այլ րնակչութեան կթող-
նի նոր կազմ սահմանելու այդ պետութխնների, մասնաարապէս Թիւր-
քիայի համաձայնութեամբ»: 

Արդահանի դէպքերը. - Յունուարի սկզբներին Արդահանից հե-
ռացել է ռուս գարնիզոնը, և բոլոր զինուորական հիմնարկութիւնների 
գոյքերը մնացել են անպաշտպան, ուստի շտապով կազմակերպուել է 
50-60 հոգուց պահակ՝ գոյքերի վրայ հսկելու: Սի քանի օրից յետոյ կազ-
մակերպուել է հայկական վաշտ, որը յունուարի 20-ից իր վրայ է վերցրել 
գարնիզոնի ծառայութիւնը: Այս օրերին տեղական թխրքերը յայտարա-
րել են, որ իրենք էլ ուզում են զօրամաս կազմել, որին բոլոր ազգերի ներ-
կայացուցիչները շատ համակրանքով են վերաբերուել և 200 հոգու հա-
մար որոշել են հագուստեղէն պահել: Մինչ փետր. սկիզբը ամեն ինչ խա-
ղաղ էր անցնում: Փետր. 6-ին քաղաքում լուր տարածուեց, որ Փոցխումի 
շրջանից դէպի Արգահան են շարժւում 1500 զինուած թիւրքեր: Այս լուրը 
վախ առաջցրեց, սակայն թխրքերը խոստացան նրանց քաղաք ներս 
չթողնել, սակայն 7/II 5-600 թիւրք զինուած քաղաք մտան, մնացեալները 
մնացել էին գիւղերում: Սրանք պահանջեցին զէնքերը և հանգստացան, 
բայց քաղաքում թափն 250 հոգի, մնացեալները գնացին: Այգ օրերում 
թալանուեցան հայ ե յոյն գիւղեր: Մարտի 3-ին քաղաքը լցուեց թիւրքե-
րով ե նրանց պահանջով՝ որ Արդահանը թիւրքաց քաղաք է, զինաթափ 
արուեց հայկական վաշտը: Քրիստոնեայ ազգաբնակչութիւնը որոշել է 
թողնել ամեն ինչ և գաղթել, սակայն ո՛չ մի ճանապարհ չկայ, և այս րո-
պէիս խեղճերը վտանգի ու սարսափի մէջ են: 

Շարռւր. - Շ արուրի գաւառի մի շարք հայ գիւղեր ոչնչացուած են 
և բոլորովին այրուած: Ապաստարան որոնող ազգաբնակչութիւնը տե-
ղատրվեց Խանլուխլեար գիւղում, որը 11 օր է շրջապատուած է քրդերով 
և թուրքերով: Փետրուարի 28-ից այնտեղ տեղի են ունենում ուժեղ կռիւ-
ներ՝ Մաշադի Ալասկեար Համզաեի գլխաւորութեամբ: Թուրքերը կտրել 
են Շարուրի հայերի խմելու ջուրը: Վտանգը սարսափելի է, ե եթէ Սէյմը 
միջոցներ չառնի, բոլորը կմորթուեն: - Սէյմը հոդի հարցով է զբաղուած (~ 
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Օյթին գրաւուած. - 13/111 թիւրքնրը գրաւել են Օլթին և առաջ են 
խաղում: 

16 մարտի 
Օլթիից տաճիկները առաջ են գւսփս և երեի շուտով կմօտենան 

Կարսին: Կան պնդողներ, որ նրանք շուտով կպաշարեն և Կարսը: Ասող-
ներ կան, Կարսը իր ռազմամթերքով և պարենատրութեւսմր կարող է դի-
մանալ միմիայն վեց ամիս: 

Բագուի Հայոց Ազգային խորհուրդի ճիւղը հեռագրում է բոլոր Ազ-
գային խորհուրդներին, Սէյմին և Անդրկովկ. կօմիսսարիատին, որ Բագ-
աւմ հաւաքուելհն մի քանի հազար հայ զինոտրներ (որոնք վերադարձել 
են Պարսկաստանից), որովհետև Բագու-Թիֆփս ճանապարհը փակ է: 
Նման զինուած մասսայի ներկայութիւնը վտանգափց է, ուստի խորհուր-
դը պահանջում է բանալ ճանապարհը, որովհետև որոշ տուեալների հի-
ման վրայ թուրքերը փակել են ճանապարհը՝ թիկունքում անիշխանու-
թիւն առաջ բերելու և ճակատի պաշտպանութեան գործը խանգարելու 
նպատակով: - Սէյմը ... չէ" որ թուրք բէգական է ... 

«Ադըրբէջան» թուրք-պարսիկ թերթի ասելով՛ ամբողջ Պարսկաս-
տանը հետզհետէ լցտւմ է անգլիական զօրքերով, որոնք բաց կերպով դէ-
պի Անդրկովկաս են շարժտւմ: 

17 մարտի 
Թխրքերը Սարիղամիշի շրջանով առաջ շարժուելով գրաւել էին 

հայկական գիւղերը, ի միջի այլոց և Բաշքեօյ (Բաշի գեղ), սակայն մեր 
ստաջագնդերը նրանց դուրս են քշել այնտեղից: Բացի այս, մելտնք գրա-
ւել են Քարաքուրդից 7 վ. վրայ եղած Եղուն-Հասան գիւղը: 

«Կարմիր Օրեր»թերթը փակուած է կառավարութեան կողմից: 

18 մարտի 
Ղ. Աղայեանի կինը Նատափան վախճանուել է ամսոյս 17-ին և 

այսօր թաղուեցաւ Վերայի գերեզմանատանը: 
Զաքաթալայից փախչելով՝ Թիֆփս հասավ մի պատգամաւորու-

թիւն, որը յայտնում է, թէ Զաքաթալայի հայկական գաղութը շրջապա-
տուած է տեղական թուրքերով և գտնաւմ են գերութեան մէջ: 

Սուբմալու գաւառում խաղաղութիւն է վերահաստատուած, որով-
հետև հայերը մաքրազարդեցին բոլոր թուրքական գիւղերը, որոնք հան-
գիստ չէին տափս տեղական հայութեան: 

Երևանի պարսից հիւպատոսը մի շարք ներկայացուցիչների հետ 
դիմել է Արամ փաշային և խնդրել Ջուլֆա-Երևան երկաթուղագիծը առ-
նել Հայոց Ազգային խորհրդի պաշտպանութեան տակ: 
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Վրաց «Չվէնի րէսպաբւիկա» թերթը հաղորդում է, որ վրաց կւսմա-
ւորական զօրքի շարքերն են մտնում Հբացի-գրիգորեաԸները (իմա՝ 
Վրաստանի հայերը), որոնց իբր թէ մերժում են և առաջարկում, որ 
նրանք գնան Հայկական գնդերը, ե իբր թէ նրանք ասում են թէ նրանք 
ւ|րացի են ե չեն գնալ: Առակս ուսուցանէ, որ հայերը գալով Վրաստան 
դեռևս ւ|րաց թագատրների օրով, հէնց սեփական պետութիւն ու նեցող մի 
երկրի ազգութեան մի մասին կրօնափոխ են արել, չը գիտեմ մի այլ 
շրջան նրանց թագաւորութեան անկումից յետոյ, որ վրացիք Լուսաւորչի 
հաւատ ընդունէին, ուրեմն և դա երեի տեւփ է ունեցել սեփական պետու-
թեան օրերում: Սա ճիշտ որ վրացական տուտուցութիւն է: 

19 մարտի 
- Այսօր լուրեր են պտտում, որ անգփացիները ցանցապատել են 

ամբողջ Պարսկաստանը և թէ ււէպի ուր են արշաւելու՝ յայտնի չը: Պատ-
մում են, որ նրւսնք մօտ 200.000 զինուոր են բերել Պարսկաստան: Այս 
լուրի հետ ասում են, որ տեղական թուրք-թւսթաբները աչքի առաջ ունե-
նալով այս հանգամանքը, դիմել են Թիւրքիային ե խնդրել, որ Թիւրքիան 
համաձայնուի հաշտուել բաւականանալով 1914 թ. սահմաննեյտվ: Սի 
ուրիշ աղբիւրից էլ հաղորդում են, իբր թէ հաշտութեան կօնֆերենցիան 
Տրապիզոնում համաձայնութեան է եկել որի հիման վրայ Բաթումը յայ-
աարւսրւում է ազատ նավահանգիստ, իսկ Կարսն ու Արդահանը դառ-
նում են Թիւրքիոյ սանջակներ: Որքան ճիշտ են լարերը, երաշխասւր 
չեմ: 

- Երկու ամիս է մենք՝ երկաթուղու ծառայողներս ռոճիկներ չենք 
ստանում, բառացի կերպով քաղցի ենք դատապարտուած: 

20 մարտի 
Արիւնհեղութեան Բագտւմ. - Քաղաքումս յամառ լուեր են 

պտտում, որ Բագուի բօւշևիկները միանալով Պարսկաստանից Կասպից 
ծովի վրայով եկած հայ զինոտրների հետ և տեղական դաշնակցական-
ների հետ, սկսել են զարհուրելի կոտորած թուրքերի, որովհետև վերջին-
ներս չեն համաձայնուել զէնքը վայր դնել՝ զինաթափ փնել և միջոցներ 
ձեոք առնել բանալու Բագու-Թիֆփս գիծը, որի վարյով հայերին չեն թող-
նում երթևեկել և սպանում են, գնացքները կողոպտում, կանանց առևան-
գւոմ: Լուրերն ասում են, որ քաղաքում գործում է բօլշևիկների արտիըե-
րիան: Ըստ ոմանց սպանուածների թիւը հասնում է իբր թէ 2000 հոգու: 
Ասողներ կան, որ Բագուն մաքրելուց յետոյ դրանք դիմելու են դէպի 
Գանձակ: 

Ռազմաճակատ. - Սարխլամիշի կողմերում մերոնց դրութիւնը 
մխիթարական է. առայժմ մեր առաջագնւլերը հալածում են թիւրքակսւն 
և քրդական խմբերին, որոնք ներկայումս գտնաւմ են Բարդուսի Զանիմի 
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մօտ երք: Մինչև Ղարաքիփսա Ալաշկերտի հովտում քրդեր ու թիւրքեր 
չկան, որովհետև Բայազէթից ղրկուած զօրամասերն աոանց արգելքի 
անցել են այդ տարածութիւնը: Քւսրաքուրթի մօտ թիւրքաց զօրքը 
գտնւում է 5 վերստի վրայ և առաջ է խաղում: 

Խարկովի հայերը մի քանի ժողովներ են արել, գրուել են 200 կա-
մաւոր և հաւաքել են 250.000 րուբլի, նաև շատ թանկագին իրեր և զէն-
քեր: Տեղական հայ հարուստ Քեօսայեանը նուիրաբերելէ 115.000 րուբ-
1ի: 

Հաշտարար պատուիրակութեան Թիֆլիսից վերադարձած ան-
դամները 16-ին մարտի հասել են Տրապիգոն: Խաղաղութեան ոչն ու ա-
յոն այս օրերս կվերջանայ: 

Սադախլօյի թխրքերից 60 գնդացիր խլեփս գլխավոր դեր խաղա-
ցել են մեր լօոեցի քաջերը, ւդտնք մի շարք թուրքական գիւղեր են այրել: 

Շամախի. - Շամախխոմ երրորդ օրէ կոխ տեղի ունի մի կողմից 
բօլշևիկ-հայկական բլօկի և միւս կողմից թուրքերի միջև, բազմաթիվ զո-
հեր կան, հաղորդակցութիւնը ընդհատուած է: Բլօկին օգնելու համար 
Բագուից բօլշևիկական զինուորական ոյժ է ուղարկուած: 

Կարսում յայտարարուած է պաշարողական դրութիւն: Կօմեն-
դանտի հրամանով կանայք և երեխաները պէտք է հեռանան քաղաքից, 
իսկ տղամարդիկը պարտաւոր են մասնակցել բերդի պաշտպանութեան 
գործին: Քաղաքում էժանութիւն է տիրում, ալիւրը 35 ր. ւիուտը, մի գառ 
12-15ր., իսկ մեզնում՝ Թիֆփսում ալիւրի փութը 85-120ր. է գնահատւմ: 

Կրասնավօդսկում Զինուորական և Բանուորական խորհրդի կար-
գագրութեամբ զինաթափ է արուած Հայկական դրուժինան, որ ունէր 75 
մօսին և 21.000 փամվտւշտ: Այս բոլորը խլել են դրուժինայից և յայտա-
րարել, որ ազգային զօրամասերի կազմակերպումը չեն ընդունում: Այս-
պէս ամէն մի շուն ու շանորդի ներկայ ռուսական պետութեան մէջ իրեն 
յայտարարելով կառավարութիւն, ինչ ուզում է՝ անում է... 

Հին Նախիջևան. - Մօտ երկու շաբաթ է Նախիջևանի գաւառում 
կռիւներ են տեղի ունենում, թրքական շարժման գլուխ է կանգնած Շահ-
ւար Կուփ խանը, որ պարագլուխն է Նախիջևանի քաղաքական գործիչ-
ների այն խմբակի, որ ձգտում է ինքնորոշման սկզբունքի հիման վրայ 
Նախիջևանը միացնել Պարսկաստանի հետ: 

Թիֆփս վերադարձաւ Հայոց Ազգային խորհրդի նախագահ Աւե-
տիք Ահարոնեանը, որ գնացել էր Ալէքսանդրապօլ և Աարիղամիշ: 

Նուխուց հաղորդում են, որ հայ փախստականները սովամահ են 
փնում: 

21 և 22 մարտի 
«Խնուսի, Դութախի և Մանազկերտի շրջաններրի փախստական-

ները ամբողջովին հասել են Իգդիր (մարտի 18-ին հեռագրում են Իգդի-
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րից), մնացած փախստականների մի մասը յարձակման է ենթարկաել 
Ղարաքիփսէի շրջանի Շլասոր գիսփ քրդերի կողմից, սպանուած է եօթը 
մարդ: Չնայելով ծանր պայմաններին, գաղթը կատարուել է հանգիստ: 
Փախստականների հետ եկել են նաև վերոյիշեալ շրջանների կօմիսսա-
րիատի բոլոր պաշտօնեաները: Խնուսի շրջանային կօմիսսարիատը Իգ-
դիրում ժամանակաարապէս վերանորոգել է իր գործունէութիւնը փախս-
տականներին տեղաւորելու համար: Ըստ երևոյթին հարկ կը փնի տեղա-
արել Սուրմալոփ գիւղերում: Աշոտ Իսրայէլեան»: 

Զաքաթալա. - 18 մարտի թխրքական դրօշակի համար (? ) պա-
տանդ վերցուեցին հինգ հոգ!ւ, դրանց թտւմ քահանան և Ստամբօլցեւս-
նը: ժողովուրդը գրկուած է մեծ պասուայ ժամասացութիւնից: Աշակերտ-
ները դասադուլ արին, առայժմ դպրոցը փակ է: 

ԱբասթամաՕի հայութիւնը ահաբեկուած է տեղական թխրքերից: 
Ալէքսանղրապօւի շրջանի թուրք ազգաբնակչութիւնը վերջերս 

հետզհետէ սկսել է քաշուել դէպի Թիւրքիա: 
Ջալալ-օղլա շրջանի թուրքերն էլ սկսել են շարժուել: 
Aսլաջայփ և Բագուի միջև կռիւ է բօլշևիկների և թույլերի միջև, 

փետրուարի 24-ին Բագուի կայարանում Բագուի Բ. Զ. և Ն. * պատգւս-
մատրների խորհրդի կօմիտէի կարգադրութեամբ ձերբակալուել է 
Թիֆփսից եկող մահմեդական դիվիզիայի շտաբը ՛շտաբի պետ գեներալ 
Տալիշինսկու գփւաւորութեամբ: Մահմեդականները դժգոհութիւն 
յայանեցին, ընդունելով, որ այդ քայլը իրենց ինքնորոշման դէմ է: Բագո-
ւի միջկուսակցական կօմիաէն մի պատուիրակութեան միջոցով խնդրեց 
ազատ արձակել դրանց, բայց Բանւոր., Զին. և Նաւաստ, պատգ. 
խորհուրդը համաձայնուեց երաշխաւորութեամբ բաց թողնել միայն 
շտաբի մի մահմեդականին (մնացածներն են ռուսներ, վրացիները և 
այլն) գեներալ Տափշինսկուն, պահանջելով, որ դրա համար երաշխաւոր 
լինեն մահմեդական սոցիափսւոական կազմակերպութիւնների ներկա-
յացուցիչները: Երաշխաորել են դօքտոր Նարիմանովն և Մ. Գ. Վեզիրով՝ 
զիջանելով Սիջկուսակցականի խնդրին, սակայն գեն. Մ. Տափշինսկուն 
հարցաքննելուց յետոյ Վեզիյավը (ung.-յեդ.) հրաժարուել է պատասխա-
նատու լինել, և ասում են, որ Նարիմանովն էլ («Հումմէթ») ուզում է 
հրաժարուել: 

Այժմ ստացուած է հեռագիր, որ Բալաջարիից կռիւն անցել է 
Բագու, և բօւշևիկները մեծ ջարդ են տափս թուրքերին իրենց թաղերում: 
Կռիւն սկսուել է 18 մարտի, որի համար սկսել է գործել թնդանօթախո-
ւմբը: Շատ թաթարներ են գերի վերցուած: Բերդը գրաւել են նաւաստի-
ները: Երեկոյեան 7 ժամին հաշտութիւն եղաւ այն պայամանով, որ 
թուրք-թաթարները զէնքերը յանձնեն և երաշխատրել Բագու-Թիֆլիս 

* * * [ Բ ա ն ո ւ ո ր ն ե ր , զ ի ն ո ւ ո ր ն ե ր և ն ա ւ ա ս տ ի ն ե ր ] : 
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երկաթուղու ազատութիւնը: Բայց 19-ին առաւօտից թնդանօթներն 
սկսեցին գործել, ասում են, որ մինչև որ թուրքերը զէնքերը չյանձնեն 
քաղաքը կքանդեն. Կիշլի կայարանի մօտ թուրքերը հանելով երկաթգծե-
րը՝ գնացքը խորտակուել է (N 4 գնացք): Շատ թուրքեր են սպանուած: 
Բօւշևիկների կողմ են բոլոր ազգեր՛ բացի մահմեդականներից: Գերուած 
թարքերին ներս են քշել թատրոններ և սինեմատօգրաֆներ և այնտեղ են 
պահում: Բօլշևիկներին օգնում են նաւաստիները: Տեղական ամբողջ 
զօրքը բօյշևիկներին հակուհցաւ: Հայերը կօրրեկտ են, հայկական 
պահակախումբը չի թոյլ տալիս վիրատրել թուրքերին, գերիներին լաւ են 
պահում: Պատճառը յայտնի չէ, բւսյց ասում են, որ հարկաւոր եղաւ 
զինաթափ անել մօտ 70 մուսուլման դիվիզիայի զինոտրներին, որոնք 
ծովով ուր որ գնալու էին՝ նրանք չհամաձայնուեցան, և գործն այս 
կերպարանք ստացաւ: Ասում են, որ գլուխ են կանգնած Շւսհամեանը, 
Ջափարիձէն, Սուխարցևը, առհասարակ կօմիտէտը: Բօլշևիկներն ունին 
մի բրօնևիկ, քաղաքը մասամբ տեղ-տեղ միայն կոդոպտւում է: 20-ին 
կռիւը շարունակտւմ էր: Սև քաղաքից հրացանաձգութեան ձայներ են 
լսւում, ինչպէս երևում է Սպիտակ քաղաքում կոխ է: Սաբունջու կողմից 
հրդեհի տեսաբան է բացտւմ: 21-ին մարտի բօլշևիկները մահմեդակա-
ններին պահանջ դրին՝ յանձնել ամբողջ զէնքը, ընդունել և ճանաչել 
ժողովրդական Կօմիսսարների իշխանութիւնը, ցրտել Դիկայա դիվիզի-
ան (Վայրենի զօրախումբը թուրքերի), վերականգնել Բագու-Թիֆլիս 
երկաթուղին և մինչև Պետրովսկ երթևեկութխնը: ժամանակամիջոցը 
տրուած է մինչև ցերեկուայ 3 ժամը 21/111: Եթէ այս չը կատարեն, կօմի-
տէն պատասխանատաւթիւնը թողնում է մահմեդականների վրայ: 
Սահմեդականնհրը սարսափելի գլվտւած են, ընդդիմանալ չեն կարոդ: 
Այրւում են մի քանի մեծ տներ թուրքական մասում, շատ տներ են այրո-
ւած, այս րոպէիս (21 /III 12 1/2 ժամին ցերեկուայ) այրւում է վերևի 
բազարը թուրքական մասում: Այսօր ֆուրգոններով հաւաքում են 
սպանուածներին, սպանուած են 1000-ից աւելի և աւելի վիրաւորնեբ կան 
և գերիներ: Թուրք գիւղացիներն ուզում էին թափուել քաղաք, սակայն 
անկարելի է մտնել, որովհետև քաղաքն ամեն կողմից խիստ մեծ ուժերով 
ապահովուած է: Բօւշևիկները բաւական ուժեղ են, և նրանց օգնութեան 
են գալու աոանձին ոյժեր Կրասնավօդսկից և Աստրախանից: 

Սէյմը տակը լցրել է, սկսեց քննել այս դէպքերը, սակայն շուտով 
փակուեց, և նախագահութիւնը պէտք է քննութեան առնի: Ասում են, որ 
միջոցներ ձեռք կառնեն այդ բանի առաջն առնելու: 

Սիբիրից ՝ Բերեօզովկայի թուրքահայ գերիները թուով 100 հոգի 
խնդրում են իրենց ազատել, որ գան Կովկաս: 

Անգւիական զօրքերը Պարսկաստանում. - Ասում են Էնգելի են 
եկել անգլիական զօրքեր 600 աւտօմօբիլով: Անգփական զօրքերը բռնել 
են գնացած ասս գօրքերի վայրերը և ջսդւդելեն Քուչուկ-խանի 5000-նոց 
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զօրքը, խանը գերի է վերցուած: Ընդհանուր հրամանատարն Է գեն. 
Հենդերսոնը, որ ներկայումս գտնւում Է Բագտւմ: Անգւիացիները պահա-
նջել են Պարսկաստանից ժամանակաւորապէս հնազանդուել իրենց 
հրամանատարութեան բոլոր հրամաններին: 

Ապրիյի /-/^մտցւում է նոր տոմար, այդ օրը նշուելու է 14 ապրիլի: 
Հրէաներ, արաբներ և հայեր. - Times թերթն այս վերնագրով մի 

յօդուածով առաջարկում է այս երեք ազգերին միանալ որպէսգի աւեփ 
շուտով ձեռք բերեն իրենց ազատութիւնը: Այդ առթիւ Լօնդոնում եղել են 
միթինգներ: Vossische Zeitung-ն էլ ասում է իբր թէ Թիւրքիան ուզում է 
իրագործել հրէական ինքնավարութիւնը: Հաւատացի՛նք: 

Պատգամաւորութիւն. - 21/111 Բագու մեկնեց պատգամաւորութիւն 
(Ս. Տիգրանեան, Սեփք-Եգանեան, Օնիաշվիլի, Մահմուդով և Հայդա-
րով), որ նպատակ ունի հարթելու բօլշեիկների ե թուրքերի միջև առաջ 
եկած միջադէպը: Ես կարծում եմ, որ բօւշևիկները դրանց դուրս կանեն և 
չեն էլ ընդունի, ինչպէս չեն ընդունել Սէյմը: 

Պատերազմ. - «Սաբիւյամիշ, 18/111: Երեկուանից սկսուել է կռիւ 
Մջնկերտ-Քարսւքուրթի ոպդութեամբ: Այսօր կռիւները շատ յամաո 
բնոյթ ունէին, բոլոր զօրամասերի գինուորները կռւում էին օրինակելի 
կերպով: Թշնամին տււրս էր բերել ուժեղ արսփլլերիա և գնդացիրներ, 
բայց յաջողութիւն չունեցաւ: Մենք գրաւեցինք Ղօշաքիլիսէն և 
Մջնկերսփն իշխող բարձունքները: Ամենքի ոգին բարձր է և արի: Ռտքից 
ու ազդրից վիրաարուած -Է Դալի-Ղազարը, որին բերին այստեղ: Դափ-
Ղագարը մի հերոսական գրոհ տուեց. կան սպանուածներ և վիրատրնե-
ր: Դալի-Ղազարը խնդրում է հաղորդել իր բոլոր զինակից ընկերներին, 
որ նրանք շտապեն մտնել իր բատալիոնը, որին վիճակուած է հայրենի-
քի ու ազատութեան պաշտպանութեան մեծ պատիւը: վրացեաՖ>: 

Սարիղամիշի ոպղութեամբ մենք գրաւեցինք Քիւրքչի, Վարդապո-
ւտ, Ջերմուկ և Զաքիմ գիւղերը: 

Խնռաից ժողովուրդն սկսել է նահանջել 27/11-ից յետոյ, չնայած որ 
դրութիւնը եղել է լաւ և օրինակելի, բայց չարաբաստիկ հրամանը գեն. 
Օդիշեփձէի ստիպուած են եղել կատարել: Խնուսի պահեստները ոչնչա-
ցուած են: Երբ ժողովուրդը գաղթեց, յետոյ քաշուեցան դէպի սահման 
Չար-Պոհարի, Հաճի էօմարի և Կարմունի մեր զօրքերը: Մօտ 30 կին և 
երեխայ ճանապարհին ցրտահար եղան: 

Հայ կամաւոր ներ. - Ռոստովից Թիֆլիս հասան 150 հայ կամատ-
րներ, որոնք հաղորդում են, որ այնտեղ պարէն շատ կայ: 

Կաբսի շրջանում մինչև Օլթի և Արդահան գործում են ռուսահպա-
տակ քրդերի կազմակերպուած խմբեր, որոնց գլխաւորն է տաժանակիր 
աշխատանքից փախած յայտնի Աբդուլլան: Այս գործը պատահականո-
ւթեան արդիւնք չէ, այլ տաճկական սպաներով վարժուած զօրքեր են, 
որոնք կապ ունեն Թխրքիոյ շտաբի հետ: Օլթին թալանել են, այրել և 
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բնակիչ քրիստո նեա ների ն սրի քաշել: Սէյմր այս բոլորը լաւ գիտէ, 
սակայն իբրև բարոյական սնանկ լոում է: Կաղզուանի հայութիւնը 
գիպերում մնացել է առանց ապաստանի, որովհետև եղած չեղածն կողո-
պտուած է, իսկ տներն այրուած են: 

Վան. - Փետր. 21-ից գրած նամակով Վանից հաղորդում են 
հետևեալը- Զինոտրները ստանամ են ամսական 60 ր. և 1 3/4 ֆ. հաց, 12 
մսխալ շաքար, 1/2 ֆունտ միս կամ ձուկ և կալբաս, 10-15 մսխալ իւղ կամ 
ձէթ, 24-48 մսխալ կրուպպա, թէյ 1/2 մսխալ, օճառ ամիսը 1/2 ֆունտ: 
Փետրուարի 10-ին Վանի հայ սպայական ընթացքն աւարտեցին 25 
վասպուրականցի հայ սպաներ, մեծագոյն մասը ուսուցիչներ, որոնք 
ծառայում են Վանէն-Սաւայի գծի վրայ: Սկսուելէ երկրորդ սպայական 
դասընթացքը, գնդացրի վրայ վարժուողներ կան, որոնք շուտով պիտի 
աւարտեն դասընթացքը: Նորակազմ Կօմիսարներու խորհուրդը 
հետևեալ նախահաշիւն է կազմւած Վասպուրականի կառաւարութեւսն 
համար, որ պիտի ներկայացուի Հայաստանի Կոմիսապտւթեան ՛ի 
հաստատութիւն՝ 

Արտաքին գործերու կօմիսսար - 8.800ր. 
Ներքին // // (3) 5.400ր. 
Ելևմտական // // - 5.350ր. 
Պարհ նատրմա ն // - 2.350ր. 
Երկրագործական // - 3.450ր. 
Խնամակալական // - 1.800ր. 
Պոստ-հեռագբական // - 5000ր. 
Բժշ կա-առողջապահակա ն - 8.500ր. 
Զինուորական // - 405.900ր. 

Ընհանուր տոմար՝ 476.550ր. 

Դրամական ճգնաժամի պատճառով հրատարակուած են փոխ-
գրեր՝ 5, 10, 25, 50 և 100ր.՝ երեք ամսէն վճարելու պայմանով՝ մինչև որ 
Կովկասի հետ հաղորդակցութիւնը դիւրանայ: Դրանց շրջանառութիւնն 
սկսելու է 25 փետրուարի: Փոխ-գրերը (bonn) ստորագրուած են նահա-
նգային, գինուրական և ելևմտական կօմիսսարհերի կողմից, և արժէքի 
ընդհանուր գումարը հաւանաբար 170.000 րուբլիի կհասնի: Ընտրւում են 
դիպական և գաւառական վարչութիւններ, որոնցից յետոյ ընտրուելու են 
Շրջանային վարչութիւնը, սրանք լինելու են կառավարչական և ներքին 
գործերի: Դիպական և Շրջանային Վարչութեանց ընտրութիւնը պիտի 
փնի ուղղակի, իսկ գաւառականը՝ երկաստիճան: Քաղաքում ներկայա-
ցումներ են տեղի ունենում, խաղացուել են «Սուտ ճգնսադւ», «Արևելե-
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ան ատամնաբոյժ» ե Գոգոլի «Վերաքննիչ» պիէսները: Խաղացողներն 
են հայկական Ե գնդի սիրողները և սիրողների մի ուրիշ խումբ: 

SAMVEL MURADYAN 

AN IMPORTANT S O U R C E OF NEW AND NEWEST 
HISTORY OF ARMENIA 

Continuing our previous publication we are producing a new part of the 
Memories of Hajk Astvatsatryan. It eoncerns to the political, economic and militaiy 
events which took place from March 7 to March 22, in 1918, in Transcaucasus. Its 
worth to pay a special attention to the politics of Turkey deal to the new formed 
administrative unions of Caucasus, scparatcd from Russia. It refers to the new anti-
Annenian exposures of Azerbaijan, also to the position adopted by Georgia to the 
Armenian-Turkish relations. 
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ՊԱՎԵԼՉՈԲԱՆՅԱՆ 

ԲՈԳԴԱՆ ԱՍԼԱՆՈՎԻ ՈՒՂԵԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1764 թվականին կապիտանի աստիճանով ռուսական զինվորա-
կան ծառայության մեջ գտնվող հայազգի Բաղդասար (Բոգդան) Ասլա-
նովը, որը բացի մայրենի հայերենից տիրապետում էր նաև ռուսերեն, 
պարսկերեն ու թուրքերեն լեզուներին, Սստրախանի գեներալ-նահան-
գապետի կողմից երաշխավորվել էր դ1ւվանագիտական ու հետախուզա-
կան առաքելություն կատարելու Աֆղանստան՝ պարզելու Աֆղանստա-
նի հավակնությունները Փոքր Բուխարայի նկատմամբ և սկզբնավորելու 
նաև ոուս-աֆղանական դիվանագիտական վտխհարաբերություններն ու 
ոազմա-քաղաքական համագործակցության հնարավորությունը՝ ան-
հանգստացած դեպի Սիջին Ասիա Չինաստանի առաջխաղացմամբ: 
Չինական կայսր Ցյան Լունի զորքերը արդեն 1758 թվականից վերացնե-
լով Ջունգւսրների իշխանությունը, գրավել էին Ցարկենղ, Կաշգար, Աղ-
սու և այլ քաղաքներ : Աֆղանական Ահմեդ շահի և Չինական արքունի-
քի միջև հարաբերությունների սրման մասին տեղեկությունները Պետեր-
բուրգ էին հասել 1763թ. աշնանը: Բոգդան Ասլանովը պետք է Ահմեդ շա-
հին "ներշնչեր", որպեսզի մանջուրա-չինական զորքերի դեմ պատերազ-
մի ժամանակ հարաբերվեր ռուսական սահմանային հրամանատարութ-
յան հետ, կամ «Խիվայի ու Օրենբուրգի վրայով այստեղ՝ Նորին Կայսե-
րական մեծության արքունիք, ուղարկեր իր դեսպանորդին, որի հետ կւս-
րեփ լիներ ամեն ինչի մասին համաձայնության գալ» : Բ. Ասլանովին 
հանձնարարվել էր նաև ռուս-հնդկական առևտրի կազմակերպման հա-
մար նպաստավոր ուղիների պարզաբանելու խնդիրը: 

Բ. Ասլանովը հաջողությամբ է իրականացրել իր առաքելությունը 
և ռուսական իշխանություններին ներկայացրել իր ճանապարհորդութ-
յան նկարագրությունը «Գաղտնի տեղեկանք»-ի ձևով, որը լիովին հա-
մապատասխանում է ուղեգրական ժանրի ստեղծագործությունների 
շարքը դասվելու պահանջներին, իսկ նրա հաղորդած տեղեկությունները 
նոր տվյալներ են ավելացնում ոուս-աֆղանական հարաբերությունների 
սկզբնավորման և հատկապես աֆղանա-մանջուրական քիչ ուսումնա-
սիրված հարաբերությունների լուսաբանման համար: 

Բաղդասար (Բոգդան) Ասլանովի մասին վավերագրերում տեղե-
կություններ են պահպանվել 1754 թվականից սկսած: Նշված թվակա-
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նին Բ. Ասլանովի նկատմամբ դատական հայց են հարուցել Աստբա-
խանում բնակվող հնդիկ երկու վաշխառուներ որոնց հետ գործարքի մեջ 
մտնելով ե համատեղ փայատիրական առևտրական ընկերություն 
ստեղծելով, վերցրած դրամով ապրանքներ գնելով Աստրախանում, Բ. 
Ասլանովը 1743 թ. մեկնել է Պարսկաստան առևտրական նպատակնե-
րով և այնտեղ մնացել մինչև 1748 թ. : Դատական այս գործի առիթով 
հավաքված տեղեկությունների համաձայն, Բաղդասար Ասլանովի հայ-
րը՝ Լևոն Ասլանովը, եղել է հավանաբար Շուշի քաղաքում Ավան հարյու-
րապետի զորավարներից, որ զոհվել է լեզգիների դեմ կռիվներում3: Բոգ-
դան Ասլանովը գերի է ընկել լեզգիների մոտ, ապա փրկագնվել և փո-
խադրվել Ղզլար: Այնտեղ նա ստացել է կապիտանի աստիճան: 

1760թ. վերաբերող Սենատի որոշման մեջ կրկին հիշատակվում է 
Բաղդասար (Բոգդան) Ասլանովի մասին, որ առնչվում էր վախճանված 
հնդիկ Սուխանանդի ունեցվածքի ժառանգման խնդրին: Ըստ արդեն 
«определенной в Кизлярской шквадрон капитан» Բոգդան Ասլա-
նովի իշխանություններին հասցեագրած 1757 և 1759 թվականների 
գրությունների, Սուխանանդի ունեցվածքը պետք է անցներ պետության 
գանձարան՝ որպես անժառանգ մահացածի, որպիսի կարգ գոյություն 
ուներ Պարսկաստանում և Թուրքիայում: Սենատը նման պահանջը ա-
նընդունեփ համարելով, դատապարտում է Բ. Ասլանովի մոտեցումը, իսկ 
Սուխանանդի ունեցվածքի ժառանգորդ հաստատում նրա գործերի 
հնդիկ կարգադրիչին: Չնայած Բ. Ասլանովի ակնհայտ իշխանահաճո 
դիրքորոշման, Սենատի որոշման մեջ Բ. Ասլանովի մասին եդած մի 
շարք արտահայտություններից ակնհայտ է, որ իշխանությունների կող-
մից հավանության չի արժանացել նրա միտումնավոր վերաբերմունքը 
հնդիկ վաճառականի նկատմամբ: Իշխանությունների վերաբերմունքը 
նրա նկատմամբ դադարել է անվերապահ բարեհաճ լինելուց, ուստի 
միանգամայն օրինաչափ է նաև 1765 թ. ճանապարհորդությունը հաջող 
ավարտելուց հեստ Բ. Ասլանովի կարգավիճակը բարձրացնելու վերա-
բերյալ Աստբախանի նահանգապետ Բեկեսավի կողմից արված միջնոր-
դության մերժումը, որի դրդապատճառները անհայտ էին մնացել նրա 
գործունեության ուսումնասիրությունը առաջինը ձեռնարկած Յու. Վ. 
Գանկովսկուն4: Պարզվում է միաժամանակ, որ այնուհետև սրվել են հա-
րաբերությունները նաև Բ. Ասլանովի ու Բեկեսավի միջև՝ ընտանեկան 
հարաբերությունների մակարդակում, որը և պատճառ է դարձել նրա ըն-
տանիքի քայքայման, ուստի և Բ. Ասլանովը ստիպված այդ մասին ըն-
դարձակ գրավոր նկարագրությամբ դիմել ուղղակի կայսրուհուն5 և 
խնդրել, որպեսզի չթույլատրվի իր կնոջ դավանափոխությունն ու իր ու-
նեցվածքի բռնագրավումը: 

Բ. Ասլանովի ճանապարհորդության վերաբերյալ նյութեր պահ-
պանվել են Հին վավերագրերի Կենտրոնական Պետական արխիվում6, 
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Ռուսաստանի Արտաքին քաղաքականության արխիվի «Աֆղանական 
գործեր 1763-1766 թթ.» ֆոնդում ե Մաշտոցի անվան Մատենադարանի 
արխիվային վավերագրերի բաժնում : 

Բ. Ասլանովի գործունեության վերաբերյալ դեոես միակ ուսումնա-
սիրությունը հիմնված է ՌԱՔԱ-ում պահվող վավերագրերի վրա8, որտեղ 
հեղինակը բարձր է գնահատել Բ. Ասլանովի զեկուցագրերի ե ճանա-
պարհորդության նկարագրության պատմագիտական արժեքը, սակայն 
այդ բնագրերը մինչև այժմ մնում են անտիպ և ոչ հասու հայ արևելագի-
տական ոլորտի գիտնականներին: Բնագրերը ստորև հրատարակվում 
են ՄՄ արխիվային բաժնում պահվող պատճեների հիման վյւա' 
պահպանելով ձեռագրի ուղղագրությունը: 

I 

Секретная записка: продолжения проезда моего за грани-
цей, что тамо присмотрено и разведано мною, значит под сим. 

В прошлом 1764-ом году января 11 дня по данному мне 
секретному наставлению отправился я из Астрахани в путь до 
Кизляра обще коммерчествующей в Бухары и Хиву компании 
с директором армянином Васильем Абрамовым, коего поруче-
но мне по ордеру астраханскаго губернатора господина генерал 
майора и кавалера Никиты Афонасьевича Бекетова по касаю-
щимся до него делам с посланным сообщением доставить в 
Персию в Зинзили к консулу Игумнову и следуя с ним прибыл 
в Кизляр января 20. 

Тамо продолжился за остановкою его Абрамова по пар-
тикулярному делу несколько дней, ибо он, будучи в Астрахани 
запродал потаенно персидским и кизлярским армянам полос-
ное железо и деньги с них взял наперед (почему за пуд не из-
вестно) с договором получить его в Персии в Сальяне или Ги-
ляне с чего и отправлено [оное на компанейском судне Галие-
те Санкт Романе, кое в 1763-м году осенью не дошед туда в 
море разбило, почему они Армяне, не получа железа, домога-
лись возвратить]' от него те деньги и едва по многим спорам 
между собою окончали на данном от него, Абрамова, письме 
то железо отдать им в тех же местах, как выше явствует, - и 
потому отправились из Кизляра 29 января с рекомендацией) от 
тамошняго коменданта г. генерал майора Потапова к погра-
ничным горским владельцам и персидским ханам о препро-
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вождении нас с безопасностию, дав к тому из Кизляра в кан-
вой казаков 10 человек, куда я и имел проезд по наставлению 
под именем купца Пагарбека. 

По отъезде из Кизляра чрез три дня прибыл в деревню 
Тархал к Тарковскому Шамхалу, который, усмотря у меня хо-
рошую лошадь, напросился оною его презентовать, в чем я, 
чтоб не озлобить и привесть его более в знакомство и отказать 
ему не мог. 

Почему от него отправлены с проводником чрез деревни 
Кумтархан и Буинаки на другой день достигли Хаидацкого 
владельца Уцмия в деревню Ксекенд. Тамо уведомились о нем, 
Уцмие, что он намерение имеет его, Абрамова, захватить за 
обман увозом взятой у него пшеницы и за неплатеж ему пош-
лин рахтар. Опасаясь сего, наняв проводников поехал он, Аб-
рамов, от нас мимо его, Уцмия, другими глухими дорогами в 
Дербент, а сам я ехал настоящею дорогою, где на учрежденной 
от Уцмия для него, Абрамова, заставе об нем спрашован, но 
отозвался я неизвестием и в Дербент приехав февраля 6 дня 
подал Кубинскому Фетх Али хану от астраханского губернато-
ра г. генерала майора и кавалера Бекетова и от кизлярскаго ко-
менданта письма, коротый приняв нас с благосклонностию и 
на вопрос его объявлено от меня, что я следую в Энзили к 
консулу Игумнову, куда в то самое время приехал и владелец 
Уцмий, коему при том же от кизлярскаго коменданта и письмо 
о себе подал, но он проговаривал из сердца: для чего я Абра-
мова провез мимо его тайно другою дорогою, на коем де он 
имеет не малую свою претензию. Однако я отозвался ему, яко-
бы он, Абрамов, отправлен от меня наперед за некоторым де-
лом, не зная о его на нем взыскании, и прочими пристойными 
резонами его успокоив и склонил на разобрание. 

Будучи в Дербенте известно было о собрании кубинским 
ханом войска и о приуготовлении провиата идти войною на 
Шемаху и 17 февраля отправлен я от него, хана, за препровож-
дением трех человек с ним, Абрамовым, до Баки, куда по при-
бытии по прежнему знакомству принят ханом ласково и 
поставлен на квартиру, при чем многие бакинские жители 
просили его, хана, на Василья Абрамова в увозе у них немала-
го числа товаров, почему хан приказал мне их разобрать и удо-
вольствовать, с чего мною между ними разобрание и учинено, 
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и некоторые из просителей удовольствованы деньгами, а дру-
гие обязались письмами ехать в Энзели, о чем от меня и в пос-
ланных к нему губернатору письмах показано. 

Марта 1 дня отправились из Баки за препровождением 
даннаго из Дербента одного переводчика и попутчиков дер-
бентцев 17 человек, едучи дорогою, видели стоящаго застовою 
с партиею Фетх Али ханова двоюроднаго брата, непослушнаго 
ему Ибраим хана, который всех проезжающих грабил и нас оп-
рашивал, какие мы люди; но как от нас ответствовано, что мы 
российские и едем к консулу, то им мы пропущены без вреда. 
Но в самый тот случай встретились тут ехавшие из Сальян та-
мошние персияне с купленною Фетх Али хану лошадью в ты-
сячу рублев, на коих Ибраим хан напал. Вспомогая им, из 
ехавших со мною персиян некоторые присовокупились к ним 
и имели между собою стрельбу из ружей и с обеих сторон по 
два человека и трое лошадь убили и с тем растались. 

4 марта прибыв в Сальян, гилянский житель персианин 
хаджи Макеют приносил мне жалобу на него, Абрамова, о взя-
тии у него товару до 700 рублев для продажи в Дербенте, где 
продав де его, деньги ему не отдает. Напротив чего Абрамов в 
оправдание представлял, что те деньги отдал он его родствен-
нику; но на последок по довольном споре обязались письмен-
но разобраться в Энзилях у консула. 

Между тем разведано мною, что в стоящем на пути к 
Энзелям городе Ланкаре10 тамошний Карахан имеет на него, 
Абрамова, претензию в увозе у него пшена и ищет за то его 
захватить, чего опасаясь по прошению Абрамова отправились 
на киржиме морем и на Караганской пристани за противным 
ветром стояли 11 дней, но не дождавшись тихости и способ-
ности к пути, обратились в Сальяны. 

25 марта паки на киржиме купно с своими лошадьми 
чрез озеро переехали в Ленкару, где того начальника по отъез-
де к персидскому векилю Керим хану не было, затем намест-
нику его брату, бывшему в деревне Кизиль-агачь тамошний 
старшина о нашем прибытии дал знать и до получения из-
вестия отъездом нам воспретил, а по получении от него от-
ветствия и для перевозу к брату его письма, поруча оное мне 
для доставления до него, 30 числа поехали сухопутно. 

Апреля 1 дня по прибытии в местечко Астару от тамош-
няго начальника Риза-кулы хана и также 3 апреля в местечке 
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Лумур начальником Шуджа Эддин ханом трактован я был сто-
лом и препровождаем от места до места с проводниками и на 
последок приехал в Энзили 5 апреля, куда дорога лежала от са-
маго Кизляра обыкновенно около моря в виду только от Баки 
до Сальян продолжается в отдаленности от него степью. 

Будучи в Энзилях у консула в праздничный день за обе-
дом вдруг взошел в покой к нам гилянскаго Гедает хана домо-
вый управитель персианин Ага Рафи и с ним персиян до 50 
человек, все с рычагами, и кричали в покоях с суровостию, 
грозя разломав разбросать в воду, от чего мною и прочими 
купцами едва они отвращены пристойными увещаниями. А 
причина сему гвалду состояла следующая: из консульских ба-
ранов пасомых тамошними жителями в тот день один по неус-
мотрению пастуха, отлучась от своего стада, забежал в другое 
обывательское, за коим ходил взять консульской свиты солдат; 
но пастухами он ему не отдан и отослан с бранью, за что меж-
ду ними сделалась драка, к чему на помощь с обеих сторон 
солдаты и персияне присовокупились, куда прибежал и оный 
Ага Рафи с персиянином Мир Муталибом и вмешались в ту 
ссору и сам он, Ага Рафи, одного солдата ударил брошенным 
камнем по боку, за что ему мстили и разбили рожу до крови; 
однако по множеству персиян консульские солдаты разогнаты, 
чего всего он, консул, и никто не ведал. По то время, как он, 
Ага Рафи, злобясь, на сие, пришел с разбоем к ним в покои, о 
чем он, Ага Рафи, и Мир Муталиб приносили в Лагаджане ги-
лянскому Гедает хану жалобу, который прислал к нему, консу-
лу, нарочнаго своего человека с осведомлением, как оно 
происходило и если он, Ага Рафи, подлинно так обижен, то б 
за него как почитаемаго по их магометанскому закону за свя-
таго, тот человек, который его в кровь повредил, был сожжен. 
Токмо по представлениям моим и консула зинзилинскому 
Ших Али Исламу, что той драке были начальники сами пер-
сияне и он, Ага Рафи, своим азартом и наглостию ему консулу 
более причинил обиды, яко поверенной от всероссийской сто-
роны персоне, по каким причинам ему и продолжаться тамо 
весьма опасно и к выезду было приготовлено судно. Оное дело 
чрез посредство его Ших Али Ислама оставлено, и сами пер-
сияне тамошние купцы просили его, консула, о невыезде, о 
чем и он Ших Али Ислам к Гедает хану писал, чтобы то дело 
уничтожить, объявляя, что из того последует им великий убы-
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ток, потому от него, хана, прислан к консулу нарочный и с 
ним вышеоглавленные Ага Рафи и Мир Муталиб в праздник 
пасхи во первых с поздравлением оного, а при том и с проше-
нием о прекращении той ссоры, на что консул снисходя на 
состояние в тиши наилучшей комерции, все то предоставя и 
сам намерение о выезде оттуда отложил. 

В продолжении мое в Зинзилях разведал я следующее. 
1-е. Сказывали тамо, что в лагере персидскаго векиля 

Керим хана из первенствующих при нем Ту раб хан, секретарь 
его мирза Назып, домовый управитель Назыр и другие четыре 
хана с одним евнухом согласились его, Керим хана, убить, но 
один Керим ханов служитель, уведомясь о сем, донес ему, ха-
ну, отчего он, остерегаясь, в одну ночь из обыкновенной 
спальной ставки своей вымышленно вышед в приуготовлен-
ную другую ставку, примечал их действия; а те умышленники, 
не зная о нем, пришли было к той ставке испол[н]ить над ним 
свое злое намерение; но не нашед его тамо устрашась от нея, 
побежали, коих Керим хан велел переловить и по распросам 
евнуха и некоторых из ханов приказал казнить смертию; а Ту-
раб хану и прочим выколол глаза. 

2-е. Слух носился тамо о собрании в Туреции войска для 
отправления под командою вавилонскаго паши чрез Армению 
в Грузию к нападению на сопротивляющихся турецкой сторо-
не Мелетинцов; называемых по турецки Башачуг. Якобы от 
Порты Оттоманской Керим хану объявлена война и команди-
рован в Персию и Грузию особый корпус войска под предво-
дительством семи турецких пашей и к грузинскому царю 
Ираклию послан от турецкаго двора нарочный курьер с угроза-
ми за вспоможение его против турок мелетинцам; но будто на 
то от него, Ираклия, ответствовано, что он никакой помощи 
им не чинит, однако буде турецкий двор намеряется с ним 
вступить в войну, то он на то готов, и с тем изъяснением отп-
равил в Константинополь четырех человек своих князей. Вой-
на же у мелетинцев с турками происходит за непродажу туркам 
по запрещению нынешняго их царя Соломона христиан, о 
коем сказывают, что уведав он об одном мелетинце, который 
продал своего служителя христианина туркам, велел его за то 
сжечь. 

По сим разглашениям по приказу консульскому находя-
щиеся в Энзилях армяне отправили от себя в Арарат к армянс-
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кому патриарху с просительным письмом уведомления о ту-
рецкой армии нанятаго скорохода; но сей не доехав до города 
Ардевиля нападавшими на него персиянами шахсевенцами 
прибит и изодрав письмо прогнан назад. 

В продолжение ж тамо в одно время при самом консуле 
переводчик его Шубин в шумстве при многих людех спраши-
вал меня неведомо с чего, с какою комиссиею и куда я отправ-
лен, в том бы консулу дать знать, проговаривая при том, что 
он обо мне не ведает, может де я из России и бежал; но я 
сколько мог оттого ему отказывался пристойностию. 

Мая 1 дня отправлен я был от консула без всякой реко-
мендации в Рящь, где принят им, ага Гедает ханом благоск-
лонно, и при том между разговоров проговорил, якобы на ме-
ня у него, хана, есть жалоба о вышеописанной бывшей у кон-
сула за барана ссоре, от персиян, на что я ему с своей стороны 
в опровержение того представлял какия причинены ему, кон-
сулу, яко от высочайшаго российскаго двора знатной персоне 
от тех персиян озлоблении без ведома его, хана, и тем его к 
российской стороне приводят в подозрение и в нарушение зак-
люченней) между всероссийскою империею и персидским го-
сударством вечно мирнаго трактата и соседственной дружбы, 
также и другие пристойные к сему представлял резоны, что он 
принял себе за благоугодность и за то благодарил и унял с со-
бою обедать, а по обеде от него вышел в отведенную квартиру. 

На другой день по приказу ханскому приходили ко мне в 
квартиру гилянские старшины с поздравлением приезда, а пос-
ле паки был я у него, хана, коим спрашиван, куда и зачем я 
еду, на что от меня ответствовано, якобы я отправлен от астра-
ханскаго губернатора для покупки ему по знаемости моей раз-
ных куриозных вещей и намерен для отыскания их ехать далее 
в Персию; но хан напротив того вызвался, будто переводчик 
Шубин сказывал ему, что я послан в Мешед к Шагрух шаху, 
но я на то отозвался, что он разве ему, хану, такую ложь на 
меня взвел, будучи в не уме, уверяя, что я подлинно еду, как 
выше значит, только для покупки куриозных вещей и может 
быть случится по надобности той заехать и в Мешед, только до 
Шагрух шаха никакого дела я не имею, с чем уже и отъезжаю 
и просил его о даче мне переводчика и рекомендации к Каз-
бинскому Мирзе Али и Испаганскому Эскер ханам, коих по 
даче от него 5 числа мая действительно в путь до Казбина отп-

399 



равился горами, где понес великую опасность от грабежа пер-
сиян. 

14 числа мая приехав в Казбин, тамошнему хану реко-
мендацию Гедает хана о себе подал и принят им ласково при 
чем разведано: 

1-е, что Керим хан в городе Испагани умертвил из своих 
ханов пять человек за научение находящихся при нем Калмык 
четырех человек его Керим хана убить, которые с тем взошли 
было к нему хану в баню с обнаженными саблями; но им про-
тив их азартным криком устрашены и приведены в робость. В 
таком случае он, отняв у них две сабли, двух из них убил сам, 
а другие двое ушли, только и они отисканы и в принесении 
повинной открыли тех ханов, кои их на то склонили. 

По приезде в Казбин и Гамадана купеческаго каравана 
уведомлено, что лежащая к Мешеду дорога весьма опасна от 
трухменцов, которые де недавно ехавший купецкий караван 
разбили, а вавилонский паша согласился с живущими в нем 
персиянами многим числом находящихся тамо турецких ми-
нистров и турок всех побить, но те министры проведав о сем 
прежде самого его, зломышленника на них, убили, и вместо 
его определили другаго пашу; но как сей о побитии за выше-
писанный бунт персиян по их желанию не согласился, то и он 
в сходство первому от них убит. 

О посланном от консула Игумнова к Керим хану толмаче 
Муслюме сказывано, что его чрез Рящь Гедает хан не про-
пустил и возвратил назад; зачем он отправлен морем в Ми-
зондронь, где взяв с него хан в презент сто рублев к Керим ха-
ну ехать дозволил. 

Мая 18 отправился я из Казбина с данными от хана про-
водниками военными людьми персияны и прибыл в Кашан. 
Тамо по объявлении себя наипу Абдул-беку разведал, что Ке-
рим хан в сорока тысячах войска пошел из Испагани для ус-
мирения бунтующих против его персиян Бахтир, однако того 
народа старшины не допуская его до себя, принесли ему по-
винные и за понесенные походом на них убытки подарили ему 
денег 40000 рублев, катыреи - сем сот и тысячу пятьсот лоша-
дей; тем он удовольствуясь, возвратился. 

Живущий в Англии армянин Петрос приезжал оттуда в 
Испаган к Керим хану с прошением о дозволении производить 
в Персии англичанам комерцию в Бендер Абасах, где и прежде 
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оная была, на что от него, хана, и дозволение воспоследовало, 
с чего находящийся тамо английский резидент против оного 
города на острове при самой морской пристани построил ка-
менную крепость и снабдил ее в оборону артилериею, в кото-
рой и поселилось разных нацей людей многое число, и произ-
водится великая комердия, куда и все беглецы отовсюду без 
всякаго опасения приемлются. 

Июня 3 дня отъехал я из Кашани в купеческом караване 
в Мешед; но 13 дня усмотрели на пути едущих трухменцов ве-
ровскую партию 150 человек, кои, разбив деревню, везли с со-
бою ясырей и гнали скот и усмотря нас, половина из них оса-
дили наш караван, а другая осталась при добыче своей и хотя 
мы от них оградясь товарными кипами, отбивались ружьями 
часа четыре, при чем они, трухменцы, убили в караване шесть 
человек и усмотря, что избавиться нам от них неможно, дого-
ворились с ними отдаться им без всякаго мучения людей и как 
только трухменцы начали в караване людей и товар разбирать, 
то в самое время выслана была на них из города Наина партия 
150 же человек, с коими трухменцы, оставя караван, вступили 
в бой, между чем я с двумя товарищами бежали на лошадях, 
но тех товарищей трухменцы нагнав, убили, а я сам ушед и, не 
зная дороги, ездел по степи три дня и едва нашел одну дерев-
ню, где наняв проводника выехал с ним в город Езду и слы-
шал, что трухменцы тое высланную партию разбили и караван 
наш разграбили, в том числе достался и вес мой экипаж и куп-
ленный мною в Энзилях на казенныя деньги товар и остались 
только при мне одна секретная инструкция с прочими запис-
ками и золотою персидскою монетою 50 рублев, зашитые на 
мне в платье. 

В городе Езде разведано, что Керим ханов брат Зеки хан, 
огорчась за выколотие глаз дяде его Ших Али хану, против его 
взбунтовал и бежал с партиею в Кашан и, ограбя тамо жите-
лей, ушел в пограничный к Индии город Хауза и, как тамош-
няго главнаго, так и других ханов умертвя, сам в нем усилился 
владетелем и хотя Керим хан для поиска над ним посылал 4000 
человек войска под командою Незер Сия хана, но он от него 
разбит. 

Город Кирмана Дербуни Таги хан, последуя тому брату 
его, также взбунтовал, коего для усмирения Керим хан послал 
с Амар Гули ханом войска 5000 человек, но сии, имея сраже-
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ние, одолеть его, Таги хана, не могли, в таком случае пристал 
он, Гули хан, к нему, Зеки хану, вообще бунтовать, против 
коих ходил с войском своим сам уже Керим хан и победя 
обоих, Амир Гули хана и по нем Дербуни Таги хана умертвил, 
а брат его Зеки хан по просьбе матери своей с ним Керим ха-
ном помирился и, прибыв к нему, остался в его лагере. 

После того еще открылся потаенный умысел его Керима 
хана умертвить, за что согласники злодейства Фетх Али хан, 
Азат хан, Мусалон Назир хан, Незер Али хан с прочими 
умерщвлены. 

Июля 1 дня выехал я из Езды случившимися попутчика-
ми и 26 дней по безводной песчаной и каменистой дороге про-
должался и едва августа 2 дня приехал в город Табас, состоя-
щий под владением афганского Ахмед шаха, где явился на-
чальнику Али Мердан хану и подал о себе рекомендательное 
от Таги хана письмо. 

Во оную бытность мою он, Агмед шах, прислал к нему, 
Али Мердан хану, с требованием войска ста тысяч человек, но 
он от отдачи его отозвался множеством около себя неприяте-
лей трухменцев, курдов и прочих народов, от коих де имеют 
всегда великое опасение. 

5 августа из онаго города выехал за препровождением 
данных от хана двух трухменцев и четырех афганцов, с коими 
продолжал путь до Мешеди, токмо с великою от трухменцев 
опасностию, и дорога была безводная, пустая, каменистая и 
горная. 

Сентября 2 дня прибыл в Мешед, явился тамошнему 
Фиридон хану, родом из грузин, состоящему в магометанском 
законе, коему я объявил себя грузинцем и принят им благоск-
лонно, и отведена была мне квартира в доме его. 

Тамо я разведал, что пред приездом моим Агмед шах аф-
ганский присылал из Кандагара к Шагрух шаху о собрании 
около Мешеди войска, но он оттого отказал по бывшему тогда 
замешанию, ибо он, Шагрух шах, имел тогда дело с управите-
лем курдов, имянуемым Чаварханом и другим Аллаверди ха-
ном, прозываемым Джелаир, за противности их ему усмирить, 
на что и собрано было войска 10.000 человек под командою 
Фиридон хана, который делал с ними великое сражение и хотя 
из курдов убито много, однако не окончив победы разошлись; 
а на последок положили между собою договор: на место Шаг-
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рух шаха за его слепотою утвердить шахом большаго его сына 
Надыр мирзу, токмо при мне точно того еще не окончено. 

По прошествии сей опасности отправлен я из Мешеди от 
Фиридон хана за конвоем шести человек до города Ирата11 8 
сентября, куда прибыл чрез пустую степь. 

22 числа явился с письмом его, хана, тамошнему началь-
нику Наджап хану. 

Во время пребывания моего во оном городе разведано 
мною, что в прошедших летах, а когда - точно не упоминают, 
будто китайский Джонжон и Онбон хан с китайским войском 
в 300.000 человек ходили во Малую Бухарию и осадили города 
их Кошкар и Еркень и с выходящими из тех городов кошкар-
цами имели полныя баталии, кои защищали владетели их два 
брата Ая ходжа и Гун ходжа и продолжалась осада их года с 
три, но на последок все они, китайцы, разбиты и те ханы сами 
убиты и многие взяты в плен. 

После того еще китайский другой Джонжон хан прихо-
дил к тем же городам в 80.000 человек, но также разбит и сам 
бежал; но китайцы за те крайне огорчительныя и несчастливыя 
неудачи, собрав многочисленную армию лет тому с семь, паки 
послали его же Джонжон хана, о чем уведомясь, те бухарские 
владетели два брата, будучи не весьма сильны, посылали от се-
бя с прошением вспоможения в Большую Бухарию, в города 
Каршу, Шаарисявс, Хажаб, Ташкент, Бальх и прочия тамош-
ния места, но как от них отказано, то они Малой Бухарин вла-
детели, согласились с киргис-кайсаками и зенгорцами и собрав 
все свои силы, сколько могли, имели с ними, китайцами, не-
малое сражение; но по великой силе китайцев разбиты и мно-
гие побиты и оставшие разбежались по туркестанским горо-
дам, из коих де некоторые зенгорцы ушли и в Россию. В таком 
случае Малой Бухарин города Кешкер, Эркень, Кутан, Ахсу-
бай, Сайрам, Куча, Корхачалиш, Алохтур, Паза и Барколь 
достались за владению китайцов, и в одном из них, Барколе, 
по великости его, содержится китайская армия для того, что 
он граничит с Туркестаниею, и сверх сего от городов Хожанта 
и Гогона и от кочующих около их киргис-кайсак подвластных 
тем городам взяты в Китай аманаты; а владетели Малой Буха-
рин два брата в пяти или в шести тысячах человек бежали к 
узбекскому городу Лалабадаш хану, где узнав их хан Султан-
ша лестию приглашал к себе в город для жительства по одно-
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законию, на что из них один брат Гун ходжа и согласился и 
взяв некоторую часть из своей войска, приехал в город и хотя 
принят сперва благоприятно, но опасаясь их искусства в 
воинских обращениях, осады и завладения города, побиты, а 
оставшие разобраны по рукам. В таком случае другой его Ай 
ходжа с оставшими при нем военными людьми бежал в левую 
сторону города к индийской стороне, за коим Султан-ша хан 
ездил в погоню и догнав их в степи в песчаных местах от жар-
каго воздуха утомленные на них напал и самаго Ай ходжу с 
прочими убили, а достальных живых с бывшим при них бо-
гатством взяли себе в добычу, о чем уведав, Ахмед шах афганс-
кий посылал к состоящим в Малой Бухарин китайцам послан-
ника своего Маамат Риза бека для истребования тех убитых 
владетелей двух сынов, кои ему и отданы и привезены в город 
Бальх, каковое происхождение точно уверяли во Ирате быв-
шие на тех баталиях беглые оттуда зенгорцы, кашкарцы и кир-
гиз-кайсаки и сверх их те известии и во всех местах о точности 
их подтверждены. 

По завладении китайцами вышеписанными городами, 
принадлежащими Малой Бухарин, Агмед шах афганский, по-
коря себя город Мешед со всеми к нему принадлежащими 
местами, потом как вознамерился идти с войском в Индию, 
поручил во управление и оберегательство города Туркестанс-
кий Бальх афганскому Али хану и узбекскому Аджи хану с 
пятьдесять тысяч войска из афганцев, Мешед - Шагрух шаху, а 
прочие города другим ханам, сам отправился в Кандагар, отку-
да послал наперед себя в Индию с войском в 60 тысячах чело-
век сердаря Джаан хана, приказав ему, подошед к погранич-
ным индейским городам, нападений не чинить, а ожидать его 
самого, куда в скорости и сам в сорока тысячах пошел к нему 
в соединение; но Дж[а]ан хан дошед до перваго индейскаго го-
рода Мутрама, почитаемаго за дом идолов их, с вышедшими из 
него индейцами, не ожидая шаха, оказуя свою ревность в 
службе сделал сражение и сбив их с поля, город взял в добычу 
и идольския кумирницы раззорил. 

Уведомясь о сем, живущие около города индейцы, за-
вомше Сик, собравшись немалою армиею, пришли на осво-
бождение города и напав на него, Дж[а]ан хана, разбили; кото-
рый принужден был бежать назад, встречу к Агмед шаху; но 
индейцы, гнався за ним по пути дошли до обоих и самаго его, 
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Агмед шаха, разбили ж, который с великим уроном обратился 
в Кандагар и, набрав вторичную армию во сте тысячах человек 
состоящую, в ноябре месяце 1763 года пошел паки в Индию, и 
что тамо происходит, известия да и его возвращения при мне 
не было. 

Октября 14, наняв я в препровождение двух трухменцев, 
поехал в город Лавр12 и прибыл 22 октября, который граничит 
с персидской стороны трухменцев, а из онаго с данными мне 
от Байрам Аги хана проводниками двумя трухменцами отпра-
вился до города Чарджу; но на пути трухмены меня одержали 
по сумнительству, якобы я персиянин и еду их места осматри-
вать и бывшие при мне оружие отобрали. Однако на последок 
по уверению тех проводников едва освобожден и оружие возв-
ращено, почему и прибыл в город Чарджу 4 ноября, состоя-
щий под владением узбецких татар, у коих еще есть подвласт-
ные города Караколь, Анхо, Балх, Килят, Карш, чрез кои 
проехал до столичнаго города Бухары, куда прибыл чрез степ-
ную дорогу и шалый лес 29 генваря сего 1765 года, где видел 
пленных русских людей более 200 человек и уведомился от 
них, что они большею частию взяты под Оренбургом киргиз-
кайсаками, которые, возвращаясь от Оренбурга с меноваго 
двора в свои кочевыя места всех, кто б им ни попался из русс-
ких, захватывают и увезя продают, между коими имеются 4 че-
ловека кананир, кои тамо и артилериею действовали и еще 
Сызранскаго жителя Ивана Степанова, который взят в плен 
киргиз-кайсаками назад тому лет с двенадцать с зазимовалаго 
на Воле в урочище Круглом Сызранскаго купца Кандалаева 
судна с тремя товарищи и ныне находится у бухарца Мирза-
ваита аксакала, да двое такие же попались мне в Хиве, да один 
оренбургскаго купца Якова Иванова Куницына сын оренбургс-
кой губернской канцелярии канцелярист сказывал о себе, что 
он назад тому более года будучи на меножном дворе у купцов 
в гостях и пошед от них пьяный, заплутался и нашел на одно 
киргиз-кайсацкое кочевые, кои поймав его, связали и продали 
в Хиве хивинцу Мурат-баю. Да еще видел тамо астраханскаго 
жителя Ивана Маркова, коего сын находится здесь в работе на 
фабрике персиянина Садыка; оной и с ним русский же Григо-
рий Шалимов живут у хивинца Абурахмана, а брат его родной 
ныне находится в Астрахани хивинец Мамет Сеит. Еще Ивана 
Хрусталова, Дементья Семенова прозванием Оленок, Илью 
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Федорова, Ивана Кирилова, кои взяты в плен киргиз-кайсака-
ми в одно время с разбитаго на Киргиз-кайсацкой стороне в 
урочице Прорве судна, и все они, пленные, просили меня со 
слезами о выручке их из плена, о чем объявляя предаю в выш-
нее разсмотрение. 

Февраля 18 выехал из Бухар с караваном в Хиву до горо-
да Ургенча и прибыл туда чрез степь марта 28, где и их плен-
ных видел. 

Из Хивы отправясь в караване прибыли 16 апреля в 
Мангышлакскую пристань к Каспийскому морю, куда дорога 
была безводная и безлесная чрез горы и, ожидая судна, про-
должаясь тут мая до 1 дня; а потом на пришедшее морское 
судно астраханскаго купца Ефима Бирюкова, сев с прочими 
купцами, прибыли в Астрахань. Во обращение мое в тех местах 
приметил я о торгу, что оного в Персии никакого нет, но толь-
ко хлеба в урожае довольно. До и в Бухарии торг весьма ма-
лой. Капитан Богдан Асланов. 

II 

Рапорт Богдана Асланова Астраханскому губернатору 
Никите Афанасевичу Бекетову 

По 1му пункту. Намерения афганскаго народа, касающе-
гося до Малой Бухарии да и нагайскаго народа хана Агмедцы, 
тамо никакого нет, а точно пребывание имеет афганский Аг-
мед шах имянуемый прежде сего Ахмет хан в городе Кандага-
ре, лежащем между Персиею и Индиею, где и все владение его 
Афганцев состоит, который сверх того содержит в своей власти 
завоеванные им персидские города Хорасанской провинции 
Таббас, Мешед, Калат, Баварт Чабучлю, Амирхан, Мовна, 
Мужнут, Ширвана, Кочан, Рактан и Чинар. И около афганцев 
кочующих народов никаких не имеется, и афганцы жительст-
вуют селениями, городами и деревнями. Разстояние от города 
Кандагара до перваго Туркестанскаго города Балха 50 дней ез-
ды, а Малой Бухарии до городов Эркеня и Кашкара сколько 
быть может - неизвестно. 
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По 2-му. Агаметца хан (котораго, как вышепоказано, та-
мо нет) да и оной Ахмед шах афганский владетель никогда к 
китайскому двору с требованием, чтобы за раззорение китай-
цами бухарских городов Эркеня и Кашкара отдать городам во 
удовольствие завоеванную китайцами зенгорскую землю, ни-
кого не посылал и из Киргиз Кайсак на совет к себе и в об-
щество о принятии намерения за утесняемых от китайцев ма-
гометан вступиться не призывал и нималого о том известие не 
слышно. 

Затем сообщает о силе этого народа "имеет немалую 
знатность и силу, коего все окрестные народы опасаются, а 
они напротив того ни от кого по могуществу своему к опас-
ности не зависят..." 

Ахмед шаху не мог сообщить обнадеживание относитель-
но подкрепления против китайцов, потому что в то время он 
находился в Индии13. 

"О удобности к возстановлению от персидскаго города 
Астрабата с Индиею торгу сухим и водяным путем мне разве-
дать и приметить было не можно, потому что я по неспособ-
ности пути по крайней опасности от трухменцов проезда в не-
го не имел, а следовал, как в реченной записке явствует, дру-
гою дорогою, однако сколько можно обстоятельство лежащаго 
от Астарабата к Индии пути знать, то по неудобности его яко 
должно ехать туда чрез самыя гористыя и безводныя места, 
Мешед, Имрат и афганское владение, что составить должав-
шую и трудную дорогу проезда иметь совсем нельзя и крайне 
от трухменцов опасно грабежа и пленения. В таком случае ко-
мерции возстановить чрез сие место неспособно". 

О делах бывшей коммерческой в Хиву и Бухары Компа-
нии директора Армянина Василья Абрамова какие до него ка-
сались и мне дошло до сведения, об оном показано в означен-
ной записке. 

(NB. На Василия Абрамова отовсюду приходили жалобы, 
так что привилегии компании были уничтожены и торг сделан 
свободным). 

Сверх всего вышеписаннаго присмотрено мною 
Iе. В Бухарин в жительство мое на гостинном дворе ви-

дел я у Хивинцев и у Астраханских татар Ахуна и у других, а 
как их зовут - не знаю (которые в то время приехали туда из 
Астрахани) проведенныя ими отсюда показанно ружья, свинец, 
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сталь и железо, и приметил, что оное они провозят. Свиннец 
разбивают тонкими досками и кладут между сукна в таях и 
еще его ж и сталь кусками заливают салом в кадках с жареным 
мясом, которые они употребляют в пищу себе, и в больших 
таганах и шешлыках, кои делают здесь нарочно из одной ста-
ли, а ружья и железо каким образом провозят, прасмотреть и 
разведать не мог. И егда астраханские татаре прикащик Ги-
лянскаго двора жителя Аги Мурзы и Мавлемберди (который 
ныне приехал в Астрахан, и означенный Ахун, так и прочие, 
что я, посланный из Астрахани, признали, то боясь о тайно 
провезенным им товаре здесь мною объявления, просили та-
мошняго пошлиннаго зборщика и того гостиннаго двора от-
купщика, из гостиннаго двора меня выехать и на место мое в 
лавку посадить татарина, приехавшаго туда с товаром, да и са-
ми пришед к моей лавке мне великое ругательство бранными 
словами, называя меня точно шпионом и хотели донесть о сем 
тамошнему Абул Фезил хану, однако я, претерпевая оное, сно-
сил и нимало о себе знать не дал, тайно же привезенное туда 
железо продается по тамошнему весу батман бухарский шесть 
пуд по 16 червонцев пяти рублевых; стали 17 фунтов по 4 чер-
вонца, ружья павловской работы - по 5 червонцев, а свинец -
фунт на российские деньги рубль тридцать копеек.). 

2Е. В Хиве приезжающим отсюда купцам армянам и тата-
рам от хивинскаго Мейстера или по хане управителя чинится 
великое отягощение в сборе пошлин, которую они берут с 
привозных и покупных товаров с татар равную со своими под-
данными, а с армян - против того вдвое, и далее Хивы в Буха-
ры с торгом не пропускают, а принуждают товары свои отда-
вать хивинцам в долг до спуска, и у кого таким образом возь-
мут, то едва платы получить может половину, а у иных пропа-
дает вовсе и никакого в том удовольствие не делают, а когда 
Хивинцы привезенные из России товары свои в Бухарах расп-
родадут, то уже в таком случае за великие подарки пропускают 
в Бухары и тех армян и татар, а в резон тому объявляют, что 
они Хивинцы из Астрахани в Москву ни за чем не пропус-
каются, при всей той наглости запрещают к себе и ездить, ибо 
де они вывозят только от них золото и серебро. 

3е. В Мангышлаке тамошние Трухменцы с приходящих к 
ним отсюда судов за пристань и с выгружающихся на их берег 
купцов с товарами для переезда до Хивы вымогают великие 
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подарки, и пошлину всяким товаром и по лакомству и за-
висти своей что у кого хорошее ни увидят, все просят себе; а 
ежели кто не даст, то почитая себе за обиду, стараются не 
только сделать какое злодейство, но и совсем ограбить и 
умертвить. И нарочно купцов держат на берегу по месяцу и 
далее, куда по уведомлению собрався трухменцы по тысяче и 
более, требуют все наглостию презентов, коих видя купечество 
такие суровые зверские поступки, опасаясь грабежа, принуж-
дены сверх подарков от себя кормить, чего они явно просят, и 
оттого претерпевают великие убытки и ругательство, говоря и 
отбивая их зачем де они к ним приезжают, им де никакой 
нужды в них нет, и на поел едок договорясь о перевозе до Хи-
вы, поставят сами верблюдам своим цену в семнадцать, да за 
провоз 6 или 7 червонцев четырех рублевых, и содержание при 
нем трухменца от купца; а ежели в пути который из верблюдов 
умрет или заболит, то берут за него и за провоз полную плату, 
и тем самым делом купцов притесняют и отгоняют. Когда же 
какое морское судно из Астрахани к пристани подойдет, тогда 
трухменцы выходят на берег с каменями и оружием и съез-
жать на берег не допускают до тех пор, пока получат себе по 
своему желанию презент и потом уже к съезду и торгу до-
пустят. 

В бытность же мою тамо сверх купленнаго мною в Энзи-
лях на казенныя деньги товара, для показания пространнаго 
своего за границей купечества (под которым званием туда был 
я отправлен, чтобы не подать о себе сумнения) имел при себе 
и собственнаго моего экипажа и товара на 500 рублев, котора-
го чрез продажу желал я более для высочайших Ея Импера-
торскаго Величество интересов полезное приобресть, а при том 
и свое состояние в разеуждении имеющагося на мне разных 
людей долгу при том случае посылки моей поправить, но, как 
в означенной секретной записке значит, все то трухменцами 
купно с казенным товаром пограблено, почему принужден я 
был для получения о тамошнем состянии известии и в проезд 
мой на содержание мое занимать в тамошних местах на вексе-
ли деньги, и сколько их кого мною занято и на что именно 
данных мне из казны денег издержано, о том реэстр; а какие в 
бытность мою в Персии от тамошних командиров посланы бы-
ли со мною к другим таким же командирам на персидском 
диалекте рекоменцательныя обо мне письма, из коих, по слу-
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чаю небытности моей у них, остались у меня четыре письма, 
оныя в оригинале прилагаю при сем. 

И о всем том Вашему превосходиельству чрез сие покор-
нейшие доношу в разсмотрение и прошу означенныя занятыя 
мною для казенной надобности на вексели деньги всего 5Տ5 
рублев для расплаты моим заимодавцам приказать мне выдать 
и о том учинить резолюцию. 

На подлинном подписано тако: 
Капитан Богдан Асланов. 

Июля 5 дня ! 765 года. 

PAVEL СНОВANYAN 

BOGDAN ASLANOV'S TRAVELING NOTES 

The article deals with the description of Bogdan (Baghdasar) Aslanov's 
(captain of Russian military scrvice) travel to Persia and Afghanistan in 1764-1765. 
After his return he presented a report named "Secrct Note" to Russian authorities. 

In the description we find a lot of interesting information about the political 
and economical Situation in that countries as well as about the diplomatic and 
military-political relations between China and Afghanistan in the mid of XVIII 
Century-
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Ո-ՈՒՔԵՆ ՍԱՖՐԱՍՏՅԱՆ 

ԹՈՒՐՔ - ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՇՐՋԱՆԻ 
ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐ 

(1920Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ) 

1920թ. նոյեմբերը ճակատագրական էր Հայաստանի Հանրապե-
տության համար: Հոկտեմբերի 30-ին թուրքական բանակը գրավեց Կար-
սը' կանխորոշելով հայկական կողմի ռազմական պարտությունը թուրք 
հայկական պատերազմում: Պայքարի ծանրությունը տեղափոխվեց դի-
վանագիտական ոլորտ: Մոտ մեկ ամիս տևած լարված բազմակողմանի 
բանակցությունների արդյունքում դեկտեմբերի 2-ին Ալեքսանդրապոլամ 
ստորագրվեց պայմանագիր Թուրքիայի հետ, որը վավերացրեց Հայաս-
տանի և ռազմական, և դիվանագիտական պարտության արդյունքները: 

Վերջին տարիներին հայրենական պատմագիտությունը, ներգրա-
վելով զգալի քանակությամբ նոր արխիվային և այլ փաստավավերագ-
րական նյութ, լուրջ հիմք դրեց մեր նորագույն պատմության այդ ողբեր-
գական էջի համակողմանի և անաչառ ուսումնասիրման համար1: 

Սակայն մեզանում դեռևս հիմնականում անհասանելի են մնում 
թուրքական վավերագրերը: Սույն հրապարակումը աոաջին քայլն է այդ 
բացը ւրացնելու ուղղությամբ: 

Թարգմանաբար ներկայացվում են, մանրամասն ծանոթագրվում 
ու վերլուծվում են 1920թ. նոյեմբերով թվագրված մի շարք կարևոր վավե-
րագրեր: Դրանք թուրքական պետական և ռազմական բարձրագույն 
մարմինների ղեկավարների՝ զինված ուժերի Գփւավոր սպայակույտի 
պետ և հետագայում Արևմտյան ռազմաճակատի հրամանատար Իսմե-
թի (Ինյոնյու), արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Ահ-
մեթ Մուհթարի (Մոլլաալլու) և Արևելյան ռազմաճակատի հրամանատար 
•Քյազըմ Քսւրաբեքիրի միջև ծածկագրված գրագրության պատառիկներ 
են, ինչպես նաև Թուրքիայի Ազգային Մեծ ժողովի (ԹԱՄԺ) նախագահ 
Մուսթաֆա Քեմափ (Աթաթյուրք) ղեկավար դերը արտացոլող փաս-
տաթղթեր: Ընդգրկվել են նաև Բաքվում գործող Թուրքական Կոմունիս-
տական Կուսակցության (ԹԿԿ) երկու հակամարտող ղեկավարների 
գաղտնի նամակները Քեմափն ու Քարաբեքիրին: Ըստ էության, այդ նա-
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մակների հեղինակները գործում էին որպես ազգայնական ուժերի գոր-
ծակալներ: 

Վավերագրերը հիմնականում եղել են գաղտնի կամ հույժ գաղտ-
նի, նրանցից մի քանիսը ծածկագրեր են: Այգ հանգամանքը հաղորդում է 
նրանց բացառիկ կարևոր նշանակություն, քանի որ հնարավորություն է 
տալիս ծանոթանալ Օսմանայն կայսրության փլատակների վրա ձևա-
վորվող նոր' հանրապետական Թուրքիայի "հիմնադիր հայրերի" Հա-
յաստանի նկատմամբ քաղաքականության իրական նպատակներին, 
մոտեցումներին, գնահատականներին, ինչպես նաև նրանց գործելավո-
ճին ու կիրառվող հնարքներին: Այս այն դեպքն է, երբ նրանք կարիք չեն 
ու նեցել թաքնվել շրջահոսուն դիվանագիտական արտահայտություննե-
րի հետևում, ինչի մեծ վարպետն են եղել բոլոր ժամանակների թուրք կա-
ռավարիչները, և ձևակերպել են իրենց մտքերը ամենայն հստակութ-
յամբ: 

Մասնավորապես, վավերագրերը անհերքելիորեն վկայում են, որ 
Թուրքիայի գերագույն նպատակը պատերազմի վերջին վաղում եղել է 
Հայաստանի ոչնչացումը՝ որպես ինքնուրույն գործոնի: Այսպես, համա-
ձայն ԹԱՄԺ՜-ի կառավարության արտաքին գործերի նախարարի պաշ-
տոնակատար Ահմեթ Մուհթարի Քարաբեքիրին նոյեմբերի 8-ին ուղարկ-
ված ծածկագրում տեղ գտած հստակ ձևակերպման, "բացարձակ անհ-
րաժեշտություն է, որ Հայաստանը քաղաքականապես ու նյութապես 
մեջտեղից վերացվի" • 

Ցավոք, հայ քաղաքական ընտրանին ի զորու չեղավ ժամանակին 
բացահայաել այդ նպատակադրվածությունը, ինչը և զգալի չավտվ պայ-
մանավորեց Հայաստանի պարտությունը նաև դիվանագիտական ճա-
կատում: Թուրքիայի հետ խաղաղության մասին բանակցություններ վա-
րելու նպատակով կազմված պատվիրակության ղեկավար ու նախկին 
վարչապետ և արտգռրծնախարար՝ Ալեքսանդր Խատիսյանը հետագա-
յում իր հուշագրություններում խոստովանում էր. - "...Սեր պատվիրա-
կությունը կը կարծեր, որ թուրքերը կը ցանկանան կենսունակ Հայաս-
տանի մը ստեղծումը, որը օգտակար էր իրենց պետական շահերու տե-
սակետեն, ինչպես որ այդ մասին շարունակ կը հայտարարեին թուրք 
պետական գործիչները"3: 

Վավերագրերը ցույց են տափս, որ քեմալականների իրական 
պատկերացումները Թուրքիայի պետական շահի վերաբերյալ տրա-
մագծորեն այլ էին: Նրանց իրական նպատակները պաբգելու հսւճար 
կարևոր նշանակություն ունի Մուսթաֆա Քեմափ ելույթը ԹԱՄԺ-ի 
1920թ. նոյեճբերի 18-ի փակ նիսսաւճ, որտեղ նա, հենվելով Գփւավոր 
սպայակույտի եզրահանգումների վրա, նշում է, որ Հայաստանի դեճ 
ոազճական գործողությունները նպատակ ունեին ցաճաքային կապ 
հաստատել Ադբբհջանի հետ4: Այդպիսով, հերքվում է ավեփ ուշ, 1927թ., 
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նույն Աթաթյուրքի արտասանած հայտնի "ճաոում" ի լուր աշխարհին 
ծանուցած Հայաստանի դեմ պատերազմի պատճառի "պաշտոնական" 
մեկնաբանությունը. - "1920թ. աշնանը հայերի կողմից իրականացվող 
վնասարար գործողությունները դարձան անտանելի: Որոշում ընդունե-
ցինք գնալ Հայաստանի վրա"3: 

Լավատեղյակ թուրք հեղինակները գրում են, որ Հայաստանի դեմ 
ռազմական գործողություններ սկսելու ծրագրի հեղինակը հենց Մուսթա-
ֆա Քեմսղն էր: Նա դեռևս 1920թ. փետրվարին հանգել էր եզրակացութ-
յան, թե "կովկասյան պատը" այսինքն՝ Հայաստանլւ, հետևից պիտի 
քանդվի6: Քեմալականների բացահայտ պանթյուրքիստական նպա-
տակները հաստատվում են նաև վերևում արդեն նշված վավերագրով7: 
Ակնհայտ է, որ այն գաղտնի ծածկագրերը, որոնք ուղարկվում էին Ան-
կարայից արտգործ նախարարի պաշտոնակատար Մուհթար բեյի ստո-
րագրությամբ, արտահայտում էին աոաջին հերթին հենց Մուսթաֆա Քե-
մափ մոտեցումները ու գնահատականները: 

Թուրքական վավերագրերը վկայում են, որ սկսելով պատերազմը 
թուրք պարագլուխները ունեին ավեփ "համեստ" նպատակ՝ ոչնչացնել 
ոչ թե Հայաստանը, այլ միայն նրա զինված ուժերը: Այդ է փաստում 
սեպտեմբերի 20-ին Գլխավոր սպայակույտի պետ Իսնեթ բեյի արձա-
կած հրամանը Հայաստանի դեմ հարձակում ձեռնարկելու վերաբերյալ: 
Դիմելով Արևելյան ռազմաճակատի հրամանատարությանը նա գրում է. 
- "Սեր բուն նպատակը հայկական զինված ուժերի ոչնչացումն է"*: 
Հրամանում նշված է, որ այդ փաստաթղթի համար հիմք է ծառայել 
ԹԱՄԺ-ի համապատասխան որոշումը, որը ստացել է նաև կառավա-
րության հավանությունը9: 

Սակայն հետագայում, մի քանի ճակատամարտերում պարտութ-
յան մատնելով հայկական բանակին և տեսնելով, որ Հայաստանը մե-
կուսացված ու ւքված է իր դաշնակիցների կողմից, Թուրքիայի ղեկավա-
րությունը սկսեց վավախություններ մտցնել իր ծրագրերի մեջ: Այդ գոր-
ծընթացը, որը կարելի է համարել թուրք - հայկական պատերազմի ա-
ռանցքային իրադարձություններից մեկը, տևեց մի քանի օր և առաա-
ջացրեց վեճեր քեմալականների ղեկավար շրջանակներում: Թուրքա-
կան աղբյուրները հնարավորություն են տափս պարզաբանել նրա որոշ 
մանրամսներ: 

Քարաբեքիրի հուշերից պարզ է դաոնում, որ նա Կարսի գրավման 
հաջորդ օրը, հոկտեմբերի 31-ին, հեռագրով հայտնում է քեմալականնե-
րի ռազմական նախարար Ֆեվզի փաշային (Չաքմաք) իր տարած հաղ-
թանակի մանրամասները, նշելով, մասնավորապես, որ բռնագրավված 
ռազմավարի քանակը այնքան մեծ է, որ կարող է բավականացնել տասը 
տարի պատերազմ մղելու համար10: Ուշագրավ է, որ Քարաբեքիրի այդ 
հեռագիրը ստանալուց երկու օր հետո, նոյեմբերի 2-ին, ԹԱՄԺ-ի կառա-
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վւսյտւթյունը դիմում է Հայաստանի կառավարությանը, առաջարկելով 
անհապաղ սկսել բանակցություններ՝ խաղաղության հաստատելու 
նպատակով": Այդ փաստաթուղթը գրված է բավական փափուկ ոճով, չի 
պալտւնակում վերջնագրային բնույթի գրույթներ ե, ըստ էության, խա-
ղաղության բանակցություններ սկսելու առաջարկ է: 

•Քեմալականների կողմից խաղաղության բանակցությունների վե-
րաբերյալ նման զգուշավոր առաջարկով Հայաստանին դիմելը վկայում 
է, որ այդ պահին նրանք դեռևս լուրջ մտավախություններ ունեին, որ 
Կարսի գրավումը կարող է հանգեցնել ծանր դիվանագիտական բար-
դությունների ե այդ պատճառով փորձում էին մեղմել իրենց ոտնձգութ-
յունները Հայաստանի տարածքի նկատմամբ: Ինչպես վկայում է իր հու-
շագրություններում Իսմեթը, Անկարայի քաղաքական շրջանակները 
միանշանակ մոտեցում չունեին Հայաստանում Քարաբեքիրի բանակի 
սրընթաց առաջխաղացման նկատմամբ: Կային գործիչներ, որոնք կար-
ծում էին, թե այդ հաղթարշավը կարող է վնասակար լինել ընդհանուր և 
վերջնական հաղթանակի հասնելու տեսանկյունից : Այդ նույն օրերին 
ԹԱՄԺ՜-ի մի քանի պատգամավորներ նույնիսկ հանդես եկան հար-
ցապնդմամբ, պահանջելով բացատրություններ, թե ինչու* կառավարութ-
յունը Հայաստանի դեմ պատերազմը ընդլայնում է առանց ԹԱՄԺ-ի 
թույլտվության13: Այս ամենը վկայում է, որ այդ օրերին քեմալականների 
ղեկավար շրջանակներում առաջացել էին տարաձայնություններ Հա-
յաստանի նկատմամբ հետագա գործողությունների վերաբերյալ: 

Սակայն Քարաբեքիրին խորթ էին նման տատանումները: Նա 
համոզված էր, որ պիտի շարունակել առաջխաղացումը դեպի Հայաս-
տանի տարածքի խորքերը, դեպի Ալեքսանդրապոլ, և միայն դրանից հե-
տո սկսել խաղաղության բանակցությունները: Այդ պատճառով նա որո-
շում է սկսել գործել ինքնուրույն, անտեսելով կառավարության դիրքորո-
շումը: Նոյեմբերի 3-ին, թողնելով Կարսում միայն հազար հոգիանոց 
զինված ջոկատ, որը կազմված էր նախորեին Սամսունից ժամանած 
"կամավորներներից", որոնք շտապել էին միանալ կանոնավոր բանա-
կին թալանելու նպատակով, Քարաբեքիրը իր հրամանատարության 
տակ գտնվող բանակի առավել մարտունակ զորամիավորումներով 
սկսում է առաջխաղացումը դեպի Ալեքսանդրապոլ՝ այդ կարևորագույն 
քաղաքը նույնպես գրավելու նպատակով14: 

Միաժամանակ, դեռևս վստահ չլինելով, թե կարող է միայնակ շա-
րունակել պարտության մատնել հայկական բանակի նահանջող ստո-
րաբաժանումներին, Քարաբեքիրը ուղերձով դիմում է խորհրդային 11-րդ 
բանակի հրամանատարությանը15: Այդ նամակը առաջին հերթին քաղա-
քական բնույթի փաստաթուղթ է, որտեղ նույնիսկ թույլ է տրված իրակա-
նության կոպիտ խեղաթյուրում. Քարաբեքիրը փորձելով համոզել ռուս-
ներին, որ Հայաստանը ագրեսոր պետություն է, որ քեմալականները 
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պատերազմը նրա դեմ զուտ ինքնապաշտպանական գործողություն է, 
պնդում է, թե հայերը սեպտեմբերի 24 - ին սկսած "ընդհանուր հարձակ-
ման" արդյունքում "զավթել են էրգրումը", ինչը չէր համապատասխա-
նում իրականությանը16: Սակայն ուղերձի բուն նպատակը շատ ավելի 
կոնկրետ էր. առաջարկվում էր "դաշնակից Խորհրդային Ռուսաստա-
նին" օժանդակություն ցույց տալ Թուրքիային ե "վճռական միջոցներ" 
ձեռնարկելով՝ վերջ տալ "դաշնակների տիրապետությանը"17: Փաստո-
րեն, սա առաջարկ էր ռուսներին անհապաղ նոր ռազմաճակատ բացել 
Հայաստանի դեմ: Ռուսական կողմի պատասխանի մասին տվյալներ 
չկան: 

Քարաբեքիրը չէր սխալվում, հայկական զորքերը դեռ չէին կորց-
րել իրենց մարտունակությունը: Արդեն հաջորդ օրը Քըզըլչախչախի մոտ 
տեղի ունեցած ճակատամարտում հայկական բանակը կատաղի դի-
մադրություն ցույց տվեց և զգալի կորուստներ պատճաոեց հակաոակոր-
դին: Սիայն երեկոյան այն կազմակերպված լքեց դիրքերը ե նահան-
?եց18: 

Քարաբեքիրի առաջխաղացումը նախապես չէր համաձայնեց-
ված Անկարայի հետ. ինչպես ինքն է նշում իր հուշագրություն ներում, U-
լեքսաՕդրապոփ վրա հարձակման մասին "ես տեուաե աահեցի (ընդգ-
ծումը մերն է, Ռ. Ս.) Գլխավոր սպայակույտի հրամանատարությանը"1 : 
Թերևս, նա համոզված չէր, որ ներկա վտւլում կառավարությունը կար-
տոնի նրա հետագա հարձակվողական գործողությունները: 

Անկարայի կառավարության զգուշավոր դիրքորոշման պատճա-
ռը արտաքին գործոնն էր: Ըստ էության, քեմալականների ղեկավարնե-
րը հաշվի էին առնում երեք երկրների դիրքորոշումը՝ Սեծ Բրիտանիաի-
նը, Խորհրդային Ռուսաստանինը և Վբաստանինը: Նրանցից ամենա-
կարևորը, անտարակույս, երկուսն էին՝ Սեծ Բրիտանիան և Խորհրդա-
յին Ռուսաստանը: Սակայն դեռևս վերջնականապես պարզված չէր նաև 
Վրաստանի դիրքորոշումը: Կառավարական շրջանակներում կար մտա-
վախություն, որ վրացիները, օգտվելով իրադրությունից, կարող են զավ-
թել փաստացի անպաշտման մնացած Կարսը: Մանավանդ, ինչպես 
վկայում է իր հուշերում Քարաբեքիրը, նոյեմբերի 3-ին նա ստացել էր 
Արդահանում տեղակայված վրացական բանակի հրամանատարի վերջ-
նագրային բնույթի ուղերձը, որտեղ ընդգծվում էր, որ եթե թուրքերը դուրս 
գան Կարսից և անցնեն վրացիների նախանշած գիծը, ապա վերջին-
ներս կհարձակվեն նրանց վրա : 

Հաշվի առնելով վերևում նշված հանգամանքները, Գլխավոր 
սպայակույտը, ստանալով Քարաբեքիր փաշայի զեկույցը Ալեքսանդրա-
պոփ գրավումը նախապատրաստելու վերաբերյալ, հրամայում է . "Այդ 
գործողությունը վտանգավոր է: Վրացիների հարձակումը Կարսի վրա չի 
կարեփ բացառել: Այդ պատճառով պիտի անհապաղ վերադառնալ 
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Կարս"21: Քարաբեքիրը անհամաձայնություն է հայտնում Գլխավոր 
սպայակույտի այդ հրամանի հետ, չի ենթարկվում նրան և շարունակում 
է առաջ շարժվել Ալեքսանդրապոլի ուղղությամբ: Նրա պատասխանը 
հետևյալն էր. "ճիշտ չեմ համարում թողնելով հետապնդվող և արդեն 
պարտված թշնամուն՝ հնարավոր նոր թշնամու գործողությունները խո-
չընդոտելու նպատակով նահանջել Կարս: Եթե վրացիները իսկապես 
այդպիսի մի գործողություն ձեռնարկեն, ապա ես հայերին մեկ հարված 
ևս հասցնելուց հետո կվերադառնամ վրացիներին և թիկունքից հարվա-
ծելով՝ նրանց նույնպես պարտության կմատնեմ: Առաջխաղացումը շա-
րունակում եմ"22: 

Ծածկագրերի վերը նշված փոխանակումը Անկարայի ու Քւսրա-
բեքիրի միջև տեղի է ունեցել նոյեմբերի 5-ին: Արդյունքում, թուրքական 
զորքերը, չենթարկվելով Գլխավոր սպայակույտի հրամանին, նույն օր-
վա երեկոյան դիրքեր զբաղեցրեցին Ալեքսանդրապռփց դեպի արևմուտք 
գտնվող բարձրունքների վրա և այդպիսով անմիջական վտանգ ստեղծե-
ցին քաղաքի համար: Հաջորդ օրվա առավոտյան Քարաբեքիրը ստա-
ցավ Հայաստանի կառավարության առաջարկը զինադադար հաստա-
տելու մասին, որը ուղարկվել էր դեռևս նոյեմբերի 3-ին: Քարաբեքիրը 
այն ւիոխանցեց իր ղեկավարությանը և չսպասելով նրանից համապա-
տասխան ցուցումների, անհապաղ ներկայացրեց հայկական կողմին 
վերջնագրային բնույթի մի շարք պահանջներ: Հաջորդ օրը, նոյեմբերի 
7-ին, հայկական կողմը, ընդունելով վերջնագրի պայմանները, Ալեք-
սանդրապոլը հանձնեց թուրքերին : Այսպիսով, Քարաբեքիրի ինքնագ-
լուխ գործողությունները պսակվեցին աննախադեպ հաջողությամբ: Պա-
տերազմը, փաստորեն, ավարտված էր: 

Քարաբեքիրի այդ հաջողությունը, փաստորոեն, արագացրեց կա-
ռավարության և Գլխավոր սպայակույտի կողմից Հայաստանի հետ 
պատերազմում Թուրքիայի վերջնական նպատակների վերաձևակերպ-
ման գործընթացը: Այն խտացված ձևով արտահայտվեց զինադադարի 
վերաբերյալ հայկական կողմին ուղղված երկու վերջնագբերի տեքստե-
րում2 : Աոաջինը, թվագրված նոյեմբերի 6-ով, պարունակում էր ավեփ 
մեղմ պահանջներ, քան թե երկրորդը, որը ներկայացվել էր ընդամենը 
երկու օր անց՝ նոյեմբերի 8-ին: Նրանցից առաջինը արդյունք էր Քարա-
բեքիրի "ինքնագործունեության", որի համար, ամենայն հավանակա-
նությամբ, հիմք էր ծառայել արդեն հիշատակված Անկարայի կառավա-
րության նոյեմբերի 2-ի համեմատաբար ավելի մեղմ պահանջներ ներ-
կայացնող նոտան, իսկ երկրորդը գրված էր քեմալական շարժման պա-
րագլուխների կողմից կատարված իրադրության վերագնահատումներից 
հետո: Նրա համար հիմք էր ծառայել ԹԱՄԺ-ի կառավարության ար-
տաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Ահմեթ Մուհթարի նո-
յեմբերի 8-ով թվագրված հույժ գաղտնի ծածկագիրը, որի հասցեատերը 
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Քւսրաբեքիրն էր25: Այստեղ մանրամասն ներկայացված են այդ վերագ-
նահատումների արդյունքում վերջնական ձևակերպում ստացած մոտե-
ցումները, իչպես նաև բացացտրված են դրանց շարժառիթները: 

Ուսանելի է համեմատել այդ ծածկագրված փաստաթուղթը նույն 
օրվա ընթացքում և նույն ղեկավար գործչի կողմից ստորագրված մեկ 
այլ պաշտոնական փաստաթղթի հետ' Հայաստանի արտաքին գործերի 
նախարարությանը ուղարկված ե Թուրքիայի կողմից առաջարկվող խա-
ղաղության ընղհանուր պայմանները պարունակող նամակի հետ. այ-
սինքն դիվանագիտական բնույթի վավերագրի, որը նախատեսնված էր 
"արտաքին օգտագործման" համար26: 

Այսպես, օրինակ, եթե առաջինը շեշտում էր, որ Հայաստանը որ-
պես ինքնուրույն գործոն պիտի ոչնչացվի, ապա երկրորդում խոսվում էր 
այն մասին, որ Թուրքիան ամեն ինչ կանի, որ օգնի Հայաստանին 
սննդամթերքով և կաջակցի նրա տնտեսության զարգացմանը: Հայաս-
տանի կառավարությանը ուղղված նամակում նշվում էր, թե "թուրք -
հայկական սահմանի որոշումը պիտի փնի պարզ վիճակագրության ու 
հանրաքվեի հարց"27, իսկ ծածկագիրը բազատրում էր դիվանագիտա-
կան հնարքներից հեռու փաշային, որ այդ առաջարկի նպատակը 
"բխում է սահմանի որոշմանը խոչընդոտելու ձգտումից"... 

Հենվելով Անկարայից ստացված նոր ցուցումների վրա Քարաբե-
քիրը և ներկայացրեց չափազանց ծանր պայմաններ պարունակող երկ-
րորդ վերջնագիրը: 

Հաղթանակը Հայաստանի դեմ պատերազմում արդյունք էր նաև 
քեմալականների լավ մտածված ու ճկուն դիվանագիտության: Սովորա-
բար, մեզանում ընդունված է դատել թուրքական դիվանագիտսւթյան 
մասին հենվելով նրա ձեոք բերած արդյունքների վրա: Սույն հրապարա-
կումը հնարավորություն է տափս ծանոթանալու այն մոտեցումներին ու 
դատողություններին, որոնցից բխել են թուրքերի գործողությունները դի-
վանագիտական թատերաբեմում: Այդ առումով հետաքրքրություն է ներ-
կայացնում Հավելվածում զետեղված և նույնպես Մուհթարի ստորագ-
րությունը կլւող վավերագիրը, որտեղ ներկայացված են Անկարայի կա-
ռավարության կողմից մշակված և Հայաստանի հետ առնչվող հարցերի 
շրջանակներում բոլշևիկյան Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառված դի-
վանագիտական մարտավարության մի շարք կարևոր դրույթների ու 
գործելակերպի բացատրությունները28: 

Այսպես, Քարաբեքիր փաշայից պահանջվում է, որ նա ռուսների 
հետ քննարկումնելւում փնի "փաւիուկ" և չմոռանա, որ Խորհրդային 
Ռուսաստանը քեմալական Թուրքիայի միակ դաշնակիցն է: Միաժամա-
նակ Մուհթար բեյը նրան բացատրում է, թե ինչպես պիտի օգտագործել 
ռուս բոլշևիկների վախը անգլիացիներից՝ համոզելով նրանց, որ եթե 
Վանը և Բիթլիսը անցնեն հայերի հսկողության տակ, ապա այդ "մեծա-
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պես կուժեղացնի անգլիացիների դիրքերը Արևեւքում"29: Որքան էլ զար-
մանալի կարոււ է թվալ, այս պարզունակ "աշխարհաքաղաքական" 
փաստարկները հասնում էին իրենց նպատակին... 

Ուշագրավ է Քեմսւփ հրամանը պարունակող սույն հոդվածի Հա-
վելվածի թիվ 7 փաստաթուղթը, որի բուն իմաստը հնաոավոր է ըմբռնել 
միայն ծանոթ լինելով նրա նախապատմության հետ3 : Սկսած 1920թ. 
ամռանից ե մանավանդ հայ - թուրքական պատերազմի սկզբնական 
փուլում քեմալականների ձեռք բերած հաջողություններից հետո Անկա-
րայի ե Լոնդոնի միջև ի հայտ էին եկել ոլտշ րնդհանուր եզրեր31 ե սկիզբ 
էր դրվել գաղտնի շփումների դիվանագիտությանը32, իսկ մինչ այդ Ան-
կարայի սերտ հարաբերությունները Մոսկվայի հետ սկսել էին որոշ չա-
փով սառել ե շփումները ընդունել էին անկանոն բնույթ: Թուրքական 
աղբյուրները նշում են, թե քեմալականնհրը կարողացան ճիշտ գնահա-
տել այդ նոր ձեավորվալ իրադրությունը ե ճարպկորեն օգտվել դրանից: 
Հենվելով այն հանգամանքի վրա, որ հոկտեմբերի 21-ին Կ.-Պոլսում 
անգփացիների հավանությամբ իշխանության էր եկել հիմնականում 
Մուսթաֆա Քեմւսլի կողմնակիցներից կազմված նոր կառավարություն, 
որը ցանկություն էր հայտնել պատվիրակություն ուղարկել Անկարա ե 
բանակցություններ սկսել ազգայնականների կառավարության հետ, 
նրանք ռուսների մււտ ստեղծեցին այն կարծիքը, որ այդ կառավարութ-
յունը, կատարելով անգփացիների առաջադրանքը, պիտի ձգտի "Անա-
տոլիայի շարժումը քաշել անգփացիների կողմը, նրան կտրելով բպշեիկ-
յան ու իսլամական աշխարհներից"33: Քեմալականների այդ քայլը հա-
սավ իր նպատակին, բոլշևիկները սկսեցին ավեփ "նրբանկատորեն" հա-
րաբերվել իրենց դաշնակցի հետ և դրսևորեցին ավեփ մեծ պատբաստա-
կամություն գնալ զիջումների34: Սիաժամանակ, ԹԱՄԺ-ի կառավարութ-
յունը ջանք չէր խնայում գաղտնի շվտւմների միջոցով և խաղարկելով 
բոլշևիկյան Ռուսաստանի հետ իր դաշնակցային հարաբերությունների 
փաստը համաձայնության եզրեր շոշափել անգփացիների հետ35: Թուրք 
հետազոտող Սալահի Սոնյելը, հենվելով անգփական արխիվային փաս-
տաթղթերի վրա, գրում է, թե 1920թ. օգոստոսի կեսերից սկսած, այսինքն 
Սևրի դաշնագրի ստորագրումից անմիջապես հետո, Մուսթաֆա Քեմալը 
իր գաղտնի ներկայացուցիչների միջոցով փորձ է արել համաձայնութ-
յան գալ անգփացիների հետ, նույնիսկ խոստանալով նրանց հրամանա-
տարության տակ դնել Քարաբեքիրի Կովկասյան բանակը և օգտագոր-
ծել այն բոլշևիկների դեմ3 : Նշենք, որ Քեմսդը վարձում էր ներազդել 
անգփացիների վրա նաև Իտափայի միջոցով, որի ներկայացուցիչների 
հետ նույնպես հաստատել էր գաղտնի կապեր: 1920թ. սեպտեմբեր -
հոկտեմբեր ամիսներին դրանք իրականացվում էին Քեմափ ոչ պաշտո-
նական ներկայացուցչի միջոցով 7: Սակայն նոյեմբերին նա ուղարկեց 
Հռոմ իր պաշտոնական ներկայացուցչին՝ ներքին գործերի նախարա-
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րին: Սուլթանական կառավարության դեսպանորդը Հռոմում Ֆերրուհ 
րեյը հայանում էր Կ.-Պոլիս, որ այդ այցին իտալական կառավարական 
շրջանակների կողմից տրվում մեծ նշանակություն ": Այդպիսով, ապա-
հովվեց առավել բարենպաստ դիվանագիտական մթնոլորտ Հայաստա-
նի դեմ պատերազմում Թուրքիայի տեսանկյունից ռազմավարական 
նշանակության նպատակների հասնելու համար: Օգտագործելով այդ 
հանգամանքը քեմալականները, մասնավորապես, հրաժարվեցին հայ -
թուրքական բանակցություններում Ռուսաստանի միջնորդությունից, ին-
չի համաձայնությունը նրանք նաիտրոք տվել էին39: Սակայն երբ պարզ 
դարձավ, որ Ռուսաստանը ավելի վճոական դիրքորոշում է որդեգրել ե 
զորք է մտցնում Հայաստան, անմիջական շփման մեջ մտնելով Քարա-
բեքիրի բանակի հետ, այդ հնարքը ժամանակավորապես կորցրեց իր 
նշանակությունը ե նույնիսկ սկսեց դիտարկվել որ վտանգավոր 
հետևանքներով հղի: Այդ պայմաններում և հետևեց Հավելվածի թիվ 7 
վավերագրում տեղ գտած Մուսթաֆա Քեմափ կտրուկ հրամանը՝ բոլոր 
հնարավոր միջոցներով հերքել լուրերը անգլիացիների հետ համագոր-
ծակցելու մասին: 

Այգ շրջանում ակտիվ գործունեություն էր ծավսղհլ Մուսթաֆա 
Սուփհին, որը 1920թ. մայիսին բնակություն հաստատելով Բաքվում, 
կարդացել էր դաոնալ թուրքական կոմունիստական շարժման հեղինա-
կավոր առաջնորդ40: Նա միանգամայն կիսում էր քեմալականների մո-
տեցումները Հայաստանի նկատմաբ41: Մեր կողմից թարգմանաբար 
ներկայացվող նրա նամակը Մուսթաֆա Քեմալին (վավերագիր թիվ 8) 
վկայում է, որ ԹԿԿ-ն Մուսթաֆա Սուբհիի ղեկավարությամբ իրականում 
գործում էր որպես քեմալականների ռազմական գործողությունները Հա-
յաստանի դեմ սատարող քարոզչական, լրահավաք և հետախուզական 
կաոույց: Միաժամանակ, նա միջնորդի դեր էր ստանձնել Բաքվում 
գտնվող ռուս բոլշևիկների ղեկավարների և քեմալականների ներկայա-
ցուցիչների միջև: Մասնավորապես, ինչպես երևում է Մուսթաֆա Քեմա-
փն հղած նրա նամակից, Մուսթաֆա Սուփհին ոչ միայն կազմակերպել 
էր Բաքու ժամանած ԹԱՄԺ-ի կառավարության ներկայացուցիչ Սեմ-
դուհ Շևքեթի հանդիպումը Ի. Ստափնի հետ, այլ նաև հնարավորություն 
էր ստացել ներկա լինել նրանց զրույցին42: 

Քարաբեքիրի վաղեմի ընկերոջ՝ այդ շրջանում Արևմտյան ռազ-
մաճակատի հրամանատար Իսմհթ բեյի անձնական նամակը (վավերա-
գիր թիվ 6) հետաքրքիր է աոաջին հերթին նրանով, որ պարզորոշ ցույց է 
տափս, որ հաղթանակը Հայաստանի նկատմամբ, ըստ էության, փրկեց 
Օսմանյան կայսրության իշխանությունների դեմ ապստամբած ազգայ-
նականներին43: 

Բնութագրելով հայ -թուրքական պատերազմի ժամանակ Քարա-
բեքիրի գործունեությունը պիտի հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ նա, 
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ըստ էության, խաղում էր երկակի խաղ. ցուցադրելով հավատարմություն 
Մուսթաֆա Քեմւսլին, նա միաժամանակ չէր խզում իր կապերը այդ 
շրջանում ակտիվ գործունեություն ծավալած երիտթուրքերի պարագ-
լուխներից՝ տխրահռչակ էնվհրի փաշայի հետ44 և նույնիսկ որոշ դեպքե-
րում գործում էր համաձայն վերջինիս ցուցումների43: էնվերը իր հերթին 
ամեն կերպ աջակցում էր Քսւրարեքիրին: Մասնավորապես, իր ղեկա-
վարությամբ Բաքվում ստեղծված "Թուրքական կոմունիստական կու-
սակցության" հիմնադիրներից հայտնի երիտթուրք գործիչ Ֆուաթ Սա-
բիթը46 (Աղաջըք) գործում էր որպես Քարաբեքիրի "կապավոր պաշտոն-
յ ա " ե ուղարկում էր նրան զեկուցագրեր: Դրանցից մեկը, որտեղ անդրա-
դարձ կա հայ-թուքական պատերազմին, թարգմանաբար զետեղված է 
սույն հոդվածի Հավելվածում, որպես թիվ 5 վավերագիր47: 

Ներկայացվող վավերագրերի մեծ մասը վերցված է Հայաստանի 
դեմ պատերազմելու նպատակով ստեղծված Արևելյան ռազմաճակատի 
հրամանատար՝ Քյազըմ Քարաբեքիր փաշայի գրչին պատկանող գրքե-
րից48: Նրա ղեկավարած բանակը, որին միացել էին բազմաթիվ զինված 
ավազակախմբեր, ներս խուժեց Հայաստան, ամենուրեք տարածելով 
մահ ու ավերածություն: Այդ "հերոսությունների" համար Քարաբեքիրին 
շնորհվեց ֆերիքի (գեներալ-լեյտենանտի) զինվորական կոչում4, իսկ 
պատերազմի ավարտից հետո նա պարգևատրվեց "Կանաչ և կարմիր 
ժապավեններով Անկախության մեդալով"30 և մտավ հանրապետական 
Թուրքիայի պաշտոնական պատմության տարեգրության մեջ որպես 
"Արևելքի նվաճող"31: Իր անկախ հայացքներով աչքի ընկնող թուրք 
պատմաբան Ջեմալ Քութայը ժամանակին Քարբեքիրի գործունեությա-
նը տվել է ավեփ իրական գնհատական, բնութագրելով այն որպես "Հա-
յաստանի ոչնչացում" 2: 

Աակայն այդ փառամոլ թուրք փաշան չգոհացավ իր պետության 
կողմից ստացած պարգևներով: Ն ա որոշեց ուսումնասիրել իր իսկ կող-
մից սրի քաշած ժողովրդի պատմությունը և բացատրել նրան, թե նա "որ-
տեղից է եկել և ուր է գնում"33: Ինքնավստահաբար հայտարարելով, որ 
ծանոթ է հայերի մասին գոյություն ունեցող համարյա ողջ գրականութ-
յանը 4, Քարաբեքիրը հանգեց մի "եզրակացության", որը նույնիսկ հայե-
րի նկատմամբ թուրքական վերնախավի ամենատարբեր ներկայացու-
ցիչների կողմից տասնամյակների ընթացքում արտահայտված տեսա-
կետ ների շրջանակում աչքի է ընկնում բացաոիկ ցինիզմով: Պատմութ-
յան խորքերը "թափանցած" թուրք փաշան պարզելով, որ "գոյություն ու-
նեն ապացույցներ հայերի՝ թուրքական ծագում ունենալու մասին"33, 
պահանջեց. "Հայերը պիտի անեն հետևյալը, մամուլով նրանք պիտի սեր 
տարածեն թուրքի նկատմամբ... " 5б: 

Չխորանալով Քյազըմ Քարաբեքիր փաշայի քաղաքական հա-
յացքների ու գործունեության մանրամասների մեջ նշենք միայն, որ նրա 
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հարաբերությունները Մուսթաֆա Քեմսղի հետ սկսած ազգայնական 
շարժման տարիներից լարված են եղել, քանի որ Քարաբեքիրը համարել 
է, որ Քեմս]|ը նսեմացնում է իր որոշիչ դերը Հայաստանի նկատմամբ 
ձեոք բերած հաղթանակում, իսկ վերջինս էլ իր հերթին խանդով է վերա-
բերվել Քա բա բեք երի փառքին ու հեղինակությանը՜՝': 1926թ. Քաբաբեքե-
րը նույնիսկ մեղադրվել է Քեմսղի դեմ մահափորձ նախապատրաստող 
երիտթուրքերի հետ համագործակցելու մեջ ու ձերբակալվել է58: 

Այդ ամենի պատճառով Քարաբեքերի հեղինակած հինգ տասն-
յակ գրքերից շատերը, մասնավորապես նրանք, որտեղ խոսվում է Հա-
յաստանի դեմ պատերազմի ե հետագա իրադարձությունների մասին, 
արգելվել են ե հրատարակվել են միայն նրա մահից հետո: Այսպես օրի-
նակ, 1933թ. տպագրության պատրաստված "Մեր անկախության պա-
տերազմի հիմքերը" խորագիրը կրող նրա հուշագրությունների գրքի բո-
լոր օրինակները արտակարգ փազորություններով օժտված Անկախութ-
յան դատարանի որոշմամբ տպարանից բռնագրավվել ե ոչնչացվել են59: 
Խուզարկվել է նաև Քարաբեքիրի տունը և բռնագրավվել է նրա անձնա-
կան արխիվի զգալի մասը, սակայն ձեռագրերը և վավերագրերի բնագ-
րերը չեն հայտնաբերվել" : Արխիվի փրկված մասը սկսվել է հրատաբկ-
վել միայն Աթաթյուրքի ու Քարաբեքիրի մահից հետո: Այդ հրապարա-
կումներից առանձնանում է "Մեր անկախության պատերազմը" հուշագ-
րությունների հսկայածավալ (1171 էջանոց) գիրքը, որը հրատարակել են 
նրա դուստրերը: Նրանք առաջաբանում նշում են, որ ձեոագիրը 
տպագրվում է նույնությամբ, առանց տառ անգամ փոխելու61: Գիրքը 
լույս տեսավ 1960թ. հուլիսին, երբ երկիրը դեռ չէր հասցրել հանդարտվել 
մայիսին տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջումից հետո : Թերևս, այդ 
հանգամանքը նպաստեց Հայստանի նկատմամբ թուրքական քաղաքա-
կանության իրական նպատակները բացահայտող վավերագրերի երևան 
գալուն 3: 

Հետագայում լույս տեսան Քարաբեքիրի հեղինակած մի շարք 
գրքեր ևս: Դրանցից ներկա հրապարակման տեսանկյունից օգտակար 
էր նրա այն աշխատությունը, որտեղ առաջին անգամ թուրքական պատ-
մագրության մեջ հարուստ և նոր աղբյուրագիտական հենքի հիմքի վրա 
բացահյավում էր երիտթուրքական կուսակցության նշանակափց դերը 
քեմալական շարժման մեջ 4: Քարաբեքիրի դուստրերը, որոնք հրատա-
րակիչներն են նաև այս հատորի, հատուկ ընդգծում են, որ իրենք նրա 
թողած ձեռագրիրը հրապարակում են նույնությամբ, "ոչ մի բստ չավե-
լացնելով և ոչ մի բառ դուրս չթողնելով"65: Ըստ էության, նրաց այդ մոտե-
ցումը, հնրավորություն տվեց գիտական շրջանառության մեջ դնել թուրք 
- հայակակն պատերազմի հետ անմիջականորեն առնչվող բազմաթիվ 
թուրքական արխիվային վավերագրեր: 
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Օգտագործել ենք նաե Թուրքիայում լույս տեսած մի շարք այլ 
հրապարակումներ, մասնավորապես, Մուսթաֆա Քեմալի կողմից ստո-
րագրված վավերագրերը կամ նրա խորհղարանական ելույթները պա-
րունակող ժողովածուները 6: Այդ հրապարակումները կարևորվում են 
նրանով, որ հնարավորություն են ընձեռում ծանոթանալ ազգայնական 
շարժման առաջնորդի մոտեցումները արտացոլող այնպիսի վավերագ-
րերի հետ, որոնք տեղ չեն գտել իր իսկ կողմից խնամքով ընտրված և 
պաշտոնական պատմագրության կողմից կանոնականացված "ճա-
ռում"67: Մասնավորապես, այստեղ հրապարակված չէ թեկուզ մեկ փաս-
տաթուղթ, որը կվերաբերվեր թուրք - հայկական պատերազմին68: Մինչ-
դեռ, ինչպես իրավացիորեն նշում է մեր կողմից օգտագործված ժաղո-
վածուներից մեկի հրատարակիչը, այնտեղ տեղ գտած վավերագրերը 
"Աթաթյուրքին ճանաչել ցանկացողների համար կարևոր և հավաստի 

i_r »69 
աղբյուր են 

Կարծում ենք, թարգմանաբար ներկայացվող վավերագրերը 
պատկերացում են տափս այն լայնածավալ ու բազմաբնույթ գործու-
նեության վերաբերյալ, որ ծավալել էին քեմալականները թուրք - հայ-
կական պատերազմի եզյւափակիչ փուփ ընթացքում: Նրանք օգնում են 
ավեփ հստակ և առարկայական դարձնել մեր ընկալումները Հայաստա-
նի նկատմամբ Թուրքիայի կողմից մշակված և իրականացված ծավա-
լապաշտական քաղաքականության առանձին դրսևորումների վերաբեր-
յալ, ինչպես նաև հնարավորություն են տափս հասկանալ թուրքական 
վերնախավի մտածելակերպի որոշ առանձնահատկություններ: 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 

ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐ 
1 

Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Մուհթար բե-
յի70 ծածկագիրը Արևելյան ռազմաճակատի հրամատար Քյազըմ Քա-

րաբեքիր փաշային 
(8 նոյեմբերի 1920թ.)71 

Անկարա 
8/11/1336 

Արևելյան ռազմաճակատի հրամանատարությանը 
Կասկած չկա, որ Հայաստանի զինադադարի առաջարկը այս 

պահին, երբ նա մեկուսացված է և արևմտյան, և արևելյան աշխարհնե-
րից, նպատակ ունի խուսափել վրա հասնող աղետից: Ուժեղանալուն 
պես Հայաստանը, բնականաբար, կաշխատի իրականացնել Սևրի պայ-
մանագրով իր վրա դրված Արևելքի հետ մեր կապը կտրելու պարտակա-
նությունը, ինչպես նաև հույների հետ համատեղ կխաթարի մեր կյանքն 
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ու զարգացումը: Անհնարին է, որ Հայաստանը, որը գտնվում է մեծ մահ-
մեդական շրջանակի կենտրոնում, այդ դաժան ժանդարմի պարտակա-
նությունից սրտի համոզմունքով հրաժարվի և որոշի իր րւսխտը լիովին 
կապել Թուրքիայի և իսլամականության հետ: Այդ պատճառով, բացար-
ձակ անհրաժեշտություն է, որ Հայաստանը քաղաքականապես ու նյու-
թապես մեջտեղից վերացվի: Դրա հետ մեկտեղ, քանի որ այդ նպատակի 
իրականացումը կախված է մեր հզորության ընձեռած հնարավորութ-
յունից ե ընդհանուր քաղաքական իրադրության բարենպաստությունից, 
ապա անհրաժեշտ է վերևում նշված կարևոր նախապայմանների համա-
ձայնեցված նախապատրաստում: Դրանից բխում է, որ քննարկման ա-
ռարկա չի կարող լինել հայերի հետ պարզ մի զինադադարի համաձայ-
նության արդյունքում մեր հետ քաշվելը: Հայերին փոխանցվող զինադա-
դարի հիմնադրույթները պիտի ուղղված փնեն ոչ թե Հայաստանից դուրս 
գալուն, այլ հայերին մոլորեցնելուն և Եվրոպայի նկատմամբ խաղաղա-
սեր երևալուն: Սակայն իրականում նրանց արդյունքը պիտի փնի մեր 
նպատակի աստիճանաբար նախապատրաստման ու հասունացման 
համար անհրաժեշտ նախապայմանների ստեղծումը: 

Ներկայումս բացարձակ անհրաժեշտություն է զորացրել հայկա-
կան բանակը և բռնագրավել նրա զենքը՝ այդպիսով հնարավորություն 
չտալով, որ վերականգնվի նրա ռազմական կառույցը: Երկաթուղիները 
հսկողության տակ պահելու և մահմեդական ազգաբնակչության իրա-
վունքները պաշտպանելու պատրվակով անհրաժեշտ է մեր ռազմական 
հսկողությունը հաստատել Հայաստանի ողջ տարածքի վրա և այդպի-
սով մեր ձեռքում պահել Թուրքիան Ադրբեջանին կապող բոլոր ճանա-
պարհները: Վերը նշված այդ նպատակը պիտի իրականացնել քողարկ-
ված ու փավտւկ ձևով՝ ինչպես խաղաղության պայմանագրի տեքստում, 
այնպես էլ նրանից բխող գործողություններում՝ հայերի աչքերում մշտա-
պես խաղաղասեր երևալու պայմանով: 

Հայկական կառավարությանը հանձնելու նպատակով այսօր Ձեզ 
ուղարկված զինադադարի պայմանների72 առաջին կետով սահմանի վե-
րաբերյալ հանրաքվեի սկզբունքի ընդունումը բխում է Հայաստանի հետ 
սահմանների վերջնական որոշմանը խոչընդոտելու ձգտումից: Կարող 
եք ժամանակավորապես ընդունել Բրեսա Լիտովսկի սահմանի գիծը, 
քանի որ նպատակ է դրված այդ հարցում հայերի ձեռքից նախ և աոաջ 
սահմանի վերաբերյալ գրավոր առաջարկ ստանալ և այդպիսով խոչըն-
դոտել բանակցությունների փակուղի մտնելուն: Սակայն անհրաժեշտ է 
հարատև միջամտության համար հող նախապատրաստել՝ սահմանի 
մյուս կողմում մնացող մահմեդական վւոքրամասնության իրավունքները 
պաշտպանելու պատրվակով: Պիտի պայմանագրի մեջ մտցնել կետեր, 
որոնք կապահովեն հնարավորինս արագ թշնամու ձեռքից զենքի բռնագ-
րավումը և նրա բանակի զորացրումը: Անհրաժեշտ է հատուկ ջանքեր 
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գործադրել քայլ աո քայլ տարածաշրջանի թուրքերին զինելու ե ազգա-
յին զինված ուժեր ստեղծելու ուղղությամբ: Նրանք պիտի կապեն միմ-
յանց հետ Արևելքն ու Արևմուտքը և դարձնեն Ադրբեջանը ինքնուրույն 
թուրքական պետություն: 

Կառավարության իրական նպատակը պարունակող այս հրա-
հանգը գաղտնի է: Այն նախատեսնված է միայն Ձեզ համար: 

Խնդրում ենք գրավոր հայտնել այս գաղտնագրի լրիվ վերծան-
ման մասին: 

Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար 
Ահմեթ Մուհթար 

2 
Մուսթաֆա Քեմալի ելույթը Թուրքիայի Ազգային Մեծ ժողովում 
էրզրումի պատգամավոր Իսմայիլ բեյի73 և իր ընկերների Հայաս-

տանի հետ խաղաղության պայմանների վերաբերյալ գրավոր հար-
ցապնդման և արտաքին գործերի վտխնախարար Մուհթար բեյի պա-

տասխանի կապակցությամբ 
(18 նոյեմբերի 1920թ.) 

Մուսթաֆա Քեմալ փշ.75 (Անկարա). - Ուզում եմ հիշեցնել մի կետի 
մասին և ժողովին ծանոթացնել ռազմական խնդիրներին վերաբերող 
տեղեկություններին, որոնք ես ստացել եմ ռազմական գերատեսչությու-
նից: Ինչպես նշում է մեծապատիվ պարոնը76, հայերը ընդունել են նա-
խապես առաջարկված զինադադարի պայմանները: Այգ զինադադարի 
պայմանների հիմքում դրված են եղել երկու հիմնարար դրույթ: Առաջի-
նը. զենք բռնագրավել հայկական բանակից: Երկրորդը, ելնելով գոյութ-
յուն ունեցող իրադրությունից ստեղծել չեզոք գոտի այն գծի միջև, մինչև 
որը կնահանջի հայկական բանակը, և այն սահմանի միջև, որը մենք հե-
տագայում պիտի պաշտպանենք: Սակայն դրանից հետո վերսկսվեցե-
ցին ռազմական գործողությունները: Նախկին գիծը շատ սաաջ տա-
րանք: Նախկինում գտնված դիրքերից մեր զորքերը առաջ ընթացան ոչ 
միայն արևելյան ոպղությամբ, այլ նաև կենտրոնից, ներառյալ Շաթա-
խից, դեպի հարավ: Այդ պատճառով, զինադադարի մասին համաձայ-
նության այն մասը, որը վերաբերում էր սահմաններին, իհարկե, են-
թարկվեց վավտխությունների: Դրա վերաբերյալ մեր Գլխավոր սպայա-
կույտը հանդես եկավ մի քանի նոր առաջարկներով: Նրանցից մեծ մասի 
մեջ առանձնապես կարևոր դրույթներ չկան, այս մեկը նոր գծից մի քիչ 
ավելի արևմուտք է, այն մյուսը՝ մի քիչ ավելի առաջ է: Սակայն այնտեղ 
նոր տեսակետ էլ է պաշտպանվում: Այն հետևյալն է. հարավից Ադրբե-
ջան տանող ճանապարհները պիտի լինեն լիովին անվտանգ: Ահա այս-
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պիսի առաջարկ ունի Գլխավոր սպայակույտը, պարոնայք: Զինվորա-
կանները ճիշտ ժամանակին հանդես եկան իրենց առաջարկով: 

3 
Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Մուհթար բեյի 

ծածկագիրը Քյազըմ Քարաբեքիր փաշային 
(20-21 նոյեմբերի 1920թ.) 

Անկարա 
20-21/11/1336 

Արևեւյան ռազմաճակատի հրամատար Նորին Գերազանցութ-
յուն 

Քյազըմ Քարաբեքիր փաշային 

78 ա, .79 Ի ս^ւստասխան 13/11/1336 հեռագրի 

2 - Տարածվել են լուրեր, թե Արևելյան ռազմաճակատում մեր 
հաղթանակների անվերջանայի շարանի հետևանքով հայկական ըաւգ-
րերը սգո սև շրջանակներով են լույս տեսել, իսկ մահմեդականները չա-
փազանց ուրախ ու խանդավառ են: Եվրոպայի հետ շփումների պակա-
սը և կապի դժվարությունը խոչընդոտում են Կովկասի իրադարձություն-
ների արձագանքի մասին ավելի փարժեք տեղեկություններ ստանալուն: 
Այստեղ հասած ամենավերջին եվրոպական լրագրերը թվագրված են 
հոկտեմբերի 20-ով և նրանց մեջ այդ թեմայի վերաբերյալ մանրամաս-
ներ չկան: 

3 ֊Ռուսական խորհրդային կառավարությանը...81, որ մեր հար-
ձակման պատճառներն էին. հայերի կողմից իրագործվող կոտորածնե-
րը, դաշնակների հրաժարումը մեզ հետ խաղաղություն կնքելուց, ինչպես 
նաև, նրանց ցանկությունը որպես անգփական իմպերիալիզմի գործիք՝ 
մեր արևելյան վիլայեթները լիովին գրավել և կապ հաստատել Իրաքում 
գտնվող անգփական զորքերի հետ Հնարավոր չեղավ պարզել, թե" 
արդյոք այդ հարցերին նվիրված համապատասխան հեռագիրը հասել է 
Մոսկվայում մեր ներկայացուցիչ Բեքիր Սամիին82, հայտնի չեն նաև 
Ռուսաստանի կառավարության կարծիքը և մոտեցումները այդ խնդիր-
ների վերաբերյալ: Օգտվելով այս առիթից մեկ անգամ ևս կարևորութ-
յամբ խնդրում եմ ամեն գնով ապահովել Ռուսաստանի հետ հուսալի հե-
ռագրային կամ ռադիո կապ: 

4 ֊ Հաշվի առնելով բարեկամության մասին պայմանագրի նախա-
տեսնվող ստորագրումը, ինչպես նաև մեր հարաբերությունների առանձ-
նահատկությունները, խնդրում եմ, որ երբ կապ կհաստատեք ռուսական 
զորքերի հետ, Ձեզ նրանցից հեռու չպահեք: Պիտի հաշվի առնել, որ եր-
կու ազգերը համատեղ պայքարում են համաշխարհային իմպերիալիզմի 
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դեմ, ե Ռուսաստանը միակ մեծ տերությունն է, որը մեզ ճանաչել է, մեզ 
հետ հարաբերություններ է հաստատել և կարող է մեզ օգնել, թեկուզ ե 
աննշան: 

Եթե քննարկվի Ձեզ հայտնի Վանի, Բիթլիսի խնդիրը83, ապա այդ 
հարցում վարվեք փափուկ, բացատրեք, որ ազգերի ինքնորոշման իրա-
վունքի տեսանկյունից այն անընդունեփ է ե քաղաքական առումով անի-
րականանալի: Բացատրեք նաև, որ Անկարայի կառավարության կազ-
մավորման նպատակը Ազգային Ուխտի կողմից ճանաչված սահմաննե-
րի շրջանակում քաղաքականապես ու տնտեսապես լիովին անկախ 
Թուրքիայի ստեղծումն է, և եթե նա այգ ծրագրի շրջանակներից դուրս 
գա, ապա ժողովուրդը լիովին կկորցնի խանդավառությունը, մեկ անգամ 
ես կհիսաթափվի և իշխանությունը կանցնի Ատամբուփն: Այդ դեպքում 
անգլիացիները Ֆերիթ փաշային84 սադրազամ դարձնելու միջոցով կտի-
րեն ամբողջ խալիֆայության ժողովրդին, այդ թվում նաև Անատոլիային, 
ինչը Ռուսաստանի բոլշևիկների համար և Կովկասում, և Ասիայում չա-
փազանց անբարենպաստ հետևանքներ կունենա: 

Երկրորդը, երբ ակնհայտ դառնա, որ Վան, Բիթլիս մտած հայերը 
կարող են Իրաքում գտնվող անգփացիների հետ հեշտությամբ միանալ, 
ապա դա մեծապես կուժեղացնի անգփացիների դիրքերը Արևելքում: 
Լոնդոնի խորհրդարանում Իրաքի մանդատի հարցի քննարկումների 
ժամանակ նախկին վարչապետ Ասքվիթը արդեն իսկ հայտարարել է, թե 
Մոսուլը պաշտպանել կարողանալու համար անհրաժեշտ է հասնել Սև 
ծով և եթե հայերին թույլ տրվի իջնել այդքան դեպի հարավ, ապա անգ-
լիական իմպերիալիզմի համար այգ շատ մեծ ծառայություն կլինի: Կար-
ծում եմ, այդ անհրաժեշտ է բացատրել...85 Մյուս կողմից, խնդրում եմ, որ 
ամեն պատեհ աոիթով զգացնել տաք, որ Անկարայի կառավարությունը 
նախապատրաստվում է իրականացնել մեր երկրի համար անհրաժեշտ 
արդիական սոցիալական բարենորոգումներ ու հեղավտխություն, ինչը 
օտարների միջամտությունը կդարձնի անհնարին: 

Պարոն, խնդրում եմ Գյումրիում86 հայերի վերաբերյալ մեր դիրքո-
րոշումը ներկայացնել համաձայն նվաստիս կողմից շարադրածի: 

Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար 
Ահմեթ Մուհթար 

ԹԱՄԺ-ի նախագահ 
Մուսթաֆա Քեմսղի ցուցումը խաղաղության պատվիրակներ 

մեծապատիվ պարոններ Համիթին ու Նեջաթիին89 

(23 նոյեմբերի1920թ.)90 

23 նոյեմբերի 1920թ. 
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Հայերի հետ մեր բանակցություններում ոչ մի այլ կողմի միջամ-
տությունն ու միջնորդությունը քննարկման առարկա լինել չեն կարող: 
Մասնավորաբար, կարող եք հայտարարել, որ անընդունելի է նրանց 
միջնորդությունը, ովքեր կցանկանան ներկայացնել հայերին և նրանց 
պաշտպանելու նպատակով կուզենան խառնվել գործին: Հստակ է, որ 
մենք դյուզն անգամ չենք հրաժարվի մեր իրավունքներից: Արտգործնա-
խարաբության կողմից Նորին գերազանցություն Քյազըմ Քարաբեքիր 
փաշային համապատասխան տեղեկությունները արդեն ուղարկվել են, 
պարոնայք: 

ԹԱՄԺ-ի նախագահ 
Մուսթաֆա Քեմալ 

Կապավոր պաշտոնյա դոկտոր Ֆուաթ Սաբիթ բեյի91 

նամակը Քյազըմ Քարաբեքիր փաշային 
(25 նոյեմբերի1920թ.) 

Բաքու 
25 նոյեմբերի 1920 

Նորին Գերազանցություն Քյազըմ Քարաբեքիր փաշային 
9 3 

Բոլորը ձգտում են օգուտ քաղել հարձակվողական գործողությու-
նից94: Դաշնակները ու հայ ազգայնականները, ինչպես նաև մահմեդա-
կան կապիաափստները տարածում են լուրեր, թե թուրքերը միացել են 
անգփացիների հետ, հարձակվել են բոլշևիկների վրա և նրանց մեջտե-
ղից վերացնելուց հետո պիտի այդպիսով վերահաստատեն Թուրքիայի 
անկախությունը: Այդ լուրերի միջոցով մահմեդական հարուստները 
ձգտում են պահպահել իրենց ձեռքից գնացող հարստությունները: Իսկ 
հայերի նպատակն է սրել թուրքերի և բոլշևիկների հարաբերությունները 
և թուրքերին միայնակ թողնել: Ես համոզված եմ, որ Սուփհին նույնպես 
մեծ վարպետությամբ օգտվեց դրանից9 : Թուրքերի առաջխաղացումը 
կասկածեփ ներկայացնելու համար նա առիթը բաց չթողեց և աշխատեց 
հավատացնել տալ, որ եթե ինքը չփնի, ապա ազգայնամոլ, իմպերիա-
փստ, պանիսլամիստ Թուրքիայում տեղի կունենան բազմաթիվ արկա-
ծախնդրություններ: Այդ միջոցով նա ձգտեց ամրապնդել իր խարխլված 
դիրքերը: Ինձ ծանոթ շրջանակներում, հանդիպելով իմ ծանոթների հետ 
ես հայտարարում եմ, որ այդ անհիմն է, որ թուրքերը երբեք իմպերիալիս-
տական ու կապիտալիստական Եվրոպայի հետ չեն մերձենա: Եթե նույ-
նիսկ ընդունենք, որ իրենց գոյությունը պահպանելու համար նրանց ղե-
կավարները կարող են որոշ շեղումներ թույլ տալ, ապա նրանցից, որոնք 
արդեն պարզաբանել են իրենց հայացքները, չի կարելի սպասել, որ 
նրանք մարդասպանների հետ միանալով, դուրս կգան հեղավտխության 
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դեմ: Անհավանական է նաե, որ նրանք, ովքեր արդեն ազատվել են 
ստրկակատիրական իշխանությունից՝ անօրինական համաձայնության 
կգան նրա հետ, այդպիսով իրենց դնելով հավերժական տնտեսական 
ստրկության մեջ: 

Ես ասում էի, որ եթե նույնիսկ ղեկավարների մոտ այդպիսի հա-
կում աոաջանա, ապա Թուրքիայի ժողովուրդը արդեն շատ ետևում է թո-
ղել այն ժամանակը, երբ ականջակից էր լինում ամեն ասածին: Նա 
այժմ ունի այնպիսի մի իշխանություն, որը ի զորու է իրականացման ճա-
նապարհ հարթել ժողովրդի ճակատագրի և ցանկությունների համար: 

Դրա հետ մեկտեղ, ռուսական հեղավախական շրջանակներում 
թուրքերի նկատմամբ մեծ կասկած գոյություն ունի: Համոզված եմ, որ 
այն անտեղի է և որ մոտակա ապագայում իր անհիմն ւինեյը ակնհայտ 
կդառնա: Անհրաժեշտ է այդ կասկածը ժամանակին վերացնել և բախ-
տախնդիրների խարդավանքներին տեղ չտալ...96 

Դոկտոր 
Ֆուաթ Սաբիթ 

Իսմեթ բեյի նամակը Քյազըմ Քարաբեքիր փաշային 
(28 նոյեմբերիւ 920թ.) 

Սիրելի եղբայրս, իմ շատ սիրելի եղբայր Քյաօըմ ջան: 
Այսօր Սաֆֆեթը 8 գափս է: Ֆուաթ փաշայի հետ միասին ձեզ 

մոտ կփնեն: Ինչքա՛ն երջանիկ են նրանք: Ի՛նչ մեծ երջանկություն է քեզ 
հետ տեսնվելը: Չես կարող պատկերացնել, թե ինչքա՛ն եմ կարոտել, 
ինչքա՛ն եմ ուզում տեսնել քեզ: Այժմ իմ ամենամեծ ցանկությունն է կող-
քիդ մնալու համար մի տաս - տասնհինգ օրով արձակուրդ ստանալ: 
Սակայն ներկայումս դա անհնարին պատրանք է... 

Արևելյան գործողությունը1 մեզ և մեր գործը վերակենդանաց-
րեց: Այնքան ծանր դրության մեջ էինք, այնքան նեղված էինք, որ բա-
ցարձակ անհրաժեշտություն էր դարձել մի օդանցք բացել, որ իրադրութ-
յունը կարողանար շունչ քաշել: Ալլահի տրտմությամբ այն բացեցիր դու՝ 
արժանի հաջողությամբ ու համակաբգվածությամբ: Նախախնամութ-
յան ու ճակատագրի կողմից քեզ վերապահված է մեր ազգին ու պատ-
մությանը ավեփ մեծ ծառայություններ մատուցել: Աըսւհը քեզ նվիրաբե-
րեց մեր ազգին: Հատկապես Մուսթաֆա Քեմալը չի պատկերացնում, թե 
ի՞նչ կարելի է անել, որ հնարավոր փնի ցույց տալ և արտահայտել իր 
շնորհակալությունը: Բոլորը նույն դրության մեջ են : 
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Դրա հետ մեկտեղ, Արևեյքը մի նրբաբնույթ փողի մեջ է մտել: Եթե 
հնարավոր փնի այսպիսով մի արդյունքի հասնել, ապա փրկության ճա-
նապարհը իրապես բացված կփնի: Ինչպես և ինչ ձևով այդ տեւփ կունե-
նա՝ դա այստեղ քննարկել չարժե, քանի որ գործը առաջ է շարժվում: 

Արևմուտքում մեր դրությունը ծանր է, Քյազըմ: Զինամթերքի պա-
կաս, անիշխանություն, ինտրիգներ, ամենակարևորը, իհարկե, զինամ-
թեյւքն է.... 

Իսմեթ103 

7 
Ազգային Մեծ ժողովի նախագահ Մուսթաֆա Քեմալի հեռագիրը 

Արևելյան ճակատի հրամանատարությանը 
(30 նոյեմբերի 1920թ.)104 

Արևելյան ճակատի հրամանատայտւթյանը 

Անկարա, 30 նոյեմբերի 1920թ. 

Բաքվում Թուրքիայի ներկայացուցիչ Մեմդուհ Շեվքեթ բեյին 
Թիֆփսում Թուրքիայի ներկայացուցիչ Քյազըմ բեյին105 

Ինչպես պարզ է դաոնում տարբեր տեղերից եկող լուրերից, անգ-
լիացիները դիմում են բոլոր միջոցներին՝ բոլշեվիկների և մեր, ինչպես 
նաև իսլամական երկրների միջև, հարաբերությունները խաթարելու 
նպատակով: Նրանք հույս ունեն, որ երբ այդ նրանց հաջողվի, նրանք 
երկու հասարակություններին կարող են առանձին առանձին ճնշել: Այդ 
նպատակով տարածվող ասեկոսեների թվում է այն, որ անգփացիների 
կողմից Ադրբեջանը մեզ հանձնելու վտխարեն մենք Կովկասում բոլշևիկ-
ների դեմ ճակատ կստեղծենք, դրա նման էլի մի քանի խաբեյություններ 
են շրջանառվում: Դուք իրավասու և պարտավոր եք ձեր տրամադրութ-
յան տակ գտնվող բոլոր միջոցներով անհապաղ և հստակորեն հերք ել 
այդ տեսակ բոլոր ասեկոսեները: 

Անգփացիների, ֆրանսիացիների կամ էլ իտալացիների կողմից 
ուղղակի կամ Ստամբուլում նրանց կողմից իշխանության բերված կա-
ռավարության կողմից մեզ խաղաղության առաջարկ չի արվել: 

Մուսթաֆա Քեմալ 

8 
Թուրքական Կոմունիստական Կուսակցության Կենտրոնական 

վարչության նախագահ Մուսթաֆա Աուփհիի նամակը 
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Ազգային Մեծ ժ՜ողովի նախագահ Մուսթաֆա Քեմսղին 
(1920թ. նոյեմբեր106)107 

Ազգային Մեծ ժողովի նախագահ Նորին Գերազանցություն 
Մուսթաֆա Քեմալ փաշային 

2. Արևեոան ռազմաճակատում ապստամբ բանակների հաջող 
հարձակումը 10 այստեղ լավ տպավորություն է առաջացրել: Քանի որ 
Ձեզանից վերջին ժամանակնեյփն ոչ մի լուր կամ կապավոր այստեղ չի 
հասել, ապա իրադրությունը ուսումնասիրելու և ավեփ հաստատուն հա-
րաբերություններ հաստատելու նպատակով ընկեր Մդիվանիի ղեկավա-
րությամբ ձեր կողմերը մի պատվիրակություն է ուղարկվել: 

Այդ հարձակման րնթացքում հայկական սահմաններից ներս չա-
փից ավելի խորանալը հասարակական կարծիքի մեջ որոշ կասկածներ 
է առաջացրել, որոնք մեր կողմից տարածված հաղորդագրությունների 
միջոցով փարատվել են: Մեր կողմից նշվել է, որ այդ հարձակումը վնաս 
չի պատճառի հայ բանվորին ու գյուղացուն ե որ նրա նպատակն է 
պատժել դաշնակցական կառավարությանը, որը փնելով Անտանտի 
գործակալը, չի խորշել կատարել բազմաթիվ խաբեություններ ու ոճրա-
գործություններ: 

Ըստ ամենայնի, մեր այդ հաղորդագրությունները հանրային կար-
ծիքը դրական է ընկալել, քանի որ այս անգամ չկար քարոզչություն թուր-
քերի բարբարոսությունների մասին, ինչպես նման դեպքերում սովորա-
բար լինում էր անցյալում: Նույնիսկ հայ կոմունիստները մամուլում հան-
դես եկան որպես թուրքական հարձակման կողմնակիցներ և շարունա-
կում են տպագրել լուրեր, որոնք Անաստլիայի ապստամբներին ներկա-
յացնում են որպես արդարացի կողմ: 

Ամեն դեպքում, կարծում ենք, ավելորդ չէ նշել, որ հնարավորութ-
յուն չտրվեց օգտագործել "հայկական կոտորածը" որպես միջոց Ռու-
սաստանի և Եվրրոպայի պրոլետարների կարծիքը Անատոլիական 
շարժման դեմ ուղղելու ե մեզ խաբեբա որակելու համար: 

Յ.Վրանգեփ անհաջողության և Անասափայի կողմից Արևմտյան 
ու Արևելյան ճակատների կայունացման հետևանքով վերջին օրերին ու-
ժեղացել է վտանգը, որ Անգլիան դաշնակցային հարաբերությունների 
մեջ կմտնի ԱՄԺ-ի' 0 կառավարության հետ: Այդպիսի միությունը կհան-
գեցնի Անասափայի ապստամբների մինչև այժմ ձեռք բերածի կորուս-
տին: Միաժամանակ անգփացիների պատճառով Անաստլիան կզրկվի 
Սովետներից ուղարկվելիք նյութական ու բարոյական ամեն տեսակ օգ-
նությունից: Այդ պատճառով կարծում ենք, որ մենք չէինք սխալվել, երբ 
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ասել էինք, թե ապստամբները ձգտում են ունենալ Ռուսաստանի հետ ա-
վելի ուժեղ ու գործուն հարաբերություններ: 

4.Նախապհս արդեն հայտնել էինք, որ մեր կուսակցության կող-
մից Անատոլիական շարժմանը օգնելու նպատակով կազմվել է Թուրքա-
կան Կարմիր Գունդ: Այն սրանից մոտավորապես երեք շաբաթ աոաջ 
Կենտրոնական կոմիտեի անդամ ընկեր Մեհմեթ էմինի"1 հրամանատա-
րության ներքո Նախիջևանի վրայով ուղարկվեց Քյազըմ Քարաբեքիր 
փաշայի տրամադրության տակ: Սակայն այդ ժամանակ Արևելյան 
ռազմաճակատի հարձակման անցնելու և դաշնակների կողմից Նա-
խիջևանի ճանապարհը փակելու պատճառով հնարավոր չեղավ զինվոր-
ներին հասցնել Անատոփա: Սեր գունդը անցում կատարեց Քերյուսի-
դից 12 մինչև Արփաչայ և ավարտեց այն հաջողությամբ՝ հակառակորդի 
ուժերին պւստճառհլով մեծ վնաս: Սեր զինվորների կորուստները կազ-
մեցին 11 սպանված և մինչև 20 թեթև վիրավոր: Քանի որ ներկայումս իշ-
խում է ձմեռը, ապա այդ պատճառով մեր զինվորները քաշվեցին հանգս-
տի դեպի Աղրամ1 3: Բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կձեռնարկվեն նրանց 
Դեփջանի" վրայով ուղարկելու նպատակով: 

5.Ադրբեջանում ԱՄԺ-ի ներկայացուցիչ Սեմդուհ Շեվքեթ բեյի115 

Բաքու ժամանելուն պես մեր կողմից որոշվեցին նրա պարտականութ-
յունների հաջող կատարման համար անհրաժեշտ միջոցները և նա ծա-
նոթացվեց հայտնի հեղափոխական գործիչների հետ, մասնավորապես, 
Ռուսաստանի ժողովրդական կոմիսարների խորհրդի անդամ ընկեր 
Ստափնի հետ, որը վերջին օրերին գտնվում է այստեղ: 

Ենթադրում ենք, որ ընկեր Ստափնի հետ մինչև երկու ժամ տևած 
այդ զյաւյցի արդյունքները Սեմդուհ Շեվքեթ բեյի կողմից Ձեզ ներկա-
յացվել են: Մենք գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է դրան մի երկու - երեք 
կետ ևս հավելել: 

Ընկեր Ստափնը առաջին հերթին նշեց, որ Ռուսաստանի խորհր-
դային կառավարությունը Անաստփայի ազգային ապստամբական շար-
ժումը դիտարկում է որպես կարևոր պատմական մի իրադարձություն, ո-
րը պիտի օրինակ ծառայի և որին պիտի հետևեն Արևելքի բոլոր ազգերը: 
Այդ շարժման ուժեղացման համար Ռուսաստանը պատրաստ է գնալ ա-
մեն տեսակի զոհողությունների: Դրանից հետո նա բացատրեց, որ մեծ 
չավավ չօգնելու պատճառը այն է, որ իրականում միայն վերջերս է հա-
ջողվել Անատոփայի հետ հուսալի կապ հաստատել: Մյուս կողմից, խո-
սակցություններն այն մասին, որ Անատոլիական շարժումն սկսելուց հե-
տո Կարմիր բանակը մնացել է չեզոք, չեն համապատասխանում իրա-
կանությանը: Նա հայտնեց, որ արդեն այսօր Նախիջևանի գրավմանը 
մասնակցում են կարևոր ուժեր, իսկ Գրիմում ռազմական գործողությտն-
ներն ավարտվելուն պես Կովկասյան ուղղությունը կմղվի առաջին պլան: 

Ընկեր Ստափնը խոսեց նաև երրորդ կարևոր հարցի մասին: 
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էնվեր փաշայի ե իր ընկերների լավ ընդունելությունը Ռուսաս-
տանում պայմանավորված է նրանց աշխատանքով ի օգուտ ապստամբ 
Անատոփայի: Նրանց տրվում է նյութական օգնություն: Արդյո՞ք կա 
հնարավորություն, որ նրանք փորձեն ստաջացնել ներքին ապստամ-
բություններ և քայքայեն Անատոլիայի ոազմաճակատը: Սեմդուհ Շեվ-
քեթ բեյը պատասխանեց, որ օգնությունը էնվեր փաշային ե իր ընկերնե-
րին կարելի է շարունակել և պարզաբանեց դրա պատճառները: 

Այստեղ վաղուց ի վեր կոմունիստի անվան տակ գործող դ-ր Ֆո-
ւաթ բեյը116, որն իրականում ոչ մի կապ չունի կոմունիզմի հետ ե որի հա-
րաբերությունները մեր կազմակերպության հետ խզված են, աշխատում 
է Անատոլիայի շարժումը ներկայացնել որպես անկազմակերպ՛17 մի 
շարժում, որին հատուկ է միայն ազգայնականությունը: Վերոհիշյալ այդ 
անձնավորությունը, հենվելով սրանից մի քանի ամիս առաջ Բեքիր Սա-
մի բեյի կողմից հայտնած տեղեկատվության վրա, հայտարարեց, թե 
ինքը Անատոլիայի ԱՄԺ-ի դեսպանն է Ռուսաստանում ե մի կնիք պատ-
րաստել տալով՝ Ադրբեջանի կառավարությունից պահանջեց չորս մի-
լիոն ռուբլի, այդպիսով ստեղծելով տգեղ մի իրադրություն: 

Կարծում ենք, որ այն անձնավորությունը, որը պիտի ներկայացնի 
[Թուրքիան - Ռ. Ս.] Ռուսաստանի Խորհրդային Կառավարության 
առջև, պիտի ընտրված փնի ապստամբական շարժման մեջ դիրք ձեռք 
բերած գոյւծուն հեղափախականների թվից: 

ԹԿԿ Կենտրոնական կոմիտե 
Նախագահ՝ Մուսթաֆա Սուփհհ 

Քարտուղար՝ էթհեմ Նեժաթ 

RÜBEN SAFRASTYAN 

T U R K I S H D O C U M E N T S F R O M T H E P E R I O D O F 
T U R K I S H - A R M E N I A N W A R 

( N O V E M B E R 1920) . 

For the first time in Armenian historiography, the present article is examining 
the Turkish documents from the last period of iWkish-Armenian war. Article deals 
mainly with the confidenüal and decrypted documents, which were intended to use 
only in the internal circulation. The authors of documents were the leading 
representatives of emerging kemalist political elite, including Mustafa Kemal himself. 
The thoughtfully analyses of documents allows author to come to conclusion that the 
final goal of kemalist Turkey during this war was the elimination of Armenia as an 
independent political factor in South Caucasus. 

As addition to the article, there are attached the texts of eight translated into 
Armenian documents with the detailed commentary. 
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որոշ նամակափոխանակություն ընդհանուր իրադրության վերաբերյալ:" -
Տես. Käzim Karabekir, Istikläl Harbimiz. Istanbu!, 1959 - 1960, s. 904: 
Ուշագրավ է, որ իր պատասխան ծածկագրում Քարաբեքիրը հայտնել է իր 
մոտեցումները Ահմեթ Մուհթարի նամակի միայն այն կետերի վերաբերյալ, 
որոնք առնչվում էին Կ.Պոլսի սուլթանական կառավարության 
գործունեության հետ, անտեսելով Հայաստանի դեմ պատերամի մասին 
կետերը: Այդ պատճառով Քարաբեքիրի վերևում նշված ծածկագիրը սույն 
հրապարակման մեջ չենք ներգրավել: Տեքստը տես. Käzim Karabekir, Istikläl 
Harbimiz. istanbul, 1959 - 1960, s. 906 - 907. 

88. Համիթ թեյը (հետագայում ընդունել է Քափալը ազգանունը) այդ շրջանում 
եղել է էրզերումի վալի (նահանգապետ): Հայտնի է եղել "Խելագար Համիթ" 
մականունով: Ստորագրելէ ի թիվս այլոց Ալեքսանդրապպի 1920թ. 
պայմանագիրը: Համարվում է Մոաթաֆա Սուփհիի սպանության 
կազմակերպիչներից: 

89. Սյուլեյման Նեջաթի բհյ, հետագայում ընդունել է Գյուների ազգանունը 
(1890 - 1944), քեմալական շարժման մասնակից, կրթական և 
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հրատարակչական ոլորտների գործիչ: ԹԱՄԺ-ի պատգամավոր է եղել 
էրգրումից, աչքի է ընկել իր հակահայկական ելույթներով ու 
հարցապնդումներով: Ստորագրելէ ի թիվս այլոց 1920թ. պայմանագիրը: 
Հետագայում դասավանդեւէ թուրքերեն լեզու Կ. Պոլս ի Գալսւթիյո 
հայկական վարժարանում: Հեղինակել է հուշագրությունների ոչ ծավալուն 
գրքույկ. Siileyman Necati Giineri. Hatira Defteri. istanbul. 1999. 

90. Տպագրված է. [Atatiirk], Atatürk'ün Kurtulu? Sava$t Yazismalari. C. II, 
Yayinlayan: Mustafa Onar. Ankara, 1995, s. 207. Փաստաթուղթը հայերեն 
տպագրվում է աոաջին անգամ: 

91. Դոկտոր Ֆուաթ Սաբիթ, հետագայում ընդունել է Աղաջըք ազգանունը: 
Երիտթուրքական կուսակցության զործիչ, պանթյուրքիստական շարժման 
ակտիվ մասնակից, "Թյուքական օջախ" ծայրահեղական 
կազմակերպության հիմնադիրներից ու ղեկավարներից, տես այդ մասին, 
մասնավորապես, Tank Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasal Parliler. Cilt I: ikinci 
Me$rutiyet Dönemi, 1908 - 1918. Geni$letilmi? ikinci Baski. istanbul. 1988, s. 
432. Եղել է հայոց ցեղասպանությունն իրականացրած "Թեշքիլյաթ-ը 
Մահսոաեի" ("Հատուկ կազմակերպության") անդամ, տես ւսյդ մասին. 
Abdullah Muradoglu, Te$kilat-i Mahsusa. - Yeni §afak, 23. 11. 2005. 
Ազգայնական շարժման տարիներին եդելէ երիտթուրքերի կողմից 
հիմնադրված ԹԿԿ ղեկավարներից, հանդես է եկել կապավորի դերում 
էնվերականների, քեմալականների ե ռուս րպշեիկների միջև: Նրա կյանքի ու 
գործունեության մասին տես. Ali Birinci, Dr. Fuat Sabit. - Türk Yurdu, 1999, 
Sayi.l39-141,s. 45-58. 

92. Տպագրված է. Käzim Karabekir, istikläl Harbimizde Enver Pa$a ve Ittihat 
Terakki Erkäni. istanbul, 1967, s. 78 - 80. Փաստաթուղթը հայերեն 
տպագրվում է աոաջին անգամ: 

93. Նամակի աոաջին մասում նկարագրվում է Մուսթաֆա Սուփհիի 
գործունեությունը Բաքվում: Այդ հատվածը թարգմանված չէ: 

94. Ի նկատի ունի Թուրքիայի հարձակումը Հայաստանի վրա և Կարսի 
գրավումը: 

95. Ի նկատի ունի Թուրքիայի հարձակումը Հայաստանի վրա: 
96. Նամակի մնացած հատվածը, որը առնչություն չունի թուրք-հայկական 

պատերազմի հետ, թարգմանված չէ: 
97. Հրատարակված է. Käzim Karabekir, Istikläl Harbimiz. Istanbul, 1959 - 1960, s. 

903. Գրված է էսքիշեհիրից: Փաստաթուղթը հայերեն տպագրվում է աոաջին 
անգամ: 

98. Գնդապետ Մաֆֆեթ բեյ, հետագայում ընդունել է Արըքան ազգանունը (1888 
- 1947): Օսմանյան կայսրության ու հանրապետական Թուրքիայի 
ռազմական ու պետական գործիչ, դիվանագետ: 1920թ. նոյեմբերի 14-ին 
նշանակվել է Ափ Ֆոսսթի' Մոսկվա մեկնող դեսպանության կցորդ: 

99. Ափ Ֆուաթ փաշա, հետագայում ընդունել է Ջեբեսոյ ազգանունը (1883 -
1968): Օսմանյան կայսրության ու հանրապետական Թուրքիայի ռազմական 
ու պետական ղեկավար գործիչ, դիվանագետ: 1920թ. նոյեմբերի 21-ին 
նշանակվել է քեմալական Թուրքիայի աոաջին դեսպանը Խորհդային 
Ռուսաստանում, 1921թ. ստորագրելէ Մոսկվայի ոուս-թուրքական 
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պայմանագիրը: Թուրք-ռոաական բանակցությունների վերաբերյալ 
հրատարակել է հուշագրությունների գիրք: Տես. Ali Fuat Cebesoy, Moskova 
Hatiralari (21/11/1920 ֊ 2/6/1922). Istanbul, 1955. 

100. Ի նկատի ունի պատերազմը Հայաստանի դեմ: 
101. Ինչպես երևում Է ներքևում բերված Քարաբեքիրի 

մեկնաբանությաններից, նրան չէին գոհացրել Մուսթաֆա Քեմալի և այլոց 
պաշտոնական շնորհավորանքները: 

102. Քարաբեքիրի հրատարակած տեքստը սրանով ավարտվում է: 
103. Այս նամակի մասին Քարաբեքիրը իր հուշերում գրում է. "... Մուսթաֆա 

Քեմալ ու Ֆեվզի փաշանաներից, ինչպես նաև այլոց կողմից ստացած 
պաշտոնական շնորհավորանքներից ինձ համար ավելի մեծ արժեք ունեին 
Իսմեթ բեյի նամակը և հեռագիրը, քանի որ Արևելյան ռազմաճակատի դերը 
Անկախության պատերազմում և նրա նշանակությունը մեր ազգային գործի 
համար նա տեղագրել էր մեր պատմության շրջանակների մեջ ": Տես. Käzim 
Karabekir, Istikläl Harbimiz. istanbul, 1959 -1960, s. 902 - 903: Իսմհթի այդ 
ծածկագրված հեռագիրը գրված է 1920թ. դեկտեմբերի 9-ին և այդ 
պատճառով չի ներգրավված սույն հրապարակման մեջ: Տեքստը տես. 
Käzim Karabekir, Istikläl Harbimiz. istanbul, 1959 - 1960, s. 903. 

104. [Atatiirk], Atatürk'ün Kurtulu? Sava$i Yazi$malari. C. II. Yayinlayan: 
Mustafa Onar. Ankara, 1995, s. 210-211. Փաստաթուղթը հայերեն տպագրվում 
է աոաջին անգամ: 

105. Քյազըմ բեյ, հետագայում ընդունելէ Դիրիք ազգանունը (1880 - 1941): 
Արհեստավարժ զինվորական, հանրապետական շրջանում՝ պետակամ 
գործիչ: Մաս է կազմել Մուսթաֆա Քեմալի մերձավոր շրջապատի: 

106. Ամիսը որոշված է թուրք հրատարակչի կողմից: 
107. Mete Tungay, Türkiye'de Sol Akimlar 1908 - 1925. 3. Baski. Ankara -

Istanbul, 1978, s. 231 - 233. Փաստաթուղթը հայերեն տպագրվում է առաջին 
անգամ: 

108. Նամակի սկզբնական հատվածը, որտեղ խոսվում է Թուրքիայում 
կոմունիստական գործունեության հնարավորությունների մասին, չենք 
թարգմանել: 

109. Նկատի ունի ազգայնականների զինված ուժերի Արևելյան 
ռազմաճակատը, որի հրամանատարն էր Քարաբեքիրը: 

110. ԱՄԺ՝ [Թուրքիայի] Ազգային Մեծ ժողով: 
111. Թուրքական աղբյուրները նշում են, որ ԹԿԿ այդ գործիչը գտնվել է 

էնվերի ազդեցության տակ և հետագայում քեմալսւկաննհրին մատնելէ 
էրզրում ժամանած Մուսթաֆա Սուփհիին, այդպիսով փրկելով իր կյանքը: 
Տես այդ մասին. Mete Tungay, Türkiye'de Sol Akimlar 1908 - 1925.3. Baski. 
Ankara - Istanbul, 1978, s. 215 -216. 

112. Հայերեն՝ Գորիս 
113. Թերևս, պիտի փնի Աղդամ: 
114. Հայերեն՝ Դիլիջան: 
115. Մեմդուհ Շեվքեթ, հետագայում ընդունելէ էսենդալազգանունը (1883 -

1952): Երիտթուրքական "Միություն և առաջադիմություն" կոմիտեի և 
քեմալական Հ ա նրա պետ ակա ն ֊ժողովրդա կան կուսակցության ղեկավար 
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գործիչ, դիվանագետ, արձակագիր: 1920-1924թթ. եղել է Անկարաի 
կառավարության դեսպանորդը Բաքվում: Մեղսակից է Հայոց 
ցեղասպանության ոճրագործության, ինչի մասին 1919թ. նշվելէ թուրքական 
ռազմական արտակարգ ատյանի դատավճիռներից մեկում: Տես. Osman 
Selim Kocabanoglu, Ittihat - Terraki'nin Sorgulanmasi ve Yargilanmasi: Meclis-i 
Mebusan Tahkikati, Tc$kilat-i Mahsusa, Ermcni Tehcirin tpyüzü, Divan-i Harb-i 
Örfi Muhakemesi. Istanbul, 1998, s. 521. 

116. Խոսքը վերևում հիշատակված դոկտոր Ֆուաթ Սաբիթի (Աղսւջըք) մասին է: 
117. Թուրքերեն տեքստում օգտագործված է "չոբան" (foban) բւսոը, որը 

տվյալ դեպքում ունի "կոպիտ", "անտաշ" իմաստները: 
118. Այդպես է թուրքերեն տեքստում, վեցերորդ կետը բացակայում է: 
119. էթհեմՆեժաթը (1887 - 1921) երիտթուրքերի իշխանության շրջանում 

մասնակցելէ պանթյուքիստական շարժմանը, հետագայում ակտիվորեն 
ներգրավվել է կոմունիստական շարժման մեջ և Մուսթաֆա Սուփհիի հետ 
սպանվել է Քեմալի ու Քարաբեքիրի հրամանով: 
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ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԶԱՏ ԲՈԶՈՑԱՆ 

ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՀԱՅՈՑ ԿԱՆՈՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 

Aram Mardirossian, Le Ii vre des canons Ammniens (Kanonagirk' 
Hayotc") de Yovhai-ւոՌտ Awjnec'i: Lglise, droit et socintn en Ammnie du IVe 
au VHIe siftcle, Lovanii, In aedibus Peeters, 2004, XX+711 p. (Corpus 
scriptorum christianorum orientalium, vol. 606, subsidia tomus 116). 

Արամ Մարտիրոսյան, Հովհաննես Օձնեցու հայկական կանոննե-
րի գիրքը (Կանոնագիրք Հայոց), եկեղեցին, իրավունքը և հասարակութ-
յունը Դ - Ը դարերի Հայաստանում, Լուվեն, 2004, Ի + 711 էջ: 

Հայկական կանոնագիտական գրականությունը վերջին տարինե-
րին համեմատաբար հետ էր մնում հայագիտության մյուս մարզերից: 
Ցավոք, դասական կանոնագիտությունը արդեն շուրջ իննսուն տարի իր 
հետևորդները չունի հայաստանյան Հայագիտության մեջ: Ուրախսդի է, 
որ ներկա աշխատանքով հայագիտության ասպարեզ է իջնում կարող 
մի հայագետ, որն ունի դասական իրավաբանության մասնագիտական 
կրթություն: Ներկա աշխատանքը 2002 թ. իբրեւ դոկտորական ավար-
տաճառ պաշտպանության է ներկայացվել Փարիզ X-Նանտեռ համալ-
սարան և հանձնաժողովի անդամներ պրոֆեսորներ Ժան-Պիեռ Պոլի 
(ղեկավար), Ժան-Պիեռ Մահեի (համաղեկավար), էրիկ Բոանազելի, 
ժոզեֆ Սելեզ Մոդրցևսկու ե Իվ Սասիեի ներկայությամբ ստացել հայց-
ված կոչումը: Հեղինակը աշխատանքի գրման գործում արժևորում է նաև 
պրոֆեսորներ Նինա Գարսոյանի և Սոֆի Լաֆոնի արժեքավոր խոր-
հուրդները: Հեղինակն ընդգծում է գրքի սրբագրման գործում Ագնես Ու-
զռւնյանի և Ֆրանսռւազ Պռնտ-Բռւբնեզի կատարած դերը: Վերջապես 
արժևորում է պրոֆեսոր Բեռ նար Քուլիի դերակատարությունը գրքի 
հրատարակությունը գիտական շրջանակներում մեծ ճանաչում ունեցող 
Corpus scriptorum christianorum orientalium շարքում հրապարակելու 
գործում: 
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Գիրքը բացվում է ճանաչված հայագետ Ժան-Պիեռ Մահեյի և 
Փարիզ X-Նանտեո համալսարանի իրավունքի պատմության պրոֆեսոր 
Ժան-Պիեո Պոլիի աոաջաբաններով, ապա ներկայացվում է տրանսլի-
աերացիայի և հապավումների Revue des etudes Armeniennes-mJ ընդուն-
ված համակարգը: Բուն աշխատանքը սկսվում է Ներածությամբ (էջ 1-
40), և բաղկացած է երկու մասից, ա) Գրիգոր Լուսավորչից մինչև Շա-
հապիվանի ժողով. Ծագում (էջ 41-251), բ) Շահապիվանի ժողովից մինչև 
Կանոնագիրք (էջ 253-493), Եզրակացությունից (էջ 495-500), երկու 
բնագրագիտական ակնարկներից (Excursus). ա) Շահապիվանի ժողո-
վածուն (էջ 501-532), բ) Հովհաննես Մայբագոմեցու ժողովածուն (էջ 533-
625), մատենագիտությունից (էջ 627-692), հավելվածներից (էջ 693-701), 
երկու քարտեգից (էջ 702-705) և բովանդակության ցանկից: Գիրքը մի 
ձոն է Յովհան Իմաստասէր Օձնեցու հիշատակին: 

Ինստիտուտի անդամ ժ.-Պ.Մահեն իր աոաջաբանում ընդգծում է 
Հայոց պատմությունն ընկալելու տեսանկյունից բնական իրավունքի դե-
րը, անդրադառնում է հայ և արևմտյան վաղ միջնադարյան հասարա-
կությունների կառուցվածքային տարբերություներին, խոաււմ է Հայաս-
տանում Քաղկեդոնի ժողովից առաջ և հետո քրիստոնեության խաղա-
ցած դերի մասին՝ բարձր գնահատելով Արամ Մարտիրոսյանի բնագբա-
գիտական-իրավագիտակսւն հետազոտությունը: Պրոֆեսոր Ժ.-Պ. Պո-
լին իր աոաջաբանում անդրադառնում է հին աշխարհի մշակույթներում 
բանավոր և գրավոր իրավունքների խաղացած դերին, հռոմեական գրա-
վոր և արևելքի «բարբարոսական» իրավունքների հարաբերակցությա-
նը, ազգային համախմբան գործում կանոնական իրավունքի և պետութ-
յան տեղը գբսւղեցրած եկեղեցու խաղացած դերին՝ արժևորելով ՍԼՍար-
տիրոսյանի աշխատանքն իբրև իրավական նորմերի և մտածողության 
մի նոր ու ինքնատիպ, երբեմն հակասական աշխարհի բացահայտում: 

Ներածության մեջ ելակետ ունենալով Կանոնագրքի հիշատակա-
րանում Հովհաննես Օձնեցի կաթողիկոսի ձգտումը ի մի բերելու հայոց 
կանոնական իրավունքի հուշարձանները, Ա.Մսւրաիրոսյանն անդրա-
դառնում է վաղ միջնադարյան Հայաստանի իրավունքը և հասարակա-
կան կստույցը բնորոշող հիմնական հասկացություններին (synode-ժո-
ղով, կանոնական իրավունք, աւրենք, գերդաստան, իշխան-նախարար, 
ազատ, ոամիկ-շինական, գավստ և այլն), ընդգծում է եկեղեցական կազ-
մակերպության դերը ազգային միասնականության պահպանման գոր-
ծում: Հեղինակն այնուհետև մի հայացք է նետում Դ-Ը դարերի Հայաս-
տանի վարչական և քաղաքական բաժանումներին, հայագիտական 
գրականության և սկզբնաղբյուրներում կիրառված աշխարհագրական 
անվանակարգին (նոմենկլատուրա), ընդգծելով Հայաստանի բացառիկ 
դերը արևմտյան (Հռոմի և Բյուզանդիայի) և արևելյան (Իրան և Արաբա-
կան խալիֆաթ) քաղաքակրթությունների խաչաձևման ասպարեզում: 
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Այստեղ ներկայացվում են նաև դարաշրջանի պատմության հիմնական 
սկզբնաղբյուրները (Մովսես Խորենացի, Ազաթանգեղոս, Կորյուն, 
Փավստոս Բու զանդ, Եղիշե, Ղազար Փարպեցի, Գիրք Թղթոց) հիմնվե-
լով վերջին տարիների հայագիտական գրականության ըմբռնումների 
վրա: Այստեղ հիմնական նշանաձողերով հեղինակն անդրադառնում է 
Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելու հանգա-
մանքներին ու նրա պատմությանը, առաջին տիեզերաժողովների հան-
դեպ Հայոց եկեղեցու բռնած դիրքին, որը հարաբերակցում Է Բյուգան-
դական կայսրության և Իրանի քաղաքական հակամարտությանը բուն 
Հայաստանում ստեղծված հակադիր (հունամետ և պարսկամետ) քաղա-
քական կուսակցությունների գոյության հետ: Հայոց եկեղեցու վերջնա-
կան հակաքսպկեդոնական դիրքորոշումը հեղինակը կապում Է Աբրա-
համ Աղբաթանեցի կաթողիկոսի գործունեության հետ, որի գահակալութ-
յունից մինչև Հովհաննես Օձնեցի, համարում Է եկեղեցական բախումնե-
րի դարաշրջան (Էջ 19-20), կայունության դարաշրջան համարելով Կոմի-
տաս Աղցեցու տարիները: Անդրադառնալով Հովնաննես Մայրագոմեցու 
գործունեությանը, միանշանակորեն այն համարում Է հերձվածողական 
(հուլիանիստական), և հետևելով Ժ.-Պ. Մահեյին, կարծում Է, որ նա իր 
երկերը (նշանակալի մասով կանոնական) տարածել Է ուղղափառ հեղի-
նակների անունով: Եզրից մինչև Հովհաննես Օձնեցու գահակալման դա-
րաշրջանը համարելով բյուգանդական եկեղեցու հետ վերամիավորման 
շրջան, Արամ Մարաիրոսյանն անդրադառնում Է եկեղեցական միության 
երկուստեք վարձերին: Հայ իրականության մեջ կանոնական իրավունքի 
ծնունդը կապելով 311թ. Տրդատ Մեծի կողմից քրիստոնեության ընգու-
նուման հետ, ըստ նրա, կրակապաշտությունից քրիստոնեության անցու-
մով, հին սովորութային իրավունքը հետզհետե վւոխարինվում Է գրավոր 
կանոնական իրավունքով, ինչպես որ զրադաշտական տաճարների տե-
ղում կառուցվում են քրիստոնեական սրբավայրեր: 

Հայոց եկեղեցին մինչև 373 թ. կապվեց կապսպովկյան եկեղեցու 
հետ, նրա միջոցով մասնակցելով Տիեզերական եկեղեցու ժողռվներին և 
ծանոթանալով կանոնական հուշարձաններին, սկսելով կամաց-կամաց 
հեռանալ ազգային սովորութային իրավունքի նորմերից: Իրավունքի այս 
երկու տեսակի միաձուլումով, 444 թ. Շւսհապիվանում սկիզբն Է գրվում 
հայ կանոնական իրավունքի աոաջին հուշարձանի: Հովհաննես Մայրա-
գոմեցու գործունեության հետ Է կապում Հայոց կանոնական իրավունքի 
թեոկրատական ուղղվածությունը, որի ամբողջականացումն ավարտ-
վում Է Հովհաննես Օձնեցու գործունեությամբ: Հարկ է նշել, որ այս ժա-
մանակաշրջանի Հայաստանում կանոնական ճաքի զարգացման ճասին 
չկան հստակ սկզբնաղբյուրներ և հետազոտողնեբը ստիպված են իրենց 
տեսությունները կառուցել անուղղակիորեն խնդրի հետ կապվող 
սկզբնաղբյուրների վրա: Այս առումով Հայոց կանոնագրքի գւսղափա-
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րական հիմքի կապումը Հովհաննես Մայրագոմեցու գործունեության 
հետ, դեռևս կարիք ունի ապացուցման: Բազմակողմանի ապացուցման 
կարիք ունի նաև Հովհաննես Մայրագոմեցու դավանաբանական հավա-
տամքի (կրեդո) պարզաբանումը, խնդիր, որի համակողմանի քննարկ-
ման կարիքն է զգում հայագիտությունը: Պահպանված մատենագրա-
կան երկերը, դրանց հեղինակային պատկանելության խնդիրների հետ 
կապված հարցերը դեոևս թույլ չեն սաղիս հայտարարություններ կատա-
րել: Պահանջվում է պատմաաստվածաբանական համակողմանի 
քննություն, Հայոց եկեղեցու անցած ճանապարհի վերաիմաստավորում: 

Կանոնական իրավունքի ձևավորման խնդրին անդրադառնալիս, 
հեղինակը բացատրում է սովորութայինից կանոնական իրավունքին 
անցման, «սորենք» և «կանոն» տերմինների միջնադարյան նշանակութ-
յան խնդիրներին: Ըստ նրա «աւրենքը» Հայաստանում մինչև ԺԲ գարը 
մնում էր բանավոր, թեպետ դեռևս հելլենիստական դարաշրջանում Հա-
յոց թագավորներն իրենց հրամանագրերն արձանագրում էին քարերի 
վրա հունարեն կամ արամեերեն: Մինչև Դ դարը հեղինակն հնարավոր է 
համարում նույնիսկ Սասանյան դատաստանագրքի օգտագործումը, 
սակայն մինչև ԺԱ դարը բացառում է գրավոր իրավունքի գոյությունը 
Հայաստանում (էջ 29, 31): Միայն ԺԲ դարից սկսած, Ներսես Լամբրո-
նացու ջանքելավ շրջանառության մեջ են դրվում հարևան ժողովուրդնե-
րի գրավոր իրավական հուշարձանների հայերեն թարգմանությունները, 
իսկ դրանից քիչ առաջ ստեղծվում է Մխիթար Գոշի Դատաստանագիր-
քը, որն իր նշանակալի մասով Կանոնագիրք Հայոցի սահմանումների 
վերահաստատումն է, պանք ուղեկցվում են բազմաթիվ լրացումներով: 

Հեղինակը հետևելով ժ.-Պ.Մահեյին առանձնացնում է սովորու-
թային իրավունքի ձևավորման հիմնական սկզբնաղբյուրները, որոնց 
մեջ ընդգծում է Ասավածաշնչի, ազգագրության կալմից հետազոտվող 
տեղական սովորութային նորմերի, Բյուգանդական իրավունքի գրավոր 
հուշարձանների, հրովարտակի բնույթ ունեցող վիմագիր արձանագրութ-
յունների դերը: Հետազոտվող դարաշրջանի համար հեղինակը իրավուն-
քի հուշարձանները բաժանում է երկու տեսակի, հոգևորականության 
շրջանակներով սահմանափակվող գրավոր կանոնական իրավունք և ա-
վեփ ընդհանուր նշանակություն ունեցող բանավոր սովորութային իրա-
վունք: Վաղ միջնադարյան քրիստոնեական հասարակության համար 
Արամ Մարտիրոսյանը այս երկվությունը զարմանալի չի համարում (էջ 
31), ընդգծելով «օրենք»ի նշանակությունը իբրև կրոնի Սերձավորարեել-
յան քրիստոնեական եկեղեցիների մոտեցումը, ուր պահպանվում է «Կե-
սարինը կեսարին» ավետարանական սկզբունքը, բաժանելով եոգևււր և 
աշխարհիկ իշխանությունները: Այնուամենայնիվ, Հայաստանում կանո-
նական իրավունքը հակում ունի զբաղեցնելու քաղաքացիական իրա-
վունքի տեղը: Իհարկե այս խնդրի շուրջ հեղինակի մոտեցումը նոր հե-
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տազոտություների հեռանկարներ է բացում հայագիտության համար, 
սակայն հարցադրման իր դրվածքով հիշեցնում է արեմտաեվրոպական 
մոդելը, որի հավաստիությունը պարգելու համար դեռևս պետք է նյութեր 
հավաքել, ապացուցել հայկական և արևմտյան մոդելների նույնակա-
նությունը: Հեղինակն այնուհետև անդրադառնում է Կանոնագիրք Հայո-
ցի հրատարակություններին և հետազոտություններին (էջ 32-40), ա-
ոանձնակի շեշտելով Վազգեն Հակոբյանի հսկայական վաստակը: 

Գրքի առաջին մասն անվանված է «Գրիգոր Լասավորչից մինչև 
Շահապիվւսնի ժողով. Ծագում», ուր անդրադառնում է Հայոց կանոնա-
կան իրավունքի ձևավորման խնդիրներին, իր ասելիքը ներկայացնելով 
հետևյալ գլուխներում (1.«Հին մարդուց նոր մարդ», 2.«ժառան-
գականության դեմ պայքարող եկեղեցի», 3.«ճակատամարտերը», 
4.«ճակատամարտերի միջոցները. Իրավունք»): Շահապիվանի ժողովի 
հիմնական խնդիրը համարելով Հովսեփ Հալոմցեցու կաթողիկոսական 
ընտրությունը, որով ամբողջացվում էր Հայոց եկեղեցու նվիրապետա-
կան կառույցը ի հակադրություն պարսկական վտանգի, հեղինակն անդ-
րադառնում է Տիեզերական եկեղեցու այն հիմնական կանոնախմբերին 
(Անտիոքյան, Նիկիական, Առաքելական և այլն), որոնք հիմք են դարձել 
այդ ժողովի որոշումների համար, դրանց մեջ ընդգծելով անտիոքյան 
կանոնական ժողովածոյի դերը: Անտիոքի կանոնախումբ ասելով հեղի-
նակը նկատի ունի Տիեզերական եկեղեցու տեղական ժողովների կանո-
նախմբերի այն ժողովածուն, ուր հավաքված են եղել Անկյուրիայի, Կե-
սարիայի, Նեոկեսարիայի, Գանգրայի, Անտիոքի, Լավոդիկիայի, Սար-
դիկեի տեղական ժողովների կանոնախմբերը: Այս ժողովածոյի պատ-
մաաղբյուրագիտական քննությունը կարևոր նշանակություն կարող է ու-
նենալ հայկական կանոնական գրքերի հետագա հետազոտության հա-
մար, որը լայն ճանապարհ է բացում Քրիստոնյա Արևելքի Կանոնագր-
քերի համեմատական ուսումնասիրության տեսանկյունից: 

«Հին մարդուց նոր մարդ» գլխում հեղինակն անդրադառնում է 
մազդեականության հայկական տարբերակից քրիստոնեությանն անց-
ման, հին կրոնից նորին՝ ունեցվածքի վտխանցման խնդիրներին: Հեղի-
նակը պաշտպանում է այն տեսակետը, որ Տրդատն ու Գրիգոր Լուսավո-
րիչը ոչնչացնելուց հեստ բռնագրավում էին հեթանոսական հիմնական 
տաճարների ունեցվածքը, նաև ծառայության կոչելով հին կրոնի քրմե-
րին (էջ 46-47): Այս դրույթն ապացուցման կարիք ունի: Պիտի չմոռանալ, 
որ բազմաթիվ հեթանոսական սրբարաններ կանգուն են մնացել քրիս-
տոնեության ընդունումից հեստ Էլ դրա լավագույն ապացույցներն են 
Գառնու տաճարը և Ս-էջմիածին տաճարի բեմի տակ պահպանված 
ատրուշանը: Ունեցվածքի անցման խնդիրներին անդրադառնալիս 
պետք է ճշտել անցման ձևերը: Հեղինակի ուշադրությունն ենք հրավի-
րում այն հանգամանքի վրա, որ քրիստոնեության առաջին շրջանում 
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յուրաքանչյուր նախարարական տոհմ ունհր իր դրան եպիսկոպոսութ-
յունը և պատահական չէ, որ Գրիգորին ձեռնադրելու համար նրւսն Կե-
սարխս են ուղեկցում Հայոց աշխարհի հիմնական նախարարական 
տների աոաջին դեմքերը: Հանգամանք, որը թույլ է տափս մտածել, որ 
նրանք էին հեթանոսական սրբավայրերի կործանման նախաձեռնողնե-
րը: Ա.Մարտիրոսյանն անդրադառնում է վաղ միջնադարյան Հայաս-
տանում հողատիրության և ունեցվածքի ձևերը բնորոշող եզրերին և 
հասկացություններին (դաստակերտ, սահման, գետին, գանձ, հող երդոյ, 
ագարակ տեղի, տասանորդ, պտուղ), եկեղեցու տնտեսական, հոգեխ-
նամ (գոդենոց, աւրկանոց, աղքատանոց, այրենոց, որբանոց, հիւանդա-
նոց և այլն) և իրավական կարողություններին, եկեղեցա բարեգործութ-
յան և բարեկեցության հիմք հանդիսացող ֆինանսական և հարկային 
աղբյուրներին, համեմատելով երբեմն զրադաշտական և քրիստոնեա-
կան որոշ զուգահեռ եզրեր (ջատագով, մոգպետ, դատավոր, քուրմ և 
այլն), եկեղեցական ժառանգական հողատիրության (հայրենիքի՞) ձևա-
վորման հիմնական աղբյուրներին: Հեղինակը եզրակացնում է, որ Հա-
յաստանում քրիստոնեության մուտքի հենց սկզբից հոգևոր դասը ձեոք է 
բերում հասարակության մեջ որոշակի արտոնություններ (հարկային և 
դասային), որոնք ավեփ են ամրապնդվում դարերի ընթացքում, հատկա-
պես Արշակունեաց հարստության անկումից (428) հետո: 

Ա.Մարտիրոսյանն անդրադառնում է նաև վաղ Միջնադարյան 
Հայաստանում եկեղեցական հողատիրության տիրապետման և կառա-
վարման ձևերին, կաթողիկոս-պատբիարքի գլխավորությամբ նվիրապե-
տական համակարգի ինքնագլխությանը, եկեղեցական ողջ կազմակեր-
պության ընդհանուր (ոչ մասնակի) սեփականության խնդրին, այդ ար-
տոնության ետ վերցման համար Պապ թագավորի թափած անպտուղ 
ջանքերին (էջ 58), հոգևոբակսւն-<<վիճակավպւ>>ների և կրտսեր հոգևորա-
կանության «բսւժն»ին, եկեղեցուն տրվող տուրքերին, եկեղեցական ու-
նեցվածքի օգտագործման ու կաթողիկոսի կողմից վերահսկման խնդիր-
ներին (էջ 60): 

Խոսելով Հայաստանում քրիստոնեացման երկու ճանապարհնե-
րի և դրա հետ կապված մշակութային խնդիրների մասին, հեղինակն 
անդրադառնում է Դ-Ե դարերի Հայոց եկեղեցու պատմության հիմ-
նախնդիրներին (էջ 60-69), վարձելով ընկալեփ դարձնել եկեղեցու պատ-
մության վերջին տարիների հետազոտությունների (Գ.Վինկլեր, Ն.Գար-
սոյան, Մ. վան էսբրուկ, ժ.-Պ.Մահե ևն.) արդյունքները: Քննարկման 
ենթակա հիմնական հարցերն են քրիստոնեության ընդունման ասորա-
կան և հունական ճանապարհները, հռոմեական և պարսկական ազդե-
ցության գոաիները Հայաստանի քաղաքական և կրոնական կյանքում, 
Հայաստանում գրերի գյուտի և մշակութային կյանքի աշխուժացման 
ազդակները, կանոնական որոշումների և բառապաշարի հարաբերակ-
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ցությունը, խնդիրներ, որոնք քննարկման նյութ են դարձել Շահապիվա-
նի ժողովում: Այդ խնդիրների մեջ հեղինակն առանձնացնում է Ամուս-
նության ե հուղարկավորության խնդիրները: 

«Ինչպես են ամուսնացնում» բաժնում հեղինակն ընդգծում է, որ 
Շահապիվանի ժողովի կանոնների մեկ երրորդը վերաբերում է ամուս-
նական փոխհարաբերություններին: Այդ երևույթը տարօրինակ չէ, քանի 
որ ամուսնական խնդիրներին անդրադառնում է և' Ավետարանները, և' 
Կաթողիկե թղթերը, ինչպես նաև սովորութային իրավունքը, քանի որ ա-
մուր ընտանիքը քրիստոնեական հասարակության հիմնաքարերից է: 
Անդրադառնալով Շահապիվանի է կանոնին, ուր քննարկվում են 
առևանգումից հետո ամուսնության կարգավորման, պատժաչափերի 
կարգավորման և դատական պատասխանատվության հարցերին (էջ 72-
73), խնամախոսության, «վարձսւնքի», «օժիտի», ամուսնության վավե-
րականության խնդիրներին (էջ 74-76), եկեղեցական պսակի, ամուս-
նության սրբացման, կուսության, նշանելու խնդիրներին (էջ 76-78): 

Բաժնի հաջորդ մասը վերաբերում է ամուսնական արգելքներին: 
Անդրադառնալով հին Հայաստանում բազմակնության խնդիրներին, հե-
ղինակը ցույց է տափս, որ այն վերացել է քրիստոնեության ընդունումից 
հետո և չի պահպանվել նույնիսկ կանոնական արգելքի տեսքով, թեպետ 
Արշակ Բ-ի ժամանակներում, նույնիսկ Ե դարում բազմակնության հետ-
քեր է նկատում (էջ 79-81, 86): Հեղինակն անդրադառնում է նաև եկեղե-
ցական հնագույն կանոններում արգելված մոտիկ արյունակցության 
դեպքում ամուսնության, չորրորդ պորտի անհասության, ոչ քրիստոնեա-
յի հետ ամուսնության խնդիրներին (էջ 83-86): 

Ամուսնության խզման հետ կապված հարցերը քննարկելիս, 
ԱՄարտիրոսյանը քննարկում է սկզբնաղբյուրերում օգտագործված ողջ 
բառապաշարը (թողեմ և կնաթող, արձակեմ, ելանեմ, հանցեճ, կնահան, 
ելանեմ, մեկնեմ բաժանեմ, հրաժարեմ), զույգերի բաժանման պատճառ-
ներին և կարգին, բաժանումից հեստ ունեցվածքի տնօրինման սկզբունք-
ներին, որոնց նշանակափ մասը ըստ հետազռտողի բխում է սովորութա-
յին իրավունքից: Այստեղ հեղինակն անդրադառնում է նաև անբարոյա-
կանության, քահանայի կնոջից բաժանման և այլուայլ խնդիրների: Հե-
ղինակը քննարկում է նաև կրկնամուսնության խնդիրը, նշում սահմանա-
փակումները, ընդգծում, որ այն արգելված է քահանաների և եբեցկնոջ 
համար, կրկին անգամ հավաստելով, որ սովորութային և կանոնական ի-
րավումքի նորմերը շատ դեպքերում միասնաբար են հանդես գափս: Շա-
հապիվանի ժոդովը անհաշտ պայքար է ծավալում նման մնացուկների 
դեմ: 

Երրորդ բաժինը նվիրված է մահացածի թաղելու խնդիրներին, ուր 
քնարկվում են սկզբնաղբյուրներում վկայված թաղման սովորություննե-
րը, որոնք դարձել են կանոնական կարգավորման առարկա: Կանոնա-
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կան իրավունքով արգելվում էր լացն ու կոծը մահացածի վրա, ներկա-
յացվում են անդրաշխարհի մասին հայկական հեթանոսական պատկե-
րացումները (արալեգ ե այլն): 

Աոաջին մասի երկրորդ գլուխն անվանված է «ժառանգության 
համար պայքարող եկեղեցի», ուր հեղինակն անդրադառնում է եկեղեցա-
կան կազմակերպության երկու հակադիր ձևերին (միապետականություն 
և ժոգովականություն), որոնց խառնուրդը ըստ նրա ծնել է այսօրվա եկե-
ղեցական կառույցը: Տրդատ Սեծի ժամանակներից Հայոց եկեղեցին 
ձևավորվում է իր պատրիարքի շուրջը ստեղծելով նվիրապետական կա-
ռույց, ամրացնելով այն եկեղեցական ժողովների որոշումներով: Այդ է 
պատճառը, որ գլխի առաջին բաժինը հեղինակը նվիրել է Եկեղեցու կա-
ոուցվածքին, օրինակներ բերելով Գ-Գ դարերի կարթագենյւսն եկեղեցու 
պատմությունից, որն ի տարբերություն Հայոց եկեւլեցու ժողովական 
դրությունից է անցել միապետականությանը, հետզհետե ամրապնգելով 
Կարթագենի եպիսկոպոսի իշխանությունը: Ա.Մարտիրոսյանը անդրա-
դառնում է Հայոց կաթողիկոսական իշխանության ձևավորման ակունք-
ներին (Թադեոսից մինչև Գրիգոր Լուսավորիչ), նա ենթադրում է, որ երկ-
րի մոգպետի հիմնական պարտականություններն ան՛ցել են եկեղեցու ա-
ռաջնորդին: Այնուհետև քննարկում է մինչև Շահապիվանի ժողովը 
սկզբնաղբյուրներում վկայված Հայոց կաթողիկոսի անվանումներին 
(գլխավոր եպիսկոպոս, կաթողիկոս, քահանայապետ, եպիսկոպոսա-
պետ, հայրապետ և այլն): Հեղինակն անդրադառնում է նաև եպիսկոպո-
սական իշխանության սահմաններին, քննարկում է Գրիգոր Լուսավորչի 
կողմից հաստատած եպիսկոպոսական աթոռների թիվը (12 թե՞ 400), 
տրամաբանական լուծում համարելով շուրջ 20 եպիսկոպոսական աթոռ-
ների հաստատումը Գրիգոր Լուսավորչի կողմից, նախարարական տնե-
րի և եպիսկոպոսական աթոռների հարաբերակցությանը, աշխարհի և 
գավառի եպիսկոպոս հասկացություններին: Քննարկում է քորեպիսկո-
պոսի աստիճանի հետ կապված խնդիրները, նույնություն է տեսնում կա-
նոններում (հատկապես Շահապիվան-16) հիշատակված առաջնորդ և 
քորեպիսկոպոս տերմինների միջև (էջ 114), անդրադառնում է երեց, քա-
հանա, սարկավագապետ, սարկավագ տեմինների գործածությանը, ա-
մուսնացած (նույնիսկ եպիսկոպոս) և կուսակրոն հոգևորականւսթյան 
խնդիրներին, կրտսեր պաշտոնեությանը (կես սարկաւագ, սարկավագա-
հի, դպիր և այլն): 

Հեղինակն անդրադառնում է եկեղեցական նվիրապետությանը 
հատուկ խնդիրների լուծման կոլեգիալ և անհատական (solitaire), ճգնա-
կան և վարդապետական սկզբունքներին: ժողովների տարբեր տեսակ-
ներ կային հռոմեական կայսրությունում, Տիեզերականից մինչև գավա-
ռային և տեսլական, որոնց անդամները հիմնականում եպիսկոպոսներ 
էին: Հայոց եկեղեցին ևս հրավիրում է տեղական բազմաթիվ ժողովներ 
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(Աշտիշատ, Շահապիվան, Աըտաշատ են.), որոնց մասնակցում էին աշ-
խարհականներ ե հոգևորականներ (էջ 125): Ա.Մարտիրոսիանը փոր-
ձում է կապ տեսնել վերջին երկու ժողովների և արշակունյաց շրջանի 
թագավորական խորհրղի հետ (էջ 126): Եկեղեցու անցած անհատական 
ճանապարհը բնորոշող հաստատություն համարելով ճգնությունը, վար-
դապետի աստիճանը, որի կրողը հեռանում էր աշխարհից դեպի վանք 
կամ անապատ: Շահապիվանի կանոնախմբի 16-18 հողվածներում 
վարդապետ տերմինի օգտագործումը Ա.Ս՜արտիրոսյանը վերագրում է 
Հովհաննես Մայրագոմեցու հավելումիս, վարդապետ բառը կապելով 
պարսկական «վարձ» արմատի հետ: Վարդապետի (ուսուցիչ, կանոնա-
գետ՞) շուրջ հավաքվում էին նրա աշակերտները: Թեպետ այս մոտե-
ցումները նորովի են ներկայացնում խնդիրը, այնուամենայնիվ պա-
հանջվում են նոր փաստարկներ, վարդապետի ինստիտուտի առաջաց-
ման խնդիրը լուսաբանելու համար: 

Հաջորդ բաժինն անվանված է «Կղերականության հաստատու-
մը»: Հեղինակն անդրադառնում է վաղ միջնադարյան Հայաստանի հա-
սարակական կառուցվածքին, և դրա մեջ քրմաց դասի տեղին: Անդրա-
դառնալով Շահապիվան-16-ին, և այս ժողովում և դրանից առաջ կաթո-
ղիկոսի ընտրության սկզբունքին: Այստեղ արձանագրված է այն 
սկզբունքը, ըստ որի առանց երկրի գլխավոր եպիսկոպոսի համաձայ-
նության որևէ մեկը չի կարող եպիսկոպոս ձեռնադրվել (էջ 151-154): Այս 
խնդրի լուսաբանումը ևս պահանջում սկզբնաղբյուրների փակատար 
հաշվառում: Սիանշանակորեն կարեփ է ասել, որ հարցի քննարկումն ա-
ռանց Քրիստոնյա Արևելքի մյուս եկեղեցիների պատմական փորձի հաշ-
վառման չի կարող գոհացուցիչ փնել: 

Երրորդ գլուխն անվանված է «Պայքարը»: Հետևելով ժ.-Պ.Մա-
հեին, հեղինակն Հայոց եկեղեցու մղած պայքարի երկու ուղղություն է 
մատնանշում, ա) Ընդդեմ հեթանոսության, և բ) Ընդդեմ Ասորիքից եկող 
դասական «երկաբնակռւթյան»: Հեթանոսության վերապրուկները ըստ 
նրա շարունակում են կենցաղավարել կյանքի զանազան բնագավառնե-
րում (ամուսնություն և թաղում, կախարդություն և դյութում են.): Այդ 
մտահոգությամբ են գրվել Շահապիվանի ժողովի մի շարք որոշումները 
(կան 8-10): Ի մի բերելով խնդրի շուրջ առկա հայագիտական ողջ գրա-
կանությունը, հեղինակն անդրադառնում է հեթանոսական վերապրուկ-
ների մասին պատմող հիմնական սկզբնաղբյուրներին և եզրերին (գայլ-
կապ, յուռութք, չարակն, հարցուկ, բախտ, ճակատագիր, վիճակ ևն.), 
քննարկման նյութ դարձնելով Շահապիվանի ժողովի որոշումների հա-
մապատասխան կանոնները (էջ 166-173), ուր եթե ըստ Եղիշեի և Փար-
պեցու քարկոծման են դատապարտվում, ապա ըստ այդ ժողովի կանո-
նական որոշումների՝ դրամական տուգանքի կամ մարմնական պատժի 
(ծեծի): 
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Նույն գփփ երկրորդ բաժինը նվիրված է նահատակների մա-
սունքների պաշտամունքին, ուր հեղինակն անդրադառնում է Հայաստա-
նում քրիստոնեության աոաջին սրբերի հիշատակին կանգնեցված մա-
տուռներին, նախաքրիստոնեական Հայաստանում թագավորական ըն-
տանիքի նախնիների պաշտամունքին վերաբերող տեղեկություններին, 
քննարկելով «փառք», «քաջ» ե այլ տերմիններ: Այնուհետև անդրադառ-
նում է Շահապիվան 17 կանոնին, որը վերաբերում է եպիսկոպոսների 
կողմից վկայարանների սրբացման կարգին (էջ 185-186), Հայոց տոնա-
կան տարվա ձևավորմանը վերաբերող սկզբնաղբյուրներին (187): 

Գլխի երրորդ բաժինը նվիրված է Շահապիվան-18-20 կանոննե-
րին՝ հերձվածների (հատկապես բորբորիտնրի, մծղնեությւսն) դեմ պայ-
քարին (190-214): Պետք է այստեղ շեշտել, որ գնոստիկական այդ հերձ-
վածներից շատերը անխզեւիորհն կապված են Եգիպտոսից սկիզբ ա-
ռած անապատական շարժումների հետ, որոնց մասին ակնարկում է 
Ղազար Փարպեցին: Փորձելով զանազանել Ե արում աղանդ և հերձված 
տերմինների նշանակությունը, հեղինակը ճշտում է Եզնիկ Կողբացու 
տեղը նմանատիպ գրականության ստեղծման գործում: 

Աոաջին մասի չորրորդ գլուխը անվանված է «Պայքարի միջոցնե-
րը. Իրավունքը», ուր հեղինակն անդրադառնում է արդարադատության 
իրականացման հայկական եղանակներին, «աւրէնք» և «անաւրէն» 
հասկացությունների, արդարատությունը իրականացնող սիստեմի մա-
սին վկայություններին (դպիր, դատավոր, գործակալ ևն.): Վիճում է Հա-
յասաանյան հայագիտության մեջ տարածված այն տեսակետի դեմ, 
ըստ որի Արշակունի թագավորները նաև երկրի գլխավոր դատավորներն 
էին: Հետևելով ՆԳարսռյանին, նա կարծում է, որ Արշակունիները լինե-
լով առաջինը հավասարների մեջ, չէին կարող նման արտոնություն ունե-
նալ ողջ Հայաստանի տարածքում, այլ միայն իրենց հայրենիքում (էջ 
219-220): 

Անդրադառնալով եկեղեցական դատաստանի կաոուցվածքին, ա-
ռանձնացնում է հոգևոր դատարանի կաոուցվածքը: Եկեղեցական 
բարձրագույն դատարանի գոյությունը շարունակությունն է համարում 
զրադաշտական հոգևոր դատարանի, որի գլուխ կանգնած է եղել մոգպե-
տը: Խոսվում է տարբեր իրավասաթյուներ ունեցող դատավորների, միջ-
նորդ դատարանի, հոգևոր դատարանի պաշտոնեության մասին (223-
225): Անդրադառնում է հոգևոր դատարանի իրավասությունների ոլորտ-
ներին (225-230), դատարանի աշխատանքի արարողակարգին (230-
234): 

Այս գփփ երկրորդ բաժնում անդրադառնում է Հայոց եկեղեցա-
կան իրավունքում, մանավանդ Շահապիվանի ժողովի կանոններում առ-
կա մարմնական պատիժների տեսակներին (դրամական, ջլերի հատում, 
աղվեսադրոշմ, քարկոծել, ևն.) (234-245), հոգևոր-եկհղեցական պատիժ-
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ներ (նզովել, բանաղրել, կապել բանիվ, են.) (245-251): Այնուամենայնիվ 
հեղինակը պատասխան չի տալիս այն հարցին, թե մարմնական և դրա-
մական պատիժների թափանցումն եկեղեցական իրավագիտության մեջ 
որրանով էր հարիր կանոնագիտական մաքի զարգացման միտումներին: 

Գրքի երկրորդ մասը անվանված է «Շահապիվանի ժողովից 
մինչև կանոնագիրք, բարեփոխումներ և առաջընթաց»: Այս վաւլում, 
մինչև է դարը ստեղծվում են երկրորդ նիկիական կանոնները, սակայն 
հեղինակը այս շրջանի հայոց կանոնական իրավունքի մեծագույն կար-
գավորիչ է համարում Ցովհաննես Մայրագոմեցուն, որը է դարի երկրորդ 
կեսում, հուլիանական ոգով վերախմբագրում է ողջ կանոնագիրքը: Իր 
վարկածի զարգացման համար Արամ Մարտիրոսյանր հիմնվում է ժ.-
Գարիտի և Ավան էսբրուկի տեսակետների վրա, արձանագրելով, որ 
Ցովհաննես Օձնեցին իր կանոնագիրքը հիմնելէ այս խմբագրված տար-
բերակի վրա: 

Այս մասի նախապատրաստական գլուխը հեղինակն անվանել է 
«Երկու Հովհաննեսսերը. անուղղելի վարդապետը և ոսկեմորռւս փիլիսո-
փան», ուր անդրադառնում է այս երկու գործիչների կանոնական քաղա-
քականության ուղղվածությանը: Մայրագոմեցու կերպարը առանձնաց-
նելով, Ա. Աարտիրոսյանը անդրադառնում է նրա անձնավորությանն ու 
դավանաբանական դիրքորոշմանը, հիմնվելով վերջին տարիների հայա-
գիտական գրականության վրա (Քենդերյան, Մսւհե, վան էսբրուկ ևն.): 
Անդրադառնում է Մայրավանեցի, Մայրագոմեցի և Մանդակունի Հով-
հաննեսների հետ կապված և բանասիրության մեջ արծարծված խնդիր-
ներին: Հետևելով Ժ-Գարիտին, ժ\-Պ.Մահեյին, նա Հովհաննես Մայրա-
գոմեցուն համարում է եկեղեցական ազգայնականության դրոշակակիր, 
որը կանոնական իրավունքը ծառայեցրել է «Սի բնութիւն» բանաձևին, 
հետևելով հուփանական բանաձևին: Այս տեսությունը հիմնված է են-
թադրությունների մի շարքի վրա, որոնք հիմնված են տարաբնույթ 
սկզբնաղբյուրների տեղեկությունների վրա և պահանջում է ավեփ 
հետևողական հետազոտություն: Հայոց դավանաբանության ստեղծումը 
կապելով Հովհաննես Մայրագոմեցու անվան հետ, այն նույնացնում է 
եուփանականության հետ, քանի որ տեղեկություն է պահպանվել, որ 
նրա աշակերտ Աարգիսը թարգմանել է Հուփանոս Հափկստնասցու եր-
կերը: Այս վկայությունը բավական ծաղկեցրած մանրամասներով վերա-
պատմում է վրացի հեղինակ Արսեն Սափարացին: Հիմնվելով Ստեփա-
նոս Տարոնացու և նրան հետևող հեղինակների տեղեկությունների վրա 
նրան է վերագրվում «Խրատ վարուց», «Հաւատաբմատ» և «Նոեմակ» 
ժողովածուները: Փորձում է զուգահեռներ գտնել Հովհաննես Մանդակու-
նուն վերագրված կանոնների և այսպես կոչված «Խրատ վարուցի 
միջև»(էջ 260-263): Ա.Մարտիրռսյանը կարծում է, որ Հովհաննես Օձնե-
ցու ձեռքին եղել է Հովհաննես Մայրագոմեցու կազմած 23 կանոնախմ-
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բից բաղկացած ժողովածուն: Հետևելով Մահեյին, Ա.Մարտիրոսյանը 
Մայրագոմեցու ուսմունքը համարում է ծայրահեղ միաբնակ (էջ 266): 
Հարցն այժմ ուղղակիորեն է դրված հայագիտության աոջև և պահան-
ջում է բազմակողմանի քննարկում, խնդրի նկատմամբ ամբալջական 
թղթապանակի (դոսիե) ստեղծում, քանի որ խնդիրն ունի ոչ միայն հայա-
գիտական կարվածք: 

Գլխի երկրորդ բաժինը վերնագրված է «Հովհաննես Օձնեցու եկե-
ղեցական քաղաքականության կռվաններից մեկը. Կանոնագիրք Հայո-
ցը» (էջ 268-288): Այստեղ հեղինակը չորս հիմնական փուլերի է բաժա-
նում Իմաստասեր կաթողիկոսի գործունեությունը, ա) արաբների հետ 
վտխհամաձայնեցման կայացում, բ) 717 թ. Դվինի ժողովով հայոց եկե-
ղեցու ծեսի միասնականացում, գ) այդ ժողովի ընթացքում հաստատել 
Հայոց եկեղեցու կանոնական ժողովածուն և դ) Մանազկերտի ժողովով 
հաստատել և միասնականացնել Հայոց եկեղեցու դավանաբանությունը: 
Բարձրացված հարցերի մեջ հայագիտական գրականության մեջ թեմա-
կան է Դվինի ժողովի խնդիրը, որի մասին սկզբնաղբյուրները որևէ վկա-
յություն չեն հաղորդում: Ըստ Ա.Մարտիրոսյանի, Ցովհաննես Իմաստա-
սերը սահմանել է մի այնպիսի դավանաբանական բանաձև, որը միջին 
տեղ է զբաղեցնում Սեվերոս Անտիոքացու և Հուփանոս Հափկաոնասցու 
քրիտոսաբանական ուսմունքների միջև, մարմինը ապական էր մինչև 
միավորումը (էջ 271): Այս դավանաբանությունը համատեղման եզրեր ու-
ներ և Քաղկեդոնի, և հակոբիկ եկեղեցու դավանաբանության հետ, որը 
թույլ էր տափս եկեղեցական միություն կնքել վերջիններիս հետ: Հեղի-
նակը այս հողի վրա է տեսնում Կանոնագիրք Հայոցի ձևավորումը, ուր 
միաձուլված են Հովհաննես Մայրագոմեցու կազմած կանոնագրքի 23 
կանոնախմբերը և այսպես կոչված Դվինի ժողովի (719 թ.) կանոնները, 
ուր (նկատի ունի Ատենաբանությունը) հաստատվում են Հայոց եկեղեցու 
ծիսական ինքնատիպության հիմքերը: Ըստ հեղինակի, այդ մասին է 
վկայում այն հանգամանքը, որ Եգր կաթողիկոսը երբեք նզովված չի եղել 
Հայոց եկեղեցու կողմից: Կանոնագրքի Անանիա Շիրակացու օգտագոր-
ծած տարբերակի մասին, որը չունի Մայրագոմեցու հավելումները (էջ 
276): Կարինի 645 թ. ժողովի կանոնախումբը չի մտել Օձնեցու ժողովա-
ծու, քանի որ այն գրված է քաղկեդոնականության հիմքի վրա (էջ 278): 
Խոսվում է Օձնեցու ՛ժողովածոյի հակաքաղկեդոնական բնույթի մասին 
(էջ 278- 280), տրվում է Կանոնագրքի տեխնիկական բնութագիրը բյու-
գանդական կանոնագրքերի համեմատության հենքի վրա (էջ 281-288): 

Գրքի երկրորդ մասի ամենաընդարձակ գլուխն անվանված է 
«Հուփանիստական եկեղեցի. Հովհաննես Մայրագոմեցու երազը» (էջ 
289-): Այս գլուխը բաղկացած է երեք մասից, ուր հեղինակն անդրադառ-
նում է Շահապիվանի ժողովի որոշումներին և եկեղեցու կառուցվածքին, 
Հայոց եկեղեցու վանականացմանն ու կրոնական վիճակին, հուփանիս-
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տակսւն հասարակությանն ու կանոնական և սովորութային իրավունքի 
միաձուլմանը: 

Աոաջին բաժինը նվիրվում է Ե-Ը դարերի եկեղեցու կաոուցված-
քին, ուր հեղինակն անդրադառնում է կաթողիկոսական իշխանությանն 
ու եկեղեցական խորհրդին, որոնք ձևավորվում են զուգահեռաբար: Ար-
ձանագրվում է, որ դեռևս կաթողիկոսի իրավասությունները իրավունքում 
չեն ստանում իրենց գրավոր ձևավորումը: Ե դարից վկայված է հայրա-
պետ եզրը (Կանոնագիրք Հայոց, Նիկիայի ժողովի կանոներ, Սահակ 
կաթողիկոսի և Դվինի ժողովի կանոնախումբ), որը ուղեկցվում է քահա-
նայապետ (Հովհ.Մայրագոմեցի) և գլխավոր եպիսկոպոս (Շահապի-
վան) կոչումներով: Կաթողիկոս տերմինը շրջանառության մեջ է մտնում 
Զ դարում (Դվին Ա և Բ ժողովներ), թեպետ Մայրագոմեցին Շահապի-
վանի ժողովի կանոններում այդ տերմինով մեծարում է Սահակ 
Պարթևին, եզրն օգտագործում է Սևանստսի կանոնախմբում, նրան ան-
վանում է օրենսդիր: Կաթողիկոսին տրվում է մայրաքաղաքի եպիսկո-
պոս անվանումը, քանի որ մետրոպոլիտի ինստիտուտը հայտնվում է 
Հայաստանում միայն է դարի սկզբում: Քննության է ենթարկում գլխա-
վոր, եպիսկոպոսապետ եզրերը, որոնք օգտագործվում են ԿՀ-ում: 
Ա.Մարտիրոսյանը հավաստում է, որ արքեպիսկոպոս անվանումը բա-
ցակայում է ԿՀ-ի հիմնական ժողովածոյում (էջ 292): Հայոց եկեղեցում 
միապետական սկզբունքը միաձուլված է խորհրդակցական (կոլեգիալ) 
սկզբունքի հետ: Վերջին սկզբունքով ընտրված կաթողիկոսը կայացնում 
է ինքնուրույն որոշումներ, նշանակում է եպիսկոպոսներ (էջ 292-3): Հա-
յոց եկեղեցական ժողովների մեծամասնությունն ունի խառը կաոուց-
վածք, քչերն են միայն բաղկացած եղել միայն կղերականներից (էջ 294-
295): Երկրորդ կարգի ժողովնհրից հիշատակում է նաև Թեոգոսռւպոփս-
Կարինում Մորիկ կայսեր հրավիրած ժողովը, որին ըստ բյուգանդական 
իրավունքի մասնակցել են միայն հոգևորականներ: Փորձում է դասա-
կարգել ժողովները ըստ տեսակների (էջ 296-297): 

Ապա անդրադառնում է եպիսկոպոսական կորպուսին և նրանց 
կարգավիճակին (էջ 297-315): Հետևելով Ռ.Հեվսենին (Ն. Ադոնց, Բ. Հա-
րությունյան), Պարսկահայաստանի եպիսկոպոսների թիվը համարում է 
այնքան, որքան որ վկայված են Զ-Ը դարերի ժողովների փաստաթղթե-
րում (շուրջ 24-28): Քննարկում է «վիճակ», «աշխարհ», «գաւառ», «իշ-
խանութիւն», «սահման» (էջ 298-299) և այլ եզրերի օգտագործման 
շրջանակները, եպիսկոպոսի իրավասությունների սահմանները և ենթա-
կա հաստատությունները, վանք, անապատ, դպրոց, տկարանոց (էջ 300-
304): Անդրադառնում է զանցանքների համար եպիսկոպոսներին տրվող 
պատիժներին (էջ 304-305), եպիսկոպոսական իշխանության դեմ ոտնձ-
գություններին (էջ 306-307), նրա ենթակայության տակ գտնվող քորե-
պիսկոպոսի, առաջնորդի, տեսչի, վերակացուի, ոստիկանի պաշսաննե-
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րին (էջ 307-310), Հայոց եկեղեցու ինն աստիճան ունեցող արիոպւսգոս-
յան նվիրապետական կառույցին (էջ 310-312), որի աոաջին վկայությու-
նը պահպանված է Աբրահամ Աղբաթւսնեցու մոտ: Ա.Մարտիրոսյւսնը 
անդրադառնում է վիճակներում տեղի ունեցող ժողովներին, դրանց հրա-
վիրման պարբերականությանն ու կարգին (էջ 312-315): 

Հեղինակն անդրադառնում է նաե Կանոնագրքում հիշատակվող 
քահանայ երեց, նախաթոռ, գլխավոր եզրերին, սարկավագի ինստիտու-
տին և նրանց իրավասություններին (էջ 316-319): Այնուհետև խոսում է ե-
կեղեցական ուխտի ավելի ցածր պաշտոնների՝ դպիր, ուխտի մանկունք, 
ուխտականք, գրակարդաց, կշտամբից, սաղմոսասաց, ժառանգավոր, 
երդմնացուցանել, դռնապան, ջահընկալ, կարգ, աստիճան, պաշտոն, 
սարկավագուհի և այլ եզրերի մասին, փորձում է որոշել նրանց իրավա-
սությունների սահմանները (էջ 319-327): Եզրակացնում է, որ քաղաքա-
կան և զինվորական իշխանությունների թուլացման հհւռ մեկտեղ ուժե-
ղանում էր կաթողիկոսական իշխանությունը (էջ 328): 

Հաջորդ հատվածում հեղինակն անդրադառնում է նվիրւսպատա-
կան կառույցի կառավարման, վերահսկման և պատիժների հիմնական 
սկզբունքներին, որի հիմքերը դրվելով Շահապիվանի :ԺԶ: կանոնում 
Հովհաննես Մայրագոմեցու կողմից կատարված հավելումներով խորա-
ցել են Նիկիայի (:ժ:), Գրիգոր Լուսավորփ (:ԻԶ:) կանոնախմբերում, ուր 
եպիսկոպոսներին ընտրելու և պատժեըս ամենաբարձր իրավասություն-
ներով է օժտվել կաթողիկոսը և զուգահեռաբար եպիսկոպոսական ժալո-
վը (էջ 328-335), իսկ եպիսկոպոսները իրավասություններ են ստանում 
ավեփ ցածր պաշտոնյաների ընտրության, ձեռնադրման և ղեկավար-
ման գործում (էջ 335-336): Այնուհետև անդրադառնում է հիշատակված 
սկզբունքների ներդրման գործում հուլիանսւկան Հովհաննես Մայրագո-
մեցու վաստակին, Հայոց կանոնական իրավունքի տեսական սկզբունք-
ների ձևավորման գործում նրա ներդրմանը (էջ 337-345): Այստեղ դեոևս -
պետք է ապացուցել, որ Կանոնագրքի հավելումներն ունեն հուփանիս-
տական ուղղվածություն, իսկ Հովհաննես Սայրագոմեցին էլ հանդիսա-
նում է այդ գաղափարախոսության կրողը: Նման տեսակետներ հայա-
գիտության մեջ եղել են, սկսած Գաթրճյանից, սակայն Կանոնագիրք 
Հայոցի ստեղծման առաջին փուլը կապվել է Հովհաննես Մանդակունու 
գործունեության հետ, որը երբեք հուփանական չէր կարող փնել: Հեղի-
նակն այնուհետև անդրադառնում է հոգևորականության ընտրության 
կանոնների գործնական կիրառությանը, ձեռնադրության ծեսին, ձեռ-
նադրել, օծանել, ընտրել, կարգ եզրերի քննությանը (էջ 345-353): Տրուփ 
ժողովի լույսի տակ դիտում է Շահապիվանի, Մայրագոմեցու և Օձնեցու 
գործի բարենորոգչական մեծ նշանակությունը մանավանդ հոգևոր աս-
պարեզում ժառանգականության մերժման և սիմռնականության հալած-
ման տեսանկյունից (էջ 353-355): 
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Գլխի երկրորդ բաժինը նվիրված է Հայոց եկեղեցու «կղերակա-
նացմսւնը», որի մեծագույն ջատագով է համարում Հովհաննես Մայրա-
գոմեցուն: Հոգեոր կյանքի զարթոնքի տեսանկյունից անդրադառնում է 
Ե-Զ դդ անապատականաթյունից վանականության անցման խնդիրնե-
րին, տերմինաբանությանը (էջ 356-361), Հովհաննես Մայրագոմեցու 
կողմից կանոնների միջոցով կղերականության կամ հոգևոր կյանքի վա-
նականացման, ամուսնացյալ և կուսակրոն քահանաների գործունեութ-
յան համակարգման խնդիրներին, նրանց բնակության վայրերի մասին 
խոսող աղբյուրների և եզրերի (կուսաստան, տանտիկին, երեցեղբայր, 
միայնակեաց, սյունակեաց, մոնոզոնություն, կոյս) քննությանը, հիվան-
դանոցներում և ուրկանոցներում ապրելու սովորույթին (էջ 361-368): Հե-
ղինակն անդադաոնում է նաև վարդապետի ինստիտուտին, որը համա-
րում է հումանիստական եկեղեցական քաղաքականության կրող և Ե-Ը 
դարերում այդ ինստիտուտի զարգացումը քննում է ԿՀ-ի թարգմանական 
և ինքնուրույն կանոնախմբերի վկայակոչումների հիմքի վրա (էջ 368-
374): Այստեղ Ա.Մարտիրոսյանը քննարկում է վարդապետի ինստիտու-
տի անցած ուղին, ուսուցչից մինչև հավատի կանոնակարգչի աստիճանի 
հաստատումը: Այնուհետև հեղինակն անդրադառնում է եկեղեցու «վա-
նականացման» գնին, ուր խոսվում է ԿՀ-ում արձանագրված վանակա-
նության ստացած պարտադիր եկամուտների (ընծայ, մատաղենիք, 
պտուղ, երախայրիք, մուտք, հաս ևն.) (էջ 374-381), սիրո սեղանի (հաց 
պատարագի, ագապի, մատաղ, մասունս) (էջ 381-390), տասնորդի (390-
392), անշարժ և շարժական գույքի նվիրատվությունների (էջ 392-394), ե-
կեղեցու հարկային արտոնությունների (էջ 394-400) մասին: 

Գլխի երրորդ բաժինն անվանված է «Սիակ արդարադատությու-
նը եկեղեցականն է», ուր անդրադառնում է կանոնական իրավունքը քա-
ղաքացիականի վերածելու Մայրագոմեցու միտմանը: Ըստ հեղինակի՝ 
եկեղեցական արդարադատության ընդլայնված լինելը վկայված է 607 թ. 
եկեղեցական ժողովի վավերագրում, որի իրավական հիմքերը վարձում է 
մատնացույց անել ԿՀ-ի քաղաքացիական հանցագործություններին վե-
րաբերող կանոններում (էջ 400-417): Հետևելով ԿՀ-ում պատժական ի-
րավունքի զարգացմանը, եկեղեցական դատարանի պատիժների տե-
սակներին, դատական որոշումներ կայացնելու և մեղքի «ճանաչման» 
գործում վարդապետի կարգավիճակին, դատարանում երդման դերին, 
կախարդանքներին, մեղքը ապացուցելու ճանապարհին չարչարանքի 
դերին (էջ 418-441): 

Երկրորդ մասի երկլարդ գլուխը անվանվում է «Եկեղեցու թշնամի-
ների վտխակերպումը» (էջ 442-493): Այս գլխի առաջին բաժնում խոս-
վում է Հայաստանում ծայր առած հերձվածողական շարժումների 
(մծղնեություն, պավլիկյանություն, թոնդրակեցիներ) մասին և դրանց դեմ 
պայքարող կանոնները (էջ 443-448): Քննվում են «աղանդ», «հեր-
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ձուած», «թերահավատ» եզրերը ե հիշատակվում են դրանց դեմ պայքա-
րի դաժան միջոցներն ըստ կանոնական իրավունքի (էջ 449-454): Գլխի 
հաջորդ բաժինը վերաբերում է «անհամատեղելիության անհաղթությու-
նը». ավանդական սովորությունների դեմ պայքարին (455-463): Այստեղ 
խոսվում է նահատակների մասունքների պաշտամունքի, (միայն եպիս-
կոպոսի կողմից) սրբացման, թաղման կարգի մասին, որը պատկերա-
պաշտություն էր դիտվում մաքրամաքուր «միաբնակ» Հովհաննես Մայ-
րագոմեցու կուսակիցների կողմից (էջ 455-462): Հեղինակն անդրադառ-
նում է կախարդության, դյութանքի տարբեր ձևերը բնութագրող տերմին-
ներին (թով, գրարանք, ջատուկ, հարցուկք, հատահմայություն ևն), ու-
րացողությանը և այդ հանցանքների պատժման կանոններին (էջ 463-
469): Այստեղ խոսվում է նաև ԿՀ այն կանոնների մասին, ուր խոսվում է 
«արգելված ամուսնությունների» մասին (էջ 471-), համարելով այս բա-
նաձևումները խորթ հայոց սովորույթային իրավունքին (հարսնախասութ-
յուն, անչափահասություն, առևանգություն ևն.), որոնց դեմ պատերազմ է 
հայտարարել Հայոց եկեղեցին Հովհաննես Մայրագոմեցու նախաձեռ-
նությամբ, դրել է բազմաթիվ (տոմարական, ազգակցական մերձավո-
րություն, հերձուածող ևն.) արգելքներ: Անդրադառնում է Հայաստանում 
ժառանգական կարգի փլուզմանը, հերձվածողների հետ ամուսնական 
արգելքներին, ամուսնալուծության կանոնական խնդիրներին (անպտ-
ղություն, մարմնական հիվանդություն, ամուսնական դավաճանություն) 
և կարգին, կրկնամուսնության խնդիրներիս (էջ 479-490): Ա.Մարտիրոս-
յանը քննարկում է ԿՀ-ում թաղման ծեսին վերաբերալ խնդիրները (լաց 
ու կոծ, ողբ), ներկայացնում հեթանոսական սովորույթների դեմ ծավալ-
ված պայքարը (էջ 490-493): 

Գրքի հիմնական հարցադրումները ներկայացված են ամփոփ-
ման մեջ, ուր հեղինակը ի մի է բերում գրքի ողջ բովանդակությունը (էջ 
495-500): 

Գրքի վերջում դրված են երկու մեծ հավելվածներ, ա. Շահապի-
վանի ժողովածուն և բ. Հովհաննես Մայրագոմեցու ժողովածուն: Գրսւն-
ցից աոաջինում հեղինակը վարձում է վերականգնել այն կանոնական 
ժողովածուն, որը շրջանառության մեջ էր Շահապիվանի ժողովի նա-
խօրյակին և կարևոր դեր է կատարել հայոց կանոնագրքի ստեւլծման 
պատմության մեջ (էջ 501-503): Շահապիվանի ժոդովին հայտնի ժողո-
վածուն բաժանելով երեք տիպի կանոնախմբերի (Անտիոքիան հավա-
քածու, Առաքեալների վարդապետություն և Շահապիվանի կանոններ), 
մեկ առ մեկ անդրադառնում է այդ կանոնախմբերին: Անդրադառնում է 
Շահապիվանի կանոնախմբի վերնագրերի բազմազանությանը, «Հայոց 
կանոններ» վերնադիրը համարելով ամենապատճառաբանվածը: Անց-
նելով կանոնախմբի նախաբանին, հետևում է Ն.Ակինյանի բնագրագի-
տական հետազոտությանը, որը այն համարում է ավեփ ուշ ժամանակի 
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խմբագրություն և արձանագրելով Կաթողիկոս, Մեսրովպ տերմինի օգ-
տագործման անհնարինությունը Ե դարում ե Ս.Սահակի տեսիլքի, Վար-
դան Մամիկոնյանի, աշխարհիկ, հոգեոր պաշտոնեության հիշատակութ-
յան վրա ներածության խմբագրումը վերագրում է Հովհաննես Մայրա-
գոմեցուն: Միաժամանակ բերում է ՄՄ-659 մատյանի ներածության հա-
մապատասխան հատվածը, որը համարում է ավելի նախնական, համե-
մատելով Արտաշատի ժողովի մասնակիցների ցանկերի հետ, որը բե-
րում են Եղիշեն ե Փարպեցին (էջ 504-507): Հավաստում է, որ Գրիգոր 
Լուսավորչի ե Մահակ Պարթևի կանոնախմբերը մտել են ԿՀ, իսկ Ներ-
սես Մեծի կանոնաիտւմբը ըստ Վ.Հակոբյանի մտել է ավելի ուշ (էջ 507), 
իսկ Մաշտոցին վերաբերող կանոնները տեղ են գտել միայն ԿՀ-ի Բ խմ-
բագրությունում: Անցնելով Շահապիվանի ժողովի կանոններին, նա-
խազգուշացնում է, որ դրանց մեծամասնությունը վերախմբագրվել և վե-
րադասավորվել են Հովհաննես Մայրագոմեցու կողմից: Այնուհետև անդ-
րադառնալով Ներսես Մեծի հրավիրած Աշտիշատի ժողովին (էջ 509-
510), կարծում, որ այն Բյուգանդարանի հեղինակի (Փավստոս Բուգանդ) 
մտասևեռման և Շահապիվանի ժողովի հեղափոխական որոշումները օ-
րինականացնելու փորձ է: 

Այնուհետև ՄՄարտիրոսյանն անցնում է «Նիկիական կանոննե-
րի» կամ այսպես կոչված «Անտիոքի ժողովածոյի» պատմաբանասիրա-
կան քննությանը (էջ 510-529): Անդրադառնում է Նիկիայի ժողովին Ա-
րիստակեսի մասնակցության և այնտեղ հաստատված կանոնների Հա-
յաստան բերման խնդրին (էջ 510-513): Ցույց է աափս, որ Նիկիայի ժո-
ղովի կանոններ ասելիս, ժամանակակիցները նկատի են ունեցել կանո-
նախմբերի այն ամբողջությունը, որն ընդգրկում է Տիեզերական եկեղե-
ցու 350 թ. ընդունած կանոնախմբերի ժողովածուն, որն այլ մատենագ-
րություններում ստացել է նաև «Անտիոքյան հավաքածու» անունը և 
ընդգրկում է Անկիուրիայի, Նեոկեսարիայի, Գանգրայի, Անտիոքի, Լաո-
դիկիսւյի կանոնախմբերը, որոնց մուտքը Հայաստան հետևելով Կորյու-
նին թվագրում է 435/6 թ., ընդգծելով նախնական թարգմանության հա-
մար ասորական ճանապարհը (էջ 513-524): Ստացվում է, որ Աստվածա-
շունչը և Կանոնագիրքը հայոց մատենագրություն են մտել գրեթե նույն 
ճանապարհով: Այդ ժողովածուն գոյություն չունի այսօր հունարեն և 
պահպանվել է միայն հայերեն թարգմանությամբ, Հովհաննես Մայրա-
գոմեցու լրացումներով: ԿՀ-ի հետօձնեցիական ժողովածոյում պահ-
պանված «Երկրորդ Նիկիական կանոնախումբ» Ա.Մարտիրոսյանը հա-
մարում է «Անտիոքյան հավաքածուի» նախնական թարգմանության օ-
րինակը, ուր չեն բերված միայն իրենց ակտուալությունը կորցրած կա-
նոնները (էջ 524-529): 

Գլխի երրորդ բաժնում Ա.Մարաիրոսյանն անդրադառնում է «Ա-
ռաքելական կանռնախմբերին», դրանց թարգմանության լեզվի, թվակա-
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նի, ծագման խնդիրներին, որոնք վեճի առարկա են դարձել մասնագետ-
ների կողմից (էջ 529-532): 

Գրքի երկրորդ հավելվածը վերաբերում է Հովհաննես Մայրագո-
մեցու ժողովածոյին, նրա կազմի մեջ մտնալ կանոնախմբհրի պատմա-
բանասիրական քննությանը (էջ 533-625): Այստեղ Ա.Մւսրտիրոսյանը ա-
ռանձին առանձին անդրադառնում է Շահապիվանի ժողովից Հովհան-
նես Մայրագոմեցուն հայտնի Նիկիական կանոնների (կամ Անտիոքյան 
հավաքածու) կանոնախմբերին, պանք մտել են Հովհաննես Օձնեցու 
կազմած (719 թ.) ԿՀի բնագիր, որը ցավոք մեզ չի հասել: Վերջին ժողո-
վածոյի մասին ըստ նրա պատկերացում ենք կազմում մի ձեռագրով, որը 
մեզ հասել է 1098 թ. մի ընդօրինակությամբ, որն էլ հրապարակել է Վազ-
գեն Հակոբյանը: Այս ժողովածոյի կանոնախմբհրի մի մասը Հովհաննես 
Օձնեցին վերցրել է հռւլիանական աստվածաբան Հովհաննես Մայրա-
գոմեցու կանոնական ժողովածոյից և դարձրել ԿՀ-ի անբաժանելի մասը: 
Հետևաբար վերցված կանոնախմբերի վրա Ա.Մարտիրոսյանը տեսնում 
է Հովհաննես Մայրագոմեցու խմբագրության հետքերը: Անդրադառնա-
լով Նիկիական կանոնների ժողովածոյին, հեղինակն այն համեմատելով 
Նիկիական կանոնների (կամ Անտիոքյաս հավաքածոյի) պահպանված 
հունարեն ժողովածոյի հետ, որը մեզ է հասել 500/501 թ., գալիս է այն են-
թադրության, որ հայերեն ժողովածուն միջին տեղ է զբաղեցնում 435 թ. 
Հայաստան բերված և հիշատակված բնագրի միջև (էջ 534, ծան.6): Հով-
հաննես Մայրագոմեցին նախ ժողովածուն հարմարեցրել է Հայաստանի 
պայմաններին, ավելացնելով կանոններ, որոնք խորթ են հունարեն ժո-
ղովածոյին, հունարեն ժողովածոյում պահպանված բազմամաթիվ կա-
նոններ, որոնք չեն համապատասխանում Հայաստանի միջավայրին, 
դուրս են թողնված, վերջապես կանոնների բնագրեր են մուծված Աստ-
վածաշնչային բազմաթիվ հղումներ, որոնք չկան հունարեն բնագրում: 
Վերջին հանգամանքը պիտի նկատել, ժամանակին նկատել են Գաթրճ-
յանը, Տաշյանն ռւ Ակինյանը, վերագրելով հավելումները Հովհաննես 
Մանդակունուն: Այնուհետև Ա.Մարտիրոսյանն անդրադառնում է այդ 
ժողովածոյի մեջ մտնող առանձին կանոնախմբերին: 

Անտիոքյան հավաքածոյի մեջ մտած կանոնախմբելփց հիմնա-
կանը Նիկիայի ժողովի կանոնախումբն է, որը ենթարկվել է Մայրագոմե-
ցու բծախնդիր խմբագրմանը (էջ 53 5-): Կանոնախմբի ներածության հա-
յերեն տարբերակը բավական ընդարձակ է և չի կրկնում հունարեն բնա-
գիրը: Ա.Մարտիրոսյանին թեպետ հայտնի է Հովհաննես Օձնեցու հա-
վաստիացումը, որ ինքը կանոնախմբերը օժտել է ներածությամբ, գրան-
ցից շատերի վրա նշմարում է Մայրագոմեցու խմբագրության կնիքը: Այս 
ենթադրությունը նրան հիմք է տվել ենթադրելու, որ Մայրագոմեցին նե-
րածություններ է գրել որոշ կանոնախմբերի համար, իսկ Օձնեցին վե-
րախմբագրել է դրանք: Կոստանդին կայսեր նամակը սարքված է Փիլոն 
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Տիրակացու թարգմանած Սոկրասւ Սքոլասաիկոսի «Եկեղեցական 
պատմություն»ից, սակայն ավելի մոտ է հունարեն բնագրին, որն էլ թույլ 
է տվել Ա-Մարտիրոսյանին ենթադրելու, որ այդ շարադրանքի հեղինակ 
կարող է լինել Հովհաննես Մայրագոմեցին: Նամակին հաջորդում է Նի-
կիայի ժողովի հավատո հանգանակը, որը հայ մատենագրության մեջ 
ունի մի քանի խմբագրություն: Այս հավատո հանգանակին հաջորդում է 
ժողովի մասնակիցների ե ժողովում նզովքի արժանացած հերձվածողնե-
րի ցանկերը, վերջապես ժողովի 20 կանոնները: Այս նույն մանրամաս-
նությամբ Ա.Մարտիրոսյանը անդրադառնում է Անկյուրիայի (էջ 540-
541), Նեոկեսարիայի (էջ 541-542), Գանգրայի (էջ 543-553), Անտիոքի 
(էջ 553-555), Լաոդիկիայի (էջ 555-557) ժողովների կանոնագիրք մտած 
կանոնախմբերին, հաշվի առնելով այդ խնդիրների շուրջ հայագիտութ-
յան մեջ արծարծված մոտեցումները: 

Կանոնխմբերի երկրորդ խումբը «Առաքելական կանոններ»ն են 
(էջ 557-): Դրանք հայերեն բնագրում ունեն «Վարդապետութիւն առաքե-
լականք» անունը, որը ծագում է ասորերեն բնագրից: Կան նաև մայր 
բնագրից տարբեր մոտեցումներ, օրինակ եթե ասորերեն բնագրում Ծոփ-
քի և ողջ Աիջագետքի առաքյալ է համարվում 72 առաքյալներից Ադդեն, 
ապա հայկական բնագրում Եդեսիայի, Մծբինի, Աիջագետքի և Հայաս-
տանի առաքյալը Թադեոսն է, որը դասվում է 12 առաքյալների շարքին: 
Կանոնախումբը կապվում է Եդեսիայի թագավորական դպիր Լաբուբ-
նայի անվան հետ: Այդ բնագիրը Հայաստանում շրջանառության մեջ է 
եղել սկսած Ե դարի սկզբից, սակայն Մայրագոմեցին ազգային ավան-
դությունների և սեփական վարդապետության շահերից ելնելով կատա-
րել է բազմաթիվ խմբագրումներ (էջ 558-562): 

Երկրորդ բաժնում խոսվում է Հովհաննես Մայրագոմեցու կազմած 
կանոնախմբերի մասին: 

Այս մեծարժեք աշխատությունը մեծ ավանդ է ԿՀ-ի հետազոտ-
ման ճանապարհին: Իհարկե, արծարծված պատմաբանասիրական 
խնդիրներից շատերը պահանջում են նոր մոտեցումներ: Նման հետազո-
տություն հնարավոր կլինի կատարել ապագայում, երբ կկազմվի ԿՀ-ի 
գիսաւքննակսւն բնագիրը և հաշվի կառնվեն նաև բոլոր կանոնագիտա-
կան բնագրերն ու ձեռագրերը: Գրախոսված աշխատանքը անկասկած 
մեծ ներդրում է Հայոց կանոնագիտական մտքի ուսումնասիրության ճա-
նապարհին: Ցանկանանք հեղինակին նոր ստեղծագործական հաջո-
ղություններ, իսկ հայագիտությանը՝ արծարծված հարցերի ավեփ խորը 
վերլուծություններ: 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Հ Հ ԳԱԱ ԱՐԵՒԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ Ի Ն Ս Տ Ի Տ Ո Ւ Տ - 3 5 

Հովհաննիսյան Նիկոլայ 
Բոսֆորից մինչև Խաղաղ օվկիանոս (Մտորումներ ՀՀ ԳԱՍ Արևելագիտության 
ինստիտուտի 35-ամյակի ւսոթիվ) 5 

ՆՈՐ ԵՎ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Բայրուրդյսւն Վահան 
Իսլամը և նրա գաղափւսրական-քաղաքական դրսևորումները մահմեդական 
պետությունների քաղաքականության մեջ և միջազգային հւսրւսբերություննե-
րում 26 
Իսկանդարյան Գ-ոհար 
Իրանի Իսլամական հանրապետության միջուկային ծրագիրը և նրւս շուրջ ծա-
վալվող իրադարձությունները 55 
Հարությունյան Աղավնի 
ԱՄՆ-ի լիբանանյան քաղաքականության որոշ ասպեկտների շուրջ (1982-1984 
PP) " 
Հարությունյան Լիլիթ 
1980-ականների վերջին և 1990-ականների սկզբին լիբանանյան ւսջ ուժերի ճա-
կատում հակասությունների սրման հարցի շուրջ 83 
Հարությունյան Կստեն 
Պաղեստինյան հիմնախնդրի ջրային ասպեկտը 93 
Հովհաննիսյան Անուշ 
Թուրքիայի հանրապետության կազմավորումը և "նոր պատմական կոնցեււլցիա-
յի" ձևավորումը (1920-1930-ական թթ.) 104 
Սաիւյան Բենիւսմին 
Աբխազիայի կարգավիճակի հարցը Վրաստանի հանրապետության վւսրչւսկւսն 
համակարգի մեջ (մարտ 1919թ. - փետրվար 1921թ.) 116 
Սամվելյան Կարինե 
ՄԱԿ-ի մասնակցությունը Իրաքում օրինաստեղծ գործընթւսց ներին 2005 թւիս-
կանին 134 
Սաֆարյան Մնացական, Բաղդասարյան Սուրեն 
Չինաստանի էներգետիկ անվտանգության գործոնը միջազգային գործընթաց-
ների համատեքստում 156 
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Տեր-Մսւթևոսյան Վահրամ 
Նեջմեթթին էրբաքանի քաղաքական բեմելը և «Ազգային փրկություն» կուսակ-
ցության գործունեությունը Թուրքիայում 177 

ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՏԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

Ժ՜ամկոչյսւն Հարություն 
Սամարւսցիների մասնավոր նամակների հազվագյուտ օրինակներ 192 
Հարությունյան Նիկոլայ 
Նոր դիտարկումներ ուրարտական սեպագրերում 197 
Մաթևոսյան Արթուր 
Քրիստոնեական հոգևոր կյանքն ըստ 5-րդ դարի հայ եկեղեցու հայրերի 207 
Մ՛անասերյան Ո-ուրեն 
Աիրիան մ.թ.ա. 49-48 թթ.-ի հոոմեա-պարթևական հարաբերություններում և Ար-
տւսվազդ 11-ի դիրքորոշումը 223 
Մովսիսյսւն Ար տակ 
Դրային մշակույթի վիճակը Հայաստանում (IV դար) 228 
Չաչանի Կւսոլենե 
Հայ մտավորականության կողմից կատարված թարգմանությունների դերը քուրդ 
ժողովրդի մշակութային կյանքում (19-րդ դարի երկրորդ կեսին) 239 
Քոսյան Արամ 
Արիացիները Պախխուվայում 247 

ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹ 

քսամոյան Մաքսիմ 
Բառակապակցության տեսության շուրջ (ըստ քրդերեն լեզվի նյութի) 259 
Խաչիկյան Մ՜արգարիտ 
Կերպի/ժամանւսկի ձևավորումը շումերերենում, էլամերենում, խուռիերենում և 
ուրարտերենում 273 
Կոգմոյւսն Արմանուշ 
Ղուրանի միջնադարյան ձեոագիր թարգմանությունների խնդրի շուրջ (Մատե-
նադարանի հավաքածուից) 284 
Պետրոսյան Մահակ 
Դիտարկումներ գուսան եզրույթի փոխակերպության վերաբերյալ 293 
Մաֆրաստյան Լիլիթ 
Միմին Դանեշվար. Նախահեղափոխական սոցիալական հիմնահարցերից 
մինչև հետհեղափոխական ֆհմինիզմ 302 
Մւոեփանյան Աշոտ 
Մեկ էջ 17-րդ դ. իրանահայ կերպարվեստի պատմությունից, նկարիչ Մինաս 314 
Մւոեփսւնյան Հասմիկ 
Ստամբուլի «ԱՐԱՍ» (ARAS YAYINCILIK) երկլեզվյա հրատարակչությունը և 
նրա 2000-2006թթ. հրատարակությունները. (Գրացուցակի փոխարեն) 330 

463 



Հ Ր Ա Պ Ա Ր Ա Կ Ո Ւ Մ Ն Ե Ր 

Ավետյան Կարինհ 
Արշակ Ալպոյաճյանի նամակները Տրդատ հպս. Պտլյանին 342 
Կոսւոիկյան Քրիստինհ 
Պարսկալեզու վավերագրերը Մակոփ Ս. Թադեոս վանքի մասին 351 
Մուրադյան Սամվել 
Հայոց նոր և նորագույն պատմության կարևոր մի ադբյուր 371 
Ձոթանյան Պավել 
Բոգդան Ասլանովի ուղեգրությունը 392 
Սաֆրասայան Ո-ուբհն 
Թուրք - հայկական պատերազմի շրջանի թուրքական վավերագրեր (1920թ. նո-
յեմբեր) 412 

Գ Ր Ա Խ Ո Ս Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

Բոգոյսւն Ազատ 
Ներդրում Հայոց կանոնական իրավունքի ուսումնասիրության բնագավառում 443 
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Оганесян Николай 
От Босфора до Тихого Океана (Размышления по поводу 35-летия 
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НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Байбуртян Ваан 
Ислам и его политико-идеологические проявления в политике му-
сульманских стран и в международных отношениях 26 
Искандарян Гоар 
Ядерная программа Исламской Республики Иран и события, разви-
вающиеся вокруг нее 55 
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О некоторых аспектах политики США по отношению Ливана (1982-
1984 гг.) 67 
Арутюнян Лилит 
К вопросу об обострении противоречий на фронте ливанских правых 
сил в конце 80-ых в начале 90-ых гг. 83 
Арутюнян Карен 
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Оганесян Ануш 
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концепции" (1920-1930-ые гг. XX в.) 104 
Маилян Вениамин 
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