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Հայասա-Ազգի երկիրը հիշատակվում է Ք.ա. ХУ-ХШ դդ. խեթական 
աղբյուրներում, որպես Խեթական տերության հզոր հակառակորդներից 
մեկը: Նրա լեզվի, պատմության և էթնոմշակութային հարցերին անդրա-
դարձել են մի շարք գիտնականներ, որոնց կարծիքները կարելի է բաժա-
նել 3 հիմնական խմբի: 

1. Գ. Ղափւսնցյանը, առավել ընդհանրացնելով ե զարգացնելով նա-
խորդ ուսումնասիրողների՝ Է.Ֆոոերի և Պ.Կրեչմեբի տեսակետնեբը, հա-
յասերենը համարում էր հայերենի հիմքը, իսկ հայասացիներին՝ հայերի 
նախորդները1: 

2. Ի.Դյակոնովը «Հայասա» ե «հայ» անվանումները համարում է 
պատահական նմանություն, իսկ լեզվի մասին կարծում է, որ այն, ամե-
նայն հավանականությամբ, պատկանում է հյուսիս-արևմտյան կովկաս-
յան խմբին2: 

3. Գ.Ջահուկյանը գտնում է, որ Հայասայի անվանումը կապված է 
հայ անվան հետ, բայց հայասերենը հայերենի հիմքը չէ, այլ հայերենից 
տարբեր հնդեվրոպական լեզու, որ հանդես է գափս նրա մեջ, որպես 
կողմնակի շերտ, սակայն վերջին ժամանակներս նա փոխել է իր այս 
տեսակետը ե հայասերենը համարում է հայերենի անմիջական հիմքը3: 

Հայասայի լեզվի ուսումնասիրության համար նյութը շատ սահմանա-
փակ է: Այն կարեփ է բաժանել 3 խմբի՝ անձնանուններ, դիցանուններ, 
տեղանուններ: 

Սեր կարծիքով Հայասա-Ազգիի բնակչությունը եղել է հնդեվրոպա-
կան, ավեփ բարդ է սակայն այն խնդիրը, թե արդյո՞ք այնտեղ բնակվել 
են հայեր, կամ հայասերենը անմիջական կապ ունի" հայերենի հետ, այ-
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նուհանդերձ մենք կասկած չունենք նաև այն հարցում, որ այդ տարածքի 
բնակչությունը իր մեծ դերն է ունեցել հայոց լեզվի և հայկական էթնոսի 
ձևավորման գործընթացում: Գ-Ղափսւնցյանի տեսակետի կապակցութ-
յամբ պետք է նշենք, որ նա, իր ժամանակին խորությամբ ուսումնասիրե-
լով նյութը տարբեր տեսանկյուններից՛1 արտահայտել է նույն կարծիքը, 
սակայն լեզուների ասիանիկ տեսության գաղափարը, որին հետևում էր, 
հաճախ հանգեցրել է ոչ ճիշտ եզրահանգումների: Նրա հիմնական թե-
րությունն այն էր, որ հայասական անձնանուններն ու տեղանունները 
ճշմարտացիորեն համադրելով խեթալուվիականի հետ և գտնելով ընդ-
հանրություններ, մեզ հետաքրքրող Sa, la վերջավորությունները բացատ-
րում էր հնդեվրոպական լեզուների քերականությամբ, իսկ "ya''-ն մեկնա-
բանում է խուռիերենի քերականությամբ, որն ինչպես հայտնի է հնդեվ-
րոպական լեզվաընտանիքին չի պատկանում: Հետաքրքրական է նաև, 
որ իր «Суффиксы и суффигированные слова в топонимике древней -
Малой Азии»5 աշխատանքում նա, անդրադառնալով վերոհիշյալ վեր-
ջածանցներին, դարձյալ չի խոսում "ya" վերջածանցի մասին: Այնինչ, 
վերջինս, ըստ մեր դիտարկումների, իր հանդիպման հաճախականութ-
յամբ թվով եթե չի գերազանցում, ապա չի զիջում "ta''-ին և "Sa''-ին6: Գ. 
Ղափանցյանը առանձնացնելով ya վերջավորությունը հայասական 
անձնանուններում՝ այն բացատրում է խուռիերենում հանդիպող "ya" 
նվազեցուցիչ մասնիկով: Ի.Դյակոնովը, նկատելով նրա մոտ այս հակա-
սությունը, քննադատել է Գ. Ղափանցյանի այս մոտեցումը: Ի.Դյակոնո-
վի կարծիքով խոտիական վերջավորությամբ անձնանունը չի կարող 
պատկանել հնդեվրոպական ծագում ունեցող բնակչությանը: Եվ, զար-
գացնելով իր այս միտքը, ի տարբերություն Գ.Ջահուկյանի և նրանց նա-
խորդների, հայասերենը դասում է խաթերենի կամ հյուսիս-արևմտյան 
կովկասյան խմբին, և հավանական է համարում խոաիական ազդեցութ-
յունը7: Սակայն նրա կարծիքով այդ հարցը չի կարելի վերջնականորեն 
լուծված համարել: 

Սենք մեզ թույլ ենք տալիս չհամաձայնվելու Ի-Դյակոնովի տեսակե-
տի հետ: Նախևառաջ այն պատճառով, որ հայասական տեղանունների 
գերակշռող մասը ունի հնդեվրոպական վերջածանցներ: Եվ հենց "ya" 
տեղանվանական վերջածանցը, պետք է տարբերակել "ia" խոտիական 
նվազեցուցիչ մասնիկից: Սեր կարծիքով դա հնդեվրոպական վերջավո-
րություն է, որ ունի բուն տեղանվանակեբտ նշանակություն: Գ.Ջահուկ-
յանի կարծիքով այն ծագում է հնդեվրոպական "iyo" ածանցից8: Ինչ վե-
րաբերում է հայասական և խեթալուվիական անձնանուններում հանդի-
պող "ya" վերջավորությանը, ապա մենք ենթադրում ենք, որ այստեղ առ-
կա է խոտիական ազդեցություն և հնարավոր է որ այն փոխառնվել է 
խուռիերենից, որպես պարզապես անվանական վերջավորություն չգի-
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տակցվելով նրա նվազեցուցիչ նշանակությունը: Մակայն դա բնավ էլ 
չպետք է նշանակի, որ կրողները եղել են խուռիներ: Նման դեպքերի հա-
մար հետաքրքրական օրինակ կարող է հանդիսանալ հենց խոտիական 
պետությունում՛ Սիտաննիում ավագանու մի մասի անձնանունների 
հնդիրանական լինելու փաստը, որը սակայն չի նշանակում, որ այդ պե-
տությունը խոտիական չէր: Մեր կարծիքով ուսումնասիրվող ժամանա-
կաշրջանում նման փոխազդեցություններն ու փոխառությունները հա-
ճախակի են հանդիպում, նամանավանդ անձնանունների հարցում նման 
օտար անունների փոխառության փաստեր առ այսօր էլ առկա են մեր ի-
րականության մեջ: 

Բացի այդ տեղանվանակերտ "ya" վերջավորությունը, ինչպես նշե-
ցինք հավասարապես և բավականին հաճախ հանդիպում է՝ Sa, ta, wa, 
ma և այլ վերջավորությունների կողքին՛ Sa և ta վերջածանցների հնդեվ-
րոպական լինելը ևս մի շարք օրինակներով ապացուցվում է Գ-Ղա-
փսւնցյանի կողմից: Նա գտնում է, որ sa վերջավորությունը հատուկ է 
այն լեզուներին, որոնք սեռական հոլովում ունեցել են " s " վերջավորութ-
յունը (խեթերենում և լուվիերենում), իսկ "a''-ն նա համարում է տեղայ-
նացնող (լոկալիզացնող) մասնիկ: ta վերջավորությունը (itha, iüıi), ինչ-
պես ինքն է գտնում, հանդիպում է Հայասայում և Իսռւվայամ (այսինքն՝ 
Ծոփքում)՝0: Գ.Ջւսհուկյանը Sa և ta վերջավորությունների մասին գրում է, 
որ "ta"- ի մեջ տեսնում է հնդեվրոպական "է" տարրն ունեցող ածանցա-
կան կազմությունների և "ta" ածանցներով բայանվանական կազմութ-
յունների մեջ: Sa-ն նա գտնում Է, որ տարածված Է Փոքր Ասիայի հատ-
կապես արևմտյան մասի տեղանուններում և ակնհայտ խեթալուվիա-
կան ծագում ունի՛1: 

Մեզ հետաքրքրող այս երեք վերջածանցներով՝ Sa, ta, ya կազմված են 
հայասական հետևյալ տեղանունները՝ HayaSa, Amiya, Patraya, 
Pahhuteya, Arhita, Tamatta: 

Այս վերջավորությունները հանդիպում են տարբեր շրջաններում. 
1. Արճեշ - Արտարապշա ( R Arta^Sa) ; Տակտումնիա ( RÜTaktumnia), 
2. Վանա լճի ավազան - Ալլուրիա ('DAlluria/u), Ալտուկույա 

(URUAlÇuquia), Անզափա (URUAnzalia), Բիտայա (URUBitaia), Դիփզիա 
(URUDilizia), Իննայա (toInnaia), Մախուննիա (SADUMahunia), Էրիդիա 
(URUEridia), 

3. Ուրմիա լճի ավազան - Անիաշտանիա (URUAniaStania), Արծաբիա 
(KURArşabia), Արծարիյա (SADUArşabi(i)a), Աշկայա-Ուշկայա 
(ICURA3q/kaia-URUUSqaia), 

4. Ուրոսստրի - Իկկիա - (URLIkkia), Իշտամնիա (URUIStamnia), Խար-
դիա (URUHardia), էփդա (URUElida), Դունաշա (URUDunaSa), 
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5. Սալաթիւս (KUR/URUMeliÇe©a), Զափշա (URUZaPSa asuni)(?) Մւսլա-
թիայի հարևանությամբ, 

6. Տիգրիսի վերին մասում և ակունքների մոտ - Դանիա ( Dania), Իր-
սիա ( Irsia), Լուկիա (URULuqia), (^Luluta ) 

7. Արածանի գետի հովիտ - Արծանիա ('DArşania), Շհբեթերիա 
(URU§ebeteriani), 

8. Ծոփք - Ծանծալիյա (URUZanzaliia), Խինձուտա = Անձիտ 
(URUHe/inzuta), Տախխիշա (URUTahhi5a), Թիմիյա (ժամանակակից 
Ջիմին' Երզնկայից հարավ-արևելք) (URUTimiia, икиТешЦа), Փարիա 
( Paria): 
Սէր նշած շրջաններից Հայասայի, Մալարիայի և հարակից շրջան-

ների հնդեվրոպաբնակ կամ հայաբնակ փնելու մասին գիտության մեջ 
բազմիցս արտահայտվել են տեսակետներ, որոնք ապացուցվում են նաև 
վերջին ժամանակների հնագիտական ուսումնասիրություններով: 

Վանա լճի շրջանում այդ վերջավորությունները հիմնականում հան-
դիպում են Այադու երկրում և նրա շրջակայքում: Այադու երկրի տեղադր-
ման հարցում տարբեր կարծիքներ են արտահայտվել: Այն հիշատակ-
վում է Սարգոն П ֊ ի (Ք.սւ. 722-705թթ.) դեպի ուրարտական տարածքնե-
րը իր արշավանքի ժամանակ: Բ. Պիոտրովսկին, Հ. Կարագյոզյանը այն 
տեղադրում են վանա լճի հյուսիսային ափերին, Իսկ Կ. Լեհման-Հաուպ-
տը, Գ. Մելիքիշվիլին, Ի. Դյակոնովը և Ն. Հարությունյանը' Վանա լճի 
արևելյան ափերին: Հ. Կարագյոզյանը այլ նկատառումներով այն կա-
պում է հունական դիցաբանության Աիդհսի հետ, ելնելով իր այս դիտար-
կումից գտնում է, որ այդ տարածաշրջանը կարելի է համարել հնդեվրո-
պաբնակ12: 

Գ. Ջահուկյանը գտնում է, որ "ai" բաղադրիչով սկսվող մի շարք տե-
ղանունների մեջ արտացոլվել է «հայ» անունը, և տեսնում է այդ րաղադ-
րիչը վերոհիշյալ Այադու հրկրանվան մեջ13: 

Գիտության մեջ արմատավորված կարծիք կա, որ Վանա լճի և նրա 
շրջակայքի բուն ուրարտական տարածքներ են և Հայկական Տավրոսից 
հյուսիս, հավանաբար արդեն Ք.սւ. П հազարամյակում բնակվել են ու-
րարաւոացիներ, այն եղել է նրանց էթնիկ տարածման շրջանը, որն իր 
մեջ ներառում է Մեծ Զաբի վերին հոսանքը, Վանա լճի ավազանը և Ա-
րաքսի հովտի մի մասը (Ի.Դյակոնով): Մակայն դիտարկված փաստերը, 
մեր կարծիքով վկայում են այստեղ նաև հնդեվրոպական տարրի առկա-
յության մասին: Դեռ ավելին, Ն. Հարությունյանը, գտնում է, որ նունիսկ 
Վանա լճի ավազանում և հարակից տարածքներում ուրարտացիները 
հաստատվել են միայն IX դարի կեսերին, այսինքն՝ պետականության 
ստեղծելու պահին 4: 
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Ինչ վերաբերում է այդ վերջածանցների հանդիպմանը Ուրմիա լճի 
ավազանում և Ուրուատրիում, ապա դա հետաքրքրական փաստ է հե-
տագա ուսումնասիրության կարիք է զգում: Սխսյն պետք է նշենք, որ Ռւ-
րուատրիի վերաբերյալ դեոես վերջնական կարծիքներ չեն արտհայատ-
ված գիտության մեջ: Ուրուատբի պետությունը հիշատակվում է ասորես-
տանյան թագավոր Սալմանասար 1-ի Ք.ա. 1263-1234թթ. արձանագ-
րության մեջ: Ուրուատբի ընդհանուր անվան տակ միավորված են ութ 
երկրներ, որոնք տեղադրվում են Վանա լճից հարավ ընկած շրջանում, 
Հայկական Տավրոսում: Տարածքներ որոնք, ինչպես տեսանք նույնպես 
համարվում էին բուն ուրարտական: Սակայն Ն. Հարությունյանը իր 
նույն հոդվածում գրում է, որ «ասորեստանյան սեպագիր աղբյուրները 
վկայում են, որ դեռևս ցեղային միությունների դարաշրջանի ուրարտա-
ցիները մ.թ.ա. XIII-IX դդ. Հայկական լեռնաշխարհի խորքն են ներթա-
փանցել աստիճանաբար հարավից (Տիգրիսի և Մեծ Զաբի վերին հո-
սաքներից)՝ վաղ հայկական ցեղային միությունների կատաղի դիմադ-
րության պայմաններում: Դա հաստատվում է հատկապես Սալմանա-
սար 1-ի մի արձանագրության մեջ հիշատակված Ուրուատբի ցեղային 
միության ութ մարգի տեղադրումներով»15: 

Հետաքրքրական է, որ մի շարք գիտնականներ Ուրուատրին ստու-
գաբանել են խեթերենով (Գ. Նոյման՝ Ur-uatri - մեծաջուր) կամ հին ի-
րանականով (Ռ. Շմիդտը՝ Varu/Uru՝adri - ընդարձակալեռ): Իսկ Գ. Ջա-
հուկյանը, մերժելռվ այս մոտեցումները, փորձում է մեկնաբանել այն հա-
յերենով, և հնարավոր է համարում Ք.ւս. ХШ դդ. Հայկական լեռնաշ-
խարհում հայկական ցեղերի առկայությունը՛6 (ի տարբերություն Դյա-
կոնովի): 

Սեր կարծիքով վերոհիշյալ վերջածանցների առկայությունը նշված 
տարածքներում գուցե ոչ հիմնավորապես, սակայն զգալիորեն նաստում 
է նման տեսակետնեբի իրավացիությանը: Ինչպես նաև այն հանգաման-
քը, որ Ուրարտական պետության անկումից հետո, ողջ այդ տարածաշր-
ջանում ստեղծվում է միասնական հայկական պետություն, խոսում է այն 
մասին, որ հայկական տարրն առկա է եղել արդեն այդ տարածքներում: 

Ամփոփելով վերը շարադրվածը՝ եզրակացնում ենք. 
1. 5a, ta, ia վերջավորոթյունները հնդեվրոպական վերջածանցներ են: 
2. ia խոտիական նվազեցուցիչ մասնիկը պետք է տարբերակել (i)ia 

տեղանվանական հնդհփտպակւսն վերջածանցից: 
3. Sa, ta, ia վերջավորությունները, որոնք հանդիպում են Հայասայում, 

Սալաթիայում, Վան և Ուրմիա լճերի շրջակայքում, Արճեշում, Ծոփ-
քում և Ուբուատրիում խոսում են այդ տարածքներում հնդեվրոպա-
կան բնակչության առկայության մասին, որոնց մի մասն էլ ամենայն 
հավանականությամբ կարող էին լինել հայեր: 
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HM A YAK YAN HASMIK 

SOME HAYASEAN TOPONYMIC SUFFIXES IN OTHER CUNEIFORM 
TOPONYMS OF ARMENIAN HIGHLAND 

(Summary) 

The country of Hayasa - Azzi is mentioned in Hittite sources of XV-XIII ВС as a 
rival to the Hittite Empire. 

The available material for the study of the language of Hayasa is very limited. It 
can be divided into three groups: 
1. personal names; 
2. divine names; 
3. toponyms. 

From Hayasean toponyms HaiaSa, Amiia, Parraia, Pahhuteia, Arhita, Tamatta 
include suffixes that are studied in the article. 

These suffixes are traced in various regions of the Armenian Highland: 
1. Archesh - (^Artarapîa) , ("""Taktumnia); 
2. Lake Van basin - (,DAlluria/u), (URUAlÇuquia), (URUAnzalia), ( ^ B i t a i a ) , 

(URUDilizia), ('DInnaia), (SADUMahunia), (URUEridia); 
3. Lake Urmia basin - (URUAniaStania), (KURArşabia), (SADUArşabi(i)a), 

(KURA5q/kaia-URUU3qaia); 
4. Uruatri - Ö k k i a ) , (bR"Ktamnia), ("^Hardia), (URUElida), (^DunaSa) ; 
5. M alalia (KUB/URUMelite(i)a), (URUZapSa asuni)(?) near Malatia; 
6. Upper Tigris and its mouth - ("""Dania), (^"irsia), (URULuqia), (KURLuluta); 
7. Valley of river Aratsani - (DArşania), ("""Sebeteriani); 
8. Tsopk - (URUZanzaliia), ("""He/inzuta), (^Tahhi Ja ) , Timmia (current Cimi 

southeast of Erzinka (Erzincan) C ^ T i m m , URUTemiia), (KURParia). 
Based on the above mentioned material, we can conclude: 

1. Sa, ta, ia are Indo-European suffixes; 
2. the Hurri diminutive suffix у a must be distinguished from Indo-European 

toponymic suffix (i)ya\ 
3. Suffixes ia, la, ia met in Hayasa, Malatya, basins of Lakes Van and Urmia, 

Archesh, Tsopk and Uruatri can serve as evidence for existence of Indo-European 
population in these regions, some portion of which, probably, was Armenian. 
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ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՐՏԱԿ 

Թ Ի Գ Լ Ա Թ Պ Ա Լ Ա Ս Ա Ր 1-Ի Ք . Ա. 1 1 1 2 Թ Վ Ա Կ Ա Ն Ի 
Ն Ա Ի Ր Յ Ա Ն Ա Ր Շ Ա Վ Ա Ն Ք Ի Ե Ր Թ Ո Ւ Ղ Ո Ւ 

Ճ Շ Գ Ր Տ Մ Ա Ն Շ Ո Ւ Ր Ջ 

Ասորեստանի արքա Թիգլաթպալասար 1-ի (Ք.ա. 1115-1077 թթ.), գա-
հակալության երրորդ տարում՛, դեպի Նաիրի կատարած արշավանքի 
երթուղին պատմագիտության վիճահարույց խնդիրներից է: Հարցը բազ-
միցս ուսումնասիրվել է, սակայն արտահայտված տեսակետները հակա-
սում են այս արշավանքի մասին պատմող արձանագրության2, ինչպես և 
Թիգլաթպալասար 1-ի ու ասորեստանյան այլ սեպագրերի փաստական 
նյութին: 

Թիգլաթպալասարը նշում է, որ անցել է 16 հզոր լեռներ՝ էլամա, Ամա-
դանա, էլխիշ, Շերաբհլի, Թարխանա, Թիրքախուլի, Կիգրա, Թարխա-
նաբե, էլուլա, Խաշթարայե, Շախիշարա, Ուրբհրա, Սխիսւդրունի, Շու-
լիանգի, Նուրանաշե, Շեշհ, և գետանցել Եփրատը: Այնուհետև Ասորես-
տանի արքան հիշատակում է Նաիրիի հետևյալ 23 երկրները. Թումմե, 
Թունուբե, Թուալի, Կինդարի, Ուզուլա, ՈՒնզամունի, Անդիաբհ, Պիլսւկի-
նի, Աթուրգինի, Կուլիբարգինի, Շինիբիրինի, Խիմուա, Պայթերի, Ուի-
րամ, Շռւրռւրիա, Աբաենի, Ադահնի, Կիրինի, Ալբայա, ՈՒգինա, Նազա-
բիա, Աբարսիանի, Դայաենի3: 

Արձանագրության վերջում Թիգլաթպալասարը վկայում է, որ 
միևնույն արշավանքը շարունակելու գնացել է խանիգալրադյւսն Սիլիդի 
(Մալարիա) քաղաքի բնակչության վրա4: 

Այս արշավանքին վերաբերող այլ արձանագրություններում՝ Թիգ-
լաթպալասար 1-ը գրաված տարածքները նշում է հետևյալ կերպ. 

«...Թումմեից մինչև Դայաենի՝ Խիմուա, Պայթերի և Խարխի...»Տ, 
«...Բարելոնից մինչև Արևմուտքի Մեծ ծովը և Նաիրի հրկրի ծովը...»6, 
«...Նաիրիի երկիրը՝ Թումմեից մինչև Դայաենի և Վերին ծով...»7, 
«...Մտորին Զաբից մինչև Վերին և Արևմուտքի ծովերը...» , « . . . երկրնե-
րը՝ Արևմուտքի Մեծ ծովից և Նաիրի ծովի...» : Արշավանքի ժամանակ, 
Ցոնջալոտւմ (Մանազկերտից 30 կմ արևմուտք) թողած արձանագրութ-
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յունում նշվում է «...Թումմիից մինչև Դայանի,... Խաբխի երկիրը մինչև 
Մեծ ծովը...»10 գրավելու մասին: 

Ուսումնասիրողները, նույնացնելով Թիգլաթպալասար 1-ի հիշած U-
մադանա" և Աշշոտնազիրպալ П-ի վկայած Ամադանի12 լհռները, (վեր-
ջինները Ղսւրաջադաղի կամ էրգանի 

լհռներն են[հմմտ. Մադանի հետ]),13 արշավանքի ելակետ նշում են 
Հայկական Sակրոսի արևմտյան շրջանը (Անճիտ)14: Այս առումով Թու-
նուրեն նույնացվում է Մալմանասար Ш-ի Ք.ա. 845 թ. ՈՒրարտու-Դա-
յաենի կատարած արշավանքի ընթացքում անցած Թունիրունի լեռ-
նանցքին15, Թումմեն' խեթական աղբյուրներից հայտնի Թումաննային 
(տեղադրվում է Մալարիայից հյուսիս-արևմուտք Մվազի, Կայսեբիի և 
Գյուրյունի միջև)16: 

Է.Ֆորրերը, Նաիրիի 23 երկրներից առաջարկելով Պայթեբի-Փայ-
տակարան, Աթուրգինի-Դերքսենե, Անդիաբե-Անզաֆ, Կուլիբարգինի-
Կոլարզենե, Ադաենի-Օտենե, Աբարսիունի-Օբորդհնի, Թումմե-Թոմ հա-
մադրումները, եզրակացնում է, որ ասոբեստանյան բանակը գրավել է 
Մև ծովից մինչև Կասպից ծովը ընկած ամբողջ տարածությունը1^ 

Արշավանքի երթուղու ճիշտ որոշման համար անհրաժեշտ է հիմք ըն-
դունել որոշակիորեն տեղադրվող հրկբնհրն ու լհռները: Այդպիսիք են 
Խաբխին, Թումմեն և Դայաենին (լհռների վերաբերյալ ստորև): 

Խաբխին ընդհանրական այն երկիրն է, որն ընկած էր Նպատական 
լհռների և Կոբդվաց լեռնեբի միջև, Մ.Զաբի, Արևելյան Խաբուրի, Խեզիլի 
ու Ջերմի վերին հոսանքների ավազանում՝ հյուսիս-աբև]քում սահման ու-
նենալով Ադբակի լեռները: Նրա կազմում էին Խիմմե (Նպատական լեռ-
ների շրջանում, Այբտրուանքի և նրան հարող տարածքներում)18, Լու-
խա-Լուխի (Խիմմեից հյուսիս-արևմուտք, Լևին-սուի և Արևելյան Խաբու-
րի միջև)1®, Աբիբգի (Ալկի՝ Լուխիից արևմուտք)20, էլամունի (Ալաման՝ 
Ջերմի, Արևելյան Խաբուրի, Լևին-սուի ակունքների շրջանում)21, Մուգի 
(Ջուլամերկը Ջերմի ավազանին կապող լեռնանցքի շրջանում [ հմմտ. 
Միկանիսին կամ Մականին]) , Թումնի և այլ երկրներ23: Այս վերջինը 
նույն Թումմեն պետք է լինի, երկիր, որ ասոբեստանյան աղբյուրներում 
բազմիցս հիշատակվում է միևնույն իսկ վայրում՝ Կիրրուբիի հարևանութ-
յամբ, Մեծ Ջաբի ավազանում24: 

Մենք այն նույնացնում ենք ներկայիս Թխում բնակավայրի հետ, որը 
գտնվում է Ջուլամերկից 30 կմ հարավ-արևմուտք, ՄՋաբի և նրա աջա-
կողմյա Լևին-սու վտակի անկյունային հատվածում: Աշշուրնազիրպալ 
П-ը (Ք. ա. 884/3-859 թթ.) իր մի արշավանքի ընթացքում անցել է Թում-
մեի Մուրբա, Աբուկու, Արուրա, Արուբե բնակավայրերով և մտել Կիրրու-
րի (Կրերք), այնուհետև՝ Ներքին Խաբխի25 (Կրերքից՝ Ավրախ, Կորդվաց 
լեռներից՝ Ջերմ [Շատախի հատված]): Մուրրան, թերևս, հայոց Մրինգն 
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է (հմմտ. հայ. «սուրել» բառիս)՝ Մ.Զսւբի ձախափնյակում, Արուբեն, հա-
վանաբար, ներկայիս Ավարն է' Նեխիլի ավազանում (պատմ. Փ. Աւլրա-
կի տարածք): Կրհրք-Կիրրուրին համանանուն լեռնանցքի շրջակայքում 
էր՝ Լեին-սուի ավազանում26: Այսպիսով, ստացվում է, որ Թումմե երկիրը 
ձգվում էր Թխումից, ՍԶսւբով, Նեխիլի ավազան, այն խաբխիական եր-
ԿԻՐ էր: „ 

Դայաենին վաղուց ի վեր նույնացվել է հայոց Տայք աշխարհին : 
Ակնհայտ է, որ Թիգլաթպալասար 1-ը ՍՋաբի ավազանից հասել է 
Տայք: Ի դեպ, Ցոնջալուի արձանագրությունում դա առավել հստակ է 
վկայված՝ Թումմիից Դայանի, Խաբխիից' Մեծ ծով, որը Սև ծովն է28: 
Նշվում է նույն տարածքը, երկրորդ դեպքում՝ առավել ընդհանրական ձ-
ևով՝ Թումմեն Խաբխիում էր, Դայաենին՝ Սև ծովի հարավամերձ տա-
րածքում: 

Ռր Թումմեն այստեղ էր՝ Մ. Զւսբի ավազանում, հաստատվում է էլա-
մա և Ամադանա լհռների տեղորոշմամբ: էլա մա լեռները պետք է հաս-
կանալ իրանական էլամի լեռներ, իսկ էլամը Պարսից ծոցի հյուսիսում 
էր, այժմյան Խուժաստանի տարածքում: Պետք է նկատել, որ Ք.ա. ХП 
դարի սկզբից, նվաճումների արդյունքում, էլամ պետության սահմաննե-
րը ընդարձակվել էին մինչև Դիալայի ավազանը, Զագրոսի լեռներից 
արևելք՝ այսօրվա Իրանի տարածքները. Բաբելոնը ևս հայտնվել էր էլա-
մի իշխանության ներքո: Սակայն Նաբուգոդոնոսոր 1-ին (1146 -1123) 
արքային հաջողվում է պարտության մատնել էլամին, իսկ վերջիններիս 
նկատմամբ հաղթություն է տանում Թիգլաթպալասար 1-ը : Հասկանալի 
է, որ էլամա լեռները կարող էին լինել Զագրոսի որևէ հատվածը, որ 
գտնվում էին էլամի տարածքում, այսօրվա Իրանի մարզերից մեկը, որ 
գտնվում է Իբաքյան սահմանում, կրում է Իլամ անունը30: Թիգլաթպալա-
սարը, հավանաբար, Զագրոսի այս հատվածն է, որ նշում է, որպես էլա-
մա լեռներ: Իլամից հյուսիս-արևելք Համադանն է31 (էկբատան): Ամա-
դանա լեռները Զագրոսի համադանյան հատվածն են: Ստացվում է, որ 
Թիգլաթպալասարը Իլամ-էլամա լեռներից, Համադասով, շարժվել է 
հյուսիս՝ մինչև ՍԶաբի վերին ավազան՝ խաբխիական Թումմե: Ահա 
Զագրոսի այս հատվածում պետք է փնտրել արձանագրությունում 
նշված 14 մնացյալ լեռները, որոնք, ի դեպ, հիշատակված են Նաիրիի 
տարածքից դուրս . 

Ինչ վերաբերվում է Եփբատի գետանցմանը33, ապա Թիգլաթպալա-
սարը կարծեք շտապում է՝ այն նշելով լեռներից հետո, լավագույն դեպ-
քում արքան կարող էր անցնել Արածանին՝ ակունքների շրջանում (այս 
մասին՝ ստորև): 

Թումմեից Արածանի հասնելու համար Թիգլաթպալասարը պետք է 
շարժվեր Կոտուր-Զագրոսյան լեռներով՝ հյուսիս, ինչպես և վարվել է: 
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Թումմեից հետո հիշատակվող Թունուբեն Պարսկահայքի Տսւմբեր(Տան-
բեր) գավառն է, Թուալին' Այփն է, որ Տամբեբի հարավում էր: Այս երկու 
գավառները Թումմեի արևելյան հարևաններն էին և գտնվում էին Այլի-Է-
լի (Նազլուչայ) գետի ավազանում34: Կինդարին պետք է որ Տանբեբ-Թու-
նուբեից հյուսիս գտնվեր, քանգի ՈՒզուլան, որ նշվում է հաջորղիվ, նույ-
նական է Սալմաստ-Տարոնո գետի Զոլա անվան հետ35: 

ՈՒզուլա-Ջոլային հաջորդում է ՈՒնզամունի հբկիբը, որը Վասպու-
րականի Անձսփփ ձոր (Ընձա) գավառն է' Կոտորի վերին ավազանում: 
ՈՒնզամունի-Անձախի ձոր անունը հուշում է, որ Կոտոր գետը կրել է 
Ունզա-Անձա անունը (հմմտ. հայ.«անձավ, անձուկ» բառերին)3 , քանգի 
«типа» բիայնական սեպագրում նշանակում է «գետ»3 7 (հմմտ. Ալամուն-
էլամունի-ՈՒլմանիայի հետ, որը երկիր էր ու լեռ Ջերմի, Արևելյան Խա-
բուրի և Լևին-սուի ակունքների շրջանում , իսկ Լևին-սուն ուղղակիորեն 
կրում էր էլամունիա անունը)39: 

Հաջորդ երկիրը Անդիաբեն է. այն, հավանաբար, համապատասխանում 
է, Վասպուրականի Թոռնավան գավւսռնին40, քանգի հաջորդ երկիրը, որ 
նշվում է արձանագրությունում, Պիլակինին է, որ նույնացնում ենք Բերկրիի 
հետ՝ Վանա լճի հյուսիս-արևե]քում, Բանղիմւսհի (Բերկրի) գետի ավազա-
նում: Պիլակինի-Բերկրի անունը, հավանաբար, հնդեվրոպական *plio, 
*polio արմատից է սերվում, որի ժառանգներից են նաև սանս, pahta, paliknı 
«սպիտակ ալիք», հայ. ւպի՝ «կոհակ, ալիք, սպիտակ մազ» և այլն41: 

Պիլակինի-Բերկրիից հետո նշվում է Աթուրգինին, որ Թոնդբակ լեռան 
փեշերին էր՝ համապատասխանելով Վասպուրականի Գառնի գավա-
ռին: Եբկրանվան առաջին՝ *աթռւր արմատը նշանակում է «կրակ» 
(հնդեվրպ. *atru արմատից, հմմտ. հայ. «աթար» բառի հետ): Թոնդբակը, 
որ գործող հրաբուխ է, ևս կրում է «գետնափոր փոա, կրակարան» անու-
նը՛ «թոնիր-թոնդիր» բառից 3 (այլ անունը՝ Խորի՝ «արև»): Երկրորդ՝ * գի-
նի արմատը, հավանաբար, կապված է Գնունիների տոհմանվան հետ44: 
Վերջիններիս ժառանգական հայրենիքը ընդգրկում էր Առբերանի գա-
վառը, Ադիովիտ և Արճիշակովիտ գավառների մեծ մասը, որը հայ մա-
տենագրության մեջ երբեմն հիշատակվում է «Գնունյաց գավառ» կամ 
«Գնունյաց երկիր» անուններով45: Հետաքրքրական է, որ Խորենացին 
նշյալ տոհմանունը ստուգաբանում է «գինխսնի» ձևով46: «Աթուրգինի», 
հավանաբար, նշանակել է «կրսւկագինի» և այսպես են նախնիք բնու-
թագրել Թոնդրակի հրաբխային լավան: 

Աթուրգինի-Գառնիից Թիգլաթպալասար 1-ը Գառնիձորի լեռնանց-
քով (Թափաբիգի) մտել է Կոգովիտ, որը և համապատասխանում է 
նաիրյան Կուլիբարգինի երկրին {Կուփ>Կոգ1է1 և ֊բարզինի՝ «բարձրա-
վայր» > «հովիտ»): 

13 



Թիգլաթպալասարի գրաված հաջորդ երկիրը՛ Շինիրիրինին, Ձիրավն 
է, համանուն դաշտում. «Շինի»-ն (Սին՛ աքադ լուսնի աստվածն է) 
աոնչվումէ «Արածանի» գհտանվանը (հնդեվրպ. *arg, *areg, արմատից՝ 
«փայլ ցոլք, լույս», որից հն նաև «արծաթ», «արծնել» բառերը) . «բիրի-
նի»-ն հայերեն «բերան» բառն է (հմմտ. Առ-բհրան, Տուրու-բերան): Ա-
բածանի-Շինիբիրինի համադրումը ունի իր նմանօրինակը. Ջերմի ձա-
խա կողմ յա Աբգասւո վտակը (հնդեվրպ. *arg արմատից) կոչվում է նաև 
Սինհբեր, որն անվանապես նույնական է Շինիբիրինիին49: 

Թիգլաթպալասարը, հավանաբար, Շինիբիրինի-Ձիրավի դաշտում է, 
որ կտրել է տվել «ուրումի» ծառերը և գետանցել Արածանին50: 

Հաջորդ երկիրը Խիմուան է, որ Հ.Կարւսգյոզ]սւնը ճշմարտապես տե-
ղադրում է Նպատ լհռան շրջակայքում՛ տեղանունը ստուգաբանելով 
հնդեվրպ. խիմ-՚«ձյուն» և ֊մասս՝«ուժեղ, առատ» իմաստով: «Նպատը» 
բխում է հունական «նիֆետոսից» («ձյուն»)51: Նույն անունն էր կրում 
(Խիմմե-Խիմմու) Մ.Զաբի ավագանում մի երկիր, որ գտնվում էր հարա-
վային Նպատ (Nipates) լհռների շրջանում: Խեթական աղբյուրներից 
հայտնի Խիմուա-Խիմուվան չի բացառվում, որ համընկնի Մամիկոնյան-
ների Ձյունկերտ ավանին՝ Տարոնի և Պալունիքի սահմանում52: 

Խիմուա ֊Նպասփն հաջորդում է նաիրիան Պայթերի երկիրը, որը, 
հավանաբար, պետք է համադրել Վանա լճի հյուսիս-արևելյան մասում, 
Աղի գետի վերին հոսանքում գտնվող Պայ բնակավայրի հետ53: 

Հաջորդ երկիրն ՈՒիրամն է, որը պետք է փնտրել Բերկրի և Ջհլան 
գետերի միջև, քանգի Շուրուրիան Շորերն է՝ Ալադադի զառիվայրի վրա, 
Զելան գետի ակունքների մոտ54: Այս Շուրուբիա-Շորհրը, հավանաբար, 
բիայնական արձանագրությունների Շուրելհ երկիրն է: Նկատենք, որ 
«ուրարտացի Արամուի Արզաշկու թաքավորական քաղաքը»55, որ Ար-
ճհշն է56, Զելանի ստորին ավազանում էր, Վանա լճի ափին: Արձանագ-
րություններում Բիայնայից առաջ հիշատակվող Շուրելեն սկզբնապես, 
հավանաբար, Վանի թագավորության կենտրոնական երկիրն էր՝ Ար-
զաշկու մայրաքաղաքով: 

Ինչևէ, Շուբուբիա-Շորեբից հետո Թիգլաթպալասարը մտել է Աբահնի, 
որը գիտական գրականության մեջ նույնացվում է Ապւսհունիքին57: Աշշուբի 
արքան, փաստորեն, Աղի լեռնանցքով անցել է Մանազկեբտի դաշտ: 

Ադահնի երկիրը, որ նշվում է հաջորդիվ, պետք է որ Ապահունիքից 
հյուսիս-արևմուտք գտնվեր, համապատասխանելով Տուրուբերանի Դա-
լար, Դասնավռւբգ, Մարդաղի գավաառներից որևէ մեկին կամ բոլորին 
միասին: Նշյալ տեղորոշումը հաստատվում է Կիրինի երկրի դիրքով, որ 
Կաբինն է58: 

Թիգլաթպալասարը Կիրինի-Կարինից հետո հիշատակում է Ալբայա, 
Ուգինա, Նազաբիա , Աբարսիունի և Դայաենի եբկրները: 
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Աբստսիունին Այրարատի Բասեան-Բասեն գավառն է: Վերջինս հայ 
մատենագրության մեջ երբեմն համարվում է «Հովիտ մեծ», «Քաջ ըն-
դարձակ հովիտ», «Ընդարձակ դաշտ» : «Բասեն» տեղանվանը, սովո-
րաբար, վերագրվում է տոհմացեղային ծագում" և կապվում փասիան-
ներ կամ բասիաններ ցեղախմբի հետ, որը հիշատակում է Քսենոփոնը62: 

«Աբարսիունին», որ «Բասեն-Բասեանի» նախնական ձևն է, հավա-
նաբար, կապված է t4h|_*aPerasan=uuıu.*berasan «անսանձ» բառի հետ, ո-
բից հայերենում ունենք «ապարասան, ապերասան»՝ «ըմբոստ, հան-
դուգն, խեռ» բառը63: Ստացվում է, որ «Աբարսիունի-Բասեան» նշանա-
կում է «ըմբոստ, հանդուգն, քաջարի, անսանձ ժողովուրդի երկիր», և 
պատահական չէ, որ հայ մատենագրության մեջ Բասենը անվանակոչ-
ված է «Քաջ ընդարձակմ հովիտ»: 

Հասկանալի է, որ Ալբայա, ՈՒգինսւ և Նագաբիա եբկբնեբը պետք է 
փնտրել Կաբինից Բասեն ընկած հատվածում կամ Կաբինի շրջակայ-
քում: Կաբինից արևելք, Հասանկալա տանող ճանապարհի աջակողմյան 
հատվածում կա Ալվաբ անունով բնակավայր64, որը Թիգլաթպալասար 1-ի 
Ալբայան է: Ալվարը գտնվում է Վերին Բասենում, Հասանկալա քաղաքից 
մոտ 7 կմ հարավ-արևմուտք, Աղբեբականց կոչված բարեբեր դաշտում, 
Ծիրանաց լեռներից 10 կմ հեռավորության վրա : Հետաքրքրական է նաև 
«Աղբեբականց» անվանումը, որը, թերևս, համապատասխան է «Ալբա-
յա-Ալվաբին»: Ալվարը հիշատակում է Ղ. Փարպեցին՝ 5-րդ դարի 80-ա-
կան թվականների հայ ազատագրական պատերազմների առնչությամբ67: 
Ալվարից հյուսիս-արևելք, Հասանկալայից հետո, կա Գերան անունով 
բնակավայր՝ տեղակայված Աբաքսի ձախսւփնյակում68: Այս բնակավայ-
րը, հավանաբար, Նաիրյան ՈՒգինան է: Ինչ վերաբերում է Նազաբիա-
յին, ապա անհնարին չէ այն համադրել էրգրումից հարավ-արևելք 
գտնվող Մասսաբ բնակավայրին69: Նազաբիան կարող է նույնական լինել 
նաև Ստորին Բասենում գտնվող Ազաբ (Ազավւ, Ազապ)70 կամ էրգրումի 
մարգի Խորասանի շրջանի Ազանքյոյ (Հասանքյոյ) բնակավայրերից որևէ 
մեկի հետ. վերջինը ևս կրում է Ազապ անունը71: 

Նազաբիայից (Մասսաբ կամ Ազապ) Թիգլաաթպալասարը մտել է 
Աբարսիռւնի-Բասեն, անցել Դայաենի-Տայք ու, հավանաբար, հասել Սև 
ծովի ափամերձ շրջանը72: 

Տայքից Թիգլաթպալասարը վերադարձել է Յոնջալուի, քանգի այս-
տեղ հայտնաբերված արձանագրությունը նա կարող էր թողնել միայն 
Դայաենին գրավելուց հետո: Արքան Ցոնջալոփց, Աբածանիի ավազա-
նով, անցել է Սալաթիա: 

Ինչ վերաբերվում է Բիբկալեն գետնուղու արձանագրությանը, ապա 
Թիգլաթպալասարը այն կարող էր թողնել իր այլ արշավանքների ըն-
թացքում: Թունաբե-Թունիբռւնի նույնականության տեսակետը հավաս-
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տի ենք համարում, սակայն գտնում ենք, որ Սալմանասար Ш-ը, իր կա-
ռավարման 15-րդ տարում Տիգրիսի (Ջերմի-ԼԼՍ.) ակունքների շրջանից 
անցել է Տամրեր և այստեղից շարժվել գրեթե նույն երթուդիով, ինչ Թիգ-
լաթպալասար 1-ը: Սալմանասարը նշում է, որ հասել է Եփրատի 
(Արևմտյան Եփրատ-Ա.Ս.) ակունքները, որ Ռսկիանք լհոան լանջերին է. 
այստեղից նա անցել է Դայաենի: 

Պարզվում է մի կարևոր հանգամանք ևս. «ուրարտացի Արամուի» իշ-
խանության տիրույթը ընկած էր Տանբեր-Մուգունխս (Սիկանիս կամ 
Սուկան)73 գծից մինչև էրգրում' հյուսիսից սահման ունենալով Տայքը: 

Այսպիսով, Թիգլաթպալասար 1-ի Ք.ա.1112 թվականի նաիրյան ար-
շավանքի երթուղին լույս է սփռում մինչբիայնական շրջանի Հայաստա-
նի երկրների հասարակական-տնտեսական կացութաձևի, ռազմաքա-
ղաքական հարաբերությունների, էթնովիճակի խնդիրներին: Նաիրյան 
23 երկրներն, անվանապես և տարածքային առումով, համընկնում են 
Մեծ Հայքի Կորճայք, Պարսկահայք, Վասպուրական, Այրարատ, Տու-
րուբերան, Բարձր Հայք և Տայք աշխարհների' վերը համադրված գա-
վառներին, նրանց ւոարծքում գտնվող լեռներին, գետերին, դաշտերին, 
բնակավայրերին: Աշխատանքում ներկայացված տեղանունների ստու-
գաբանությունը փաստում է նաիրյան երկրներում հնդեվրոպացի հայերի 
բնակության մասին, այս մոտեցումները, թերևս, կարիք ունեն առավել 
լայնածավալ ուսումնասիրության, սակայն ակնհայտ է, որ էթնո-տա-
րածքային հանգամանքը նաիրյան երկրների համախմբման ու կենտրո-
նացված պետության ստեղծման գործընթացում առանցքային դեր է 
խաղացել: 

SARGSYAN ARTAK. 

ON THE CORRECTION OF THE CAMPAIGN ROUTE 
OF T I G L A T P I L E S E R I AGAINST NAIRI IN 1112 B.C. 

(Summary) 

Definition of the campaign of Tiglatpileser I against Nairi in 1112 B.C. in many 
questions till now is solved. 

Given article concerns to questions at issue of this route. Author offers the own 
version of the decision of questions at issue. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Թիգլաթպալասար 1-ի գահակալության տարեթվի վերաբերյալ գիտական 
գրականության մեջ արտահայտվել են տարբեր տեսակետներ. մենք ներկա-
յացվող աշխատանքում հիմք ենք ընդունել ճ. ա. 1115 թվականը և նաիրյան 
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արշավանքի համար՝ Ք. ա. 1112 թվականը (տե՛ս, օր., История древнего 
мира, 1, Москва, 1989, էջ 207-208): 

2. Дьяконов И.М., Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту, 
ВДИ, 1951, N2, (АВИИУ), 10 (IV, 43); Հայ ժողովրդի պատմության քրիստո-
մաաիա, Երևան, 1981, (ՀԺ-ՊՔ), էջ 19-20: 

3. АВИИУ, 10 (IV, 43): 
4. Նույն տեղում, 10 (V.33), ծան. 62: 
5. Նույն տեղում, 11,12: 
6. Նույն տեղում, 12: 
7. Նույն տեղում, 13: 
8. Նույն տեղում, 15: 
9. Նույն տեղում, 16: 
10. Նույն տեղում 17: 
11. Նույն տեղում,10 (IV, 43): 
12. Նույն տեղում, 23 (III, 92), ծան. 64; 10, ծան. 46; Меликишвили Г.А., Наири-

Урарту, ТЬилиси, 1954, (Н-У), էջ 170; Арутюнян Н.В., Биайнили 
(Урарту),Ереван, 1970, էջ 40, 94; նույնի, Топонимика Урарту, Ереван, 
1985, (ТУ), էջ 24-25: 

13. АВИИУ, 23 (ծան. 64); ТУ, էջ 24-25: 
14. Ադոնց Ն., Հայաստանի պատմություն, Երևան, 1972, էջ 60, 88-89; ТУ, էջ 

190-191: 
15. АВИИУ, 31; Ղափանցյան Գր., ՈՒրսւրտուի պատմությունը, Երևան, 1940, 

էջ 125; Ադոնց Ն.,նշվ. աշխ., էջ 60; Н-У. էջ 170; Пиотровский Б.Б., Ванское 
царство (Урарту), Москва, 1959, էջ 45-46; Арутюнян Н.В., Биайнили, էջ 
41; ТУ, էջ 190-191: 

16. ТУ, էջ 188-189: Թունիրունին, սովորաբար, նույնացվում է Անձիտի կիրճե-
րին՝ Բիրկալեն բնական գետնուղուն կամ Գյոկ-դերեին, որոնք տանում են U-
րածանիի ավազան. Բիրկա լենում պահպանվել է Թիգլաթպալասար 1-ի մի 
արձանագրությունը (АВИИУ, 16): 

17. Ադոնց Ն., նշվ. աշխ., էջ 62 (ծան. 1), 348: 
18. Հ.Մանանդյանը Խիմմեն նույնացնում է ժամանակակից Թխումին (Ջուլա-

մերկից ՅՕկմ հրփ-արմ.) (Манандян Я. А., О некоторых спорных пробле-
мах истории и географии древней Армении, Ереван, 1956, էջ 8,11-12): Ա-
ոավել ճիշտ ենք համարում Այրտբուանքում նրա գտնվելու տեսակետը (Հայ 
ժողովրդի պատմություն, հ.1, ԳԱ հրատ., Երևան, 1971, (ՀԺՊ), էջ 280 
(ծան.2): Այս ամենի մասին տես ստորև: 

19. Լուխա (Լախի) - Խալզիլուխա (Ամիդից հրվ.-արլ.) համադրումն անընդու-
նեյի է (ТУ, էջ 130): Սալմանասաբ [-ի (АВИИУ, 2) և Թիգլաթպալասար 1-ի 
(АВИИУ, 10[IV, 7]) հիշատակությունների համեմատական վերլուծությունից 
ակնհայտ է դաոնում, ոբ Լուխա-Լուխին Ս՜.Զաբի ավազանում էր (հմմտ., 
նաև, խաբխիական Սաս բնակավայրի հետ [АВИИУ, 14]): 

20. Манандян Я.А., նշվ. աշխ., էջ 12: 
21. Նույն տեղում, էջ 12, (հմմտ., նաև, քարտեզ «Վանի վիլայեթ», Հայկական 

Սովետական Հանրագիտարան, հ. 11, Երևան, 1985, (ՀՍՀ), էջ 275: 
22. Манандян Я.A.,նշվ. աշխ,, էջ 10, ծան.2: 

18 



23. ТУ, էջ 217-218: 
24. Թումմեի տեղադրությունը գիտական շրջանակներում վիճահարույց խնդիր 

է. Ն.ՎՀսւրությունյանը, օրինակ, այն կարծիքին է, որ գոյություն են ունեցել 
Թումմե անունով 2 տարբեր երկրներ (ТУ, էջ 188-189): Ն.Ադոնցը այս երկիրը 
տեղադրում է Յոնջալոփ դաշտում (Ադոնց Ն., նշվ. աշխ., էջ 61), Գ.Ա.Սելի-
քիշվխին, Թումմեն տեղադրելով Ուրմիա լճից հարավ, չի բացառում նաև 
Վանա լճից հյուսիս նույնանուն մեկ այլ երկրի գոյության հանգամանքը (Н-
У, էջ 173): Մենք համակարծիք ենք Ի.Դիւսկոնովի հետ. չի կարելի այս ար-
շավանքի ընթացքում հիշատակվող Թումմեն տարբերակել ասուր, այլ ար-
ձանագրություններից հայտնի նույնանուն եբկրից. այն Ս՜.Զաբի ավազանում 
էր, Կիրրուրի հարևանությամբ (АВИИУ, 10[ծան. 51], 17[ծան.2], 23, ծան.Յ): 
Այս մասին տե՛ս ստորև: 

25. АВИИУ, 23 (I, 43; I, 54; I, 56; I, 58): 
26. ТУ, էջ 111-112: 
27. Меликишвили Г.А., Диауехи, ВДИ, 1950, 4, էջ 26-42; АВИИУ, 10, 

(ծան.45), 27(ծան.13); Пиотровский Б.В.,նշվ. աշխ., էջ 31; Арутюнян Н.В., 
Биайнили, էջ 13, 400; ТУ, էջ 70-71: 

28. АВИИУ, 10 (ծան. 45): 
29. Всемирная история, т. I, Москва, 1955, էջ 302-303: 
30. ՀՍՀ, հ.4, Ե., 1978, էջ 440, քարտեզ՝ «Իրան»: 
31. Նույն տեղում: 
32. АВИИУ, 10 (IV, 43): 
33. Նույն տեղում: 
34. Տես օր., ՀՍՀ, հ.9, Ե., 1983, էջ 209, քարտեզ՝ «Պաբսկահայք նահանգը և 

Նոր Շիրական բդեշխությունը»: 
35. ՈՒրմիա է թափվում լճի հյուսիս-արևմտյան հատվածում: 
36. Աճաոյան Հր., Հայերեն արմատական բաոարան, հ.1, Երևան, 1971, (ՀԱԲ), 

էջ 202, 204: 
37. Меликишвили Г.А., Урартоведческие заметки, ВДИ, 1951, N 3, էջ 174-

176: 
38. Манандян Я.А., նշվ. աշխ-, Էջ12: 
39. Գիտական շրջանակներում ընդունված է այն տեսակետը, որ էլամունիան 

Ս Զաբի վերին հոսանքի հնագույն անվանումն է, սակայն առավել հավանա-
կան ենք համարում Մ.Զաբի աջակողմյա Լևին-սու վտակի հետ նրա նույնա-
կանությունը, քանզի այս գետն է, որ սկիզբ է առնում Էլամունի-Ալամունի 
շրջակայքից: 

40. Հնարավոր է, որ Անդիւսրհն, ինչպես ե Թոռնավանը, նշանակեն «ջրային, 
անձրևոտ երկիր» (հմմտ. անդի>անձի>անձրև և թոոն>թոռ' «անձրև», ա-
բե>ավե>ավան). 

41. ՀԱԲ, հ.1, էջ 93-94: 
42. ԱտրՀպհլ. atr նշանակում է «կրակ» (հմմտ. Ատրուշան՝ «կրակապաշտների 

կրակարան») (ՀԱԲ, հ.1, Էջ290-291): 
43. ՀԱԲ, հ.11,Ե., 1973, Էջ196: 
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44. Գառնի գավաոանվան և այստեղ գտնվող Գուրե լեոան ու նրա ստորոտի 
Գիրասուր բնակավայրի, նաև Բայազետ գետի Գերնևիկ անունները ևս, 
հնարավոր է, որ առնչվեն փգի(ր)նի-՝ըՏ\\ 

45. ՀՍՀ, հ.Յ, Ե., 1977, էջ 141: 
46. Ս՜ովսես Խորենսւցի, Հայոց պատմություն, Երևան, 1990, էջ 71: 
47. Հնարավոր է նաև, որ «Կու|ք» ունենա հայերեն «Կյուլ-Գայլ» իմաստը և Կո-

գովիտի Գայլատու լիճը պահպանած լինի այդ անունը: 
48. Հ11Բ, հ.1, էջ 317-318, 319: 
49. Հավանական է նաև Շինի>Սի(նի)>Ձի և բիրինի>բիր>բար>բավ անցումնե-

րը, որտեղից՝ Շինիբիրինի>Օիրավ: Հետաքրքրական է, որ Ձիրւսվի և Ալսւշ-
կերտի դաշտերը իրարից բաժանող լեոնագագաթը կրում է Սինակ անունը: 

50. АВИИУ, 10 (IV, 43): 
51. Կարսւգեոզեան Հ., Հայկական լեռնաշխարհը սեպագիր աղբյուրներում, I, 1, 

Երևան 1998, էջ 257-258: 
52. Ձյունկերտի տեղադրության վերաբերյալ տե՛ս Ադոնց Ն., Հայաստանը 

Հուստինիանոսի դարաշրջանում, Երևան, 1989, էջ 28-29: 
53. «Վանի վիլայեթ» քարտեզ, ՀՍՀ, հ.11, էջ 275: 
54. Ադոնց Ն., Հայաստանի պատմություն, էջ 61: 
55. АВИИУ, 27 (II, 45): 
56. Արզաշկուն նույնացվում է նաև Արծկեի և Մանազկերաի հետ, սակայն ա-

ոավել հավանականն ու ճշմարտացին Արզաշկու-Արճեշ նույնականությունն 
է թվում (այս ամենի վերաբերյալ տե՛ս, օր., Ադոնց Ն., Հայաստանի պատ-
մություն, էջ 85; Арутюнян Н.В., Биайнили, էջ 107-108; ТУ, էջ 34-35; Ка-
рагеэян Օ.Օ., Локализация урартского царского города Арцашку, «Լրա-
բեր հասարակական գիտությունների», ԳԱ ՀՍՍՀ, 1976, N5, էջ 67-98: 

57. Халатьянц Г.А., О некоторых географических названиах древней 
Армении в связи с данными ванских надписей, (ՀՀ Ազգային գրադարանի 
417 (47.925)/ղ-17 համարի տակ); Հայաստանի և հարակից շրջանների տե-
ղանունների բառարան, (ՀՀՇՏԲ), հ.1, Երևան, 1986, էջ 1: «Աբաենի-Ապա-
հունիք» տեղանունը, հավանաբար, կապված է պահլավերեն ар՝ «ջուր» բա-
ռի հետ, որից հայերենում ունենք «Ապարահը»՝ «տեոատես, ամսական հո-
սում ունեցող» իմաստով: Աբաենի-Ապահունիքը գտնվում էր Արածանիի ա-
վսպանում և, հավանական է, երկրանունը ստուգաբանել «Ջրային երկիր» ի-
մասաով: 

58. ТУ, էջ 111: «Կիրինի-Կարինը», հավանաբար, կապված է Հայասայի Կա-
րաննիս(Ք.սւ. ХГУц.) թագավորի անվան հետ (Ադոնց Ն., Հայաստանի պատ-
մություն, էջ 35): Տեսակետը ճշմարտանման է, քանզի Հայասան ընդգրկում 
էր Բարձր Հայքի և Փոքր Հայքի տարածքները: Բացի այդ, Հայասայի արքա-
ներից մեկն էլ կրում էր Անիաս անունը, որն համադրելի է Դարանաղյաց Անի 
ամրոցի անվանը: Այսինքն, ակնհայտ է, որ Հայասայի թագավորների անուն-
ներով բնակավայրեր են անվանակոչվել: «Կիրինի» անվանումը հայասա-
կան՝ հայկական միջավայրի ծնունդ է: Դա խոսում է մի կարևոր հանգաման-
քի մասին ևս. Ք.սւ. XII դարում Հայասայի տարածքը ասորեստանցիների 
կողմից ընկալվում էր, որպես Նաիրի երկիր: 
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59. Ն. Ադոնցը Թիգլաթպալասար 1-ի հիշած Նաիրիի Նազաբիա, Անդիաբհ և 
Շուրուրիա երկրները նույնացնում է Պևինգհրյան աղյուսակի Նասաբիա, 
Անտաբե, Սորուո կայաններին, որ ընկած էին Ծումբից Բագավան հատվա-
ծում (Ադոնց Ն., Հայաստանի պատմություն, էջ 60-61): Հ.Սանանդյանը մեր-
ժում է սույն նույնացումներն ու տեղադրությունները (Манандян Я. A., նշվ. 
աշխ-, էջ 22-23): Այնուամենայնիվ, հետաքրքիր են համադրությունները, 
հնարավոր է, որ Իսումբո, Նասաբիա, Անտաբե, Սորուո հերթականությամբ 
հիշատակվող կայանները ցուցանեն Ծումբից տարբեր ուղղություններով 
գնացող ճանապարհները: 

60. ՀՀՇՏԲ, հ. 1, էջ 610: ՀՍՀ, հ.2, էջ 301: 
61. ՀՍՀ, հ.2, էջ 301: 
62. Նույն տեղում: 
63. ՀԱԲ, հ. 1, էջ 231: Այս ստուգաբանությունն ընդունելու դեպքում հայերեն 

«ապարասան, ապերասան» բաոի պահլավերենից փոխաոյալ լինելու տե-
սակետը պետք է կասկածի ենթարկել և առավել հավանական համարել 
պահլավերենում և հայերենում այդ բաոերի՝ հնդեվրոպական ընդհանրական 
լեզվից անցած լինելու տարբերակը: 

64. ՀՀՇՏԲ, հ. 2, քարտեզ «էրզրումի գավաո(էրգրումի նահանգ)»: 
65. ՀՀՇՏԲ, հ. 1, էջ 102: 
66. Այս դաշտը կրում է նաև Աղբերականը, Ադբհրականաք, Արծաթադբերան, 

Արծաթաղբերս, Արծաթադբյուր: Այն աոաջին անգամ հիշատակում է Ղ.-
Փարպեցին, ըստ որի դաշտի հիմնական անունը Արծաթաղբերս էբ:Այստեղ 
էր գտնվում պատմական Դու գյուղը (ՀՀՇՏԲ, հ. 1, էջ 162; Ղ. Փարպեցի, Հա-
յոց պատմություն, Ե., 1982, էջ 354, 355): 

67. Ղ. Փարպեցի, Հայոց պատմություն, էջ 374, 375: Ալվարի մասին մի քանի 
հիշատակություններ կան նաև 14-18-րդ դարերում: Հհտագսւյուն Ալվարը 
մտնում է էրզրումի նահանգի համանուն գավառի Բասենք գավառակի մեջ: 

68. ՀՀՇՏԲ, հ. 2, քարտեզ «էրզրումի գավառ(էրզրումի նահանգ)»; նաև էջ 850: 
Այստեղ է գտնվում Գերան դաշտը: 

69. ՀՀՇՏԲ, հ. 2, քարտեզ «էրզրումի գավառ(էրզրումի նահանգ)»; 
70. ՀՍՀ, հ 2, էջ 302; ՀՀՇՏԲ, h i , էջ 38: 
71. ՀՀՇՏԲ, հ 1, էջ 38: 
72. АВИИУ, 10 (ծան. 45): 
73. Ադոնց Ն., Հայաստանի պատմություն, էջ 79-80; Манандян Я.А., նշվ. աշխ., 

էջ 10, ծան.2: 
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1ГПՎՍԻU3Ա"|» ԱՐՏԱԿ 

Մ Ո Ռ Ա Ց Վ Ա Ծ Հ Ո Ւ Ն Ա Գ Ի Ր Մ Ի Հ Ո Ւ Շ Ա Ր Ձ Ա Ն 

Հուշարձանների ճակատագրերը, ինչպես մարդկանցս ու ժողովուրդ-
ներինը, բազմազան են լինում: Դրանցից շատերը չեն դիմանում ժամա-
նակի ոչնչացնող ազդեցությանը, մի մասը դարեր շարունակ հողածած-
կույթի տակ անհայտության մեջ մնալուց հետո հայտնաբերվում ու նոր 
կյանք է ստանում, որոշներն էլ հայտնաբերվում, սակայն անփութության 
կամ չար դիտավորության պատճառով ոչնչացվում ու մեկընդմիշտ ան-
հետանում են: 

XIX դարավերջին Կապպադովկիայի տարածքից' Կեսարիայի շրջա-
նից հայտնաբերվել է երկաթե սաղավարտաձև մի դիմակ՝ հունարեն ար-
ձանագրությամբ: Արձանագրությունը բաղկացած է երկու մասից, որի 
առաջին մասում ընթերցվում է՝ «Տիգրան թագավոր Հայ(ռց)»\ Գբակիր 
հուշարձանը 1891 թ. ուղարկվել է Կոստանդնոպոլիս1, որից հետո դրա 
մասին որևէ տեղեկություն հայտնի չէ: 

Արձանագրության առաջին (և, հավանաբար, միակ) հրապարակումը 
եղել է 1908 թվականին, սակայն այն չի մտել հայագիտության շրջանա-
ռության մեջ: Որքան էլ տարօրինակ է, այս ուշագրավ տեղեկությունը 
վրիպել է հայագետների ուշադրությունից, որի պատճառը, թերևս, տեղե-
կության հրապարակումն է ոչ շատ հայտնի մի ժողովածուի էջերում2: 

Արձանագրության երկու հատվածներն ունեն հետևյալ տեսքը. 

(ա) 
Т Е К 
PANBA 
ЕЕЛЕА 
LAPMAN 
(Բ) 
АПОКТНЕЕОЕ.КОШОУ.ЕФеАЕАЕОГГЕЕАРАЕ. 
XIAIAAAIL.nENTAK 
OLIAX APANTAPIO 
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Արձանագրության հատվածները գրված են ոչ գրագետ հունարենով 
ե, չնայած փոքրածավալ լինելուն, բավականին բարդություններ են ա-
ռաջացնում ընթերցման ժամանակ: Սեր խնդրանքով խրթին այս հատ-
վածները հունարենից թարգմանեց անտիկ դարաշրջանի մասնագետ, 
պատմական գիտությունների թեկնածու Արմեն Խաչիկյանը, որը շնոր-
հակալությամբ ներկայացնում ենք ստորև. 

(ա) 
TEKPAN Տիգրան 
ВАЕЕЛЕАЕ արքա 
APMAN Հայ(ոց) 
(P) 
АПОКТНЕЕОЕ. հարգված 
KOEMOY. մարդկանց կողմից 
ЕФ0АЕАЕ ճանաչված (?) 
OYTE առանց իսկ 
EAPAIE. քառասուն (?) 
XIAIAAAIE. հագար 
ПЕЫТАК0Е1АЕ հինգհարյուր 
APANTAPIO (անգամ պասով) մաքրված (լինելու) 
Մահվան դիմակների կիրառությունը բավական տարածված է Հին 

Աշխարհում (Եգիպտոս, Սիկենք, Իրան, Ասորեստան, նաև Մեքսիկա և 
այլն) և կապվել է անդրաշխարհի հետ առնչվող հավատալիքներին: Մա-
կայն այդ ծիսակարգը լիովին բացակայում է Հայաստանում, ինչից, 
թերևս, կարելի է ենթադրել որ թաղվողը՝ եղել է ոչ հայազգի, Հայոց ար-
քայի օտարազգի զորավարներից մեկը: 

Տառասխալների առկայությունից, ոչ գրագետ հունարենով գրությու-
նից կարելի է ենթադրել, որ գրության կազմողը չի եղել ո՛չ հույն, ո՛չ էլ հայ 
(հակառակ դեպքում արքայանունը ճիշտ կգրվեր): Ելնելով երկրանվան 
Annan գրելաձևից հնարավոր է ենթադրել, որ գրության կազմողը ունեն-
ցել է սեմական ծագում: 

Ո՞վ կարող էր լինել արձանագրության մեջ նշվող Հայոց արքա Տիգ-
րանը: 

Մեր պատմությունից հայտնի այդ անունը կրող առաջին արքան 
Ք.ւս. 6-րդ դարում իշխած Տիգրան Երվանդյանն է: Նրա թեկնածությունը 
բացառվում է այն պարզ պատճառով, որ նրա օրոք այդ ժամանակաշրջա-
նում հունարենը չի կիրառվել մեր տարածաշրջանում: 

Տիգրան Բ-ի հոր՝ Տիրան-Տիգրան Ափ Կապադովկիայում լինելու մա-
սին որևէ տեղեկություն չունենք: 
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Հունագիր հուշարձանը կարող էր վերաբերել Տիգրան Բ-ի իշխանութ-
յան ժամանակաշրջանին, ավելի որոշակի՝ Սիհրդատ Եվպատորի դաշ-
նակցությամբ նրա կապադովկիական արշավանքների (Ք.սւ. 93 և 91 
թթ.) տարիներին3: Եթե այս կարծիքը հաստատվի, հունագիր հուշարձա-
նը կարող է համարվել նշված արշավանքների մասին առայժմ հայտնի 
միակ նյութական վկայությունը: 

Չի բացառվում, սակայն, որ հունագիր հուշարձանը կապված լինի 
Տիգրան Գ-ի, որը Ք.ա. 20 թվականին Հռոմի կողմից ոսլղարկվհց Հայաս-
տան4, կամ Հայոց գահին հավակնող հռոմեական դրածոներ Տիգրան Ե-
ի (մոտ 6 թ.)5 և Տիգրան Զ-ի (60-61 թթ.) հետ6, որոնք անցել են Կապսւ-
դովկիայով: 

Ավարտելով այս համառոտ հաղորդումը՝ նշենք, որ հավելյալ փաս-
տերի բացակայությունն առայժմ հնարավորություն չի տալիս ստույգ ո-
րոշելու Հայոց արքա Տիգրանի ինքնությունը: Սակայն Հայոց արքայի 
անունով արձանագրված մահադիմակի գտնվելը Կապպադովկիայից 
ինքնին ուշագրավ երևույթ է, և մեր հաղորդման հիմնական նպատակն 
այդ երևույթին ու հանիրավի մոռացված հունագիր հուշարձանին մաս-
նագիտական շրջանակների ուշադրության հրավիրումն է: 

MOVSISYAN ARTAK 

A FORGOTTEN GREEK-WRITTEN MONUMENT 
(Summary) 

In 1891 was published an information about the iron mask in form of the helmet 
with two Greek inscriptions from Kesaria, but attention to the publication was not 
allocated. 

In present article are considered some questions concerning of the belonging, time 
of creation and other details about the Greek-written monument. 
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Հ Ա Կ Ո Բ Յ Ա Ն ԱՐՍԵՆ 

Ա Ր Ե Վ Ե Լ Յ Ա Ն Ա Յ Ս Ր Կ Ո Վ Կ Ա Ա Ո Ւ Մ Հ Ա Յ Կ Ա Կ Ա Ն 
Ե Վ Ի Ր Ա Ն Ա Կ Ա Ն Է Թ Ն Ո Մ Շ Ա Կ Ո Ւ Թ Ա Յ Ի Ն 

Ն Ե Ր Դ Ր Ո Ւ Մ Ն Ե Ր Ի Շ Ո Ւ Ր Ջ 
(Մի խ մ բ ի ձ և ա վ ո ր մ ա ն օ ր ի ն ա կ ո վ ) 

Հայ-իրանական բազմադարյան առնչությունները իրենց մեջ ներա-
ռում են էթնիկ, մշակութային փոխներթափանցումների, փոխազդեցութ-
յունների տարաբնույթ դրսևորումներ: Դրանցից են նաև հայկական ու ի-
րանական հանրությունների պատմական հայրենիքներից դուրս 
գտնվող տարածքներում նրանց առնչությունների կոնկրետ դեպքերը: 
Այդպիսի ռեգիոննեբից է արևելյան Այսբկովկասը կամ պատմական 
Բուն Աղվանքը, որի էթնոմշակութային ու էթնոքաղաքական զարգացում-
ների մեջ կարևոր դեր են խաղացել թե' հայկական, թե' իրանական շեր-
տերը: 

Արևելյան Այսրկովկւսսում հայ-իրանական փոխազդհցություննհրի 
հետաքրքիր օրինակ են հանդիսանում թաթախոս հայերը, որոնց պատ-
մական աշխարհագրությունն ընդգրկում է Դաղստանի հարավից Ապշե-
րոն ընկած տարածքը և խմբի ձևավորման արմատները, մշակութային, 
էթնիկ, քաղաքական, սոցիալական նախադրյալներն ու զարգացումները 
կապված են ռեգիոնում դեռևս վաղ միջնադարից առկա հայկական ու ի-
րանական էթնոմշակութային ներդրումների, դրանց հարաբերակցութ-
յան ու ազդեցության հարցերի հետ: 

Իրանական ազդեցություն: Թաթախոս հայերի ձևավորման խնդիր-
ներն անմիջականորեն առնչվում են իրանական այն շերտի հետ, որոնք 
համարվում են ներկայիս թաթերի նախնիները, և այս տարածաշրջա-
նում հաստատվել են Սասանյանների օրոք, ուստի իրանական ազդե-
ցության խնդիրը էթնիկ ներկայության իմաստով դիտարկում ենք հենց 
այդ ժամանակաշրջանից սկսած: 

226թ. Իրանում իշխանության անցած Սասանյան հարստությունը 
սկգբից ևեթ քայլեր ձեռնարկեց տերության սահմաններն ընդարձակելու 
և հարևան երկրների վրա իր ազդեցությունը տարածելու ուղղությամբ: 
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Շապուհ I-ին /241-272թթ./ ենթակա երկրների ցանկում նշվում է նաե 
Աղվսւնքը /ներառյալ հվ. Դաղստանը/: Նրա իշխանությունը տարածվում 
է մինչև «Աղվանից դուռ»1: Այս տարածքներում Շապուհ 1-ի նախաձեռ-
նությամբ կառուցվում են զրադաշտական տաճարներ, սկսվում է տա-
րածվել զրադաշտականություն : Այդ ժամանակաշրջանում, սակայն, ա-
մուր ռազմաքաղաքական ներկայություն հաստատել այդ շրջատարած-
քում Սասանյաններին չի հաջողվում և 4-5-րդ դդ «Աղվանից դռնով» 
անցնում և Այսրկովկաս ու Առաջավոր Ասիա են արշավում մազքութնե-
րը, հոները3: 

Սասանյան Իրանի ազդեցությունը արևելյան Ասրկովկասում ուժե-
ղացավ 5-րդ դարից, Աղվանից մարզպանության կազմավորման շրջա-
նից սկսած: Աղվանից մարզպանության կազմավորումը, որի մեջ 
սկզբնապես մտնում էին Աղվանից, Լփնւսց, Բաղասականի թագավո-
րությունները, հայկական Աբցախ-Ուտիքը, ինչպես նաև Հազկհրտ П-ի 
/439-457թթ./ վարչական ռեֆորմների արդյունքում մերձկասպյան շրջա-
նում, Դերբենդից Կուր ընկած տարածքում ձևավորված աբևելաաղվա֊ 
նական ցեղերի կամ ժողովուրդների մոտ մեկ տասնյակ թսւգավորութ-
յուններ: Այդ ցեղերի կամ ժողովուրդների առաջնորդներին թագավորա-
կան տիտղոսներ շնորհեց Հազկեբտ П-ը՝ նպատակ ունենալով արևելայն 
Այսբկովկասոմ հուսալի հենարաններ ունենալ և նրանց ուժերը օգտա-
գործել Դերբենտ - Ձողի պաշտպնության համար4: Սասանյանների հա-
մար այս շրջանի կարևորությունը ընդգծվում էր նաև նրանով, որ մարզ-
պանության կենտրոն դարձավ Չողը, և Աղվանից մարզպան Սեբուխտը 
հայտնի էր «Չողա մարզպան» տիտղոսով: Սարզպանության կենտրոն 
լինեւը, տերության համար ստրատեգիական նշանակություն ունենալը 
ենթադրում էր նաև պարսկական ռազմաքաղաքական և ծառայական 
անձնակազմի, կայազորների առկայություն: Պարսկական կայազորներ 
էին հաստատվել նաև Աղվանքի այլ քաղաքներում ու բերդերում5: Հազ-
կեբտ П-ի քաղաքականությունը Այսբկովկասում բնութագրվում է նաև 
քրիստոնյաների հալածանքներով, զրադաշտականության տարած-
մամբ: Աղվանքի քաղաքներում ու ամրոցներում պարսկական կայազոր-
ների հետ մեկտեղ հաստատվում են նաև զրադաշտական կրոնի սպա-
սավորներ, կառուցվում են զրադաշտական տաճարներ, ուժեղացվում է 
նաև պարսկական ռազմական ներկայությունը6: Իրանի դիրքերի ամ-
րապնդումն այս շրջատաբածքում ընթանում էր ոչ միայն ռազմաքաղա-
քական միջոցառումներով, այլև պաշտպանական համակարգերի կա-
ռուցմամբ, և Հազկերտ П-ի օրոք պաշտպանական ամրություններ են 
կառուցվում նաև Դերբենտ- Ձողում7: 
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Աղվանից մարզպանության ձևավորման շրջանում Դերբենդ - Չոդի 
պաշտպանությանը մասնակցում էին նաև հայ նախարարներն իրենց 
զորաջոկւստներով : 

Հազկհրտ 11-ին հաջորդած Պերոգի /459-484թթ./ օրոք շարունակվեց 
Իրանի դիրքերի ամրապնդումը արևելյան Այսրկովկասում: Աղվանքում 
հակաիրանական ապստամբության ճնշումից հետո Պերոզը վերացրեց 
Աղվանից թագավորությունը /461թ./, ինչպես նաև մարզպանության մեջ 
մտնող մյուս տեղական թագավորությունները: Այս ամենի հետևանքով 
մարզպանությունը դարձավ վարչականորեն ավելի միաձույլ և կենտրո-
նացված9: Պհրոգը. թերևս, որոշ շինարարական աշխատանքներ ձեռ-
նարկեց նաևԴերրենտում10: 

Իրանի ազդեցությունը արևելյան Այսրկովկասռւմ աճեց հատկապես 
Կավատ կամ Կուբադ I / 488-531թթ./ և Խոսրով I Անուշիրվանի /531-
579թթ./ օրոք: 

Կուբադ 1-ի օրոք արևելյան Այսրկովկասռւմ կառուցվեցին պաշտպա-
նական հզոր համակարգեր. «Բարմակյսւն պատը» /ներկայիս Ադրբեջսւ-
նի Խիգի շրջանում/, դրանից հյուսիս գտնվող «Շարրանյան» կամ «Ա-
րուզդ- Կավաղյան» պարիսպները՛ : Դերբենտ - Ձողի շրջանում նույն-
պես կառուցվեցին պաշտպանական կառույցներ12: Կուբադ 1-ի ձեռնար-
կած միջոցառումներից էր նաև իրանական բնակչության վերաբնակե-
ցումը, նոր բնակավայրերի հիմաղրումը այս շրջատարածքում: Ըստ 
«Դերբենտ Նամետի՝ Կուբադ 1-ը «կառուցեց քաղաքներ» և «ֆաբսական 
նահանգներից» բնակչություն վերաբնակեցրեց այս շարջատարած-
քում13: Կուբադ 1-ի հիմնած քաղաքներից է համարվում Ղուբա կամ Կու-
բա քաղաքը Ագբբեջանում' : Մեկ այլ տեղեկության համաձայն՝ Կուբադ 
1-ը Դերբհնդում բնակեցնում է Իրանի «ներքին շրջաններից» տեղա-
փոխված, «իր ազգից» 3000 ընտանիքներ15: 

Այս տարածաշրջանում Իրանի դիրքերի ամրապնդումը շարունակ-
վեց նաև Սասանյան հարստության հզոր տիրակալ Խոսրով I Անուշիր-
վանի /531-579թթ./ օրոք: Այդ նպատակով նա ձեռնարկեց մի շարք քա-
ղաքական, վարչական միջոցառումներ՝ դրա հետ միասին իրականաց-
նելով պաշտպանական համակարգերի շինարարություն հս. - աևլ. Այսր-
կովկասռւմ, հվ. Դաղստանում: Նրա օրոք կառուցվեց Դերբենդի պաշտ-
պանական համալիրը /547 կամ 569թ./, որը դարձավ հուսալի պատվար 
տերության հյուսիսային սահմանի այս հատվածում : Համարվում է, որ 
դեռևս հոր՝ Կուբադ 1-ի օրոք Անուշիրվանը գտնվում էր Դերբհնդում և հոր 
թույլտվությամբ կառուցում է «360 ամրոցներ և քաղաքներ», որտեղ բնա-
կեցնում է «պարսկական շրջաններից» բերված վերաբնակիչներին1: 

Ըստ տեղեկությունների՝ Ղայթախում հաստատվում է Գիլյանից և 
Քաշւսնից բերված իրանական բնակչություն, Թաբասաբանում՝ Թաբւս-
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[փստանից և Սպահանից, վերջիններս կազմում էին Դերրենդի շրջանի 
լավագույն զորամիավորումները, Ագրանում բնակեցվեցին Խորասանից, 
իսկ Սուսկուրում, Ախտիում, Կյուրինյան տարածքներում՝ Ֆարսից բեր-
ված վերաբնակիչներ18: Ախտիում իրանական բնակչության և զորաջո-
կատների հետ միասին այստեղ հաստատվում է նաև Սասանյան տոհմի 
ներկայացուցիչներից մեկը, և Սասանյանների հետնորդները այստեղ 
կառավարում էին մինչև 8-րդ դարը19: 

Սասանյանների հյուսիսային սահմանի այս հատվածում հաստատ-
ված «պահապանները» /զինվորականություն, ռազմական խավը/ 
գտնվում էին սոցիալական արտոնյալ պայմաններում: Տրամադրվում 
էին հողատարածքներ, որտեղ բնակվող ազատ համայնականների հաշ-
վին ապահովվում էր նրանց գոյությունը20: Մյուս կողմից, համաձայն հին 
ավանդույթի, զինապարտ էին համարվում և կոչված էին ռազմական ծա-
ռայության իրանական համայնքները, իսկ հարկային բեռը ծանրանում 
էր ոչ իրանական բնակչության վրա ': 

Վերը նշվածից կարելի է եզրակացնել որ այս տարածքներում իրա-
նական բնակչության և ռազմական խավի միջոցով ստեղծվում էին ռազ-
մականացված բնակավայր-զաղութներ: Դրանց ազդեցության ու ներ-
կայության մասին է խոսում նաև հվ. Դաղստանի տեղանվանական հա-
մակարգում առկա ուժեղ իրանական շերտը22: Եղած տեղեկությունները, 
թեև ոչ ամբողջությամբ, սակայն պատկերացում են տալիս էթնիկ այդ 
տեղաշարժերի մասին և մատնանշում, որ վերաբնակեցման հիմնական 
ուղղություններից էր /եթե ոչ հիմնականը/ հս. արևելյան Այսրկովկասը 
/Դերբենդ, հվ. Դաղստան/: 

Խոսրով I Անուշիրվանի ձեռնարկների թվում էր նաև վասալական իշ-
խանությունների կամ թագավոբություննեբի կազմակերպումը Սասան-
յան տերության այս հատվածում: Ինչպես արդեն ասվեց, այս քաղաքա-
կանությունը սկզբնավորվել էր դեռևս Հազկեբտ П- ի օրոք23: Խոսրով IU-
նուշիրվանի օրոք կազմավորված այդ իշխանությունների կամ թագավո-
րությունների մի մասը, թերևս, կառավարվում էր իրանական եկվոր վեր-
նախավի կամ դինաստիաների կողմից : Սասանյաններին ենթակա պե-
տական այդ կազմավորումների շարքում հիշատակվում է նաև Շիբվա-
նը, որի կառավարող Շիբվանշահեբը ունեին իրանական ծագում, թերևս 
նաև ազգակցական կապեր Սասանյանների հետ25: Շուտով Շիբվանշա-
հեբը իրենց իշխանությանը միացրին նաև Դերբենդը՝ հարակից տա-
րածքներով26: Այն Շիրվանի կազմում էր նաև արաբական արշավանք-
ների նախօրեին, դրանց շրջանում և համարվում էր շիբվանշահեբի ժա-
ռանգական տիրույթ27: Նման իրավիճակը պահպանվեց հիմնականում 
մինչև արաբական արշավանքները և արաբական տիրապետության 
հաստատումը արևելյան Այսրկովկասում: 
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5-6-րդ դդ. Իրանի քաղաքական դիրքերի ամրապնդումը արևելյան 
Այսրկովկասում բնականաբար իր հետ պետք է բերեր նաե լեգամշակու-
թային ազդեցության տարածում ե ուժեղացում: Վերը նշված խնդրի 
քննարկման առումով կարևորվում է տեղական քաղաքական, էթնոմշա-
կութային միջավայրի գործոնը, այսինքն՝ ինչպիսի՞ պայմաններում էին 
ընթանում նշված գործընթացները և արդյո՞ք այն նպաստում էր իրանա-
կան մշակույթի տարածմանը: 

Արևելյան Այսրկովկասը բնակեցված էր հիմնականում կովկասյան 
ծագում ունեցող աղվանական ցեղերով կամ ժողովուրդներով, որոնք 
դեռևս գտնվում էին միասնական էթնիկ հանրության ձևավորման ճանա-
պարհին, ունեին ամորֆ պետական կազմավորումներ: Քաղաքական 
թույլ կաոուցվածքով, էթնիկապես տարանջատված կամ չկոնսոլիդսւց-
ված արևելակովկասյան միջավայրում դյուրությամբ մեծ ազդեցություն 
կարող էր ունենալ և գերակա դիրք գրավել քաղաքական իշխանությամբ 
օժտված կամ ամուր հենարան ունեցող մշակույթը: 5-6-րղ դդ. նման գոր-
ծառույթ արևելայն Այսրկովկասում ունեցավ իրանական մշակույթը, որի 
ազդեցության աճը, տարածումը այս շբջատարածքում պայմանավոր-
ված էր Սասանյանների հետևողական և նպատակաուղղված քաղաքա-
կանությամբ: 

Իրանական ռազմածառայական խավի գոյությունը, իրանական 
ծագմամբ դինաստիաները, զրադաշտականության տարածումը, վերջա-
պես էթնիկ իրանցի վերաբնակիչների առկայությունը ամուր հենարան 
էին ծառայում իրանական մշակույթի, Սասանյան Իրանի և զրադաշտա-
կան կրոնի պաշտոնական լեզվի՝ պարսկերենի /միջին պարսկերենի կամ 
պահլավերենի/ տարածման համար: Այն հանդիսանում էր գրական լե-
զու, օգտագործվում էր վարչական, առևտրատնտեսական, կրոնական ո-
լռրտներում /դրա դրսևորումներից է նաև Դեբբենդում պահլավերեն ար-
ձանագրությունների առատությունը/28 Միաժամանակ իրանական վեր-
նախավի առկայությունը ենթադրում էր դրա կիրառում սոցիալական 
բարձր շերտերում, իսկ իրանցի վերաբնակիչների գոյությունը դրա հա-
մար ամուր և տևական հիմք էր ապահովում, նպաստում իրանական լեզ-
վի և մշակույթի տարածմանը արևելակովկասյան միջւսվայյամ: Իրա-
նական լհզվամշակութային ազդեցության գերակա դերը ապահովվում 
էր քաղաքական իշխանութայն աջակցությամբ: 

Ըստ էության 5-6-րդ - 16-րդ դդ. արևելյան Այսրկովկասում, չնայած 
տարաբնույթ քաղաքական, դավանական փոփոխություններին, գերա-
կայում էր իրանական ազդեցությունը: Երկրամասը կառավարում էր և 
սոցիալական վերնախավը կազմում էր իրանական տարրը, գոյություն 
ուներ նաև էթնիկական իրանական հոծ զանգված: Վերը նշված հանգա-
մանքներով պայմանավորված «ֆարսերենը» գործածվում էր թե' վերնա-
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խավում և թե' համարվում էր «ընդհանուր գործածության» լեզու Առա-
նում ու Շիրվանում: Այդ ազդեցությունը որոշ փոփոխություններով պահ-
պանվեց մինչև 15-16-րդ դդ-, երբ Արևելայն Այսրկովկասը հայտնվեց 
ղզյբաշների տիրապետության ներքո, ընդ որում թեև այն քաղաքկանա-
պես Իրանի կազմում էր գտնվում, սակայն ղզլբսւշական իշխանությունը 
իր հետ բերում էր թյուրքական սոցիալական վերնախավի և քոչվոր 
տարրի հաստատում գրավված տարածքներում: 16-րդ դ ղզլբաշները 
վերացնում են Շիրվանշահերի իրանական դինաստիան և ողջ շիրվւսն-
յան վերնախավը, երկրամասի սոցիալական վերնախավը սկսվում է ձ-
ևավորվելբնականաբար թուրքական ռազմաքաղաքական տարրից: 

Հայկական ազդեցություն: Պատմական տարբեր ժամանակաշրջա-
նում, ինչպես ցույց են տափս փաստերը, արևելյան Այսրկովկասում ակ-
տիվ դերակատարում է ունեցել նաև հայկական մշակութային, քաղաքա-
կան, էթնիկ տարրը: 

Սի մասով լինելով այսրկովկասյան երկիր՝ Հայաստանը անտարբեր 
չէր կարող լինել ճորա լեռնանցքի պաշտպանության գործում, և, ինչպես 
հաղորդում է Ստեփանոս Օրբելյանը, հայոց Վաղարշակ / Տրդատ I/ թա-
գավորը Սիսականներին հանձնարարում է «պատերազմով շարունակ 
դեմ կանգնել Հոնաց դռանը»29: 

Վրաստանի մարզպան եղած ժամանակ Վասակ Սյունին էր ապահո-
վում այդ լեռնանցքի պաշտպանությունը30 և հետագայում ևս մասնակ-
ցություն ուներ այդ գործին31: ճիշտ է, դրանք արդեն Սասանյան Իրանի 
միջոցառումներն էին, սակայն հայկական տարրի օգտագործումը նման 
նպատակներով նորություն չէր Իրանի համար, և 5-րդ դ., ինչպես հաղոր-
դում է Եղիշեն, «Հոնաց պահակի» պաշտպանությանը նաև հայ նախա-
րարներն էին մասնակցում32: Դա այն ժամանակշրջանն էր, երբ ձևա-
վորվում էր Աղվանից մարզպանությունը, և Իրանը ակտիվ միջոցառում-
ներ էր ձեռնարկում Դեբբենդ - Ձողի պաշտպանության համար՝ ներգրա-
վելով տեղական ուժեր, տեղագրելով պարսկական կայազորներ: 

Քրիստոնեության տարածման հետ կապված շրջատարածքռւմ զգա-
լի հետք թողեց հատկապես հայկական մշակութային ազդեցությունը: 

4-րդ դ. Հայաստանում քրիստոնեության ընդունումից հետո, Աղվա-
նից թագավորությունը նույնպես այն ընդունեց որպես պետական կրոն: 
Պետք է ասել, որ այս ժամանակաշրջանում քրիստոնեության տարածու-
մը Իբերիայում, Աղվանքում անմիջականորեն կապված էր Հայաստանի 
հետ և կովկասյան այս երկրներում ձևավորված եկեղեցիները, փաստո-
րեն, վարչականորեն և դավանաբանորեն Հայոց եկեղեցու մասն էին 
կազմում 3: Քրիստոնեության տարածումը իր հետ բերում էր մշակութա-
յին փոփոխություններ, հայերենի կիրառումը որպես ժամասացության 
լեզու, քրիստոնյա բնակչության ընդգրկումը հայկական մշակույթի ո-
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լորտ: Քրիստոնեության տարածումը, դրա հետ կապված մշակութային 
փոփոխությունները, սակայն, տևական ժամանակ և ազդեցություն էին 
ենթադրում: Շ ա տ ժամանակ քրիստոնեության քարոզչությունը հանդի-
պում էր խոչընդոտների, հարկ էր լինում կրկին միսիոներական գործու-
նեութուն ծավալել նախկինում անվանապես քրիստոնյա դարձած 
շրջաններում 

Հյուսիս-արևելայն Այսրկովկասում՝ Մադքթաց երկրռւմ քրիստոնեութ-
յան տարածումը հանդիպեց խոչընդոտների: Ինչպես հաղորդում են հայ 
մատենագիրները /Փավստոս Բյուզանդ, Մովսես Խորենացի, Մովսես 
Կադանկատվացի/ Գրիգոր Լուսավորչի թոռ, Աղվանից կաթողիկոս Գրի-
գորիսը քարոզչական գործունեություն է ծավալում մազքութների մոտ, 
սակայն նրանց Սանեսան թագավորի հրամանով տանջամահ է արվում 
Վատնյա դաշտում /Դերբենտից հարավ/34: Ինչպես հաղորդում է Մովսես 
Կաղանկատվացին, քրիստոյա դարձած Սանեսանի որդիները՝ Մովսեսը, 
Դանիհլր, Եղիան, մոտ 3870 տղամարդկանց հետ հեռացան Արցախ, 
Դիզափայտ լեռան վրա «խոտաճարակ կյանքով ապրելու», սակայն հե-
տապնդելով նրանց՝ Սանհսանը բոլորին սրի է քաշում Տ: 

5-րդ դ. Աղվանքում, որը 4-րդ դ ընդունել էր քրիստոնեություն, ակտիվ 
մշակութային, քարոզչական գործունեություն ծավալեց Մեսրոպ Մաշտո-
ցը: Նա տեղական բարբառներից մեկի հիման վրա ստեղծեց Աղվանից 
այբուբենը, սակայն Մաշտոցի մշակութային առաքելությունը աղվանա-
կան միջավայրի վերը նշված առանձնահատկություններով պայմանա-
վորված հաջողություն չունեցավ, այբուբենը գործնականում գրեթե չկի-
րառվեց և ընդհանրական գրական աղվանական լեզու չստեղծվեց36: 

428թ. Արշակունյաց հարստության վերացումից հետո Մասանյան 
արքունիքը Հայաստանից անջատում և նոր ձևավորվող Աղվանից մարզ-
պանությանն է կցում Ուտիքը37: 

449-451թթ. Հայաստանում բռնկված հակապարսկական ապստամ-
բությունը տարածվեց նաև Աղվանից մարզպանությունում, որտեղ, ինչ-
պես արդեն նշվել է, Հազկերտ П-ը ևս փորձում էր բռնի տարածել զրա-
դաշտականություն: Օգնության հասնելով ապստամբած Աղվանքին՝ 
Վարդան Մամիկոնյանի գլխավորած հայկական զորագունդը Խաղխա-
ղի ճակատմարտում պարտության է մատնում մարզպան Մեբուխտի 
գլխավորած պարսկական զորաբանակը: Այնուհետև տեղական ուժերի 
հետ համատեղ ռազմական գործողություններ են ծավալվում մարզպա-
նության տարածքում, և հայ- աղվանական միացյալ ուժերը ջախջախում 
են ճորա պահակի պարսկական կայազորները : Կարևոր այդ հանգույ-
ցի պաշտպանությունը հանձնելով Աղվանից թագավորական տան ներ-
կայացուցիչներից Վահանին, դաշինք կնքելով հոների հետ, Վարդան 
Մամիկռնյանը վերադառնում է Հայաստան39: Այս դեպքերի կապակ-
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ցությամբ, թհրես, հայկական որոշ ուժեր մնացին և ներգրավվեցին ճո-
րա պահակի պաշտպանությանը: 

450-451թթ. հակապարսկական ապստամաբության ճնշումից հետո 
Սասանյանները Հայաստանից անջատում ու Աղվանից մարզպանութ-
յանն են միացնում նաև Արցախը40: Կուրի աջափնյակի հայկական տա-
րածքների՝ Արցախ- Ուտիքի կցումը Աղվանից մարզպանությանը իր հետ 
բերում էր նաև հայկական տարրի դիրքերի ամրապնդմանը և ուժեղաց-
մանը Աղվանքի քաղաքական, մշակութային ոլորտներում41: 

Աղվանից մարզպանության կազմավորումը, ինչպես արդեն ասվել է, 
իր հետ բերում էր նաև վարչական փոփոխություններ: Համարվում է, որ 
5-րդ դարում, այդ կապակցությամբ Աղվանից եկեղեցու կենտրոնը Կա-
պաղակից տեղափոխվում է Չող և այդտեղ մնում մինչև 552թիվը42: 

Աղվանից կաթողիկոսության Չողում հաստատվելը ցույց էր տափս 
այդ տարածքում քրիստոնեական ավանդույթների առկայության մասին, 
մյուս կողմից դա շարունակությունն էր այն հանգամանքի, որ ըստ միջ-
նադարյան ավանդույթի՝ հոգևոր իշխանության նստավայրը պետք է լի-
ներ քաղաքական կենտրոնում կամ նրա մոտ: Ձողում Աղվանից կաթո-
ղիկոսությունը մնում է մինչև 552 թ., երբ հյուսիսից ներխուժումների 
սպառնալիքի ներքո այն տեղափոխվում է Պարտավ43: Հետաքրքրական 
է, որ հենց այս ժամանակաշրջանում / 6-րդ դ./, Դերբենդի պաշտպանա-
կան համակարգի շինարարության ժամանակ, կառուցման նույն եղա-
նակով ու ձևով Դերբենդում եկեղեցի է կառուցվում: Ըստ ավանդության՝ 
այս տաճարը, որն այդ ժամանակաշրջանի քրիստոնեական ընդարձակ 
կառույցներից էր, կրում էր Գրիգորիսի անունը, և հետագայում արաբնե-
րը այն մզկիթ են դարձնում /ներկայումս Ջումա մզկիթը/4: Քրիստոնեա-
կան տաճարի կառուցման փաստը այգ ժամանակաշրջանում և այդ 
վայրում վկայում է քրիստոնյա բնակչության առկայության ու ազդե-
ցության մասին, մյուս կողմից կարող է ցույց տալ, որ վերաբնակեցման 
ակտիվ տարածքում գտնվող Դերբենդում այդ շերտը սկսում է աճել ի 
հաշիվ հայ կամ քրիստոնյա բնակչության: Խոսրով Անուշիրվանի այս 
ձեռնարկների կապակցությամբ արաբական աղբյուրները հետաքրքիր 
տեղեկություններ են հաղորդում: 

9-րդ դ. արաբ հեղինակ Բալաձորին նշում է, որ Խոսրով Անուշիրվա-
նը իր կառուցած վայրերում՝ Շաբիրանում, Մասկատում, Բաբ ալ Աբվա-
բում բնակեցրեց ժողովուրդ, որին նա կոչում էր սիյասիջիԸԼ/ծ/745: 9-10-րդ 
դ պատմիչ Իբն ալ Ֆակիհը հաղորդում է, որ Դերբենդի պարիսպների 
վրա կան «7 անցքեր, որոնցից յուրաքանչյուրի առաջ շինված է մի քա-
ղաք, և նրանց մեջ ապրում են պարսիկ զորականներ, որոնք կոչվում են 
ՍիյասիկիաՕԸեթ> և ավելացնում է.«Ասում են, որ Հայաստանի բնակիչ 
տղամարդիկ պարտավոր են պաշտպանել այդ պարիսպները և դար-
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պասնհրը»46: Սնկ այլ հեղինակ՝ Կուդաման/ 9-10-րդ դ./ գրում Ւ. որ Անու-
շիրվանը հիմնեց Շաբրան, Մասկատ, Բաբ ալԱբվաբ քաղաքները և այդ 
վայրերում բնակեցրեց իր զորքի մեջ գտնվող սիյասիջինների ջոկատնե-
րը47: Նույն դեպքերն է նկարագրում 12-13-րդ դ. հեղինակ Ցակուտ ալ 
Համավին, որը Խոսրով Անուշիրվանի ձեռնարկների մասին տեղեկաց-
նում է «...հետո կառուցեց Բաբ ալԱբվաբը /Դերբենդը - Ա. Հ./, որը Աբ-
վաբ կոչվեց, որովհետև շինված էր լեռնային անցքի վրա և այդ վայրե-
րում բնակեցրեց Մայասաջին կոչված մի ժողովուրդ»4*: 

Արաբ հեղինակների այս հիշատակությունները 1սիյասիջիԸնեյւ, սի-
յասիկիաններ, ՍայասաջիԸԸեր/Щատելէ դեռևս Ն. Ադոնցը և կարծիք 
հայտնել, որ գրանցում հիշատակվում են սյունեցիները: Նա նշում է, որ 
«սիսսփկին» ձևը դա «սիսսւկանի» հոգնակի արաբացված ձևն է, իսկ 
բառը վերցված է հին պարսկական աղբյուրից / Իբն Ֆակիհը նշում է, որ 
իր տեղեկությունը վերցրել է Ահմեդ իբն Վադիխ Սպահանցուց/, իսկ ա-
րաբական ձևը Սիսաջան և սիասիջին է: Ն. Ադոնցը մեջ է բերում նաև 
Ատ. Օրբելյանի այն տեղեկությունը, ըստ որի Վաղարշակ թագավորը 
Սիսական տոհմին հանձնեց արքայական զորքերի բարձր հրամանա-
տարության իրավունքը՝ պայմանով, որ նրանք «ընդդեմ կալ հանապազ 
պատերազնաւ դրանն Հոնաց, որոյ անունն առաջոյն Սիսան կոչիւր» և 
մատնանշում, որ դա պատմական այն փաստի արձագանքն էր, որ այդ 
դոները պաշտպանում էին Սիսանի /Սյունիքի/ հայերը՝ դրան ավելացնե-
լով Ղազար Փարպեցու մոտ եղած այն վկայությունը, ըստ որի Իբերիայի 
մարզպան եղած ժամանակ Վասակ Սյունին հսկում էր նաև Դերբենդի 
անցքը49: 

Խնդրին անդրադարձել է նաև Ս. Երեմյանը, այն քննարկելով պատ-
մական լայն հենքի վրա: Նա դիտարկում է Սյունիքի նախարական տան 
տեղն ու դերը Սասանյանների կովկասյան քաղաքականության մեջ, 
նշում, որ Վրաստանի մարզպան եղած ժամանակ Վասակ Սյունու ձեռ-
քում էր գտնվում Դերբենդ- Ձողի պաշտպանությունը, իսկ 6-րդ դ կեսե-
րին Սյունյաց իշխանները անմիջականորեն ենթարկվում էին Փայտա-
կարանռւմ գտնվող պարսկական հյուսիսային բանակի հրամանատա-
րությանը, որի գլխավոր խնդիրը կովկասյան լեռնանցքների պաշտպա-
նությունն էր, և 5-6-րդ դդ Սյունյաց նախարարական տան պարսկամետ 
կողմորոշումը հնարավորություն էր տափս նրանց իրենց տեղն ու դիրքը 
Սասանյան արքունիքում բարձրացնելու համար և նպաստավոր պայ-
մաններ ապահովում ներգրավվելու Դերբենտ- Ձողի պաշտպանությա-
նը՝ Սասանյան Իրանի կարևորագույն այս ձեռնարկին, մանավանդ որ 
հայկական ուժերի օգտագործումն այդ նպատակով նորություն չէր 
պարսկական արքունիքի համար50: 
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Վերը արտահայտված տեսակետը ունի նաև Ս. Բարխուդարյանը: 
Հիմնականում կրկնելով արդեն արտահայտված փաստարկները այդ 
խնդրի կապակցությամբ՝ նա ավելացնում է նաև վիմագրական տեղե-
կություններ՛ ցույց տալով, որ հս. -արևելյան Այսրկովկասում և հվ. 
Դաղստանում հիշատակվող մի շարք հայկական գյուղերի տապանա-
քարերը թվագրվում են 6-րդ դարից51: 

Վերը նշված արաբական հիշատակություններում Սյունիքի բնակ-
չությանն է հակված տեսնել նաև Զ. Ցամպոլսկին52: 

Այս տեսակետը միանշանակորեն չի ընդունվում: Մարկվարտը արա-
բական աղբյուրներում հանդիպող այդ տերմինները բխեցնում է միջին 
պարսկերեն «սպասիգ» /ծառայող մարդիկ, պահակ/ բառից53: Ս. Կրա-
մերսը առաջարկում է այդ տերմինը ծագած համարել պահլավերեն 
niSâstâghân - հաստատված, հիմնած բառից, այսինքն՝ որպես զինվորա-
կան վերաբնակիչներ, կայազորներ54: Վ Սինորսկին նշում է, որ այդ 
տերմինը արաբական աղբյուրներում աղավաղված ձևով է հանդիպում և 
իրեն կասկածելի է թվում Ս. Երեմյանի ստուգաբանությունը՝ մատնանշե-
լով, որ ամեն գեպքում այդ տերմինները հասարակ և ոչ թե հատուկ ա-
նուններ են55: 

Բարդ էթնոդավւսնական խճանկար ունեցող կովկասյան միջավայ-
րում նման խնդիրները պետք է քննարկել ավելի լայն համատեքստով՝ 
այլ աղբյուրների ու տեղեկությունների համեմամատռւթյամբ՝ հաշվի առ-. 
նելով էթնիկ, դավանական, քաղաքական, մշակութային բազում գործոն-
ներ և զուտ բառային կամ քերականական ստուգաբանությամբ նման 
խնդիրների անդրադառնալ արդյունավետ չի կարող լինել: 

Ակնհայտ է, որ ինչպես 5-րդ դարում հայերն առհասարակ, այնպես 
էլ 6-րդ գարում սյունեցի հայերը հս.- արևելյան Ասրկովկասում մասնակ-
ցում էին Սասանյան տերության հյուսիսային սահմանների պաշտպա-
նությանը, և, թերևս, այստեղ բացի զինվորական վերաբնակիչներից, 
հաստատվել էր նաև խաղաղ բնակչություն: Հայտնի է, որ այս ժամա-
նակշրջանում այսրկովկասյան երկրներում, ներառյալ Հայաստանում 
անցկացվում է աշխարհագիր, մարդահամար, և Խոսրով Անուշիրվանը 
մտցնում է հարկային նոր համակարգ: Բացի հարկային պարտավորութ-
յուններից, բնակչությունը պարտավոր էր կատարել նաև պարհակ՝ բան-
վորական ուժ տրամադրելով պետական շինարարական աշխատանք-
ների համար: Ենթադրվում է, որ դա օգտագործվում էր նաև Դերբենդ -
Ձողի պաշտպանական համակարգի կառուցման համար, որի շինարա-
րական աշխատանքները ղեկավարում էր Սասանյան տերության բարձ-
րաստիճան պաշտոնյաններից մեկը՝ այսրկովկասյան երկրների գլխա-
վոր հարկահավաքն ու պետական շինարարական աշխատանքների ղե-
կավարը : 
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Ինչ վերաբերում է վերը հիշատակված տերմիններին ե դրանց աոնչ-
վալ խնդիրներին, ապա արաբական աղբյուրների համեմատական 
քննությունն իսկ ցույց է տալիս դրանցում սյունեցիներ տեսնելու տեսա-
կետի ճշմարտացիությունը, իսկ հայկական աղբյուրների հետ համեմա-
տությունը, այդ ժամանակշրջանի պատմաքաղաքական միջավայրում 
խնդիրը դիտարկելը լրացուցիչ հիմնավորում են այդ տեսակետը: 

Ի դեպ ոչ միայն սյունեցիները, այլև հայերն առհասարակ կարող էին 
անվանվել «սիսականնհր»՝ ելնելով այն հանգամանքից, որ ավանդաբար 
Սյունաց նախարարական տունն էր մասնակցում ճորւս պահակի 
պաշտպանությանը: 

Հարավային Դաղստանում «Հայկական ամրոց», «Հայկական պատ-
նեշներ»57 անունները կրող վաղ միջնադարյան բնակավայրերի առկա-
յությունը նույնպես ցույց է տալիս այդ ժամանակաշրջանում հայկական 
ռազմական ուժի առկայության, հայկական տարրի ներգրավվածության 
մասին այդ շրջատարածքի պաշտպանությանը, և մեկ անգամ ևս հիմ-
նավորում այդ կապակցությամբ վերը քննարկված տեսակետները: 

Հայկական տարրը, որ Իրանի կողմից ներգրաված էր այդ տարածք-
ների պաշտպանությանը, փաստորեն ուներ նույն սոցիալական արտո-
նությունները և կարգավիճակը, ինչ նույն գործառույթները ունեցող Դեր-
բենդի մյուս «պահապանները»: 

Վերը նշված տեղեկություններից բխում է, որ այդ վայրերում ստեղծ-
վել էին նաև ռազմականացված հայկական բնակավայրեր, ինչպես նաև 
գոյությույուն ուներ հայկական ռազմաքաղաքական վերնախավ, որոնց 
հրամանատարությամբ էլ գործում էին հայկական ուժերը: 

Ուշագրավ է որ, ինչպես աբյուրների սոսլ տեղեկություններն են ցույց 
տափս, հայկական տարրը բնակեցվում է Դերբենդում, Մասկատում, 
Շաբրանում, որտեղ հաստատվում են նաև Ֆարսից եկած իրանական 
վերաբնակիչները58: Այս փաստը ինքնին վկայում է այս շրջատարած-
քում հայկական և իրանական խմբերի սերտ փոխազդեցության, խսաը 
բնակավայրերի առկայության մասին: Փոխադարձ ազդեցության, հա-
րաբերությունների գործում կարևոր գեր էր խաղում այն հանգամանքը, 
որ այս երկու զանգվածները ունեին նույն գործառույթը՛ ներգրաված էին 
ռազմական ծառայության մեջ և ունեին սոցիալական նույն կարգավի-
ճակը: 

Հայկական էթնիկ ներկայության մասին տեղեկությունները միայն 
վերոասացյալով չեն սահմանափակվում: Հարավային Դաղստանում մի 
շարք հայկական բնակավայրերի հիմնումը կապվում է Հայաստանից ե-
կած վերաբանակիչների հետ, որոնք թողել են իրենց հայրենիքը անբեր-
րիության, աղքատության պատճառով, և այդ վայրերում հաստատվելեն 
դեռևս առասպելական Մաշտակ թագավորի օրոք : 
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Կովկասյան այս ոեգիոնում ակտիվ դեր են խաղացել նաև հայ վա-
ճառականները: ՛Ստես I դարում հայտնի է, որ հայերը և մարերը ցամա-
քային ճանապարհով Միջագետքից արևելյան ապրանքներ էին հասց-
նում Կասպից ծովի հյուսիսային շրջանները: Հետագա դարերում, Արշա-
կունյաց և մարզպանության շրջանում տնտեսական այդ կապերը մեծ 
առաջընթաց են ապրում : Խազարական պետության մեջ մեծ թիվ էին 
կազմում և ակտիվ գործունեություն էին ծավալել հայ վաճառականնե-
րը61: Ինչպես նշում է Բ. Միլլերը, հայ վաճառականական այս շերտը 
միջնորդ դեր էր կատարում Վոլգյան շրջանի և Կովկասի ու հարավի 
միջև կատարվող առևտրում՝ հետագայում իր ձեռքում կենտրոնացնելով 
մետաքսի առևտուրը62: Ընդհուպ մինչև 16-րդ դ հայ վաճառականները 
գործուն մասնակցություն ունեին Կասպյան առևտրական մայրուղու մի-
ջոցով կատարվող միջազգային առևտրին: Բ. Միլլեյւը կարծիք է հայտ-
նում, որ հայ առևտրականների դերը այդ միջազգային առևտրական հա-
րաբերություններում կապված է նաև արևելյան և hu.-արևելայն Այսր-
կովկասում հայկական էթնիկ ներկայության խնդրի հետ63: 

Դաղստանայան մի շարք լեզուներում արմենիզմների առկայությունը 
նույնպես ենթադրում է երկարատև էթնոմշակութային կապերի առկա-
յություն այդ լեզուները / հայերեն և դաղստանյանան լեզուներ/ կյաղների 
միջև, ընդ որում համարվում է, որ դրանց մի մասը դաղստանյան լեզու-
ներ է անցել մինչև արաբական նվաճումները64: 

Հայկական ազեցության մասին է խոսում նաև հվ. Դաղստանում 
«Արմանի» կամ «էրմենի» բաղադրանասով վաղմիջնադարյան բնակա-
վայրերի առկայությունը «էրմնեի խուռ»/ հայկական գյուղ/, «էրմենի շե-
հեր»/ հայկական քաղաք/, կամ «էրմնենի քալւս»/ հայկական ամրոց/, 
«էրմենի ռյախ» /հայկական ճանապարհ/, «էրմենի սալար» /հայկական 
պատնեշներ, ամրություններ/ և այլն 5: 

Եղած տեղեկությունները նկատելի լույս են սփռում հս. - արևելյան 
Այսրկովկասում հայկական էթնիկ ներկայության խնդրի վրա և պատկե-
րացում են տափս, այն մասին, որ հայերի էթնոմշակութային կապերը 
այդ ռեգիոնի հետ բազմաշերտ ու տարաբնույթ էին: 

Ինչ խոսք, այս շրջատարածքում քրիստոնեության տարծման հետ 
մեկտեղ, հայկական մշակույթի կյաղն էին դառնում նաև այլ խմբեր և 
«հայ» կամ ավեփ ուշ «արմանի» անվանումները, ըստ միջնադարյան ա-
վանդույթի կարող էին տարածվել նաև քրիստոնեություն ընդունած այդ 
խմբերի վրա ևս, սակայն թե' ավանդությունները, թե' մատենագրական 
տեղեկություններ փաստում են էթնիկ հայկական ներկայության մասին: 
Մյուս կողմից վերը նշված դավանական և դրա հետ կապված մշակութա-
յին ազդեցության մասին խոսհփս պետք է հաշվի առնել մի շարք հանգ-
մանքներ: 
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Նախ համարվում է, որ 552թ. այսինքն Աղվանից կաթողիկոսությունը 
Չողից Պարտավ տեղափոխումից հետո է, որ տեղի է ունենում Աղվանից 
եկեղեցու «հայկականացումը»՝ եկեղեցու պաշտոնական լեզու է դաոնում 
հայերենը, որը նաև ժամասացության լեզու էր, ընդ որում սկզբնական 
շրջանում հայերենին զուգահեռ շարունակվում է օգտագործվել նաև 
«աղվաներենը» և հետագա զարգացումների ընթացքում է, որ Կուրի ձսւ-
խափնյակի հայադավան խմբերի համար գրության լեզու դաոնում հայե-
րենը66: 

Պետք է ընդծել նաև, որ Բուն Աղվանքում քրիստոնեության տարա-
ծումը երբևիցե չբերեց տեղական ժողովուրդների «հայացմանը», և 
նրանք շարունակում էին մնալ սեփական ավանդույթների և լեզվի կրո-
„ „ 6 7 . 
ղը : 

Բացի այդ, կաթողիկոսական նստավայրը Չողից Պարտավ տեղւս-
փոխելը մատնանշում էր Կուրի աջափնայակի տնտեսամշակութային 
գերակայությունը, քրիստոնեության տարածվածությունը և դիրքերի ամ-
րությունը ձախափնյակի նկատմամբ68: 

Պետք է հաշվի առնել նաև այն հանգամանքը, որ 5-6-րդ դդ. հս.-
արևելյան և արևելյան Այսրկովկասը գտնվում էր Սասանայան Իրանի 
կազմում, /հետագայում մահմեդական զանազան կազմավորումների՝ 
խալիֆայություն, Շիրվանշահերի պետություն.../ և հայկական դավա-
նական ազդեցության խնդիրը մեծ չափով կախված էր քաղաքական 
կացությունից: Իշխանությունները, ըստ իրավիճակների, կարող էին 
սահմանափակել կամ խրախուսել Աղվանից եկեղեցու գործունեությունը, 
և, ինչպես ցույց են տափս պատմական զարգացումները, այգ շրջատա-
րածքում քրիստոնեության դիրքերն ու ազդեցությունը գնալով սահմա-
նափակվում և թուլանում էր: 

Վերջապես հայկական ազդեցությունը օժտված չէր լիակատար քա-
ղաքական իշխանությամբ, ինչը նրա համար կկարողանար տևական 
հիմք և գործունեության դաշտ ապահովել: Չնայած վաղ միջնադարում 
Աղվանից մարզպանության կազմում Արցախ-Ուտիքի գոյությունը որո-
շակիորեն բերում էր հայերի քաղաքական դիրքերի ամրապնդմանը և ու-
ժեղացմանը: 

Հայկական դավանական ու մշակութային ազդեցության խնդիրները 
քննարկելիս պետք է հաշվի առնել վերը նշված գործոնները, և հարցը դի-
տարկել այդ տեսանկյունից: 

Հայկական կամ քրիստոնեական մշակութային շերտը տեղական 
չհամախմբված «աղվանականի» համեմատությամբ, անշուշտ, գտնվում 
էր ավեփ բարձր դիքերի վրա, սակայն զիջում էր իրանականին, որը 
օժտված էր քաղաքական իշխանությամբ և էթնիկ լայն ներկայութամբ: 
Ինքնին «արմանի» բաղադրամասով անվանումների տարածվածությու-
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նը ցույց է տափս հայկական կամ քրիստոնեական տարրի փոքրամաս-
նությունը քննարկվող շրջատարածքում: 

Վերը ասվածից բխում է, որ հայկական դավանական ազդեցությունը 
չէր կարող տարածում ունենալ քաղաքական իշխանությամբ ու էթնիկ 
լայն ներկայությամբ օժտված իրանական միջավայրում ե, ավելին, բե-
րեր նրանց «հայացմանը»: 

Այս ամենից հետևում է որ հայ-իրանական էթնոմշակութային շերտե-
րը էփտար դիրք ունեին կովկասյանի համեմատ: Սակայն հայկականը 
ենթակարգվում էր իրանականին, որի գերակայությունը արևելյան Այսր-
կովկասում որոշ փոփոխություններով հանդերձ պահպանվեց մինչև 15-
16-րդ դդ: Վերը նշված վաղմիջնադարյան այս իրողությունները բավա-
րար նախադրյալներ էին հանդիսանում իրանական տարրի հետ գրեթե 
նույն սոցիալական կարգավիճակում գտնվող հայկական ռազմածառա-
յական վերնախավի լեզվամշակութային փոփոխությունների համար: Ե-
թե նկատի ունենանք, որ միջէթնիկ, միջմշակութային փոխհարաբերութ-
յունների մեջ են մտնում և դրանց հետևանքով աոաջ եկած մշակութային 
փոփոխությունների կրողն են դաոնում նախ և առաջ էփտար շերտերը 
/ֆեոդալներ, արիստոկրատիա, վաճաոկաններ.../, այնուհետև դրանք 
տարածվում են մյուս խավերում՛ , ապա ակնհայտ կդառնա Արևելյան 
Այսրկովկասում հայկական տարրի էթնոմշակությաին զարգացումների 
տրամաբանությունը բազմադարյան իրանական ազդեցության գերակա-
յության պայմաններում: 

Հայկական շերտի շարունակական գոյությունը արևելյան Այսրկով-
կասի բազմադարյան իրանական ազդեցության գերակայության պայ-
մաններում, զուգակցված դեռևս վւսղմիջադարյան իրողությունների, յու-
րահատուկ աշխարհագրական ու էթնիկական միջավայրի հետ, բավա-
րար սոցիալական, քաղաքական, մշակութային նախադրյալներ էին 
հանդիսանում իրանական շերտի հետ սերտ փոխհարաբերությունների 
մեջ գտնվող հայկական այդ տարրի էթնոլեզվական փոփոխությունների 
համար, որի հետևանքով այս շերտը 18-րդ դ հիշատակվում է արդեն որ-
պես թաթախոս խումբ: 

Անշուշտ, վաղմիջնադարյան հայկական այդ խումբը իր զարգացում-
ների ընթացքում միատարր չէր կարող մնալ և փնել: Այն, անկասկած, իր 
մեջ ներառել է հայկական /թերևս նաև այլազգի/ այլ խմբեր ու տարրեր 
ևս, կրել է նաև ժողովրդագրական փոփոխություններ և տեղաշարժեր, 
սակայն խմբի ձևավորման խնդիրը անմիջականորեն կապված է դեռևս -
վաղմիջնադարում Արևելյան Այսրկովկասում ձևավորված իրողություն-
ների և ոեգիոնի էթնոմշակութային զարգացումների տրամաբանության 
հետ: 
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HAKOBYAN ARŞEN 

ABOUT THE ARMENIAN AND IRANIAN ETHNO-CULTURAL 
CONTRIBUTIONS IN THE EASTERN TRANSCAUCASUS 

(ON EXAMPLE OF THE FORMATION OF A GROUP) 
(Summary) 

The issues of the formation and historica! developments of the group Tat speaking 
Armenians are an interesting problem of Armenian, Iranian, Caucasian studies. These 
issues are closely connected with the questions of the presence of Armenian and 
Iranian ethno-cultura! sections and their interrelations in the Eastern Transcaucasus 
since early Middle Ages. 

It is known, that in the 5-6lh centuries the Iranian impacts /ethnic, lingo- culture!, 
political/ predominated in the Eastern Transcaucasus by the successive policy of the 
Sassanids and despite of the poHtica!, confessional changes in the region the 
domination the Iranian influence existed till the 15-1 б"1 centuries with some changes. 

The Armenian influence as well had a major part in the ethno-cultural and 
political developments of the region, particularly in the spreading of Christianity and 
the cultural missions. Besides it, in the 5-6111 centuries the Armenian element was 
involved in the defense of Derbend-Chogh by the Sassanids and in the 6լհ century the 
Armenian military inhabitants was setüed in the North-East Transcaucasus, especially 
in the territories / Derbend, Moushkour.../, where in this period Koubad I and Kosrov 
Anoushirvan settled the Iranian populations from Fars for the same those purpose. 
During the mentioned period those regions were filed of direct Armeno-Iranian 
interrelations. 

Although the Armenian ethno-cultura! element was more progressive than the 
local no consolidated "Albanian" element, but was substituted to Iranian ethno-
culture, which had political rule and big ethnic population. 

Starting from the early Middle Ages the social, political, quantity proportions of 
these interrelated ethno-cultural elements, the continual survival of the Armenian 
element under Die condition of Iranian dominating influence in the Eastern 
Transcaucasus, together with the specific geographica! and ethno-cultural 
environment were satisfactory social, political and cultural grounds for the ethno-
lingual changes of the Armenian communities which had deep interrelations with the 
Iranian population and culture. Because of these reasons this Armenian people are 
mentioned as Tat speaking group in the 18ա century. 
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Ս ՜ Ի Ք Ա Յ Ե Լ Յ Ա Ն Տ Ի Գ Ր Ա ՚ Օ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔՆԵՐՈՒՄ ԱՐԱԲԱԿԱՆ 
ՏԱՐՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՇՈՒՐՋ (VIII-XII ԴԱՐԵՐ) 

Հայաստանի արաբական նվաճումը ուղեկցվեց երկրի ներսում արա-
բամահմեդական տարրի հետզհետե հաստատմամբ: Սա հատկապես 
ակնհայտ դարձավ 774-775 թթ. հայերի ապստամբությունից հետո, երբ 
արաբների ստվար զանգվածներ, որոնք մինչ այդ գաղթել էին հայկա-
կան նահանգներին սահմանամերձ Վերին Սիջագետք, սկսեցին ներթա-
փանցել Հայաստանի խորքային մասերը: 

Հայաստանի կարևորագույն նշանակությունը Արաբական խալիֆա-
յության համար հայտնի է. նախ Հայքի մի շարք տարածքներ կազմում 
էին արաբաբյուզանդական սահմանամերձ գոտու՝ Ալ-Սուղուրի բաղկա-
ցուցիչ մասը և ուստի հանդիսանում հենարան Բյուզանդիայի դեմ ռազ-
մական գործողությունների համար, ապա խալիֆայության Արմինիա 
կոչված նահանգը, որի բաղկացուցիչ մասն էր կազմում Հայաստանը, 
կարևոր հենակետ էր նաև խազարների դեմ Արաբական խալիֆայութ-
յան մղած պայքարում: 

Բացի այգ, արաբների մեծաքանակ ռազմական ներկայությունը բուն 
Հայաստանի խորքում, նրանց հնարավորություն էր տալիս մշտական 
հսկողություն սահմանել Արմինիայի ողջ տարածքում և արդյունավետ ձ-
ևով այստեղ ճնշել արաբական տիրապետության դեմ ուղղված ցանկա-
ցած ոտնձգություն՛: 

Հայաստանում արաբների հաստատման մասին տեղեկություններ 
հաղորդում են մի շարք հայ և արաբալեզու հեղինակներ (Ղևոնդ, Թովմա 
Արծրունի, Հովհաննես Դրասխանակերտցի, Մովսես Կաղանկատուացի, 
Յակուբի, Մուկադդասի, Բալազուրի, Իբն Խաըիկան, Թաբարի և այլոք): 
Այսուհանդերձ այսօրինակ տեղեկությունները սակավ և կցկտուր են, 
ուստի դժվարությամբ են թույլ տափս լիարժեք պատկերացում կազմել 
Հայաստանում արաբների բնակեցրած վայրերի, արաբամահմեդական 
տարրի սոցիալական կյանքի և մանավանդ քաղաքներում հայ ազգաբ-
նակչության հետ նրա փոխհարաբերությունների բնույթի մասին: 
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Հայաստանում արաբական տիրապետությանը ե արաբների հաս-
տատման վերաբերող հարցերը քննվել են արդեն իսկ հայ պատմաբան-
ներ Մ. Չամչյւսնի ե Ղ. Ինճիճյանի աշխատություններում : 

XX-րդ ղարի առաջին լուրջ ուսումնասիրությունը պատկանում է Մ. 
Ղազարյանի գրչին3: Եվրոպացի և ռուս արևելագետների շարքում Հա-
յաստանի արաբական տիրապետության ժամանակաշրջանին uiju կամ 
այն չափով վերաբերող նշանակափց ուսումնասիրություններ ունեն Ց. 
Սարկվարտը, ժ. Լոռանը, Ի. ժուզեն, Վ.Սինորսկին, Մ. Կանարը, Ա. 
Վասիլևը, է . Հոնիգմանը և այլք4: 

Հայ գիտնականներից արաբական տիրապետությունը Հայաստա-
նում քննության են առել Հ. Սանանդյւսնը, Հ. Զորյանը, Բ. Առսւքելյանը, 
Ա.Շահնագարյանը և այլոք5: 

Դվինի բազմամյա պեղումների արդյունքները ամփոփում են Կ. Ղա-
ֆաղարյանի և Ա. Քալանթւսբյանի աշխատությունները6: Արաբական 
տիրապետության ամբողջ ժամանակաշրջանին, Հայաստանում արա-
բական ամիրայություններին և ընդհանրապես Հայաստանի ե Արաբա-
կան խափֆայության փոխհարաբերություններին վերաբերող համա-
պարփակ բացառիկ նշանակություն ունեցող ուսումնասիրություններ են 
Ա. Տեր-Ղևոնղյանի աշխատությունները7: 

Հայաստանում արաբական արձանագրությունների և դրանց պատ-
մական նշանակության վերաբերյալ աշխատություններ ունի Ա. Խա-
չատրյանը8: Հատկապես արժեքավոր է հեղինակի երկար տարիների 
աշխատանքի արդյունքը հանդիսացող արաբական վիմագրության դի-
վանը9: 

Սեր նպատակն է այստեղ դիտարկել Հայաստանի այն բնակավայ-
րերը, որտեղ հաստատվեցին արաբական ցեղերը՝ արաբական տիրա-
պետության սկզբնական շրջանից մինչև ամիրայությունների գոյության 
վերջը: 

Ի մի բհրելով աղբյուրների տվյալները և արևելագետների ուսումնա-
սիրություններում եղած դիտարկումները, կարելի է մատնանշել այն 
բնակավայրերը, ուր հաստատվել է արաբամահմեդական տարրը: Հա-
րավ՜արևմտյան Հայաստանում դրանք են այսպես կոչված Չորրորդ 
Հայքը, Մելիտենե կենտրոնով, որ ընդգրկված էր արաբա-բյուզանդա-
կան սահմանային գոտու՝ ալ-Սոսլուրի մեջ, այնուհետև Աղձնիքը, Բերկ-
րին (Աղիովիտ), Գողթնը (Վասպուրական): 

Աղձնիքը առաջին նահանգներից էր, ուր բնակություն հաստատեցին 
հյուսիսարաբական Շայբան ցեղի ներկայացուցիչ արաբները: Նրանք 
հաստատվեցին Աղձնիքի Նփրկերտ, Ամիդ, Արզն և Բաղեշ քաղաքնե-
րում: Քաջ հայտնի է, օրինակ, որ Ամիդ քաղաքը հետագայում կոչվեց 
Դիար Բաքր՝ Բաքր ցեղի մի հատվածը հանդիսացող Շայբանի անվամբ: 
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Հետագայում Արդնում ու Բսւղեշում ստեղծվեց Զուրարիկնեբի (Բաքր 
ցեղից) ամիրայությունը10: 

Մեկ այլ հյուսիսարաբական ցեղ, որ նշանակալից գեր ունեցավ Հա-
յաստանում արաբական տարրի ներթափանցման գործում, Սուլայմն էր 
(Սուդար ճյուղից), ավելի ճիշտ՝ նրա Կայս կամ հայ հեղինակների մոտ 
Կայսիկ /Սուլայմ ցեղից/ հատվածը: Այն եռանդուն կերպով մասնակ-
ցություն էր հանդես բերում Բյուզանդիայի դեմ մղվող պատերազմնե-
րում, ուստի նախևաոաջ հաստատվեց Բյուզանդիային սահմանամերձ 
տարածքներում՛ Բաղեշից սկսած մինչև Կաբնո քաղաքը: 

Կարնո քաղաքի վերաբերյալ կա Բալազուրիի մի վկայություն, ըստ 
որի Հաբիբ իբն Սասլաման 654թ. Ասորիքից և Սիջագհտքից երկու հա-
զար արաբ բնակեցրեց այդ քաղաքում և նրանց հողեր բաժանեց 1: Կա-
բինում, ինչպես հայտնի է, ստեղծվեց Կաբինի Կայսիկների արաբական 
ամիրայությունը: Այս տարածքը որպես հենարան օգտագործելով, ցեղը 
կարողացավ զենքի ուժով տարածվել դեպի արևմուտք և, մասնավորա-
պես, հաստատվեց Կամախում, որը, ըստ Բալազուրիի, Սուլայմի ներկա-
յացուցիչ Ումսւյր իբն ալ-Հուբաբը կարողացավ գրավել բյուզանղացինե-

րից'2: 
Ուսումնասիրողները նշում են, որ Կարնո քաղաքը Սեծ Հայքի միակ 

քաղաքն էր, որ արաբական տիրապետության հենց սկզբից բնակեցվեց 
Կայսիկ արաբներով, քանի որ այն հանդիսանում էր Բյուզանդիայի դեմ 
պայքարի համար կարևորագույն ռազմակայան'3: 

X դարի վերաբերյալ Կոստանդին Ծիրանածինը նշելով Կարնո քա-
ղաքի բնակիչների մասին ավեփ շուտ նկատի ունի մահմեդականներին: 
Սակայն, ինչպես իրավացիորեն նշում է Արամ Տեր-Ղևոնդյսւնը, սա չի 
նշանակում, որ այդ քաղաքը զուտ արաբական կամ մահմեդական է ե-
ղել: Բնական է, որ քաղաքում պետք է լիներ զգափ թվով հայ բնաչկութ-
յուն14: 

Վանա լճի շրջակայքի նշանավոր քաղաքներից, որում հաստատվել 
են արաբները, հղել է Խլաթը: Խլաթը Կաբինի նման արաբների համար 
կարևոր ռազմակայան էր: Այստեղ կարելի է բերել պարսիկ Նասիր 
Խուսրավի այն հայտնի հաղորդումը, ըստ որի XI դարում այստեղ երեք 
լեզվով էին խոսում՝ արաբերեն, պարսկերեն և հայերեն11: 

Ա. Տեր-Ղևոնդյսւնը նշում է, որ այն փաստը, որ հայոց եկեղեցիները 
դուրս էին թողնվել քաղաքի պարիսպներից, ցույց է տափս մահմեդական 
տարրի տիրապետության աստիճանը : 

Բեբկրիում և Վասպռւբականի Գռղթն գավառի տարածքում ստեղծ-
վել են Ութմանիկների (Սուլայմի մեկ այլ հատված) ամիրայությունը և 
Սաջյաններին ենթակա մի ամիրայություն: Գռղթնը, և հատկապես 
Նախճավան /արաբերեն՝ Նաշավա/ քաղաքը արաբների համար 
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կարևոր վարչական կենտրոն էր, աստի տրամաբանական է ենթադրել, 
որ արաբների թիվը այստեղ պետք է համեմատաբար մեծ լիներ: Այստեղ 
կարելի է բերել Իբն Հաուկսղի հաղորդումը, ըստ որի X դարում այստեղ 
խոսակցական լեզուն հայերենն էր 7: Չնայած Նախճավանը վերածվեց 
արաբական հենակետի՝ արաբական նվաճմանը զուգընթաց, այսուհան-
դերձ, այստեղի բազմաթիվ արաբական վիմագրական նյութը վերաբե-
րում է ավելի ուշ շրջանի՛ XIV դ.: Ավելի վաղ շրջանի համար կա ընդամե-
նը XII դ. մի քանի տապանաքար"1: 

IX դարի կեսերից Կայսիկները /Մուլայմ ցեղից/ կարողացան տիրել 
Մանազկերտին և հիմնել Սանազկերտի Կայսիկների ամիրայությունը, 
ուստի արաբների թիվը այստեղ մեծ է եղել: Ասողիկի հաղորդմամբ, X 
դարի վերջին արաբների այստեղից տեղահանվեցին Տայքի Դա վիթ Կու-
րոպաղատի կողմից և փոխարենը հայեր տեղավորվեցին՛9: 

Բացի հարավ՛արևմտյան Հայաստանից, արաբները զանգվածաբար 
հաստատվել էին Այրարատ նահանգում և առաջին հերթին Դվին քաղա-
քում, որը մոտ իննսուն տարի Աբմինիայի վարչական կենտրոնն էր և ա-
րաբ ոստիկանի նստավայրը: 

Եթե իրավ է, որ Դվինը ունեցել է մոտավորապես հարյուր հազար 
բնակչություն, ապա այն, որ մահմեդականների թիվը Դվինում եղել է 
առնվազն մի եբկու-երեք տասնյակ հազար, կասկած չպետք է հարուցի: 
Այստեղ կարելի է բերել Մունաջիմ Բաշիի հաղորդած մեկ տեղեկություն, 
որ 953թվին Աշոտ Գ-ի երեսուն հազարանոց բանակի Դվինի վրա կա-
տարած հարձակման ժամանակ Մուհամմադ իբն Շադդադը մահմեդա-
կաններին դուրս է բերում քաղաքի մոտակայքը, որպեսզի հակառակոր-
դը հարկ եղած պահին տեսնի նրանց մեծաքանակությունը և լսի նրանց 
ռազմատենչ կրոնական բացականչությունները: Ըստ հեղինակի՝ հակա-
ռակորդը տեսավ «սարի չափ մեծ զանգվածին, որոնք նրանց աչքին սւ-
վազից շատ երևացին» Այս տեղեկության հիման վրա իհարկե անհ-
նար է արաբ կամ մահմեդական բնակչության թիվը որոշել, սակայն 
առնվազն մի երկու-երեք տասնյակ հազարի առկայությունը կասկած 
չպետք է հարուցի: 

Մուկադդասիի այն հաղորդումից, թե Դվինում մահմեդականները 
պատկանել են հանիֆի մազհաբին և կրոնական «հավաքույթներ» են ու-
նեցել /ավելին Մուկադդասին նշում է որ ինքը անձամբ մասնակցել է 
այդպիսի մի «հավաքույթի»/21 կարեփ է եզրակացնել, որ Դվինի մահմե-
դականները կայացած կրոնական և սոցիալական կյանքով են ապրել, 
ինչպես այլ ցանկացած խաիլֆայռւթյան քաղաքում: Արդեն IX դարում 
քաղաքը ունեցել է մահմեդականների գերեզմանոց: Հայտնի է, որ օրի-
նակ ոստիկան Խալիդ իբն Եզիդ ալ-Շայբանին թաղվել է այս գերեզմա-
նոցում22: 
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Սակայն հայտնի է, որ չնայած նրան, որ քաղաքում /1236թ. քաղաքը 
վերջնականորեն ավերհլ են մոնղոլները/ տիրապետող տարրը գրեթե 
միշտ մահմեդականներն են եղել, Դվինում հայերը միշտ էլ մեծամաս-
նություն են կազմհլ/Մուկադասին ունի այսպիսի վկայություն/23: 

Թեև արաբ կառավարիչները միշտ զգացել են, որ մահմեդականների 
նկատմամբ հայ ազգաբնակչության մեծամասնություն լինելը Դվինում 
անշուշտ սպաոնաւիք էր նրանց իշխանության համար /օրինակ 813թ., 
երբ Շապուհ Բագրատունին հնազանդեցրեց Աբդ ալ-Մալիք Ջահաֆյա-
նին, Դվինի բնակիչները սպանեցին վերջինիս/ այսուհանդերձ մեր կար-
ծիքով, նրանք պարզ գիտակցում էին, որ քաղաքի տնտեսության, ար-
հեստների /մասնավորապես այսպես կոչված հայկական ապրանքների 
արտադրությունը, որոնք համբավ էին վայելում խալիֆայության տար-
բեր քաղաքներում/ և առևտրի կազմակերպումը, որը նրանց հսկա եկա-
մուտներ էր բերում, անհնարին կլիներ առանց ստվար հայ զանգվածի: 

Հայերի վիճակը մահմեդականների տիրապետության ներքո, թեկուզ 
և Հայաստանի ներսում, ապահով չէր կարող լինել: Սիջնադսւրյան հայ 
հեղինակները վառ ձևով նկարագրում են արաբների կրոնական անհան-
դուրժողականությունը հայերի նկատմամբ, կրոնափոխության փորձերը 
և որպես արդյունք հայերի բազմաթիվ նահատակությունները: 

Դվինից, որը պետք է որ բավականին հարուստ արաբական, այդ 
թվում նաև վաղարաբական շրջանի վիմագրսւկան նյութ ունենար /ինչ-
պես արդեն նշվեց վերևում Դվինը ունեցել է արաբական գերեզմանոց/, 
հայտնի է ընդամենը երկու արաբական վիմագիր արձանագրություն, 
այն էլ ետմոնղոլական շրջանին պատկանող25: Փոխարհնը Դվինում 
պեղվել են արաբական արձանագրություններով բազմաթիվ խեցի և ա-
պակյա իրհր՝ թե՛ տեղում արտադրված, և թե' ներմուծված^: Բազմաքա-
նակ է նաև Դվինում պեղված արաբական, այդ թվում և վաղ արաբական 
/Օմայան, Աբբասյան/ և ավեփ ուշ շրջանի թուրքմենական հարստութ-
յուններին պատկանող կառավարիչների հատած դրամները /Սելջուկ-
յան, Ելտկուզլան և այլն/^: 

Պետք է ենթադրել որ մահմեդականների թիվը մեծ է եղել Անիում 
Շադդադյանների տիրապետության ժամանակաշրջանում (1072-
1199թթ.): Սրա վկայություններն են Անիում բազմաթիվ արաբերեն և 
պարսկերեն արձանագրությունների առկայությունը28: Պետք է ենթադ-
րել, որ անիաբնակ մահմեդականների սոցիալական կյանքը պետք է 
շատ գծերով նման փներ Դվինի մահեգականների ապրելակերպին: 

Հետաքրքրական է, որ Դամասկոսում ուսումնական պրակտիկայի 
տարիներին, այս հոդվածի հեղինակը հյուրընկալվեց մի արաբի տանը, 
որի ազգանունը ալ- ՚Անի էր: Վերջինս պնդում էր, որ ըստ իրենց տոհմի 

4 8 



ավանդության, իր նախնիները մի քանի հարյուր տարի առաջ Սիրիա են 
գաղթել Անիից, որի մասին էլ վկայում է իր ազգանունը: 

Բնական կլինի ենթադրել, որ Արևելյան Հայաստանի որոշ այլ բնա-
կավայրերում նույնպես բնակվել են մահմեդականներ: Այս հարցի պար-
զաբանմանը կարող է նպաստել վիմագրսւկան նյութը՝ արաբերեն վի-
մագրսւկան նյութի ուսումնասիրությունը: Թաւինի շրջանում, օրինակ, 
հնարավոր է ենթադրել արաբամահմեդական տարրի առկայություն: 
Սրա վկայությունն է Դաշտադեմ գյուղի միջնաբերդի շինարարական 
նշանակության արաբական արձանագրությունը 9: Արձանագրությունը 
հաղորդում է 1174 թվականին Շադդադյան Աղուդ ադ-Դին Սուլթանի 
կողմից ամրոցի կիսակլոր աշտարակի կառուցման մասին: Ըստ երևույ-
թին ամրոցը կարևոր պաշտպանական կառույց էր Շագդադյանների 
նստավայրի - Անիի ճանապարհին: Մեր կարծիքով, կարելի է ենթադրել, 
որ ամրոցը պետք է ունեցած լինի մահմեդականներից բաղկացած մի 
մշտական ռազմական միավոր: 

VIII-XII դդ. արաբական տարրի փոքրաթիվ և ժամանակավոր առ-
կայությունը կաբեփ է ենթադրել նաև Արևելյան Հայաստանի, ներառյալ 
այժմյան Հայաստանի Հանրապետության այլ բնակավայրերում: 

Այսպիսով, կարեփ է ասել, որ արաբները Հայաստանում նախապես 
բնակվել են արաբա-բյուզանդական սահմանամերձ գոտու մասերում՝ 
այսպես կոչված Չորրորդ Հայքում, Աղձնիքում, Դվինում, հետագայում 
տարածվելով նաև Հայաստանի տարածքում առաջացած զանազան ա-
րաբական ամիրայություններում: Արաբները այստեղ էլ բնակվում էին 
հայերի հետ միասին, բնականաբար իշխող նվաճողական տարր հանդի-
սանալով: Կարեփ է ենթադրել, որ այն դեպքերում, երբ ամիրայություն-
ների հողերը միացվում էին հայոց կառավարիչներին պատկանող տա-

՜րածքներին, արաբները կամ վտարվում էին՝ փախչելով մոտակա ամի-
րայությունների տարածքը, կամ էլ սրանց որոշ մասը, կարեփ է ենթադ-
րել, ձուլվում էին հայ բնակչությանը: Ինչպես իրավացիորեն նշում է Ա. 
Տեր-Ղևոնդյսւնը, արաբ բնակչության առկայությունը Հայաստանում հող 
նախապատրաստեց և հենարան եղավ մահմեդական հաջորդ նվաճող 
տարրերի՝ քրդհրի և սելջուկա-թուբքմենական հրոսակների երկիր ներ-
թափանցելու համար30: 
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MIKAYELYAN TIGRAN 

AROUND ESTABLISHMENT OF ARABS IN TOWNS 
OF ARMENIA (VIII-XII A.D.) 

(Summary) 

As a result of Arabic conquests, Arabs established themselves in towns of 
province of Aldznik (Nprkert (Ar. Mayafarqin), Amid (Diarbakr), Aran, Balesh (Ar. 
Badlis), Karin and Kamakh. 

In the region around the Lake Van, Arabs established in mass in Khlat (Ar. 
Akhlat), Berkri. 

Also town of Nakhchavan of Goltn province was an important station for Arabs. 
As known Dvin of (Ayrarat province) was for a long capital of Arminia and 

naturally number of Arabs might have been large here. If it is true that number of 
Dvin's population is 100 000, it is logical to suppose number of Arabs around 20-30 
thousand at least. However very few gravestones of later period (XIII-XV AD) have 
been found from Dvin. Instead a rich collection of pottery, glassware with Arabic 
inscriptions has been excavated. Also a large collection of early Arabic (Ummayad 
and Abbasid) and (Seljuqid and Ildegizid) coins have been revealed. 

By searching of Arabic inscriptions also enables to fix some temporary present of 
small amounts of Arab communities elsewhere in Eastern Armenia. The inscription 
by Shaddadid Adud al-Din dated 1174 AD informs of construction of the fortress 
citadel in Talin region of Aragatsotn province. Therefore we can suppose present of 
small military unit consisting of Arabs here. Similarly it would be logical to suppose 
that small settlements of Arabs existed in other strategic locations of Eastern Armenia, 
which are difficult to fix due to absence or disappearance of early Arabic gravestones 
and building type of inscriptions. 
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25. А. Хачатрян, Корпус..., էջ 51: 
26. Դվին II, Կ.Գ. Ղաֆադարյան, Ա.Ա. Քալանթարյան, passim: 
27. Դվին II, Կ.Գ. Ղաֆադարյան, Ա.Ա. Քալանթարյան, էջ 123-140: 
28. А. Хачатрян, Корпус..., էջ 53-58; В.В. Бартольд, Персидкая надпись на 

стене анийской мечети Мануче, Сочинения, т. IV, Работы по археологии, 
нумизматике, эпиграфике и этнографии, Москва, 1966, էջ 313-339: 

29. 1. А. Хачатрян, Нижнеталинская арабская надпись 570/1174г. , ՊԲՀ, 
1979, N 4 : 

30. 1. Ա. Տեր-Ղևոնդյան, Արաբական ամիրայությունները..., էջ 259: 
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ՀԱ5-ԱՍՈՐԱԿԱՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐՆ 
ԸՍՏ ԴԻՈՆԻՍՈՍ ԲԱՐ-ՍԱԼԻԲԻԻ 

Հայ Եկեղեցու հարաբերությունները ասորի հակոբիկ եկեղեցու հետ 
եղել են բարեկամական, թեև կողմերի միջև եղել են նաև լուրջ տարա-
ձայնություններ: Այս խնղրին անդրադարձել են ասորագետներ Ասսե-
մանինհրը, Պողոս էսապալյանը, Երվանդ Տեր-Մինասյանը, Johannes 
Gerber-ը, A. Mingana-ն, Ваг Hebraeus-ը և ուրիշներ: 

Հայ-ասորական հարաբերությունների ձևավորումը և զարգացումը 
սկսվել է Հովհաննես Բ Գաբեդյան (557-574 թթ.) կաթողիկոսի գահակա-
լության շրջանում, երբ ասորի քարոզիչները Եդեսայից անցնում են Հա-
յաստան քրիստոնեություն տարածելու: Այս շրջանում ասորական եկե-
ղեցին դեռևս բաժանված չէր: Այն հետագայում բաժանվում է մի քանի 
խմբերի՝ նեստորական,մելքիտ, մարիոնիտ և հակոբիկ: Մհր ուսումնա-
սիրության նյութն է հակոբիկ և հայոց եկեղեցու փոխհարաբերություննե-
րը: Ասորի հակոբիկ եկեղեցին առանձին հանդես է գափս Զ դարից և 
նրա հետևորդները իրենց առաջնորդ Հակոբ Բարադեոսի (Ծանծաղոս) 
անունով կոչվել են հակոբիկներ': Գոյություն ունեցող խմբերի պառակտ-
ման պատճառը դավանաբանական էր: Ասորի հակոբիկ և հայ եկեղեցու 
հարաբերությունների զարգացումը սկսվել է Հովհաննես Բ Գաբեդյան 
կաթողիկոսի գահակալության շրջանից, որոշակի փորձեր երկու եկեղե-
ցիների միջև եղած տարաձայնությունները հարթելու համար կատարվել 
են Հովհաննես Բ Օձնեցու օրոք: Հայ եկեղեցու և ասորի հակոբիկների 
ներկայացուցիչների մասնակցությամբ առաջին ժողովը գումարվել է 
726թ. Մանազկերտում: 

Հայկական պատվիրակության գլուխ կանգնած էր Հայոց կաթողի-
կոս Հովհան Օձնեցին՝ (717-728 թթ.) 23 եպիսկոպոսով և 8 վարդապե-
տով: Ասորական կողմից մասնակցում էին հակոբիկ եկեղեցու պատ-
րիարք Աթանասը (724-740 թթ.) և վեց եպիսկոպոս : Բացի մի քանի ծի-
սական հարցերից, ժողովի հիմնական խնդիրն այն էր, որ ասորիները 
հայերին մեղադրում էին հուլիանակսւնության (երևութականության), իսկ 
հայերը նրանց՝ սևերականության մեջ: Մանազկերտում քննարկման ա-
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ոարկա էր նաե Քաղկեդոնը: Այն մերժելու հարցում ասորի հակոբիկ ե 
հայ Եկեղեցին համակարծիք էին: 

Մանազկերաից հետո երկու եկեղեցիների միջև լուրջ բախումներ չեն 
արձանագրվել: ԺԱ դարից մեզ է հասել ասորի պատրիարք Հովհաննես 
ժ Բար-Շուշանի ե Հայոց Գհորգ Բ կաթողիկոսի փոխանակած թղթերը: 
Ասորի պատրիարքը ցանկություն է հայտնել միություն հաստատել եր-
կու եկեղեցիների միջև: Հայոց կաթողիկոսի պատասխանը պահպանվել 
է «Գիրք թղթոց»-ում՝ «Տեսան Դէորգհայ Հայոց Վերադիտողի եւ Հոգեշ-
նորհ փիփսոփսւյի, պատասխանի թղթոյն Յովհաննիսի Ասոբւոց պատ-
րիարք» վերնագրի տակ: Այս նամակագրությունը, սակայն ոչինչ չի 
տափս կողմերին: Լարված վիճակը պահպանվում է մինչև ԺԲ դարի կե-
սերը և շարունակվում մինչև Ներսես Դ Շնոբհալու կաթողիկոսության 
շրջանը, երբ բարեկամական փոխհարաբերություններ են վերահաս-
տատվում ասորի պատրիարք Սիք այ ել Մեծի և նրա միջև: 

Հակոբիկ եկեղեցու բարիդրացիական վերաբերմունքը հայոց եկեղե-
ցու նկատմամբ Ժ՛Բ գաբի ընթացքում և դրանից հետո բացատրվում է 
նրանով, որ հայերը մեծ թիվ էին կազմում Կիփկիսւյում և Հյուսիսային U-
սորիքում, ստեղծել էին հայկական ազդեցիկ իշխանություններ, որոնք ո-
րոշակի գեր ունեին տարածաշրջանում: Նշենք նաև, որ ԺԳ գաբում Կի-
փկիայի Հայոց թագավորության հզորացման շրջանում հակոբիկ եկեղե-
ցին այգ պետության ազդեցության ոլորտում էր: 

Այս շրջանի հայ ասորական հակամարտության հարցերի ուսումնա-
սիրության համար արժեքավոր աշխատություն է մեզ ա վանդել ասորի 
մատենագիր Դիոնիսոս Բար-Սափբին: Նրա գրչին է պատկանում «Հա-
կաճառություն հայոց դեմ» աշխատությունը, որն ասորերենից անգլերեն 
է թարգմանել Mingana-ն և առաջին անգամ տպագրել «Bulletin of the 
John Rylands» պարբերականում, որն էլ հետագայում մտել է Woodbrooke 
Studies4 շարք: Այս աշխատությունը 1930-ական թվականներին ասորե-
րենից հայերեն է թարգմանել Պողոս էսապալյանը: Այն սկզբում 
տպագրվել է «Հանգես Ամսօրեայ»-ի 1937-38 թվականների մի քանի հա-
մարներում, իսկ այնուհետև 1938թ. փոքրիկ գրքույկով տպագրվել է 
Վիեննայի Սխիթարյաննեբի «Ազգային գրադարան» շարքում: Մենք դի-
մելու ենք Պողոս էսապալյանի այս թարգմանությանը: Դիոնիսոս 
Բար-Սսղիբիի հաղորդած տեղեկություններին անդրադառնում է նաև 
Երվանդ Տեր-Սինասյանն իր «Հայոց Եկեղեցու յարաբերութիւները Ա-
սորաց եկեղեցիների հետ» աշխատությունում: Այստեղ նա հիշատակում 
է Դիոնիսոս Բար-Սսղիբիի վերոհիշյալ աշխատությունը, խոսում տարա-
ձայնության առիթ հանդիսացող մի քանի կետերի մասին5: Դիոնիսոս 
Բար-Սսղիբիի գործունեությանն անդրադարձել են В.Райт-ը իր 
«Краткий очерк сирийской литературы» գրքում և A.Bauınstark-ը 
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«Geschichte Der Syrischen Literatür» աշխատությունում: Ասորի այս մա-
տենագրի գործունեությանն անդրադառնում է նաև Լևոն Տեր-Պետրոս-
յանը6: 

Դիոնիսոս Բար-Սալիբին (Հակոր ավազանի անունով) ԺԲ դարի ա-
մենափայլուն հակոբիկ մատենագիրներից է եղել: Նա ծնվել է Փոքր 
Հայքի Սեփտհնե8 քաղաքում: Դիոնիսոս Բար-Սալիբին միշտ բնակվել և 
գործել է այնպիսի վայրերում, ուր հայկական բնակչությունը մեծ թիվ է 
կազմել: Սա հնարավորություն է ավել նրան ծանոթանալու հայերի սովո-
րություններին, բարքերին: Տեղեկություն է պահպանվել, որ նա իր հայ-
րենի քաղաքում եղել է սարկավագ : 1154 թ. ձեռնադրվել է Մաբաշի ե-
պիսկոպոս, որտեղից Սիք այ ել Մեծ պատրիարքը 1166 թ. նրան փոխադ-
րել է Ամիդ (Դիարբեքիր): Քաղաքը Տիգրիսի արևմտյան ափին էր, ուներ 
չորս երկաթյա գուռ, որոնցից մեկը կոչվում էր Բաբ ալ- Արման՝ Հայոց 
դուռ10: Հայերն այստեղ մեծ թիվ էին կազմում: Սա տեսնում և դրա 
հետևանքները շատ լավ պատկերացնում էր Դիոնիսոս Բար-Սափբին: 
Ասորական տարրը ոչ միայն Ամիդում, այլև Հյուսիսային Ասորիքի մյուս 
քաղաքներում էլ երկրորդական դերում էր, ինչի գիտակցումն էլ դրդում 
էր Դիոնիսոս Բար-Սալիբիին թշնամաբար վերաբերել հայերին: Ըստ 
մեզ հասած տեղեկությունների՛ ՚ ասորի եպիսկոպոսը մեծաքանակ ար-
ժեքավոր աշխատություններ է ավանդել մեզ: Բացի «Հակաճառությու-
նից», որն ուղղված է հակոբիկ եկեղեցուն հակամետ կրոնների, հերձ-
վածների (մուսուլմաններ, հրեաներ, նեստորականներ, քաղկեդոնական-
ներ, երևութականներ) հերքման, նա գրել է նաև Հին և Նոր Կտակարան-
ների ու Պատարագի մեկնություններ : Դիոնիսոս Բար-Սալիբին վախ-
ճանվել է 1171 թ. և թաղվել Ամիդում իր վերանորոգած Սուրբ Աստվածա-
ծին եկեղեցում՛3: 

«Թուղթ ընդհանբական»-ում14 կա մի պատասխան-նամակ հետևյալ 
վհրնագրով՝ «Ներսիսի եպիսկոպոսի եղբօր կաթուղիկոսի Հայոց Գրիգո-
բիսի, պատասխանի թդթոյն Յակոբայ ուրումն վարդապետի ասորւոյ, ի 
մայրաքաղաքին Սեփտենոյ Հայոց»: Ներսես Շնորհալու թղթակիցը ա-
մենայն հավանականությամբ Դիոնիսոս Բւսբ-Սալիբին է եղել քանզի 
թղթակցությունը տեղի է ունեցել շուրջ 1150 թ., իսկ մենք գիտենք, որ 1154 
թ. Հակոբ Մելիտենացին ձեռնադրվել է Մարաշի եպիսկոպոս՝ ընդունելով 
Դիոնիսոս'5 անունը: Դիոնիսոս Բար-Սափբին իր թղթում Ներսես Շնոր-
հալուն խնդրել է լուսաբանել Հայ Եկեղեցու դավանաբանական դիրքո-
րոշումը: Սա մեկ անգամ ևս գափս է ապացուցելու, որ Դիոնիսոսը շատ 
մեծ ուշադրությամբ ուսումնասիրում էր հայոց եկեղեցու դավանաբա-
նությունը: Հիշենք տվյալ ժամանակաշրջանը՝ ԺԲ դարի երկրորդ կեսը, 
հրբ ծաղկման շրջանում էր Կիփկիան: Ասորիները քաղաքական ազդե-
ցություն չունեին, որովհետև չունեին պետություն, միասնական ուժ ար-

5 5 



տաքին թշնամիների դեմ պայքարելու համար: Միակ կազմակերպված 
ուժը դա ասորի հակոբիկ եկեղեցին էր: Իմ կարծիքով Դիոնիսոսի նպա-
տակն էր կոնսոլիդացնել ասորիներին հակոբիկ եկեղեցու շուրջ և նրանց 
թույլ չտալ անցնելու հայոց եկեղեցու գիրկը:Ասորիները փորձում էին օգ-
տագործել ցանկացած առիթ, ցույց տալու իրենց բարիդրացիական վե-
րաբերմունքը հայերի նկատմամբ: Սրա ապացույցն է Բաբ-Հեբրեոսի 
տեղեկությունն այն մասին, որ Կոստանդնուպոլսում Կիփկիայի Լեոն իշ-
խանի մահից հետո նրա որդի Թորոսը փախչում է գերությունից և ժա-
մանելով Կիփկիա՝ ապաստան խնդրում ասորի մետրոպոլիտ մար Աթւս-
նասից : Վերջինս նրան օգնում է անցնել իշխանության գլուխ: 

Հակոբիկ հոգևորականի նպատակն էր ասորի եկեղեցու համար ար-
տոնյալ դիրքի ձեռքբերումը Կիլիկիայում: 

Վերադառնանք հայ-ասոբական եկեղեցական հակամարտության 
հարցերին, որոնց մոտիկից ծանոթանալու համար անդրադառնանք 
Դիոնիսոս Բսւր-Սափբիի՝ մեզ թողած «Ընդդեմ հայերի և իրենց բարքե-
րի, և թե որտեղից են սկզբնավորում նրանք իրենց սովորություններն ու 
ազգը» հակաճառությանը: Այս աշխատությունում Դիոնիսոս Բար-Սա-
լիբին ներկայացրել է հայ-ասոբական եկեղեցական հարաբերություննե-
րում առկա խնդիրները: Հակաճառությունը գրելիս նա չի փորձել թաքց-
նել իր թշնամական և ծաղրական վերաբերմունքը հայերի նկատմամբ: 
Դիոնիսոս Բար-Սալիբին հայերին անվանում է ամենավատ հերետիկոս-
ներ, նրանց տափս բազմաթիվ մակդիրներ: Հայերի հարցումներին .՛ 
տրված պատասխանները սկսվում են «Ով անմիտներ, ով հիմարներ, 
տխմար մարդիկ» արտահայտություններով: Նա նույնիսկ հայերին ան-
վանում է խոզ, ասելով՝ «Ինչպէս որ ձեր գլուխը՝ Տրդատ խոզազգի էր, 
դուք ալ իրեն պէս խոզհր էք՝ վայրագ, անգութ ու աղտոտ, գարշելի եւ 
պիղծ՝ ընտանի խոզերու պէս»17: 

Ինչևէ հայերին տրվող այս բնութագրումները ցույց են տափս, որ 
Դիոնիսոս Բար-Սափբին ի դեմս հայերի տեսնում էր հակառակորդի քա-
ղաքական, սոցիալական, մշակութային ասպարեզում: Դեռևս ԺԲ դարի 
60-ական թվականներին ասորի մատենագիրը հասկանում էր, որ հայ-
կական իշխանությունը հզորանում էր և դառնալու էր թագավորություն, 
իսկ այդ դեպքում հստակ պատկերացնում էր, որ ասորական եկեղեցին 
էր անցնելու Հայ Եկեղեցու ազդեցության ներքո: Սա էր Դիոնիսոս 
Բար-Սափբիի թշնամության իրական պատճառը և ոչ հայերը բաղարջ 
են օգտագործում կամ Քրիստոսի ծննդյան տոնը հունվարի 6-ին են 
նշում: Կրոնական խնդիրները միայն առիթ էին հանդիսանում պայքարի 
համար: 

Իր հակաճառության առաջին մասում ասորի մատենագիրը համա-
ռոտ ներկայացնում է, թե որտեղից է սերում հայ ազգը, նշում, որ «հայ» 
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կոչվում են Մեծ ե Հյուսիսային Հայքի"՝ անվանումից: Նա անդրադառ-
նում է հայերի քրիստոնեության ընդունմանը՝ կարևորելով ասորիների 
դերը այդ գործընթացում: Դիոնիսոս Բար-Մալիբին նշում է նաև այն 
փաստը, որ իբր հայերը որոշ ժամանակ ընդոնել են Հուփանոս Հալի-
կառնացու ուսմունքը և միայն շնորհիվ սևերական վարդապետների19, 
մերժել են հուլիականությունը և դարձել ճշմարիտ ուսմունքին: Այս հա-
մառոտ ակնարկից հետո ասորի մատենագիրը ութ գլուխներով ներկա-
յացնում է ասորի հակոբիկ և հայ եկեղեցիների միջև առկա հակադիր 
խնդիրները, տափս դրանց վերաբերյալ հայերի պատկերացումը, իսկ 
հետո հայտնում ասորական տարբերակը: Հակաճառությունն ավարտ-
վում է «Պատասխան անկարգ հայոց հարցումներուն» գլխով, որտեղ 
Դիոնիսոս Բար-Մալիբին հերքում է հայերի կողմից բարձրացված հար-
ցերը: Հայ-ասորական եկեղեցական հակամարտության հարցերը կարե-
փ է բաժանել երկու խմբի՝ դավանաբանական և ծիսական: 

Ասորի հակոբիկ և հայ եկեղեցիների հարաբերությունների ձևավորու-
մը, ինչպես նշվել է վերևում, սկսվել է Զ դարում, իսկ զարգացման որոշա-
կի մակարդակի հասել Ը դարում, երբ գումարվել է Մանազկհրտի ժողո-
վը: Այստեղ երկու կողմերի գլխավոր նպատակը ապականության 
խնդիրն էր՝ աստվածաչարչարությունն ու երևութականությունը հերքե-
լը20: Ապականության և անապականության խնդիրը դարեր շարունակ 
տարաձայնության առիթ է հանդիսացել ասորի հակոբիկ և հայ եկեղեցի-
ների հարաբերություններում: Դիոնիսոս Բար-Մսղիբին նույնպես անդ-
րադառնում է այս խնդրին և ծիսական տարաձայնությունների պատ-
ճառներն էլ տեսնում է այստեղ: 

S 18թ. Հուստինոս Ա կայսրը սկսում է հալածանքը հակաքաղկեգոնա-
կան եպիսկոպոսների21 նկատմամաբ: Նրանց մեծ մասը աքսորվում է և 
գափս են Ալեքսանդրիս:: Այստեղ են քշվում նաև Հափկառնասի եպիս-
կոպոս Հուլիանոսը և Անտիոքի պատրիարք Մևերոսը: Ալեքսանդրիայում 
այս երկուսի միջև վեճ է առաջանում Քրիստոսի մարմնի անապակա-
նության շուրջ: Հուլիանոսը պնդում էր, որ Հիսուսի մարմինը երկրավոր 
կյանքում անապական է եղել,այսինքն նրա մարմինը երևութական է, 
իսկ Սևերոսը գտնում էր, որ Քրիստոսի մարմինը անապական է դարձել 
հարությունից հետո միայն: Այս վեճը գնալով խորանում է, Հուլիանոսի 
հետևորդներին անվանում են երևութականներ, իսկ սևերականերին՝ 
ֆթարտոլատրեր22: 

Ասորի հակոբիկ և հայ եկեղեցիների հարաբերություններում խնդրո 
առարկա էր երևութականությունը: Ասորիները հայերին մեղադրում էին 
Հուփանոս Հափկառնացու հետևորդ փնելու մեջ, իսկ հայերը նրանց՝ Ս-
ևերոս Անտիոքացուն հետևելու համար: Դիոնիսոս Բար-Մսղիբին 
գտնում էր, որ հայերը սխալ էին հասկանում ապականությունն ու անա-
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պակասությունը ե նշում էր, որ Սեերոս Անտիոքացին իր գրքերում ցույց 
է տվել, որ Քրիստոսի մարմինը ծնունդից մինչև հարություն ապականա-
ցու էր, բայց գերեզման դրվելով չի ք ա յ ք ա յ վ ե լ ն չի ապականվել: 

Ըստ Դիոնիսոս Բար-Սալիբիի հաջորդ դավանաբանական հարցն է՝ 
արդյո՞ք մարմինն Աստված է, թե ոչ և պատասխանում, որ մարմինը 
բնությամբ մարմին է ե ոչ Աստված, բայց Աստծո հետ միությամբ ոչ 
միայն մարմին է, այլ նաև Աստված23: 

Երկու եկեղեցիների միջև առկա ծիսական բնույթի առաջնային 
խնդիրը բաղարջի և հացի խնդիրն է: Դիոնիսոս Բար-Սալիբին պարսա-
վում էհայերի բաղարջ օգտագործելու սովորությունը: Նա ասում է. 
«Թթխմորը կենդանի է, վասն զի կ՚ւսւեւցնէ խմորը հւ շարժում կու տայ 
անոր, իսկ բաղարջը մեռած է այնու որ չ ՚ոտեցներ» : Բաղարջի և 
թթխմոր հացի խնդիրը տարաձայնության առիթ է եղհլ նաև լատին և 
բյուգանդական եկեղեցիների փոխհարաբերություններում25, ինչն էլ հա-
յերը փորձել են օգտագործել հույների հետ որոշ բանակցությունների 
ժամանակ: 

Դիոնիսոս Բար-Սալիբին հայերին մեղադրում է նաև նրանում, որ 
նրանք ամուսնանում են իրենց կնքահայրերի հետ, սակայն ըստ նրա դա 
մեղք է, քանզի կնքահայրությունը արյան ազգականությունից բարձր է: 
Մյուս հարցը Քրիստոսի Ծննդյան տոնը հայերի հունվարի 6-ին նշելն է: 
Ասորի եպիսկոպոսը ներկայացնում է, որ ամբողջ Արևհըշը այդ տոնը 
նշում է դեկտեմբերի 25-ին, իսկ հայերը, հին սովորության համաձայն, 
այն նշում են Հայտնության տոնի հետ միասին: 

Դիոնիսոս Բար-Սափբին արծածում է մի խնդիր, որին հանդիպում 
ենք առաջին անգամ: Նա գտնում էր, որ հայերը «կենդանեաց» պատա-
րագ պետք է մատուցեին, այսինքն՝ պատարագ պետք է տրվեր ոչ միայն 
մեռյալների, այլ նաև ողջերի համար: 

Ասորիները սովորություն ունեին գինու կամ ընթրիքի մեջ մուկ ընկնե-
լուց հետո դրանք օրհնել և ուտել: Հայերը պարսավում էին նրանց այդ 
սովորությունը, իսկ ասորի եպիսկոպոսը բացատրում էր, որ մուկն Աստ-
ծո արարած է և սուրբ կենդանի, իսկ հետո ավելացնում, թե ինչպես հա-
յերն են ջուր խմում ջրհորից, ուր խեղդված մուկ է եղել, նույն կերպ էլ 
վարվում են իրենք գինու հետ: Դիոնիսոս Բար-Սափբին մեղադրում է 
հայերին նաև մատաղ անելու համար, նշելով, որ դա հրեական սովո-
րություն է: Նա հայերի բացատրությանը, թե դա Աստծուն մատուցվող 
զոհ է, հակասում է՝ մեջ բերելով տիրոջ խոսքերը. «Գացէք սորվեցէք թէ 
ինչ կը նշանակէ ողորմութիւն կ՛ուզեմ եւ ոչ զոհ» . 

Սրանք այն հիմնական դավւսնածիսական հարցերն էին, որոնք դարեր 
շարունակ տարաձայնության ստիթ են հանդիսացել ասորի հակոբիկ և հայ 
եկեղեցիների հարաբերություններում: Սակայն ծանոթանալով այդ հակա-
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մւսրտությսւնը ե ուսումնասիրելով բանակցությունների վավերագրերը, 
հարց է առաջանում՝ արդյո՞ք ծիսական կամ դավանաբանական որևէ 
խնդիր կարող էր այդքան ակտիվորեն արտահայտվող թշնամություն առա-
ջացնել երկու եկեղեցիների միջև Արևելքի երկու հակաքաղկեդոնական ե-
կեղեցիներն ուղղակի իրավունք չունեին պայքարել միմյանց դեմ այդքան 
ջերմեռանդորեն: Անընդմեջ շարունակվող պայքարի հիմնական և գլխավոր 
պատճառը գերիշխանության հարցն էր. այդ կրոնական հարցերը միայն ա-
ռիթ էին հանդիսանում վեճի համար: Ինչպես նշվեց վերևում, բոտն պայքար 
երկու եկեղեցիների միջև սկսվել էր Ժ Բ դարից, իսկ գա Կիլիկիայի հայկա-
կան իշխանության վերջնական ձևավորման և բարգավաճման շրջանն էր: 
Տարածաշրջանում ազդեցիկ իշխանություն ունեին հայ ֆեոդալական տնե-
րը, բյուգանդական եկեղեցին որևէ հարց քննարկելու համար առաջին հեր-
թին դիմում էր հայ եկեղեցուն, Ռ-ուբինյանների իշխանության սահմանները 
գնալով ընդլայնվում էին: Պարզ էր դառնում, որ Կիլիկիայում հող էր պատ-
րաստվում Հայկական պետության ստեղծման համար: Ասորի մատենագի-
րը տեսնում էր, որ Կիլիկիայի հայկական իշխանության հետ հզորանում էր 
նաև Հայոց Եկեղեցին, և վախենում էր, որ վաղ թե ուշ ասորի հակոբիկ եկե-
ղեցին հայտնվելու էր հայ Եկեղեցու գերիշխանության ներքո: 

TER-TATCHATYAN IRENE 

ARMENIAN SYRIAN P R O B L E M S OF ANTAGONISM 
BY DIONYSIUS BAR- SALIBHI 

(Summary) 

The following paper aims to represent the ecclesiastical relations of the Syrian 
Jacobit and Armenian Churches in XII century.These two churches have collaborated 
since sixth century. When in 451 at the Council of Chalcedon a new definition of faith 
about Christ's " two natures" was adopted, the Syrian jacobit and the Armenian 
churches began their united struggle against the Chalcedon. But between these two 
churches there were serious dissidences.Tour smoothing over those dissidences there 
was assembled councils with the participating of representatives of Armenian and 
Jacobit churches.The Jacobit Church always has been well-disposed to the Armenian 
Church. In Cilicia and in North Syria the maj'ority of population were the armenians, 
they had created influential authority,which had a certain role in the territory. This 
was the real reason of the good attitude of j'acobit church to the armenian church. 

The Syrian bishop Dionysius Bar-Salibhi has written a work about the 
ecclesiastical problems of the Armenian and Syrian churches, which is called " 
Discourse against the Armenians ". He has pointed all the important questions which 
were the cause of antagonism in relations of the Armenian and Syrian Jacobit 
Churches. 
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Կ Ո Ս Տ Ի Կ Յ Ա Ն Ք Ր Ի Ս Տ Ի Ն Ե 

Ս Ե Ֆ 5 Ա Ն ՇԱՀԵՐ ՍՈՒԼԵ5ՍԱՆԻ, ՍՈՒԼԹԱՆ 
ՀՈՒՍԵ5ՆԻ ԵՎ ԹԱՀՍԱՍՊ Ա-Ի՝ ԵՐԵՎԱՆԻ 

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆՈՒՄ ՊԱՀՎՈՂ ՀՐՈՎԱՐՏԱԿՆԵՐԸ 

Հայ Ժողովրդի ու Իրանի պատմության կարևորագույն սկզբնաղբ-
յուրների թվին են պատկանում պարսից շահերի հրովարտակներն ու 
հրամանագրերը (ֆերմաններն ու հոքմերը)՝ տրված հայոց վանքերին, 
ազնվականներին ու համայնքներին զանազան առիթներով: 

Երևանի Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահվում է շահա-
կան հրովարտակների ու այլ պարսկական պատմական վավերագրերի 
մի խոշոր հավաքածու (մոտ 1500): Ամենայն հայոց կաթողիկոսների 
կողմից ձեռք բերված էջմիածնի ու ընդհանրապես հայ ժողովրդի զանա-
զան խնդիրներին վերաբերող պարսից շահերի հրովարտակների հա-
կիրճ նկարագրությունները կարելի է գտնել Մ. Երևանցու «Ջամբռում»1: 
Այդ փաստաթղթերի ուսումնասիրման հարցում իր նշանակալի ներդ-
րումն է կատարել հայ ճանաչված արևելագետ Հ. Դ. Փափազյանը, որը 
բացի արաբատառ մի շարք փաստաթղթերի քննությանը նվիրված իր մի 
քանի հոդվածներից, ժամանակին ուսումնասիրել ու հրատարակել է 
շուրջ 66 հրովարտակ և 27 կալվածագիր, որոնցից հնագույնը Մուլթան 
Ջհանշահի 1449թ. հրովարտակն է, իսկ վերջինը՝ Շահ Աբաս П-ի 1650թ. 
հրովարտակը2: 

Չնայած բազմավաստակ գիտնականի կատարած մեծ աշխատան-
քին, Մատենադարանի արաբատառ վավերագրերի (հատկապես 1650թ. 
հետո ընկած ժամանակաշրջանի) մեծ մասը մնում է չուսումնասիրված և 
գիտական լայն շրջանառությունից դուրս: Նշենք նաև, որ նրանց վերա-
բերող Մատենադարանի ցուցակները (Կաթողիկոսական դիվան, Սեփք-
Շահնազարյանների ֆոնդը) ճշգրիտ չեն և թույլ չեն տափս վստահաբար 
հհնվհլ նրանց հակիրճ բնութագրումների վրա: Այս պատճառով կարծում 
ենք, որ Մատենադարանի արաբատառ ֆոնդերի այս արժեքավոր հա-
վաքածուի ուսումնասիրությունը ու նախ և առաջ նրանց ցուցակների 
կազմումը հայ արևելագիտության առաջնահերթ խնդիրներից է: Սույն 
հոդվածի շրջանակներում կներկայացնենք Իրանի Մեֆյան պետության 
թուլացման ու անկման շրջանի շահեր՝ Մուլեյմանի (Սեֆի П- 1666-
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1694թթ.), Սուլթան Հուսհյնի (1694-1722թթ.) և Թահմասպ П-ի (1722-
1732թթ.) Մատենադարանում պահվող հրամանագրերի ու հրովարտակ-
ների բնագրերի ու պատճեների համառոտ ընդհանրական բնութագրութ-
յունը: 

Նախ նշենք, որ հրովարտակներից շատերի բնօրինակները չեն պահ-
պանվել, սակայն պահպանվել են նրանց պատճենեբը (սավադները), ո-
րոնք ընդհանուր առմամբ կաբելի է բաժանել երկու խմբի: Առաջին խմբի 
մեջ մտնում են բնօրինակի պատճենեբը տրված դիվան-ալ-սադարաթի 
կամ շաբիաթական-նոտարական հաստատությունների կողմից՝ կնքված 
մահմեդական հոգևորականության այդ բարձրագույն ատյանի և սադրի, 
շհյխ-ուլ-իսլամի կամ մուֆթիի կնիքներով : Այս սավադները վերցվում 
էին սովորաբար հրամանների բնօրինակների հետ միաժամանակ կամ 
ավելի ուշ4: Երկրորդ խմբում կարելի է առանձնացնել որևէ կնիքով 
չկնքված սավադները: Նման փաստաթղթերից օգտվելուց առաջ անհ-
րաժեշտ է ստուգել դրանց հավաստիությունը: Դրանցից շատերի , մաս-
նավորապես նաև Կաթողիկոսական դիվանի առաձին 1գ թղթապանակի 
մի գրքով ներկայացված այդպիսի սավադներից մի քանիսի բնօրինակ-
ները ևս կան Մատենադարանում6, որը թույլ է տափս հավատալ այդ 
գրքի նաև մյուս պատճեների իսկությանը: Այս խմբի մյուս սավադների 
հավաստիության մեջ համոզվելու հարցում օգնում են դրանց շարադ-
րանքի ձևերի քննությունը, դրանց ՛բովանդակության ու պատմական ի-
րականության համեմատությունը, ինչպես նաև որոշ սխալների առկա-
յությունը. երբ տվյալ ոճին բնորոշ բառի փոխարեն գտնում ենք ուրիշը, 
որը վկայում է սոսկ արտագրողի վերծանության անճշտության մասին: 

Սավադների հետ չպետք է խառնել այն հրովարտակները, որոնք վե-
րահաստատում են նախորդ շահերի հրամանագրերը: Իսկ նման հրո-
վարտակները Երևանի Մատենադարանում մեծ թիվ են կազմում: 

Նշված շահերի իշխանության տարիներին Սեֆյան պետության քա-
ղաքական թուլացմանը զուգընթաց ուժեղանում էր մահմեդական հոգևո-
րականության գերն ու ազդեցությունը երկրի կյանքում: Այս ժամանա-
կաշրջանում Իրանի հոգևորականության առաջնորդը և նրա կարկառուն 
դեմքերից մեկը Մուհամմադ Բաղեր Մաջփսին էր (1627-1699թթ.), որը 
շահ Մուլեյմանի օրոք շեյխ-ուլ-իսլամն էր, իսկ շահ Սուլթան Հուսեյնի իշ-
խանության տարիներին հասնելով իր փառքի գագաթնակետին՝ ստա-
նում է նոր ու ամենաբարձր հոգևորականի՝ մոլլաբաշիի պաշտոնը7: Մա-
տենադարանի մի շարք վավերագրերի վրա գտնում ենք այս հոգևորա-
կանի կնիքի դրոշմը և անգամ ստորագրությունը8: 

Չնայած այն բանին, որ վերոհիշյալ շահերը աչքի չէին ընկնում ի-
րհնց կրոնական մոլեռանդությամբ ու անհանդուրժողականությամբ, 
նրանց իշխանության տարիներին ուժեղանում են հալածանքները այլա-
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դավան փոքրամասնությունների, այդ թվում նաև քրիստոնյա հայերի 
նկատմամբ: Այն աստիճան, որ հայության մի շարք հոգևոր առաջնորդ-
ներ ձերբակալվում են, իսկ Նոր Ջուղայի հայ եկեղեցին սկսում է տարե-
կան որոշ գումար վճարել պետությանը՛: 

Կենտրոնացված պետության անկման հետևանքով նկատվում է նաև 
տեղական կառավարիչների, պաշտոնյաների կամայականությունների 
ու չարաշահումների ուժեղացում, ինչպես նաև զանազան օրինախախտ 
տարրերի ակտիվացում: Կաթողիկոս Հակռբ Ջոսլայեցու ջանքերով Ի-
րանի մահմեդական հոգևորականության բարձրագույն ատյանից ձեռք 
են բերվում հայ ժողովրդի համար կենսական նշանակություն ունեցող 
կրոնական իրավունքներն ու սովորույթները պաշտպանող հաստատուն 
ֆեթվաներ և դրանք վավերացվում շահական հրովարտակներով: Այս 
փաստաթղթերը կոչված էին ապահովելու «հնազանդ զիմմի հպատակ-
ներ հանդիսացող» հայ բնակիչների, օրինակ, հայկական օրենքներով 
ամուսնանալը, հանգուցյալներին թաղելը, եկեղեցու զանգեր խփելը, ժա-
մերգություն կատարելը10, ինչպես նաև եկեղեցիներ վերանորոգելն ու նո-
րերը կստուցեւը": Այդ ֆեթվաները շարիաթական-նոտարական պատ-
ճհներով (սավադներ) բազմացվում և ուղարկվում էին բոլոր թեմերին12: 

Շահ Սուլեյմանի կողմից զանազան եկեղեցիների վերանորոգման 
առթիվ տրված մի շարք հրովարտակները, որ կարգագրում են տեղական 
կառավարիչներին թույլատրել ու օժանդակել հայերին, արտացոլում են 
այն իրողությունը, որ XVII դարի երկրորդ կեսում շարունակվում է նույն 
դարի առաջին կեսում սկսված լայնածավալ եկեղեցական շինարարութ-
յունը: Այսպես, 1664-1665թթ. շահի հրամանով13 ու տեղի կառավարիչ 
Սիբզա Իբրահիմի հանձնարարությամբ վերանորոգվում է Ս. Հովհան-
նես եկեղեցին14, 1669թ. սկսում են շինել Խորվիբապի եկեղեցին, Մուղնու 
Ս. Գևորգի եկեղեցին15: 1679-1685թթ. վերանորոգվում է Ս. Թադեոս Ա-
ռաքյափ եկեղեցին , 1698թ. Ս. Գեղարդի վանքը17 և այլն: 

Մեֆյան Իրանին հպատակ հայության սոցիալ-իրավական վիճակի 
ու հայոց վանքերին վերաբերող հարցերի շուրջ հրապարակված ֆեթվսւ-
ներն ու հրովարտակները հրապարակվել են հիմնականում XVII դարի 
60-ական թվականներին: 

Հակոբ Ջուղայեցի կաթողիկոսը այդ ժամանակաշրջանում վճռական 
պայքար է մղում հատկապես Երևանի բեկլաբբեկ Մեֆի Ղուլի խանի ա-
սիմիլյացիոն քաղաքականության, էջմիածնի հարստահարման և նրա 
իրավուքների սահմանափակման քաղաքականության դեմ : Մատենա-
դարանի ինչպես այս, այնպես էլ ավեփ վաղ ժամանակաշրջանի շահա-
կան հրովարտակների մեջ զգափ տեղ են զբաղեցնում էջմիածնի, 
Տաթևի և այլ վանքերի վակֆային կալվածքների անձեռնմխելիությունը և 
նրանց մուաֆությունը (պետական հարկերից ազատված լինելը) պաշտ-
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պա նալ փաստաթղթերը19: Այս կարգի փաստաթղթեր ձեռք են բերվում 
նաև Հակոբ Ջուղայեցուն հաջորդած կաթողիկոսների օրոք20: Այսպես, 
1684թ. Եդիազար կաթողիկոսի խնդրագրի հիման վրա շահ Սուլհյմանի 
կողմից տրված հրովարտակը կոչված էր պաշտպանելու էջմիածնի կալ-
վածքների անձեռնմխելիությունը Հակոբ Ջուղայեցի կաթողիկոսի օրոք 
արված պարտքերի դիմաց պարտատերերի ոտնձգություններից21: 

Ըստ հաստատված կարգի հայ կաթողիկոսների ընտրությունը հաս-
տատվում էր շահական հրամանագրով: Մատենադարանի Կաթողիկո-
սական դիվանում կարեփ է գտնել այս ժամանակաշրջանի էջմիածնի ու 
Գանձասարի գրեթե բոլոր կաթողիկոսների իրավունքները հաստատող 
հրամանագրերը կամ նրանց պատճենեբը: 

Շահ Սոււթան Հուսեյնի իշխանության տարիներին (1694-1722թթ.) Ի-
րանի պետության հետագա անկման հետևանքով կրկնակի, եռակի չա-
փով ծանրանում են հարկերը: Բացի այդ պետական վերահսկողության 
բացակայության պայմաններում հաճախանում են տեղական կառավա-
րիչների ու մյուս պաշտոնյաների անօրինականություններն ու չարաշա-
հումները: Այս պատճառով նրա օրոք հայ եկեղեցու կողմից ձեռք բհր-
ված հրամանագրերի մեջ հատուկ տեղ են գրավում իշխանության տե-
ղական ներկայացուցիչների ապօրինի արարքների դեմ ուղղված հրո-
վարտակները2 : 

Երևանի Մատենադարանի Մեփք-Շահնագարյանների ֆոնդում 
պահվում հն վերոհիշյալ շահերի իշխանության ժամանակաշրջանի որոշ 
փաստաթղթեր, այդ թվում նաև Գեղարքունիքի Մելիք-Շահնազարյան-
ների տոհմի ներկայացուցիչների մեփքական ու կալվածատիրական ի-
րավունքները հաստատող հրամանագրեր : 

ХУШ գարի սկզբի հրովարտակների մեջ առանձին հետաքրքրություն 
են ներկայացնում Եվրոպացի կաթոլիկ միսիոներների՝ «ֆրանկների ու 
պատրիների», հայության շրջանում ակտիվ գործունեության դեմ ուղղված 
հրամանագրերը: Կաթոփկական քարոզչությունը Արևելքում և մասնավո-
րապես Իրանում ու Անդրկովկասում հին պատմություն ունի: Այն սկսվել էր 
դեռևս մոնղոլական Հուլավույան պետության ժամանակաշրջանից՝ ХШ 
գարի երկրորդ կեսից: XVII դարի երկրորդ կեսից կաթոլիկական քարոզ-
չությունը Իրանում և նրան հպատակ հայկական տարածքներում ակտի-
վացել էր կապված Արևմտյան Եվրոպայի երկրների հետ առետրա-տնտե-
սական ու քաղաքական կապերի սերտացման հետ և մեծ վտանգ էր ներ-
կայացնում պետականությունից զուրկ հայությանը՝ պառակտելով ազգը և 
ստեղծելով միմյանց դեմ թշնամաբար տրամադրված խմբավորումներ: 
Հանդիպելով մահմեդականների շրջանում իրենց քարոզչության նկատ-
մամբ շահական կառավարության ա հոգևորականության անհանդուրժո-
ղականությանը՝ կաթոփկ միսիոներները մեծ նշանակության էին տափս 

6 4 



հայության շրջանում տարվող իրենց աշխատանքին: Նրանք շահական 
արքունիքից ստանալով արտոնություններ, ինչպես նաև կաշառելով տեղի 
կառավարիչներին կարողանում էին ազատ քարոզչություն ծավալել, որի 
հետևանքով հետևորդների խմբեր ունեին Անդրկովկասի գրեթե բոլոր քա-
ղաքներում ու Իրանի հայության շրջանում: 

Կային մի շարք հանգամանքներ, որոնք հայերին խոցելի էին դարձ-
նում կաթոլիկական քարոզչության առաջ: Նախ այն, որ հայ ժողովուրդը 
զուրկ էր պետականությունից, հետևաբար նաև պետության կողմից կրո-
նի հովանավորությունից: Հայ բնակչության համակրանքը շահելու հա-
մար միսիոներները բարեգործությամբ էին զբաղվում, անվճար բուժօգ-
նություն ցուցաբերում, երեխաներին կրթում և այլն24: Եվրոպացի միսիո-
ներները հայ ժողովրդի ու հոգևորականության առաջ այն պատրանքն 
էին ստեղծում, թե Հռոմի եկեղեցու դավանանքն ընդունելու դեպքում հայ 
ժողովրդի ազատագրումը եվրոպական եբկրների օգնությամբ հնարա-
վոր կլինի25: XVII դարի երկրորդ կեսում, երբ հայ եկեղեցու ղեկավարնե-
րը Արևմտյան Եվրոպայի երկրներից օգնություն էին ակնկալում հայ ժո-
ղովրդին պաբսկա-թուրքական տիրապետությունից ազատագրելու հա-
մար, կաթոլիկական քարոզչությունը թափանցել էր անգամ հայոց 
հոգևոր կենտրոն էջմիածնի կաթողիկոսարան26: Միաժամանակ կաթոլի-
կական դավանանքն ընդունած հայկական համայնքները եվրոպական 
իշխանավորների միջնորդագրերի շնորհիվ որոշ արտոնություններ ու-
նեին Իրանի տիրապետության տակ գտնվող տարածքներում27: Պետք է 
նշել, որ Իրանի շահական իշխանությունները հակասական քաղաքա-
կանություն էին վարում կաթոփկ միսիոներների նկատմամբ: Չցանկա-
նալով նրանց պատճառով վատթարացնել իրենց հարաբերությունները 
եվրոպական պետությունների հետ՝ նրանք մի կողմից պաշտպանում էին 
կաթոփկ միսիոներների ազատ գործունեության իրավունքները, շնոր-
հղւմ արտոնություններ, մյուս կողմից սահմանափակում դրանք՝ հօգուտ 
Իրանին հպատակ հայության: Եվ այդ քաղաքականությունն իր դրսևո-
րումն է գտել շահական հրովարտակներում: 1708թ. Ֆրանսիայի և Իրա-
նի միջև կնքված պայմանագրի 27-րդ կետով ֆրանսիացի հոգևորական-
ներին ու մյուս միսիոներներին իրավունք էր տրվում ազատ կերպով ի-
րենց հավատի արարողություններն ու ծեսերը կատարել: Ոչ ոք չպետք է 
նրանց նեղեր, այն պայմանով, որ քրիստոնյաները իրենց տներից ու ե-
կեղեցինեբից դուրս շիա հավատին հակառակ արարքներ չգործեն: Պայ-
մանագրի նույն կետով Կովկասի քաղաքներում, Սպահանում, Թավրի-
զում ու Իրանի մյուս վայրերում բնակվող կարմելիտ, եզուիտ, դոմինիկ-
յան ու օգոստինյան քահանաներին միանշանակ կերպով տրվում էր 
գործունեության ազատություն28: Ֆրանսիայի դեսպան Միշելը միջամ-
տում է միսիոներների և իրանահայ եկեղեցականների բախումներին: 
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1708թ. նա ձեռք Է բերում շահական հրամանագրեր «միսիոներներին նե-
ղացնողներին պատժելու համար» հասցեագրված մեկը Վրաստանի 
Վախթանգ թագավորին, մյուսը' Թավրիզի բեկլարբեկին: Այգ հրամա-
նագրով հրահանգվում Էր միսիոներներին չնեղել ու չարգելել հայերին 
կաթոլիկական եկեղեցին հաճախել29: 

1712թ. ապրիլին հրապարակված նման մի հրամանագիրն Է հիմք 
տվել Թավրիգի բեկլարբեկին տեդի հայերից 25 հոգուց, որոնք թույլ չէին 
տալիս մյուս հայերին հաճախել կաթոլիկ միսիոներների տներն ու եկե-
ղեցին, որպես տուգանք 50-ական թուման գանձել Եվ որպես շահա-
կան երկդիմի քաղաքականության վառ ապացույց, կաբելի է բհրել Մա-
տենադարանի կաթողիկոսական դիվանի 1գ 247 վավերագիրը, որը իրե-
նից ներկայացնում է պարսից նույն շահ Մուլթան Հուսեյնի 1712թ. նոյեմ-
բերի հրովարտակը, որով շահը խիստ սահմանափակելով հայության 
շրջանում կաթոլիկական քարոզչության շրջանակները՝ պահանջում է 
նաև ետ վերադարձնել վերը նշված տուգանքները: 

XVIII դարի սկգբին, երբ հայ ազատագրական շարժումը իր կողմնո-
րոշման մեջ շրջադարձ է կատարում դեպի Ռուսաստան, հայոց եկեղե-
ցին փոխում է իր դիրքորոշումը կաթոլիկական քարոզչության հանդեպ և 
ջանք թափում միսիոներների ակտիվ գործունեությունը հայ բնակչութ-
յան շրջանում սանձահարելու ուղղությամբ: Հայ եկեղեցու կողմից եվրո-
պացի միսիոներների դեմ լուրջ պայքար է մղում Ալեքսանդր U Ջուղայե-
ցի կաթողիկոսը: Վերջինս դեռ մինչև էջմիածնի կաթողիկոս դաոնալը 
հանգես էր եկել որպես «բոան պաշտպան հայադաւան ուղղափառու-
թեան», որի մասին վկայում են նրա գրած «Գիրք ատենական, որ ասի 
վիճաբանակսւն»-ը (Նոր Զոպայում 1687թ. տպագրված) և «Աղօթամսւ-
տոյց»-ը (1687թ. պատրաստած ու 1790թ. տպագրված)31: Նրա կողմից 
են ձեռք բերվում 1710թ. և 1712թ. շահ Մուլթան Հուսեյնի հրովարտակնե-
րը, որ սահմանափակում են եվրոպացի միսիոներների գործունեությունը 
հայության շրջանում32: Հետագայում Աստվածատուր Կաթողիկոսի 
խնդրանքով նույն շահը վերահաստատում է իր 1717թ. հրովարտակը33: 

Նշված ժամանակաշրջանի պարսկերեն հրովարտակներում, հատ-
կապես նրանց խնդրագրերում, հաճախ բավական մանրամասն են ար-
ձանագրվում պատմական իրողությունները, որոնք օգնում են ճիշտ 
պատկերացնել պատմության զանազան հարցերի դրվածքն ու իրակա-
նությունը: Այս առումով հետաքրքրական նմուշներ են Մատենադարանի 
կաթողիկոսական դիվանի 2բ թղթապանակի 108 և 118 վավերագրերը, ո-
րոնցում հանգամանափց կերպով նկարագրվում են Տաթեի կալվածքնե-
րի նկատմամբ մահմեդական պաշտոնյաների ու հայ իշխանավորների 
կողմից հասցված անօրինականություններն ու չարաշահումները, մահ-
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մեդական ցեղերի ոտնձգություններն ու հայ գյուղացիության կողմից 
խռովարարական արարքները: 

Թ ե որքանով են այս հրովարտակները պսւշտպանել Սեֆյան Իրա-
նին հպատակ հայության ե հայ հոգևորականության իրավունքներն ու 
հավատքի միասնությունը, դժվար է ասել: Հայտնի է սակայն, որ Իրանի 
Մհֆյան պետությունը XVII I դարի սկզբին լինելով բավական թույլ ի վի-
ճակի չէր վերահսկելու քաղաքական դրությունը իր երկրի նեբսում և 
կանգնած էր փլուզման եզրին: 

KOSTIKYAN KRISTINE 

SAFAVID SÜLEYMAN, SULTAN HUSEYN SHAHS' EDICTS 
OF YEREVAN MATENADARAN 

(Summary) 

There are more than 100 edicts issued by Safavid shahs Süleyman, Sultan Husyn 
and Tahmasb II kept in Yerevan Matenadaran. Some of these edicts are original 
documents, others - savads, copies confirmed by divan-al-sadarat, the highest body of 
Muslim dergy and shari'ya-notarial offices or copies having no seal or signature, 
nevertheless of considerable historical importance. These edicts have reflected the 
worsening socia!-economic and political situation formed in Iran during the decline 
period of Safavid Empire, a period when the religious intolerance towards Armenian 
population, illegal deeds and abuses of state officials and wrongdoers were 
intensified. The maj'or part of those edicts were obtained by Etchmiadsin catholicoses 
and other high dergymen to protect the religious rights and customs of Armenian 
population subject to Safavid Iran, to put an end to the encroachments of local 
officials on the land property of Etchmiadzin, Tatev and other Armenian cloisters and 
to restrict the missionary propaganda among the Armenians. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Ս. Երևսւնցի, Ջամբռ, Վաղարշապատ, 1873, էջ 216-222: 
2. Տե՛ս Մատենադարանի պարսկերեն վավերագրերը (կազմեց Հ.Դ. Փափազ-

յանը). հրովարտակներ, պրակ 1, Երևան 1956; պրակ II, Երևան 19Տ9; կալ-
վածագրեր, պրակ I, Երևան 1968: 

3. Սավադի վերին մասում դրոշմված կնիքը իր մեջ պարունակում էր շահի ա-
նունը, իսկ նրա շուրջը գրված էր «բարձրագույն դիվանի պատճենի կնիքը», 
ինչպես օրինակ հետևյալ դեպքում (տե՛ս կաթողիկոսական դիվան, թղթ. İp, 
136. CuVj «ևւ ս ն ^itl J j j j իսկ փաստաթղթի ստորին մա-
սում դրվում էին սադրի կամ մուֆթիի կնիքները: 

4. Տե՛ս ՄՄ, կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 1բ, վավ. 156 և 163: 
5. Այսպես, ՄՄ, կաթողիկոսական դիվանի թղթ. İp, 140 վավերագիրը թղթ. İp, 137-

ի պատճեն է; İp, 139ա-0՜թղթ. 4,112-ինը; թղթ. 2բ, 186-ը՝ թղթ. 2ր, 182-ինը: 
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6. Համեմատի՛ր ՄՄ, կաթողիկոսական դիվանի թղթ. 1ц, վավ. 252-ը և թղթ. 1զ, 
վավ. 885-ը, թղթ. İp, վավ. 173 և թղթ. lq, վավ. 884: 
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12. Հ. Փափազյսւն, Սեֆյան Իրանի ասիմիլյատորական քաղաքականության 
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14. Զաքարիա ււգուլեցու օրագրությունը, Երևան 1938, էջ 65: 
15. Նույն տեղում, էջ 83; ՍՄ, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 1բ, 134: 
16. Մանր ժամանակագրություններ, հ. 1, Երևան 1951, էջ, 311: 
17. Նույն տեղում, հ. 1, էջ 395: 
18. Հ. Փափազյսւն, Սեֆյան Իրանի ասիմիլյատորական քաղաքականության 

հարցի շուրջ, էջ 92: 
19. ՄՄ, կաթողիկոսական դիվան, թդթ. 1բ, վավ. 173, 156; թդթ. 2ա, վավ. 66, 68, 

70ա; թղթ. 2բ վավ. 118 և այլն: 
20. ՄՄ, կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 1բ, վավ. 181; թղթ. 2բ, վավ. 108, 118; 

թղթ. 2բ, վավ. 114 և այլն: 
21. ՍՄ, կաթողիկոսական դիվան, թղթ. ip, վավ. 182: 
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ՆՈՐ ԵՎ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆ 

Գ Ե Վ Ո Ր Գ Յ Ա Ն Գ Ո Ռ 

Ե Գ Ի Պ Տ Ո Ս Ի ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ 1990-1991 ԹԹ. 
ԻՐԱՔԱ -ՔՈՒՎԵ6ԹՑԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ Հ Ա Ն Դ Ե Պ 

Միջարաբւսկան հարաբերությունների իրավիճակը զգալիորեն կախ-
ված է Եգիպտոսի ե Իբաքի միջև գոյություն ունեցող առնչությունների 
բնույթից, ինչը պայմանավորված Է արաբական աշխարհում նրանց ու-
նեցած գերի ու հեղինակության հետ': Երկու երկբնեբի միջև գոյություն 
ունեցող մրցակցության հետևանքով հարաբերությունները նրանց միջև 
միշտ չէ որ հարթ են ընթացել: 

1980-ականների վերջին Եգիպտոսը՝ նախագահ Մուհամմեգ Հոսնի 
Մուբարաքի նախագահության երկրորդ շրջանում, վերականգնելով 
1979թ. կասեցված իր անդամակցությունը Իսլամական Կոնֆերանս 
Կազմակերպությունում (ԻԿԿ) և Արաբական Պետությունների Լիգայում 
(ԱՊԼ), կրկին դարձել էր «արաբական ընտանիքի» լիիրավ անդամ2: 
Բայց որպեսզի Կահիրեն դարձյալ հաստատի և ամրապնդի իր դիրքերը 
արաբական աշխարհում ու վճռորոշ ձայն ունենա, հարկավոր էր ինչ-որ 
ցնցում դրսից, որն էլ հանդիսացավ Ծոցի երկրորդ ճգնաժամը3: Այն մե-
ծապես նպաստեց Եգիպտոսի քաղաքականության ուրույն գերի վե-
րարժևորմանը տարածաշրջանում: Ավարտելով իրաքա-իրանյան պա-
տերազմը, Մերձավոր Արևեւքում նոր քաղաքական դեմքով ներկայացել 
էր Իրաքը: Տիրապեւոելով մարտերում կոփված 1մլն բանակի, քիմիա-
կան և այլ կարգի կուտակված ահոեփ քանակությամբ սպառազինութ-
յան4, Իրաքի նախագահ Մադդամ Հուսեյնը, ձգտում էր առաջնորդի դեր 
կատարել արաբական աշխարհում5: Եթե հավատանք աղբյուրներին, ա-
պա 1982-1990 թթ. ընթացքում Իրաքը ներ էր կրելավեփ քան 14 մլրդ. դո-
լարի զենք, որի արդյունքում Բաղդադը աշխարհում զենք ներկրողների 
շարքում զբաղեցրել էր առաջին տեղը : Իր քաղաքական նկրտումները 
իրականացնելու համար՝ Սագդամ Հուսեյնը 1989թ. փետրվարի 16-ին 
հիմնել էր Արաբական Համագործակցության Դաշինքը՝ Եգիպտոսի, Ի-
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րսւքի, Եմենի և Հորդանանի մասնակցությամբ: Այն նպատակ ուներ ա-
ոաջին հերթին Մերձավոր Արևելքում ուժային նոր հավասարակշռութ-
յուն ստեղծել ի հակակշիռ Դամասկոսի և աո-Ռիադի: Հետագայում Ե-
գիպտոսը աստիճանաբար սահմանազատվեց Մադդամ Հուսեյնից, ինչի 
արդյունքում ձևավորվեց Կահիրհ-առ-Ռիադ-Դամասկոս նոր համագոր-
ծակցության շրջանակը՝ Բաղդադին դիմակայելու համար7: 

Հայտնի էր, որ վերջին տասնամյակներին Կահիրհ-Բաղդադ-Դա-
մասկոս շրջանակներում երբեք չի եղել ներդաշնակություն: Այսպես, օ-
րինակ, ութ տարի տևողությամբ իրաքա-իրանյան պատերազմի ընթաց-
քում Դամասկոսը բացահայտ դիմակայում էր Բաղդադին, որն էլ իր հեր-
թին վայելում էր Կահիրեի աջակցությունը8: 

1990թ. փետրվարին Ամմանում ԱՀԴ անդամ պետությունների ղեկա-
վարների հանդիպմանը, Սագդամը խնդրել էր Հորդանանի թագավոր 
Հուսեյնին և Եգիպտոսի նախագահ Մուբարաքին հայտնել Ծոցի երկր-
ներին, որ Իրաքը պահանջում էր նրանցից ոչ միայն մարել իրաքա-ի-
րանյսւն պատերազմի տարիներին իր կուտակած պարտքերը, այլ նաև 
անհապաղ տրամադրել 30 մլրդ դոլար9: Իրաքի նախագահը սպաոնում 
էր գումարը չտրամադրելու դեպքում՝ դիմել այլ միջոցների: 1990թ. հուլի-
սի 15-ին Իրաքի արտաքին գործերի նախաբար Թարիք Ազիզը հուշա-
գիր է ուղարկում ԱՊԼ գլխավոր քարտուղարի, որտեղ Իրաքի կողմից մե-
ղադրանքներ էին հնչում Քուվհյթի հասցեին10: Նշվում էր, որ Քութեյթը, 
օգտվելով Իրաքի Իրանի դեմ պատերազմելու հանգամանքից, իր ռազ-
մական կառույցները, նավթային արդյունաբերական ձեռնարկություն-
ները տեղակայել էր իրաքյան սահմանամերձ տարաձքներում: Քուվեյ-
թը, ինչպես նաև Միացյալ Արաբական էմիրությունները, մեղադրվում 
էին համաշխարհային շուկաներում նաֆթային դհմփինգի մեջ: Այդ ամե-
նի արդյունքում, ըստ իրաքյան իշխանությունների 1981-1990թթ. ընթաց-
քում Բաղդադը կորցրել էր 89 մլրդ դոլաբ: Քուվեյթը մեղադրվում էր նաև 
Իրաքի հարավային շրջաններում՝ Ռումեփայի նավթահանքեբի անօրի-
նական շահագործման մեջ, որտեղից վերջինս 1981-1990թթ. ընթացքում 
արտահանել էր մի քանի տասնյակ միլիարդ դոլարի արժողության 
նավթ: Իրաքը պահանջում էր փոխհատուցել այդ կրած վնասը և մշակել 
արաբական օգնության հատուկ ծրագիր (Մարշալի ծրագրի նմանութ-
յամբ), որպեսզի Իրաքը կարողանա դուրս գալ տնտեսական ծանր վի-
ճակից11: Քուվեյթը Ծոցի Երկբնեբի Համագործակցության Դաշինքի 
մնացած անդամ-պետությունների հետ միասին քննադատել էր իրաքյան 
անհիմն մեղադրանքները, թեպետ առաջարկվել էր ԱՊԼ շրջանակնե-
րում հատուկ հանձնաժողով կազմել որը պետք է զբաղվեր իրաքա-քու-
վհյթյան վիճելի սահմանների դեմարկացիայի հարցով : Երբ Իրւսքում 
հակաքուվեյթյան քարոզչությունը հասել էր իր կիզակետին, 1990թ. հու-
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լիսի 26-ին Մուբարաքը միջնորդության նախաձեռնությամբ ժամանել էր 
Բաղդւսդ13: Սակայն եգիպտական միջնորդական նախաձեռնությունը 
ձախողվեց: Արաբական աշխարհում նախապես տպավորություն ստեղ-
ծելով, թե իր քսւյւը ուղղված է պաղեստինյան խնդրի կարգավորման 
գործին՛, 1990թ. օգոստոսի 1-ի լույս 2-ի գիշերը իրաքյան 150.000-անոց 
զորամիավորումներ խուժեց հարևան անկախ Քուվեյթ և ամբողջովին 
գրավեց այն14: 20.000-անոց քուվեյթյան բանակը չէր կարող դիմակայել 
և գլխովին ջախջախվեց, իսկ պետության ղեկավարները ապաստան 
գտան Սաուդյան Արաբիայում: Քուվեյթի գրավումը անակնկալ էր և այն 
ցնցեց ոչ միայն արաբական այլ նաև ողջ աշխարհը: 

1990 թ. հուլիսին գրանցված տվյալների համաձայն Իրաքի պարտքե-
րը արդյունաբերական զարգացած եբկրներին կազմել էին ավելի քան 40 
մլրդ դոլաբ, նույն քանակության պարտք էլ գրանցվել էր արաբական 
երկրներին15: Արդեն օգոստոսի 7-ին, ի պատասխան Սաուդյան Արա-
բիայի ե Քուվեյթի խնդրանքի ԱՍՆ-ի նախագահ Ջորջ Բուշը հրաման էր 
տվել Սաուդյան Աբաբիայի արևելյան նահանգ ամերիկյան զորամիա-
վորումներ տեղափոխելու մասին1 : Ջորջ Բուշի հրամանի նախօրեին 
ՊԱԿ-ի նախագահը անմիջապես ժամանաել էր Եգիպտոս՝ Մուբաբա-
քին համոզելու շրջանցել ե հնարավորության դեպքում կանխել ԱՄՆ-ի 
կողմից նախաձեռնվող հակաիրաքյան ռազմական գործողությունները: 
Սակայն Մուբարաքը հայտնել էր Աբաֆաթին, որ Սադդամը չափից ա-
վեփ մեծ հարված էր հասցրել արաբների հեղինակությանը1 : Սպառելով 
դիվանագիտական ճանապարհով խնդիրը լուծելու հնարավորություննե-
րը, 1990թ. օգոստոսի 10-ին ԱՊԼ անդամ պետությունների արտահերթ 
գագաթաժողովի նիստին Մուբարաքը առաջ քաշեց եգիպտա-սաաղյան 
Իբաքին դատապարտող ե հակաիրաքյան ռազմական կոալիցիային 
մասնակցելու կոչ անող բանաձևը18: ԱՊԼ 22 անդամներից (ՊԱԿ-ի հետ 
միասին) 12-ը միայն միացան Եգիպտոսի կողմից առաջադրված բա-
նաձևին: Զորքեր ուղարկեցին Մարոկոն, Եգիպտոսը, Սիրիան և Սաուդ-
յան Արաբիան: Սակայն հետագա ռազմական գործողություններին ան-
միջական մասնակցություն ունեցան Եգիպտոսի (35.000 զինվոր), Սի-
րիայի և Սաուդյան Աբաբխսյի զորամիավորումները: Հարկ է նշել, որ 
Կահիբեի կողմից ուղարկված զորքերը միջազգային կոափցիայում զբա-
ղեցնում էին իրենց քանակով երկրորդ տեղը ամերիկյանից հետո: 

Արդարացի լինելու համար նշենք, որ Մուբարաքի նման դիրքորոշու-
մը պայմանավորված էր Սւսդդամ Հուսեյնի «անսասան» քաղաքական 
ուղեգծով և երբ խնդիրը լոկալ բնույթից վերածվեց միջազգայինի եգիպ-
տա-սիրիական զորքերի մասնակցությունը կոափցիային պետք է ապա-, 
հովեին նրանում արաբական տարրը և Իրաքի ակնկալվող պարտութ-
յան դեպքում թույլ չտային նրա մասնատումը: 
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Անկարող լինելով լուծել ճգնաժամը մեկ ընդհանուր հայտարարի 
շուրջ՝ արաբական աշխարհը բաժանվեց երեք ճակատի. 

1. Ծոցի երկրները, Եգիպտոսը և Սիրիան պաշտպանեցին Քու-
վեյթին; 

2. Հորդսւնանը, Պագետոինի Ազատագրության Կազմակերպութ-
յունը (ՊԱԿ), Եմհնը, Սուդանը և Մավրիտանիան հանդես եկան Իրաքի 
պաշտպանությամբ՝ կոչ անելով Բաղդադին Քուվեյթի հարստությունը 
բաժանել արաբական պետությունների միջև; 

3. Մադրիբի պետությունները՛ Մարոկկոն, Թունիսը, Ալժիրը և Լի-
բիան կոչ արեցին ճգնաժամը լուծել արաբական ուժերով ե թույլ չտալ օ-
տարերկրյա միջամտությանը1": 

Արաբական երկրներից յուրաքանչյուրը իր դիրքորոշումը Ծոցի երկ-
րորդ ճգնաժամի հանդեպ որդեգրում էր ելնելով իր համար արտաքին ե 
ներքին քաղաքական գործոնների մանրամասն հաշվարկից: Արաբա-
կան ղեկավարների դիրքորոշման հարցում մեծ դեր խաղացին նաև ժա-
մանակին միմյանց հասցրած վիրավորանքները և քաղաքական այս 
կամ այն հարցում անբավարարվածությունը, ձգտումը «չեզոքացնել մե-
կուսացնել» հակառակորդին: Մուբարաքը վրդովված էր Սադդամի ուխ-
տադրույժ քաղաքականությունից և արաբական աշխարհում իր հեղի-
նակությանը հասցրած բարոյահոգեբանական հարվածից: Աբաֆաթը 
զգտում էր կանխել Սերձավոբ Արևելքում նոր հակամարտության 
բռնկումը, ինչը երկրորդական կդարձներ պաղեստինա-իսրայելյան 
խնդրի լուծումը: Վերջինս ենթադրում էր, որ արաբների և Սադդամի միջև 
հաշտության եզրեր գտնելու իր միջնորդությունը կնպաստի ՊԱԿ-ի հե-
ղինակության բարձրացմանը: Գոյություն ունեին ներքաղաքական 
պատճառներ: Օրինակ, Հորդանանում բնակվում էին ավելի քան 1 մլն. 
պաղեստինցինեբ, որոնք պատրաստ էին զենքը ձեռքին սատարել Սադ-
դամին: ճգնաժամը լուրջ փորձության առջև դրեց ոչ միայն եգիպտա-ա-
րաբական, այլ նաև եգիպտա-ամերիկյան հարաբերությունները: 
Ստեղծված բաբդ իրադրության մասին է վկայում 1991թ. Մուբարաքի 
կողմից արված հայտարարությունը, որ «Ծոցի ճգնաժամը իմ նախագա-
հության ամենադժվաբ շրջանն էր» Ինչ վերաբերում է տարածաշրջա-
նի մյուս երկու պետություններին, ապա Թուրքիան միացավ ԱՍՆ-ի նա-
խաձեռնություններին, իսկ Իրանը սատարեց Իրսւքին: 1990թ. նոյեմբերի 
29-ին տեղի ունեցած ՍԱԿ-ի Անվտանգության Խորհրդի 15 անդամ-պե-
տությունների արտաքին գործերի նախարարների նիստին ընդունվել էր 
678-րդ բանաձևը, որին կողեմ էին քվեարկել նիստի մասնակիցներից 12-
ը՝ Եմենը և Կուբան քվեարկել էին դեմ, Իսկ Չինաստանը՝ մնացել էր 
ձեռնպահ: ԱԽ 678-բդ բանաձևը Իբաքին զգուշացնում էր, որ եթե նա 
մինչև 1991թ. հունվարի կեսը չհեռանա Քուվեյթից, ապա ԱԽ կհանձնա-
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րարեր իր անդամ-պետությունների ձեռնարկել միջոցներ ՍԱԿ-ի Ши 
660-րդ և դրան հաջորդած բոլոր բանաձևերը կյանքի կոչել՝ տարածաշր-
ջանում անվտանգություն ու խաղաղություն հաստատելու համար21: 

1991թ. հունվարի 16-ին Իրաքի դեմ ռազմական գործողություն-
ների նախօրեին Մուբարաքը կրկին անգամ դիմել էր Հուսեյնին կոչ անե-
լով «ապավինել բանականության ձայնին և թույլ չտալ հարվածհլ Բաղ-
դադին»22: Գրեթե վեց ամիս տևած Քուվեյթի բռնազավթման ընթացքում 
իրաքյան վարչակարգը մերժում էր խնդիրը խաղաղ ճանապարհով լու-
ծելու բոլոր փորձերն ու նախաձեռնությունները: 42 օր տևողությամբ 
պատերազմը ավարտվեց Իրաքի ռազմական ներուժի 70-80% ոչնչաց-
մամբ և երկրի քիմիական զենքի և այլ կարգի ստրատեգիական կարևո-
րություն ունեցող կենտրոնների վերացմամբ: Իբաքում աշխատող ՍԱԿ-
ի փորձագետները 1991 թ, աշնանը եկան այն համոզման, որ Սադդամի 
վարչակարգին միջուկային զենքի ստեղծումից բաժանում էր ընդամենը 
երկու տաբի 3: Իրաքը կորցրեց նաև իր հեղինակավոր դիրքերը մի շարք 
միջազգային կազմակերպություններում և վարկաբեկվեց: Փետրվարի 
26-ին Հուսեյնը հայտարարեց, որ ընդունում է ՍԱԿ-ի ԱԽ-ի բոլոր 12 բա-
նաձևերը24: Բաղդադը պարտավորվել էր փոխհատուցել Քուվեյթին 
հասցրած վնասը և ազատ արձակել միջազգային հակաիրաքյան կոսղի-
ցիայի անդամ-պետությունների քաղաքացիներին, որոնք իբրև պատանդ 
մնացել էին Իրաքում2Տ: 1991թ. փետրվարի վերջին Քուվհյթում գտնվող ի-
բաքյան զորքերի մնացած մասը դուրս եկավ երկրից: Եգիպտոսի դիրքո-
րոշման արդյունքում տարածաշրջանում ուժային նոր հավասարակշ-
ռություն ստեղծվեց, որը սկսեց գլխավորել Կահիբեն: Պատերազմից ա-
րաբական ոչ մի պետություն այդքան ձեռքբերումներ չունեցավ, որքան 
Եգիպտոսը: 

1992թ. սեպտեմբերին Մուբարաքը հայտարարել էր, որ «Միջազգա-
յին կոափցիային մասնակցությունը թույլ տվեց մեզ ձեռք բերել երկրի 
տնտեսության զարգացմանը խթանող անհրաժեշտ ներդրումները»- : 
Մուբարաքը ի սկզբանե գտնվեց հաղթողների շարքում, ինչը վերջին 
շրջանում քիչ էր հաջողվում արաբական առաջնորդներին: Այդ հանգա-
մանքը բարձրացրել էր նախագահի հեղինակությունը համերկրացիների 
աչքերում, ինչի արդյունքում 1993թ. նա երրորդ անգամ ընտրվեց իր 
պաշտոնին: Իրաքի սարսափից ահաբեկված պետությունների պաշտ-
պանության արդյունքում 1991թ. գարնանը ԱՊԼ նստավայր-գբասենյա-
կը կրկին տեղափոխվեց Կահիրե, իսկ Եգիպտոսի արտաքին գործերի 
նախաբար Իսմաթ Աբդ ալ-Մագիդը նշանակվեց փգայի գլխավոր քար-
տուղարի պաշտոնին 6: Նույն 1991թ. Եգիպտոսի վարչապետի տեղակալ 
Բուտրոս Բուդրոս Ղալին ընտրվեց ՍԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար: 1991թ. 
օգոստոսին ԻԿԿ արտգործնախարաբների Ստամբուլի կոնֆերանսում 
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ունեցած ելույթում Եգիպտոսի ԱԳ նախարար Ամր Մուսան նշեց, որ 
Քուվեյթի բռնազավթումը անակնկալ էր իսլամական պետությունների 
համար և «այն սպաոնում էր տարածաշրջանում անվտանգությանը, կա-
յունությանն ու համերաշխությանը»27: Միջազգային կոալիցիային մաս-
նակցությունը ապահովեց Եգիպտոսին մի շարք տնտեսական ձեռքբե-
րումներ: 

ԱՍՆ-ն մարեց Եգիպտոսի ռազմական պարտքի 6,7մլրդ. դոլար գու-
մարը28: Այնուհետև, 1979թ.-}ւց Եգիպտոսին ԱՄՆ-ի կողմից անվերա-
դարձ ՛տրամադրվող գումարի ընդհանուր չափը 1998թ. պետք է հասներ 
22 մլրդ. դոլարի : Վարկեր տրամադրող «փարիզյան ակումբը» մարեց 
Եգիպտոսի 50 մլրդ. դոլար արտաքին պարտքի 50%-ը, իսկ Միջազգային 
Առժույթային Հիմնադրամը մշակեց Եգիպտոսին վարկերի տրամադր-
ման հատուկ համակարգային ծրագիր երկրի տնտեսության վերակա-
ռուցման համար: Ծոցի ճգնաժամը փորձության առջև էր կանգնեցրել ե-
գիպտա-ամեբիկյան հարաբերությունները, որին Մուբարաքը մեծ տեղ 
էր հատկացնում՝ մանավանդ, երբ ԽՄՀՄ-ը գտնվում էր իր քաղաքական 
մայրամուտում: Սակայն, միանալով միջազգային հակաիրաքյան կոա-
լիցիային, Եգիպտոսը ոչ միայն պահպանեց, այլ նաև ամրապնդեց երկ-
կողմ հարաբերությունները ԱՍՆ-ի հետ, որն իր արտացոլումը գտավ «ե-
գիպտա-ամերիկյան համագործակցության և համընդհանուր շահերի 
պահպանման մասին՝ 1998թ. հուլիսին հրապարակված ամհրիկա-եգիպ-
տական հռչսւկագրում»30: Արևելագետ Դ.Կլաբկը գտնում է, որ Ծոցի 
երկրորդ պատերազմից հետո Եգիպտոսի դերը ԱՍՆ-ի քաղաքականութ-
յունում չափազանց կարևոր էր դարձել և ղեկավար շրջանների կողմից 
որոշում էր ընդունվել այն ավելի ընդարձակելու ամրապնդել՛ : Հարկա-
վոր է փա ստել որ առանց Եգիպտոսի ՛աջակցության ԱՍՆ-ի գլխավո-
րած միջազգային հակաիրքյան կոափցիայի ռազմական գործողություն-
ները կդժվարանային, քանի որ քաղաքական տեսանկյունից նրանում 
կբացակայեր արաբական տարրի մասնակցությունը: Գտնվելով հաղ-
թողների շարքերում՝ Կահիբեն իրեն համարելով պաղհստինյան խնդրի 
լուծմանը կոչված տարածաշրջանի հիմնական պետություն կարողա-
ցավ վերսկսել խաղաղության գործընթացը Սերձավոր Արևելքում, որի 
անմիջական ապացույցը եղավ 1991թ. հոկտեմբերի 30-ին մհկնարկած 
Մադրիդի խաղաղության կոնֆերանսը, որը կոչված էր լուծել աբաբա-
իսրայելյան հակամարտությունը հիմնվելով ՍԱԿ-ի ԱԽ 242-րդ և 338-րդ 
բանաձևերի վրա32: Ծոցում պատերազմի ավարտից հետո, ԱՍՆ նախա-
գահ Ջ-Բուշը ելույթ ունենալով կոնգրեսի նիստին ընդգծեց, որ «եկել է 
այն ժամանակը, երբ պետք է լրջորեն զբաղվել խնդիրների կաբգավոր-
մամբ Սերձավոր Արևելքում և վերջակետ դնել արաբ ա ֊իսրայ ելյ ան հա-
կամարտության կարգավորման գործընթացում»33: Արևելագետ Ու. Քո-
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ւսւնդթը այդ կապակցությամբ նշել է, որ պատերազմը վերջապես ոեալ 
հնարավորություն ստեղծեց արաբա-իսրայելյան հակամարտության 
կարգավորման գործընթացում առաջխաղացման հասնելու գործում 
(այղ խոսքերը գրվել են «Փոթորիկ անապատում» հակսփրաքյան ռազ-
մական օպերացիայից անմիջապես հետո)34: Մուբսւրաքը մեծ ղեր խա-
ղաց նաև Պաղեստինի Ազատագրության Կազմակերպության և նրա 
նախագահ Յասեր Արաֆաթի համբավի վերականգման գործում, քանի 
որ վերջինս քուվեյթյան ճգնաժամի հանդեպ իր դիրքորոշման արդյուն-
քում դատապարտվել էր ոչ միայն արաբական ղեկավարների, այլ նաև 
միջազգային հանրության կողմից35: Եգիպտոսի և Սիրիայի հակաիրաք-
յան դիրքորոշումը նպաստեց երկուս երկրների միջե «անհանդուրժողա-
կանության» խոչընդոտի վերացմանը: Դամասկոսը կարողացավ նաև 
ընդլայնել համագործակցությունը Արևմուտքի հետ: Որպեսզի կւսնխար-
գելեն հետագա նման ճգնաժամային իրավիճակների ի հայտ գաւը և ա-
պահովեն տարածաշրջանում պատերազմից հետո անվտանգությունն ու 
կայունությունը Եգիպտոսը 7 արաբական երկրների հետ (Սիրիա, 
Սաուդյան Արաբիւս, Քուվեյթ, Օման, Կատար, Բահրեւին, Միացյալ Ա-
րաբական էմիրություններ) 1991թ. մարտին ստորագրեցին «Դամասկո-
սի հռչակագիրը»3 : Այն նոր հիմքերի վրա դրեց Եգիպտոսի, Սիրիայի և 
Ծոցի երկրների միջև համագործակցությունը՝ ապահովելով Կահիրեի 
դիրքերի ամրացումը այդ հարաբերություններում: «Դամասկոսի հռչա-
կագիրը»՝ Սերձավոր Արևելքում կոլեկտիվ անվտանգության ապահով-
ման տեսանկյունից չափազանց կարևոր ձեռքբերում էր Կահիրեի հա-
մար: Ստեղծված ուժային նոր հարաբերակցության պայմաններում՝ Ե-
գիպտոսը ստանձնում էր արաբական երկրների անվտանգությունը ա-
պահովելու կարևորագույն դերը: 

Ամփոփելով վերը շարադրվածը, անհրաժեշտ է փաստել, որ Եգիպ-
տոսի նախագահի Իրաքա-Քուվեյթյան ճգնաժամի ընթացքում դրսևո-
րած ճկուն և հեռատես դիվանագիտության արդյունքում, Կահիրեն ամ-
բողջովին վերականգնեց իր առաջատար դերը արաբական աշխարհում: 
Մինչդեռ 10 տարի առաջ անգամ ամենալավատես Եգիպտացի քաղա-
քագետները չէին կարող անգամ կանխատեսել Եգիպտոսի նման հաջո-
ղության մասին: 
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GEVORGIAN GOR 

T H E E G Y P T I A N A T T I T U D E D U R I N G 
T H E I R A Q I - K U W A I T I A N C O N F L I C T (1990-1991) 

(Summary) 

In the years 1990-1991 during the Iraqi-Kuwaidan Conflict, the Condemnation of 
Iraq, and the participation of Egyptian forces with the other Arabic Countries in the 
International aHiance against Iraq, brought many big successes to Cairo. 

During the year 1991, the head quarters of the Arab League returned to Cairo and 
the Egyptian foreign minister Abdel Magid was elected the general secretary of the 
Liaque, the deputy Prime minister Boutros Boutros Gali was elected to the United 
Nations Organization General secretary's post. Mubarak himself was elected as the 
general secretary of the African Union during the years 1989-1990, then 1993-1994. 

In the year 1993 he was elected as the president of Egypt for the third time. When 
Egypt participated in the International Coalition against Iraq, the U.S. canceled the 
Egyptian military dept which was 6,7 billion $ in return. 

The "Paris-club" canceled the half of Egyptian dept, which counted 50 billion $. 
Cairo in favor of the elastic policy of Mubarak be came again the main player in 

Arab Politics. 
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ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԼԻԼԻԹ 

ՊԱՂԵՍՏԻՆՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ ՌԱԶՄԱԿԱՆ 
ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԼԻԲԱՆԱՆՈՒՄ (1 958-1 975ԹԹ.) 

Պաղեստինցիների աոաջին զանգվածային ներհոսքը Լիբանան տե-
գի ունեցավ 1948թ. պաղհստինա-իսրայելյան առաջին պատերազմից 
հետո: Արդեն 1975թ., երբ Լիբանանում քաղաքացիական պատերազմ 
բռնկվեց, պաղեստինցիների թիվը հասնում էր մոտ 450 հազարի: Լիբա-
նանի տարածքում գտնվում էին մոտ 15 պաղեստինյան փախստական-
ների ճամբարներ, որոնցին Սաբրան, Շատիլան, Թել-Զաաթարը 
գտնվում էին Բեյրութի արվարձաններում, Այն ալ-Հիլուեն' հարավլիբւս-
նանյան Սիդոն (Սայդսւ) քաղաքի մոտ, Ռաշիդիյան' Տիր (Սուր) քաղա-
քի մոտ, Նահր ալ-Բարիդը՝ Տրիպոփից 17 կմ հեռավորության վրա և 
այլն: Այս ճամբարները գտնվում են ՍԱԿ-ի Աջակցության և Հասարա-
կական Աշխատանքների գործակալության վերահսկողության տակ 
(UNRWA)1: 

Իրենց հետազոտություններում մեր կողմից ուսումնասիրվող խնդրին 
անդրադարձել են՝ Ն . Հովհաննիսյանը2, Ե. Պրիմակովը3, Ե. Դմիտրիևը4, 
Վ. ԿիսեԱովը5 Պ. Սիլը6, Ի- Ռաբինովիչը7, Թ. Փեթրանը8, Ջ. Դենոյանը9, 
Բ. Համիգրաչին10 ե ուրիշներ: 

1958թ. Լիբանանում բռնկվեց առաջին քաղաքացիական պատերազ-
մը, որի հիմնական պատճառը երկրի նախագահ Քամիլ Շամունի և Լի-
բանանի վարչապետ Սամի Սոլհի վարած ոչ ճկուն ներքին և արտաքին 
քաղաքականությունն էր: Լիբանանի կառավարությունը, հրաժարվելով 
«Ազգային Դաշինքով» սահմանված չեզոքության քաղաքականությու-
նից, վարում էր բացահայտ արեմտամետ քաղաքականություն: Լիբա-
նանի կառավարությունը նույնիսկ միացավ «Էյզենհաուերի դոկտրինա-
յին», որը նախատեսում էր ԱՍՆ-ի կողմից օգնության տրամադրում 
Սերձավոր Արևելքի արևմտամետ վարչակարգերին11: Այս հանգամանքը 
Լիբանանում առաջացրեց ժողովրդական դժգոհռւթյուն, որը վերաճեց 
ապստամբության: 

1958թ. Լիբանանուն բռնկված ապստամբության ժամանակ պաղես-
տինյան փախստականները արդեն որոշակի համակրանք էին ցուցաբե-
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րում Ազգային ճակատի՝ լիբանանյան դեմոկրատական ուժերի նկատ-
մամբ: Շատ պաղեստինցինհր նույնիսկ մասնակցում էին դեմոկրատա-
կան ուժերի պայքարին անհատական սկզբունքով, քանի որ, 1958թ. Լի-
բանանում պաղեստինյան համայնքը դեոևս քաղաքականապես և ռազ-
մական տեսանկյունից կազմավորված չէր: 

1958թ. դեմոկրատական ուժերի պայքարի արդյուքում երկրի նախա-
գահ ընտրվեց լիբանանյան բանակի գւխավոր հրամանատար՝ գեներալ 
Ֆուադ Շիհաբը: Նոր կառավարությունը անմիջապես հրաժարվեց «Էյ-
զենհաուերի դոկտրինայից» ե հայտարարեց, որ Լիբանանը վերադառ-
նում է դրական չեզոքության քաղաքականության : Այս հանգամանքը 
նպաստեց արաբական երկրների հետ Լիբանանի հարաբերությունների 
բարելավմանը: Լիբանանյան կառավարության առջև ծառացել էին մի 
շարք խնդիրներ: Անհրաժեշտ էր վարել ճկուն և խորաթափանց քաղա-
քականություն, որը ներքին ասպարեզում հնարավորություն կտար հա-
վասարակշռություն պահպանել լիբանանյան քաղաքական տարբեր ու-
ժերի և բոլոր կրոնական համայնքների միջև, իսկ արտաքին ասպարե-
զում՝ հավասարակշռել նաև հարաբերությունները Արաբական աշխար-
հի և Արևմուտքի հետ: Դրան զուգահեռ հարկավոր էր իրականացնել ո-
րոշակի սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական բարեփոխումներ, 
որոնք կնպաստեին Լիբանանի սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական 
զարգացմանը: 

Ֆուադ Շիհաբի վարչակարգը հենց սկզբից հատուկ ուշադրություն էր 
ցուցաբերում Լիբանանում պաղեստինցիների ներկայության նկատ-
մամբ: Այս կապակցությամբ նոր նախագահը ուժեղացրեց լիբանանյան 
անվտանգության ուժերը՝ «Երկրորդ գրասենյակը» (Deuxifeme Bureau), ո-
րին հանձնարարվեց Լիբանանում պաղեստինյան փախստականների 
ճամբարների վերահսկումն ու նրանցում պաղեստինյան զինվորական 
խմբավորումների հնարավոր կազմավորման կանխումը13: Մինչև 1962թ. 
«Երկրորդ գրասենյակին» հաջողվում էր որոշակիորեն վերահսկել պա-
ղեստինցիների գործողությունները Լիբանանում: Սակայն արդեն Ֆո-
ւադ Շիհաբի նախագահության վերջին երկու և ապա Լիբանանի հա-
ջորդ նախագահ Շսւրլ Հելուի նախագահության տարիներին (1964-
1970թթ.), կապված արաբա-իսրայելյան հակամարտության առավել խո-
րացման և սրման հետ, պաղեստինցիներիը սկսեցին բավական ակտի-
վություն ցուցաբերել Լիբանանում: Արդեն 1964թ. Լիբանանում հաս-
տատված պաղհստինցիները կազմում էին երկրի բնակչության մոտ 
10%-ը: Լիբանանի տարածքում նույնիսկ գործում էին մի քանի պաղես-
տինյան զինված ջոկատներ, որոնք մտադրություն ունեին Լիբանանի 
տարածքը՝ մասնավորապես երկրի հարավը, որո սահմանակից էր Իս-
րայելին, օգտագործել վերջինիս դեմ պայքարում : 
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Իսրայելին սահմանակից չորս արաբական պետություններից Լիբա-
նանը, Հորդանանից հետո, երկրորդն էր իր տարածքում հաստատված 
պաղեստինցիների թվաքանակով: Բնական էր, որ 1964թ. նոր ձևավոր-
ված Պաղեստինի Ազատագրության կազմակերպությունը (ՊԱԿ-ը) 
մտադիր էր Իսրայելի դեմ ուղղված իր գործողությունների զգալի մասը ի-
րականացնել հենց Լիբանանի տարածքից: Մինչև 1967թ. ՊԱԿ-ը ղեկա-
վարող Ահմադ աշ-Շուքայրին* բնակվում էր Լիբանանում: Շիական 
Քայֆուն գյուղի մոտ գտնվող իր ամառանոցը նա դարձրել էր ռազմա-
կան բազա, որտեղ զինվորական պատրաստություն էին անցնում պա-
ղեստինյան մարտիկները՛ : «Երկրորդ գրասենյակը», լիբանանյան մահ-
մեդական ղեկավարների հետ լուրջ տարաձայնություններ չառաջացնե-
լու պատճառով, խուսափում էր կտրուկ քայլեր ձեռնարկել և արգելել 
Քայֆունի շրջակայքում անցկացվող պաղեստինյան մարտիկների զո-
րավարժանքները: Այս փաստը անհանգստացնում էր լիբանանյան 
քրիստոնյաներին, մասնավորապես մարոնիներին, որոնք դեմ էին պա-
ղեստինյան ցանկացած ակտիվության Լիբանանի տարածքում: 

Լիբանանում պաղեստինյան զինված խմբավորումների հետ կապ-
ված լուրջ խնդիրներ սկսեցին ի հայտ գալ 1965թ., երբ պաղեստինյան 
զինված մի ջոկատ, Լիբանանի հարավից, անցնելով Իսրայելի հետ սահ-
մանը, հարձակման ենթարկեց Իսրայելի հյուսիսային մի քանի բնակա-
վայրեր: Այս կապակցությամբ «Երկրորդ գրասենյակը» ավելի ուժեղաց-
րեց իր հսկողությունը պաղեստինցիների նկատմամբ, որի արդյունքում 
առաջիկա մեկ-երկու տարիների ընթացքում պաղեստինցիների Լիբա-
նանի տարածքից Իսրայելի դեմ ուղղված ռազմական գործողություննե-
րը ժամանակավորապես պասիվ բնույթ էին կրում : 

Նշենք այն կարևոր հանգամանքը, որ պաղեստինցիների ներկայութ-
յունը Լիբանանում չէր սահմանափակվում միայն պաղեստինյան 
փախստականների և պաղեստինյան զինված խմբավորումների առկա-
յությամբ: Կրթված և նյութական միջոցներով ապահովված պաղեստի-
ցիների մի ստվար խումբ, չնայած փբանանյան առևտրա-ֆինանսական 
բուրժուազիայի ոչ բարեհաճ վերաբերմունքին, ստացավ Լիբանանի քա-
ղաքացիություն և հմտորեն ներգրավվեց լիբանանյան առևտրա-ֆինսւն-
սական շրջանակներում: Այս պաղեստինցիները հիմնականում հաջո-
ղությունների էին հասել առևտրի, սպասարկությունների և բանկային 
ծառայությունների ոլորտներում, և իրենք իրենց հերթին մեծ ներդրում 
ունեին Լիբանանի ազգային տնտեսության մեջ: 

Լիբանանյան ազգային տնտեսության մեջ պաղեստինյան փոքրա-
թիվ բուրժուազիան իր ամենախոշոր ներդրումն ու խորհրդանիշը հա-
մարվում էր «Ինտրա» բանկը (Ինտերնացիոնալ Առևտրականների 
Բանկ), որը դրամի փոխանակման մի փոքր գրասենյակից դարձավ Բեյ-
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րռւթի աոաջնակարգ բանկերից մեկը, որը մասնաճյուղեր ուներ մի շարք 
արաբական երկրներում, արևմտյան Եվրո պայում և ԱՄՆ-ում: Այս բան-
կի հաջողությունները հիմնականում կապված էր նրա հիմնադիր՝ պա-
ղեստինցի քրիստոնյա Ցուսուֆ Բաիդասի և նրա օգնական՝ պաղեստին-
ցի մահմեդական Բադր ալ-Ֆահումի համատեղ հաջող աշխատանքի 
հետ17: «Ինտրա» բանկը հանդիսանում էր Լիբանանում պաղեստինյան 
համայնքի ամենազգալի ձեռքբերումը: 

«Ինտրա» բանկի հաջողությունները անհանգստացնում էին լիբա-
նանյան առևտրա-ֆինանսական բուրժուազիայի քրիստոնեական՝ մաս-
նավորապես մարոնի շրջանակներին: 1966թ. հոկտեմբերին հենց այս 
շրջանակների լավ կազմակերպված դավադրության արդյունքում «Ինտ-
րա» բանկը շատ անսպասելի սնանկացավ՛8: Բանկի ղեկավարության 
բոլոր ջանքերը կանխելու այս գործընթացը անցան ապարդյուն: Այս 
հանգամանքը մեկ անգամ ևս ցուցադրում էր այն թշնամական վերաբեր-
մունքը, որ տածում էր մարոնի վերնախավը Լիբանանում պաղեստին-
յան որևէ ներկայության նկատմամաբ: 

Լիբանան պաղեստինցիների երկրորդ մեծ ներհոսքը տեղի ունեցավ 
1967թ., արաբա-իսրայելյան պատերազնից հետո, երբ 6 օր տևած պա-
տերազմի ընթացքում Իսրայելը գրավեց Սինայ թերակղզին և Ղազայի 
հատվածը, Հորդանան գետի արևմտյան ափը, Գոլանյան բարձունք-
ներն ու արևելյան Երուսաղեմը": 

Իսրայելին սահմանակից չորս արաբական պետություններից, որոնք 
մտնում էին Իսրայելին դիմակայող Սիացյալ Արաբական Հրամանա-
տարության կազմի մեջ, միայն Լիբանանն էր, որ չմասնակցեց այդ պա-
տերազմին: 

1968թ. սկսած հարավային Լիբանանում գտնվող պաղեստինյան 
ռազմական բազաներում պատրաստված պաղեստինցի մարտիկները 
ակտիվորեն իրականացնում էին ռազմական գործողություններ Իսրայե-
լի հյուսիսային բնակավայրերի վրա: Պաղեստինյան զինվորական ջո-
կատների ներկայությունը Լիբանանում երկյուղ և անհանգստություն էր 
առաջացնում լիբանանյան աջ ուժերի շրջանում, որի կորիզը կազմում 
էին Լիբանանայան փաղանգներ կուսակցությունը (Հիզր ալ-Քաթաիբ 
ալ-Լուբնանի), որը ղեկավարում էր Պիեր ժմայելը և Ազգային փբերալ 
կուսակցությունը (Հիզբ ալ-կաումի ալ-ահրար), որը ղեկավարում էր Քա-
միլ Շսւմունը20; Լիբանանայան աջ ուժերը գանում էին, որ պաղեստին-
յան զինվորական խնբավորումնհրի Իսրայելի դեմ Լիբանանի տարած-
քից ռազմական գործողությունների հետագա իրականացումը կհանգեց-
ներ այն բանին, որ Լիբանանը նույնպես կներքաշվեր արաբա-իսրայել-
յան հակամարտության մեջ՝ դրանից բխող բոլոր հետևանքներով: 
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Պաղեստինյան զինվորական խմբավորումները սերտորեն համա-
գործակցում էին լիբանանյան ազգային-հայրենասիրական ձախ ուժերի 
հհտ, որի մեջ մտնում էին Առաջադիմական սոցիալիստական կուսակ-
ցությունը, որը ղեկավարում էր Քւսմալ Ջունբլատը, Լիբանանի կոմու-
նիստական կուսակցությունը, Կոմունիստական գործունեության կու-
սակցությունը, լիբանանյան նասերականները (մոտաբիթուննհրը) և 
ա յ լ ն : 

1968թ. դեկտեմբերին, երբ Աթենքի օդանավակայանում պաղեստին-
յան մի ահաբեկչական խմբավորման կողմից գրոհի ենթարկվեց իսրա-
յելյան մի օդանավ, Իսրայելի զինվորական հրամանատարությունը, որ-
պես պատասխան քայլ դեկտեմբերի 29-ին կազմակերպեց օդային հար-
ձակում Բեյրութի միջազգային օդանավակայանի վրա, որի արդյունքում 
ոչնչացվեցին 13 լիբանանյան ուղևորական ինքնաթիռներ Այս գրոհով 
Իսրայելը նպատակ ուներ վախեցնել «պաշտոնական» Լիբանանին, 
ամրապնդել լիբանանյան քրիստոնյաների՝ մասնավորակեց մարոնինհ-
րի դիրքերը և խորացնել լիբանանցիների հակակրանքը պաղեստինցի-
ների հսւնդեպ:Սակսւյն այս գրոհի արդյունքում Լիբանանի իսլամ բնակ-
չության համակրանքը պաղեստինցիների հանդեպ էլ ավեւի ամրապնդ-
վեց: 

1969թ. ողջ ընթացքում Լիբանանում բազմաթիվ բախումներ տեղի ու-
նեցան լիբանանյան բանակի և պաղեստինյան զինվորական խմբավո-
րումների միջև, որոնք հրահրվում էին լիբանանյան մարոնիների կողմից: 

Որոշ պաշտոնական տվյալների համաձայն արդեն 1969թ. Լիբանա-
նում պաղեստինյան զինված մարտիկների թիվը հասնում էր S հազարի: 
Այս մարտիկները ներկայացնում էին «Ֆաթհ»-ը (Հարաքաթ ալ-Թահրիր 
ալ-Ուատանի ալ-Ֆալաստինի), Սիրիայի կողմից հովանանվորվող «աս-
Սաիկա»-ն, Պաղեստինի Ազատագրության ժողովրդական ճակատը, 
Պաղեստինի Ազատագրության Արաբական ճակատը և Պաղեստինի Ա-
զատագրության Դեմոկրատական ճակատը: Այս զինված խմբավորում-
ները հիմնականում կենտրոնացել էին փբանանա-իսրայելյան սահմանի 
մոտ՝ Հերմոն գետին հարակից խիտ բուսականություն ունեցող շրջա-
նում, որը հրաշսղի թաքստոց էր և ոազնական բազաներ հիմնելու հար-
մար վայր: Այս շրջանը բնակեցված էր հիմնականում մահմեդականնե-
րով՝ մասնավորապես շիաներով, ինչը հնարավորություն էր տալիս պա-
ղեստինյան զինված մարտիկներին ազատորեն գործել Լիբանանի այս 
շրջանում22: 

1969թ. մայիսի 6-ին Լիբանանի նախագահ Շարլ Հելռւն հանդես ե-
կավ հեոուստաելույթով, որում նշեց. «Լիբանանը կարող է միայն սատա-
րել Պազեստինի Ազատագրության կազմակերպության օրինական գոր-
ծողությունները, բայց միևնույն ժամանակ ստիպված է սահմանափակել 
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պաղեստինյան զինվորական խմբավորումների գործողությունները Լի-
բանանում՝ ապահովելով Լիբանանի հանրապետության անկախութ-
յունն ու ազգային անվտանգությունը»23: Լիբանանի նախագահի այս ե-
լույթը խոսում էր այն մասին, որ նախագահը կանաչ լույս էր վառում լի-
բանանյան բանակի պաղեստինցիների դեմ իրականացվող գործողութ-
յունների ճանապարհին: Նախագահի այս ելույթը, սակայն, արտահայ-
տում էր միայն լիբանանյան քրիստոնյաների՝ հատկապես մարոնիների 
տեսակետը: Սինչդեո մի քանի մահմեդական ազդեցիկ ղեկավարներ ի-
րենց դժգոհությունն արտահայտեցին երկրի նախագահի այդ ելույթի 
կապակցությամբ: Այս պայմաններում ոչ մի սռւննի ազդեցիկ գործիչ չէր 
համաձայնում իրականացնել պաղեստինցիների հանդեպ լիբանանյան 
իշխանությունների որդեգրած այդ քաղաքականությունը: Արդյունքում 
Լիբանանը ապրում էր քաղաքական լուրջ ճգնաժամ : 

Ստեղծված պայմաններում երկրի նախագահ Շ. Հելուն համաձայն-
վեց գնալ որոշակի զիջումների: 1969թ. լիբանանյան բանակի հանձնա-
խումբը գեներալ Բուսթսւնիի գլխավորությամբ մեկնեց Կահիրե, որտեղ 
ՊԱԿ-ի ներկայացուցիչների հետ՝ Յա սեր Արաֆաթի գլխավորությամբ, 
նոյեմբերի 3-ին, 7 ժամ տևողությամբ բանակցությունների արդյունքում, 
ստորագրվեց լիբանանա-պաղեստինյան գաղտնի համաձայնագիր, ո-
րով սահմանվեցին պաղեստինցիների իրավունքներն ու գործողություն-
ների բնույթը Լիբանանի տարածքում24: Համաձայն մի քանի արաբա-
կան և արևմտյան աղբյուրների ստորագրված համաձայնագբով նախա-
տեսվում էր25. 

1. Պաղեստինյան զինված խմբավորումների de jure ներկայություն 
Լիբանանի տարածքում: Պաղեստինյան ռազմական բազաների առկա-
յություն, սակայն միայն երկրի հարավում; 

2. Պաղեստինյան փախստականների ճամբարների de facto ան-
ցում լիբանանյան իշխանությունների հսկողություն տակ; 

3. Պաղեստինցի երիտասարդներին, որոնք ցանկանում էին իրենց 
մասնակցությունը բերել Պաղեստինյան Դիմադրության Շարժմանը, 
թույլատրվում էր առանց լուրջ արգելների անցնել պաղեստինյան ռազ-
մական բազաների տեղակայման շրջաններ՝ Լիբանանի հարավ; 

4. Պաղեստինցիները, իրենց հերթին, պարտավորվում էին հարգել 
Լիբանանի ազգային անվտագությունը, անկախությունը, տարածքային 
ամբողջականությունն ու կայունությունը: 

Այս փաստաթուղթը առաջին համաձայնագիրն էր, որ ստորագրվեց 
որևէ արաբական պետության, տվյալ դեպքում Լիբանանի և Պաղեստի-
նի Ազատագրության կազնակերպության միջև, որում ՊԱԿ-ը, պետա-
կան մակարդակում, հանդես էր գալիս որպես բանակցությունների լիի-
րավ մասնակից և հավասարազոր գործընկեր: Պաղեստինի Դիմադրութ-
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յան շարժման (ՊԴՇ) համար Կահիրհի համաձայնագրի նշանակությու-
նը այն էր, որ առաջին անգամ պաշտոնապես արձանագրվեց վերջինիս 
ներկայության կարգավիճակը արաբական որևէ պետության տարած-
քում: Հակառակ էական սահմանափակումների, ՊԴՇ-ը Լիբանանում 
ձեռք բհրեց հստակորեն սահմանված իրավունքներ: Այսպիսով, հա-
մաարաբական մակարդակում սկսվեց ՊԱԿ-ի որպես ինքնուրույն գոր-
ծոնի ճանաչման գործընթացը: 

Կահիրեի համաձայնագիրը միանշանակորեն չընդունվեց լիբանան-
յան հասարակության կողմից: Սինչ լիբանանյան ձախ ազգային-հայրհ-
նասիրական ուժերը ողջունում էին այս համաձայանագրի ստորագրու-
մը, լիբանանյան բոլոր տեսակի աջերը՝ մասնավորակես մարոնի վերնա-
խավը, թեև առերես ճանաչում էին Կահիրեի համաձայնագիրը, բայց ի-
րականում դեմ էին Լիբանանում պաղեստինցիների ներկայությանը, իսկ 
ստորագրված համաձայնագիրը համարում էին զիջողական Լիբանանի 
համար: Լիբանանյան աջ ուժերը գտնում էին, որ Կահիրեի համաձայ-
նագիրը de jure հնարավորություն էր տափս պաղեստինցիներին օգտա-
գործել Լիբանանի տարածքը Իսրայելի հետ պայքարում և ստեղծել 
«պետություն պետության մեջ»26: 

ՊԱԿ-ի ղեկավարությունը իր հերթին բագնիցս հայտարարում էր, որ 
ՊԱԿ-ը չի խառնվում Լիբանանի ներքին գործերին, հարգում է Լիբանա-
նի անկախությունն ու անվտանգությունը: Այդուհանդերձ, հարկ է նշել, 
որ Պաղեստինյան Դիմադրության Շարժումը Կահիրեի համաձայնագրի 
ստորագրումից հետո ակտիվացրեց Լիբանանի տարածքից Իսրայելի 
դեմ իրականացվող իր գործողությունները: ՊԱԿ-ը ելնում էր այն դրույ-
թից, որ ողջ արաբական ներուժը՝ քաղաքական և ռազմական պետք է ի 
սպաս դրվեր Պաղեստինի ազատագրման գործին: 

Պաղեստինցիների երրորդ մեծ ներհոսքը Լիբանան տեղի ունեցավ 
1970թ. Հոբդանանում «սև սեպտեմբերի» արյունալի դեպքերից հետո*, 
երբ ՊԱԿ-ը՝ Ցասեր Արաֆաթի գւխավորությամբ, իր ղեկավար մարմին-
ներով, կազմակերպություններով և պաղեստինյան մեծաքանակ զինվո-
րակական խմբավորումներով հաստատվեց Լիբանանում: 

Դեռևս 1970թ. մարտին Իսրայելը մի շարք լուրջ օդային հարձակում-
ներ իրականացրեց Լիբանանի հարավում: Իսրայելը զգուշացրեց լիբա-
նանյան կառավարությանը, որ կձեռնարկի ավելի խիստ միջոցառում-
ներ, եթե լիբանանյան կառավարությունը միջոցառումներ չձեռնարկի 
պաղեստինյան զինվորական խմբավորւոմները իր տարածքից դուրս բե-
րելու ուղղությամբ27: Պաղեստինցիների կողմից Լիբանանի հարավից 
Իսրայելի դեմ իրականացվող ցանկացած գործողության ի պատաս-
խան, Իսրայելը կատաղի հարձակումներ էր իրականացնում Լիբանանի 
ողջ տարածքում՝ հատկապես հարավում: 
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Պաղեստինցիները, իրենց հերթին, մեծ աջակցություն էին ցույց տա-
փս լիբանանյան ձախ ազգային-հայրենասիրական ուժերի պայքարին, 
որոնք պահանջում էին Լիբանանում որոշակի սոցիալական, տնտեսա-
կան և քաղաքական բարեփոխումների իրականացում, ե մահմեդական 
բնակչության ավեփ լայն մասնակցություն երկրի կառավարման գոր-
ծում: Լիբանանյան ձախերի ե պաղեստինցիների միջև հաստատվել էր 
սերտ փոխհամագործակցություն: 

1972թ. սկսած Իսրայելը վարում էր «չհայտարարված պատերազմ» 
Լիբանանի հարավային շրջանների դեմ: Իսրայելը նպատակադրվել էր, 
հենվելով լիբանանյան քրիստոնյաների վրա, Լիբանանից դուրս բերել 
պաղհստինցիներին և ոչնչացնել ՊԱԿ-ն ու նրա ղեկավարությանը: Իս-
րւսյելի օժանդակությամբ ե աջակցությամբ կազմավորվեց «Լիբանանի 
հարավի ազատագրման բանակը», որի կորիզը կազմում էին կազմալուծ-
վող լիբանանյան բանակի քրիստոնյա զինվորներիը և, որը Իսրայեփ 
դրդմամբ հարավում պատերազմում էր պաղեստինյան գինված միավո-
րումների դեմ28: 

1972թ. սեպտեմբերին, երբ Մյունխենի օլիմպիական խաղերի ժամա-
նակ պաղեստինյան «Սև սեպտեմբեր» խմբավորման կողմից իրակա-
նացվեց իսրայելյան ինը մարզիկների և նրանց մարզչի սպանությունը, 
Լիբանանը ստիպված էր փոխհատուցել ամբողջությամբ: Երկու օր ա-
նընդմեջ իսրայելյան օդային ուժերը Միջերկրական ծովի ողջ երկայն-
քով ռմբակոծեցին Լիբանանի տարածքը՝ պատճառելով մեծ մարդկային 
կորուստներ և ավերածություններ: Շուրջ 400 մարդ սպանվեց : Սի 
շարք պայթյուններ տեղի ունեցան Բեյրութի Համրա փողոցում, որտեղ 
գտնվում էին Ֆաթհ-ի մի քանի ղեկավարների բնակարանները: 

1973թ. մայիսին ձախողվեց լիբանանյան բանակի հերթական ես մեկ 
փորձ, որի նպատակն էր բախումների ճանապարհով ՊԴՇ-ը դուրս բե-
րել Լիբանանից: 

Լիբանանյան բանակի և պաղեստինյան զինվորական խմբավորում-
ների միջև արյունալի բախումները հնարավոր եղավ դադարեցնել 1973թ. 
մայիսի 18-ին, երբ հաշտության համաձայնագիր կնքվեց լիբանանյան 
իշխանությունների և Պաղեստինյան Դիմադրության Շարժման միջև: 
Որոշում ընդունվեց նաև ձևավորել Սիացյալ Բարձրագույն հանձնաժո-
ղով, որը կազմված էր լինելու լիբանանյան բանակի հրամանատարութ-
յան ներկայացուցիչներից և Պաղեստինյան Դիմադրության Շարժման 
հրամանատարության ներկայացուցիչներից: Այս հանձնաժողովի 
ստեղծման նպատակն էր հարթել լիբանանյան իշխանությունների և 
պաղեստինյան զինվորական խմբավորումների միջև եղած խնդիրնե-
րը30: Սակայն ինչպես Կահիրեի համաձայնագիրը, այնպես էլ այս 
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հանձնաժողովի կազմավորումը որևէ կերպ չնպաստեցին երկրռւմ խա-
ղաղության վերջնական հաստատմանը: 

1973թ. ապրիլի 10-ին, իսրայելյան հատուկ ծառայությունների կող-
մից Բեյրութում իրականացվեցին մի շարք ահաբեկչական գործողութ-
յուններ, այդ թվում նաև Բեյրութի Վհրդհն փողոցում կազմակերպեցին 
ՊԴՇ-ի ականավոր գործիչներ Մուհամեդ Նաջարի, Ադուանի և Ջամալ 
Նասերի սպանությունները31: 

1970-ականների սկգբին Լիբանանում կտրուկ սրվել էին հակասութ-
յունները տարբեր կուսակցությունների և խմբավորումների միջև: Լիբա-
նան առանց որևէ լուրջ արգելքների ներմուծվում էր մեծաքանակ զենք և 
զինամթերք: Յուրաքանչյուր կուսակցություն, խմբավորում և կազմակեր-
պություն ուներ իր սեփական ոստիկանական ջոկատները: Այս զինված 
ջոկատների թիվը հասնում էր մոտ 29-ի: 1974թ. հոկտեմբերին Լիբանա-
նը ամբողջ աշխարհում գրավում էր առաջին տեղը՝ բնակչության մեկ 
շնչին բաժին ընկնող զենքի քանակությամբ32: 

Այսպիսով, Լիբանանը, որին հաջողվել էր զերծ մնալ մերձավո-
րարեելյան հակամարտությանը ուղղակի մասնակցությունից, 1970-ա-
կաններին ամբողջությամբ ներքաշվեց այդ հակամարտության մեջ՝ 
դրանից բխող բոլոր աղետաբեր հետևանքներով: Դժվար չէ նկատել այն 
ուղղակի կապը, որ գոյություն ուներ մերձավորարևելյան ճգնաժամի և 
լիբանանյան հակամարտության միջև: Լիբանանում ստեղծված իրավի-
ճակին սրություն էր հաղորդում նաև այն հանգամանքը, որ տարա ծա շր-
ջանային և ոչ տարածաշրջանային մի շարք ուժեր, ելնելով իրենց շահե-
րից, ջանում էին ավելի խորացնել լիբանանյան հակամարտությունը: 
Այս հակամարտության գլխավոր պատճառներից մեկն էլ հանդիսանում 
էր երկրռւմ պաղեստինյան ռազմական և քաղաքական կառույցների 
ներկայությունը: Լիբանանը, փաստորեն, Հորդա նանից հետո դարձավ 
երկրորդ արաբական պետությունը, որտեղ պաղեստինցիները, չհանդի-
սանալով Լիբանանի բաղադրիչը, որոշակի հանգամանքների բերումով, 
հաստատվելով Լիբանանում, դուրս եկան լիբանանյան իշխանություն-
ների վերահսկողությունից և դարձան ներքաղաքական լուրջ գործոն, 
ինչն իր հերթին առաջ բերեց լիբանանա-իսրայելցան հարաբերություն-
ների սրում և նպաստեց լիբանանյան հասարակության երկփեղկանն ու 
նրանում առկա հակասությունների աննախադեպ խորացմանը, որի 
արդյունքում 1975թ. Լիբանանում բռնկվեց երկարատև քաղաքացիական 
պատերազմ: 
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HARUTUNYAN LILIT 

T H E P A L E S T I N I A N M I L I T A R Y AND P O L I T I C A L S T R U C T U R E S IN 
L E B A N O N (1958-1975) 

(Summary) 

After the Arab-Israeli Wars in 1948 and in 1967, nearly 450.000 Palestinians 
settled down in Lebanon. There were 15 Palestinian refugee camps in Lebanon, which 
were on the handout of the United Nations Relief and Work Agency (UNRWA). 

In 1970, after "Black September" in Jordan, the Palestinian Liberation 
Organization (PLO) with it's chief Yasir Arafat, together with the Palestinian 
National Liberation Movement Command and the Palestinian militery organizations 
and units, displaced from Jordan to Lebanon. 

Lebanon, after Jordan, became the second Arab country, where the Palestinians 
sccceeded in becoming one of the most important inter-political factors.They 
managed to act out of the Lebanese authorities' control, which promoted the 
disconnection of the Lebanese society and intensify the existed contradictions within. 
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ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԿԱՐ ԵՆ 

ՋՈՒՐԸ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՑՆ ՌԵՍՈՒՐՍ 
ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔՈՒՄ 

Միավորված ազգերի կազմակերպության տվյալներով երկրագնդի 
ողջ ջրային պաշարների իննսունյոթ տոկոսը կազմում են համաշխար-
հային օվկիանոսի աղահամ ջրերը: Քաղցրահամ ջրերը կազմում են մո-
լորակի ողջ ջրային պաշարների երեք տոկոսը, որի 2/3-ը Արկտիկայի և 
Անտարկտիկայի հավերժական սաոույցներն են և մարդկությանը տեխ-
նոլոգիապես անհասանելի ստորգետնյա ջրերը՛: Իր կենսագործունեութ-
յունն ապահովելու համար մարդկությանը, փաստորեն, բաժին է ընկած 
մոլորակի ողջ ջրային պաշարների ընդամենը մեկ տոկոսը: 

Ջրի խնդիրը երկրագնդի տարբեր աշխարհամասերում նախեաոաջ 
պայմանավորված է ջրի աշխարհագրական անհավասարաչափ բաշխ-
վածությամբ և ջրային ռեսուրսների ու բնակչության թվի անհամաչափ 
հարաբերակցությամբ: Ըստ Համաշխարհային բանկի տվյալների, Մեր-
ձավոր Արևելքին և Հյուսիսային Աֆրիկային բաժին է ընկած երկրագնդի 
ջրային պաշարների ընդամենը մեկ տոկոսը, մինչդեռ այստեղ ապրում է 
մոլորակի բնակչության շուրջ հինգ տոկոսը : Պայմանավորված այս 
հանգամանքով, ինչպես նաև տարածաշրջանային մակրոտնտեսական 
և աշխարհաքաղաքական զարգացումներով՝ Մերձավոր Արևելքը հան-
դիսանում է ջրի խնդրի կիզակետը: Ջրի աղբյուրների սակավությունը, 
խիտ բնակչությունը և բնակչության աճի բարձր տեմպը, տնտեսական և 
տեխնոլոգիական հետամնացությունը և առկա ջրային պաշարներն օպ-
տիմալ օգտագործելու անկարողությունը, տարածա շրջանային հա-
րատև կոնֆփկտներն ու պետությունների միջև փոխադարձ անվստա-
հությունը, Մերձավոր Արևելքի հիմնական գետերի սնման շրջանին տի-
րապետող երկրների միջև ջրօգտագործումը կարգավորող բազմակողմ 
համաձայնագրերի բացակայությունը և միջազգային իրավունքի անկա-
տարությունը,- այս բոլորը այն հիմնական պատճառներն են, որոնք ըն-
կած են մերձավորարևելյան ջրի հիմնախնդրի հիմքում: Հիմնախնդրի 
սրությունը պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ արաբական 
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երկրներ մտնող ջրերի շուրջ ութսունհինգ տոկոսը գալիս է ոչ արաբա-
կան վերին հոսանքի երկրներից : 

Մերձավոր Արևելքում ջուրը տարածաշրջանային քաղաքականութ-
յան կարևորագույն գործոնն է, և տեղին է այն ասույթը, որ նա, ով վե-
րահսկում է ջրերն ու նրանց բաշխումը Մերձավոր Արևելքում, կարող է 
տիրել այս տարածաշրջանին և նրա հարստություններին4: Եթե նավթը՜ 
տարածաշրջանի ամհնաաոատ բնական ռեսուրսը, որպես աշխարհա-
քաղաքականության գործիք վճռական ազդեցություն ունի համաշխար-
հային տնտեսական համակարգի, հետևապես՝ նաև միջազգային հարա-
բերությունների վրա ողջ աշխարհում, ապա ջուրը՝ տարածաշրջանի ա-
մենասակավ բնական հարստությունը, ավելի որոշակիորեն է պայմա-
նավորում տարածաշրջանային հարաբերությունները, քան՝ նավթը: Ջրի՝ 
որպես կենսական ռեսուրսի անհրաժեշտությունը ուղղակի և ծայրահեղ 
ազդեցություն է ունեցել և ունի տարածաշրջանի պետությունների փոխ-
հարաբերություններում և նրանց արտաքին քաղաքականության ձևա-
վորման գործում: Այս երևույթն ընդունված է անվանել ջրի դիվանագի-
տություն9: Ջուրն այնքան կենսական է երկրագնդի այս ամենաբորբոք 
տարածաշրջանում, որ այն կարող է երբեմնի թշնամիներին տանել հա-
մագործակցության, ինչպես օրինակ՝ Հորդանսւնին ու Իսրայելին, կամ, 
ընդհակառակը, կարող է լուրջ տարաձայնություններ առաջ բերել 
միևնույն կուլտուրական ժառանգությունը կիսող և նմանատիպ քաղա-
քական վարչակարգեր ունեցող երկրների միջև, ինչպես օրինակ՝ Մի-
րիայի և Իրաքի, Հորգանանի ու Սաադյան Արաբիայի: Հենրի Քիսինջե-
րի բնութագրմամբ՝ Մերձավոր Արևելքը համաշխարհային քաղաքակա-
նության առանցքն է, և աշխարհի տնտեսապես զարգացած հրկրնհրը' 
ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ, իրենց նավթային շահերի ոլորտը հանդիսա-
ցող այս տարածաշրջանում ձգտում են հասնել համապարփակ խաղա-
ղության հաստատման, իսկ այս ճանապարհին ամենավիճահարույց 
խնդիրներից մեկը շարունակում է մնալ ջրի հիմնախնդիրը. Թերևս այս 
հանգամանքով է բացատրվում Մերձավոր Արևելքի ջրի հիմնախնդրի ոչ 
միայն տարածաշրջանային, այլ նաև միջազգային քաղաքական մեծ 
հնչեղությունը: 

Արաբա-իսրայելական հակամարտության ողջ ընթացքում ջուրը 
կենտրոնական տեղ է զբաղեցրել: Որպես քաղաքական հոսանք ձևա-
վորման հենց սկզբից՝ սիոնիզմը հատուկ ուշադրություն էր դարձնում ջրի 
գործոնին՝ ձգտելով ստեղծվելիք հրեական պետության սահմանների 
մեջ ընդգրկել հարակից ջրային աղբյուրները: Առաջին աշխարհամար-
տի ավարտին արդեն սիոնիստները, հետամուտ փնելռվ Պաղեստինում 
հրեաների ազգային օջախ ստեղծելու Բալֆուրի հռչակագրի իրակա-
նացմանը, պահանջում էին, որ դաշնակից տերությունները Սայքս-Պի-
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կոյի համաձայնագրով նախատեսված սահմանները փոփոխեն այնպես, 
որ Հորդանան գետն ու նրա վտակները, Լիտանի և Յարմուք գետերի 
ստորին հոսանքները, Լիբանանի և Սիրիայի հարավային շրջաններն 
ընդգրկվեն Պաղեստինում Հրեական ազգային օջախի սահմանների 
մեջ: Սիոնիստական շարժման առաջնորդ, հետագայում՝ Իսրայել պե-
տության առաջին նախագահ Խայմ Վեյցմանը, այս հարցն իր նամա-
կում բարձրացնում էր Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար 
լորդՔերզոնի առջև 1920թ. Սան Ռեմոյի կոնֆերանսից առաջ: Նա գրում 
էր. «Համաձայնագրի նախագիծը, որ առաջարկել է Ֆրանսիան, ոչ 
միայն Պաղեստինի մեջ չի ընդգրկում Լիտանի գետը, այլև Պաղեստի-
նին զրկում է Հորդանան գետի աղբյուրներից, Գալիլխսյի ծուփ արևել-
յան ափից և Յարմուքի ողջ հովտից՝ Սայքս-Պիկոյի գծից հյուսիս: Ես 
միանգամայն համոզված եմ, որ Դուք տեղյակ եք ակնկալվող այն վատ 
ապագային, որ Հրեաների ազգային օջախը կունենա, եթե այդ առա-
ջարկությունն իրականացվի: Դուք նաև գիտեք Լիտանի գետի, Հորդա-
նան գետի և նրա վտակների, ինչպես նաև Յարմուք գետի կարևորությու-
նը Պաղեստինի համար» : Երբ սիոնիստներին չհաջողվեց իրականաց-
նել Լիտանի և Հորդանան գետերի ակունքների «անվտանգության ա-
պսւհովումը», նրանք փորձեցին բնակավայրեր հիմնել Սիրիայում և Լի-
բանանում, սակայն ֆրանսիացիների ընդդիմությունը խոչընդոտեց 
նրանց նաև այս փորձերը8: Այդուհանդերձ հրեաներին հաջողվեց շրջա-
նում իրականացնել հիդրոլոգիական հետազոտություն և գնահատում, և 
մի շարք առաջարկված հետազոտություններից ընդունվեց Լյադերմիւքի 
պլանը, որը նախատեսում էր հյուսիսային Պաղեստինը և Հորդանանի 
հովիտը ոռոգելու համար օգտագործել Հորդանան, Յարմուք, Դան, Բա-
նիաս, Հասբանի և Զւսրքա գետերի ջրերը, ինչպես նաև հարավային Լի-
բանանում Լիտանի գետի խոաըրմամբ՝ հյուսիսային Պաղեստինում 
ստեղծել արհեստական փճ, որտեղից ջուրը կմղվեր հարավ՝ ոռոգելու 
համար Նեգեվի անապատը9: 

Իսրայել պետության ստեղծումից սկսած' ավեփ քան կես դար արա-
բա-իսրայելական հարաբերություններում ջուրը հանդես է եկել որպես 
այդ հարաբերությունները պայմանավորող կարևորագույն գործոններից 
մեկը: Ջրի գործոնն իր ծայրահեղ ազդեցությունն է ունեցել 1967թ. և 
1973թ. արբա-իսրայելական պատերազմներում, 1978թ. Քեմփ Դևիդի ե-
գիպտա-իսրայելական բանակցություններում, 1978թ. և 1982թ. Իսրայե-
փ՝ Լիբանան ներխուժման ժամանակ, 1994թ. հորդանանա-իսրայելա-
կան հաշտության պայմանագրում և, ընդհանրապես, Իսրայեփ՝ բոլոր 
հարևանների հետ ունեցած հարաբերություններում: Երբ 1979թ. Եգիպ-
տոսի նախագահ Անվար Սադաթը ստորագրեց Իսրայեփ հետ հաշտութ-
յան պայմանագիրը, նա հայտարարեց, որ ջրից բացի ոչ մի ուրիշ բանի 
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համար Եգիպտոսն այլևս պատերազմի չի գնա ընդդեմ իր հարևանների: 
Հորդանանի Հուսեյն թագավորն իր հերթին 1994թ. հայտարարեց, որ ին-
քը չի պատերազմի Իսրայելի դեմ, բացառությամբ՝ ջրի համար, իսկ 
ՍԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բուտրոս Բուտրոս-Ղսղին զգուշացնում 
էր, որ հաջորդ պատերազմը Մերձավոր Արևելքում լինելու է ջրի հա-
մար՛6: 

Ջրի աղբյուրների շուրջ հակամարտությունները Մերձավոր Արևել-
քում, արտահայտվում են երկու ձևով, հակամարտություն է ստեղծվում 
այն դեպքում, երբ գետափնյա երկրներից մեկը անարդար ձևով է շահա-
գործում իր տարածքից ներս գտնվող գետահոսքի հատվածը՝ զգափ 
վնաս հասցնելով գետափնյա մյուս երկրներին, կամ այն դեպքում, երբ 
այդ երկրներից մեկը ռազմական գործողության միջոցով ընդլայնում է ի-
րեն պատկանող գետավազանի տարածքը՝ ավեփ շատ ջուր ստանալու 
նպատակով11: Ի տարբերություն տարածաշրջանի մյուս՝ սահմանային, 
տարածքային, էթնիկական, գաղափարական և կրոնական հակամար-
տությունների, ջրի շուրջ գոյություն ունեցող հակամարտությունները հղի 
են լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների սկսման վտանգով: 
Այդ վտանգն առկա է Մերձավոր Արևելքի երեք հիմնական գետ ավա-
զանների՝ Եփրատ-Տիգրիսի, Հորդանանի և Նեղոսի գեսւավազանների 
շրջանում: Եփրասփ ջրերից օգտվելու և ջրաբաժանման շուրջ տարա-
ձայնությունները գետափնյա երկրների միջև վերջին տասնամյակների 
ընթացքում քանիցս արդեն սպառնացել են վերաճել պատերազմի: 
Սկսած 1950-ական թվականներից, երբ Թուրքիան և Միրիան սկսեցին 
ջրային ծրագրեր իրականացնելԵփրատ գետի վրա և հատկապես 1970-
ական թվականներին, երբ այդ ծրագրերը սկսեցին կրել ավեփ խոշորա-
մասշտաբ բնույթ, թուրք-սիրիա-իրաքյան փոխհարաբերություններում 
ջրի խնդիրը սկսեց ավելի ու ավեփ առաջնային տեղ զբաղեցնել: 1975թ. 
կապված Սիրիայի կողմից դեպի Իրաք Եփրասփ հոսքի նվազեցման 
հետ՝ սիրիա-իրաքյան հարաբերություններն այնքան սրվեցին, որ երկու 
երկրների միջև խզվեցին դիվանագիտական հարաբերությունները և 
ընդհատվեց օդային հաղորդակցությունը, և Սիրիան ստիպված էր Գո-
լանի բարձունքներից 40 հազար զինվոր տեղափոխել դեպի Իրաքի հետ 
իր հյուսիսային սահմանը, ինչը թուլացրեց սիրիա-իսրայելական ռազ-
մաճակատը : Ջրի խնդիրն այսօր այնքան ծայրահեղորեն է պայմանա-
վորում սիրիա-թուրքական հարաբերությունները, որ Սիրիայի համար 
կարևորագույն այնպիսի մի խնդիր, ինչպիսին Ալեքսանդրետի սանջաքի 
թուրքական անեքսիան է, երկրորդ պլան է մղված: Նշենք նաև, որ Եփ-
րատ և Տիգրիս գետերի ամենաստորին հոսանքից՝ Շատտ-ալ-Արաբ գե-
տից օգտվելու շուրջ հակասությունը Իրաքի և Իրանի միջև 1980թ. 
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սկսված իրաք-իրանյւսն պատերազմի գլխավոր պատճառներից մեկն 
էր13: 

Ներկայումս Թուրքիայի կողմից Եփրատ և Տիգրիս գետերի վրա ի-
րականացվոդ հարավարևելյան Անատոլիայի շրջանի զարգացման GAP 
(Guneydogu Anadolu Projesi) ծրագիրը ենթադրում է ոչ միայն այդ երկրի 
տնտեսական և ներքին-քադաքական խնդիրների լուծում, այլև՝ ստորին 
հոսանքի երկրների վրա քաղաքական ճնշման գործադրում, արաբական 
քաղաքականության վերահսկում և Արաբական թերակղզում Անկարայի 
դերակատարության ստանձնում: Թուրքիան ջրի ռազմավարական իր 
զենքը ցուցադրեց 1990թ., երբ GAP ծրագրի կորիզը կազմող Աթաթուրքի 
ջրամբարը լցնելու նպատակով շուրջ մեկ ամիս դադարեցրեց Եփրասփ 
հոսքը դեպի Սիրիա: 

Ի տարբերություն Եփրատ-Տիգրիսի ավազանի, որտեղ ստորին հո-
սանքի երկրներին՝ Սիրիային և Իրաքին, իր կամքն է փորձում թելադրել 
վերին հոսանքի երկիրը՝ Թուրքիան, Նեղափ ավազանում «թելադրողի» 
դերում հանդես է գափս ստորին հոսանքի երկիրը՝ Եգիպտոսը: Սակայն 
որքան որ Եգիպտոսը ռազմապես և տնտեսապես հզոր է Նեղոսի գե-
տափնյա մյուս երկրներից, նույնքան և խոցեփ է: Նեղոս գետի վերին հո-
սանքում որևէ ծրագրի իրականացում, որը կարող է ազդել դեպի հյուսիս 
հոսող ջրի քանակի և որակի վրա, ուղղակիորեն առնչվում է Եգիպտոսի 
տնտեսական բարեկեցության, ներքին քաղաքականության, միջազգա-
յին հարաբերությունների և ազգային անվտանգության հետ: Երկրագն-
դի վրա որևէ այլ երկիր ընդամենը մեկ գետից այնքան մեծ կախում, որ-
քան Եգիպտոսը, չունի: Այդ իսկ պատճառով էլ Եգիպտոսի ներքին և ար-
տաքին քաղաքականության կարևորագույն խնդիրը շարունակում է 
մնալ Նեղոսի անվտանգության ապահովումը: 

Սերձավոր Արևելքում ջրի հիմնախնդրի քաղաքական, տնտեսական 
և իրավական ասպեկտները սերտորեն և անխզելիորեն փռխկապված 
են: Առանց խնդրի իրավական լուծման, այսինքն՝ առանց Սերձավոր 
Արևելքի հիմնական գետերի սնման շրջանին տիրապետող երկրների 
միջև բազմակողմ համաձայ նա գրերի կնքման, հնարավոր չէ հասնել 
խնդրի քաղաքական և տնտեսական կարգավորման, ընդ որում խնդրին 
իրավական լուծում կարող է տրվել միայն այն ժամանակ, երբ դա պա-
հանջեն գետափնյա երկրների տնտեսական և քաղաքական շահերը: 
Սերձավոր Արևելքում ջրի հիմնախնդրի քաղաքական կողմն ուսումնա-
սիրելու համար կարևոր է անպայման անդրադառնալ խնդրի տնտեսա-
կան և իրավական կողմերին: 
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HARUTYUNYAN KAREN 

W A T E R - T H E M O S T I M P O R T A N T R E S O U R C E IN T H E M I D D L E E A S T 
(Summary) 

As the 2 1 " century evolves, researchers, security experts and policy-makers 
around the world try to identify the challenges that humanity will face in the present 
era. Among potentia! conflicts, they mention the religious, ethnic, racial, border and 
territorial conflicts. But most often they point out the conflicts that will arise over 
water. 

Indeed, 97 per cent of all the water on earth is saline, hence unsuitable for 
drinking or growing crops. The remaining 3 per cent is fresh water, 2/3 of which is 
locked in Arctic and Antarctic ice caps. Humanity can utilize only 1 per cent of all 
water resources in the world, only 1 per cent of which the Midd!e East has access to, 
while having 5 per cent of world population. Here lies the core of Middle Eastern 
water issue. The acuteness of water issue in the Middle East is pertaining also to the 
region's macro-economic and geopolitical realities. Burgeoning populations, 
accompanied with urbanization and industrialization; economic and technological 
underdevelopment and inability to optimally use the available water resources; 
political antagonisms and lack of mutual trust between countries; absence of 
international multilateral agreements regulating water use and incompleteness of the 
law of international watercourses, - all these are making water a determining factor in 
regional politics. While oil, the richest resource of the region, impacts world 
economic and financial system, therefore, international relations throughout the 
world, water - the scarcest resource in the region, has critically shaped relations 
between regional countries. The Middle Eastern water issue has wide intemationa! 
resonance, as the developed countries of the worid, led by the USA, strive to establish 
lasting peace in the region of their vita! economic interests. 

PoHtical, economic and legal dimensions of Middle Eastern water issue are 
inextricably linked, and the political solution of the problem requires both economic 
and legal so!utions, and vice versa. 
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Ղ Ա Ր Ի Բ Ջ Ա Ն Յ Ա Ն ԳԾՎՈՐՕ-

ՈՒՂՂԻՉ ՇԱՐԺՈՒՄԸ ԵՎ Ա Զ Գ Ա Յ Ի Ն 
ԱՌԱՋԱԴԻՄԱԿԱՆ ՃԱԿԱՏԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 

ՍԻՐԻԱ6ՈՒՄ 

1967թ. արաբսւ-իսրայելյան պատերազմից հետո Սիրիան հայտնվել 
էր բավական ծանր ներքաղաքական և սոցիալ-տնտեսական դրության 
մեջ: 1967թ. «վեցօրյա» պատերազմում կրած պարտության պատճառով 
սիրիական բանակը խորը բարոյական և հոգեբանական ճգնաժամ էր 
ապրում: 1966թ. փետրվարի 23-ին Սիբիայում իշխանության եկած ձախ-
բաասականները գրեթե ուշադրություն չէին դարձնում պետության 
պաշտպանունակության ամրապնդման և բանակի վրա: Սիբիայում 
անմխիթար էր նաև սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը: Երկրռւմ կառա-
վարող Բաաս' կուսակցությունում իրար դեմ պայքարում էին երկրի ներ-
քին և արտաքին քաղաքականության մեջ տարբեր սկզբունքներ և մոտե-
ցումներ դավանող երկու խմբակցություններ՝ քաղաքացիական, որը 
գլխավորում էր Բաաս կուսակցության սիրիական մասնաճյուղի գլխա-
վոր քարտուղար Սալահ Ջսւդիդը և զինվորական, որի ղեկավարն էր 
պաշտպանության նախարար գեներալ Հաֆեզ ալ-Ասադը : Նա քննա-
դատում էր ձախբաասականների ներքին և արտաքին, ինչպես նաև սո-
ցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը, իսկ 1967թ. պատերազմում 
Սիրիայի կրած պարտությունը պատճառաբանում էր ձախբաասական-
ների ոչ ճիշտ քաղաքականությամբ: Այս պայմաններում 1970թ. հոկ-
տեմբերի 30-ին իր աշխատանքն սկսեց Բաասի Սիրիայի երկրամասա-
յին 10-րդ արտահերթ համագումարը: Համագումարն ընդունեց բազմա-
թիվ որոշումներ, որոնցից մեկով զբաղեցված պաշտոններից հեռացվում 
էին պաշտպանության նախարար Հաֆեզ ալ-Ասադը և զինված ուժերի 
գլխավոր շտաբի պետ Մուստաֆա Տլասը: Համագումարը հայտարարեց 
նաև, որ դեմ է արաբսւ-իսրայելյան ճգնաժամի որևէ քաղաքական կար-
գավորման և կոչ արեց ժողովրդաազատագբական պատերազմի Իսրա-
յեփ դեմ: Ընդհանրապես ձախբաասականները և հատկապես նրանց 
կարկառուն ներկայացուցիչներ վարչապետ Ցռւսեֆ Զուեյնը և արտա-
քին գործերի նախարար Իբրահիմ Մախուսը գտնում էին, որ Իսրայեփ 
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դեմ հնարավոր է հաջող պայքարել միայն ժողովրդաազատագրական 
պատերազմի միջոցով : 

Նման պայմաններում երկիրը քաղաքական և տնտեսական ճիշտ ու-
ղտ. վրա դնելու և իր հակաճգնաժամային ծրագրերն իրականացնելու 
համար Ասադին ոչինչ չէր մնում անելու, քան իշխանությունը Միրիայում 
կենտրոնացնելու իր ձեռքում: 

1970թ. նոյեմբերի 13-ին Սիրիայի պաշտպանության նախարար գե-
ներալ Հաֆեզ ալ-Ասադի գլխավորությամբ իրականացված միջոցառում-
ների հետևանքով Սիրիայում իշխանությունն անցավ զինվորական 
խմբակցությանը: Սիրիական բանակը զբաղեցրեց ռադիոկայանը և հե-
ոուստաընկերությունը, ինչպես նաև «ալ-Բաաս» և «աս-Սաուրա» պաշ-
տոնական թերթերի խմբագրությունները: Ասադը նախկինում բազմաթիվ 
սպաների տեղափոխություններ էր անցկացրել բանակում՝ բոլոր զորա-
մասերը դնելով իր ուղղակի հսկողության տակ4: Նույն օրը ձերբակալվե-
ցին և «Սեզզեի» բանտում բանտարկվեցին Սիրիայի նախագահ Նուր 
ադ-Դին ալ-Աթասին և Արաբական սոցիալիստական վերածննդի կու-
սակցության (ԱՍՎԿ կամ Բաաս) սիրիական մասնաճյուղի գփւավոր 
քարտուղար Սալահ Ջադիդը, իսկ արտաքին գործերի նախարար Իբրա-
հիմ Մախուսը փախավ Ալժիր5: Նոյեմբերի 15-ին ստեղծվեց Բաաս կու-
սակցության ժամանակավոր երկրամասային ղեկավարությունը: Վեր-
ջինս նոյեմբերի 16-ին հայտարարությամբ դիմեց բնակչությանը, որտեղ 
շարադրվում էր Սիրիայի ղեկավարության գործունեության ծրագիրը 
ներքին և արտաքին քաղաքականության մասին6: Հայտարարության 
մեջ նշվում էր, որ «նոյեմբերի 16-ի շարժումը» կոչված էր ուղղելու 
ԱՍՎԿ-ի սիրիական մասնաճյուղի նախորդ ղեկավարության սխալները 
և կուսակցության առջև կանգնած խնդիրները լուծել նրա համագումար-
ների որոշումները կյանքի կոչելով: Այստեղից էլ ծնունդ առավ «ուղղիչ 
շարժում» անունը (արաբերեն «ալ-հառաքա աթ-թասհիհիյա»): 

Թեև Սիրիայում տեղի ունեցավ իշխանափոխություն, այնուամենայ-
նիվ, ուղղիչ շարժման սկզբնավորմամբ Բաաս կուսակցությունը պահ-
պանեց իր կարգավիճակը՝ որպես իշխանության կուսակցություն, կամ 
նոր իշխանության գաղափարական հենարան: 1963թ. մարտի 8-ի հեղա-
փոխության ժամանակ, երբ Բաաս կուսակցությունը եկավ իշխանութ-
յան գլուխ Սիրիայում, Ասադը հինգ հոգուց բաղկացած ընդհատակյա 
ռազմական կոմիտեի գփւավոր առաջնորդներից մեկն էր, որը ղեկավա-
րեց հեղափոխությունը : Նա պարզապես գտնում էր, որ ձախբաասա-
կանները շեղվել էին կուսակցության հիմնական սկզբունքներից և ծրագ-
րային դրույթներից և վարում էին ոչ ճիշտ ներքին և արտաքին քաղաքա-
կանություն: 
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1971թ. մարտի 12-ին համաժողովրդական գաղտնի քվեարկությամբ, 
պաշտոնական տվյալների համաձայն ստանալով ձայների 99,9 տոկո-
սը, Հաֆեզ ալ-Ասադը յոթ տարի ժամկետով ընտրվեց Սիրիայի նախա-
գահ, իսկ ապրիլի 3-ին կազմավորվեց նոր կառավարություն՛ Աբդ առ-
Ռսւհման ալ-Խլեյֆաոփի գլխավորությամբ8: 1971թ. մայիսին գումարվեց 
Բաասի 5-րդ երկրամասային համագումարը, որը ուղղիչ շարժման 
սկսվելուց հետո կուսակցության առաջին համագումարն էր9: Բաասի սի-
րիական մասնաճյուղի գլխավոր քարտուղար ընտրվեց Հաֆեզ ւսլ-Ասա-
դը,10 իսկ ներքին քաղաքական ասպարեզում համագումարը հաստատեց 
Ազգային առաջադիմական ճակատ ստեղծելու իր մտադրությունը, ինչը 
մերժվում էր նախկին ձախբաասական ղեկավարության կողմից: 

1972թ. Սիրիայի ներքին քաղաքական կյանքում տեղի ունեցած ամե-
նանշանակալից իրադարձությունը երկրի ազդեցիկ տարբեր կազմակեր-
պություններն ու կուսակցությունները միավորող Ազգային առաջադիմա-
կան ճակատի (ԱԱՃ) ստեղծումն էր, որի անհրաժեշտության մասին 
նշված էր «նոյեմբերի 16-ի» ուղղիչ շարժման ծրագրում: Սիրիայի առա-
ջադիմական ուժեր համարվող կազմակերպությունները՝ Արաբական սո-
ցիալիստական միությունը, Սիրիայի կոմունիստական կուսակցությունը, 
Արաբական սոցիալիստական յունիոնիստական շարժումը, Արաբական 
սոցիալիստների շարժումը Բաաս կուսակցության գլխավորությամբ 
1972թ. մարտի 7-ին պաշտոնապես հայտարարեցին Սիրիայի Ազգային 
առաջադիմական ճակատի ստեղծման մասին":Ազգային առաջադիմա-
կան ճակատի կանոնադրությունը ստորագրեցին Բաաս կուսակցության 
գլխավոր քարտուղար Հաֆեզ ալ-Ասադը, Բաաս կուսակցության գլխա-
վոր քարտուղարի տեղակալ Աբդ Աըահ ալ-Ահմարը, Սիրիայի վարչա-
պետ գհներալ-մայոր Աբդ առ-Ռահման ալ-Խլեյֆաուին, Արաբական սո-
ցիալիստական միության գլխավոր քարտուղար դոկտոր Ջամիլ ալ-Ա-
թասին, Սիրիայի արդարադատության նախարար դոկտոր Ադիբ ան-
Նահավին, Կոմունիստական կուսակցության գլխավոր քարտուղար 
Խալեդ Բեկդաշը, Սիրիայի պետական նախարար և կոմկուսի քաղբյու-
րոյի անդամ Յուսեֆ Ֆեյսսղը. սոցիալիստ-յունիոնիստների անունից սի-
րիական կառավարության անդամներ Ֆաիզ Իսմայիլը ե Մուստաֆա 
Հսղլաջը և Արաբական սոցիալիստական շարժման անունից Աբդ ալ-
Ղանի Կաննուտը12: 

ճակատի կենտրոնական ղեկավարության 17 անդամներից 9-ը 
Բաասից էին, իսկ 8-ը՝ մյուս կուսակցություններից: ԱԱՃ-ի նախագահ 
դարձավ Սիրիայի Արաբական Հանրապետության (ՍԱՀ) նախագահ, 
Բաաս կուսակցության գլխավոր քարտուղար Հաֆեզ ալ-Ասադը13: Մար-
տի 9-ին հրապարակվեցին ճակատի հիմնական փաստաթղթերը՝ խար-
տիան և կանոնադրությունը: Խարտիայում նշվում էր Բաասի և ԱԱՃ-ի 

98 



գաղափարական ուղղվածության, քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական 
ոլորտներում նախատեսվող ծրագրերի, ինչպես նաև համաարաբական 
խնդիրների մասին: Գլխավոր նպատակ էր համարվում 1967թ. Իսրայեփ 
կողմից գրավված արաբական տարածքների ազատագրումը: Խար-
տիայում ընդգծվում էր Պաղեստինի Ազատագրության Կազմակերպութ-
յանը (ՊԱԿ) վճռական և բազմակողմանի օժանդակության անհրաժեշ-
տության մասին՝ որպես արաբական ազգային-ազատագբական շարժ-
ման ամհնագլխավոր կազմակերպություն, իսկ արաբական պետություն-
ների հետ հարաբերությունների մակարդակն ու համագործակցությունը 
պետք է որոշվեր ելնելով այն հանւսգամանքից, թե ինչ ներդրում ունի 
այդ երկիրը Պաղեստինի ազատագրության համար մղված պայքարում 
և պաղեստինյան հիմնահարցի լուծման գործում՛4: Հարկ է նշել, որ 
ԱՍՎԿ-ն ընդհանրապես միջարաբական հարաբերությունների զարգա-
ցումը ուղղակիորեն կապում էր Պաղեստինի ազատագրության և արա-
բական բոլոր գրավյալ տարածքների վերադարձման հետ, քանի որ ա-
րաբական երկրները միակարծիք չէին Պաղեստինի խնդրի և ընդհան-
րապես մերձավորարևեւյան հակամարտության կարգավորման մեթոդ-
ների և միջոցների ընտրության մեջ: Հաստատելով Բաաս կուսակցութ-
յան ռազմավարական գծի ժառանգականությունը մերձավռրարևելյան 
հակամարտության մեջ, սիրիական նոր ղեկավարությունը՝ Ասադի 
գլխավորությամբ, հաստատում էր, որ նրա գործունեությունը ենթարկ-
ված կփնի միակ գլխավոր նպատակի՝ այնպիսի ուժեղ պետականութ-
յան և հասարակության ստեղծմանը, որը ընդունակ կփնի հասնել Իսրա-
յեփ կողմից օկուպացված արաբական տարածքների ազատագրմանը և 
պաղեստինյան խնդրի լուծմանը: Չնայած այն հանգամանքին, որ 
սկզբնական շրջանում Ասադը նույնպես չէր ընդունում 1967թ. արաբա-
իսրայելյան պատերազմից հետո՝ 1967թ. նոյեմբերի 22-ին ՍԱԿ-ի Անվ-
տանգության խորհրդի ընդունած թիվ 242 բանաձևը, այնուամենայնիվ 
հարկ է նշել, որ Սիրիայի մերձավորաբևելյան և ընդհանրապես միջա-
րաբական քաղաքականությունը 70-ական թթ. ընթացքում ձեռք բերեց 
ճկունություն, աստիջանաբար ընդունվեց փոխզիջումսւյին քաղաքակա-
նությունը, սկսեցին ի հայտ գալ գործնական և իրատեսական բնույթ 
կրող մոտեցումների տարրեր: 

Անհրաժեշտ է նաև նշել, որ խարտիայով որոշ չափով սահմանա-
փակվում էին ճակատի մեջ ներգրավված ոչ բաասական ուժերի գործու-
նեության շրջանակաները, որոնք պարտավորվում էին ճակատից դուրս 
չստեղծել որևէ խմբավորումներ և չվարել կուսակցական-գաղափարա-
կան և քարոզչական գործունեություն ո՛չ երիտասարդության, ոչ բանա-
կային շրջաններում, ինչպես նաև դադարեցնել ուսանողների անդամագ-
րումը իրենց կազմակերպություններում : 
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ԱԱՃ-ի հիմնական մարմինը կենտրոնական ղեկավարությունն էր, 
ճակատն ուներ նաև կառուցվածքային մասնաճյուղեր երկրի բոլոր մու-
հաֆազաներում, այսինքն՝ մարզերում16: Կենտրոնական ղեկավարութ-
յունն իրականացնելու էր հետևյալ գործառույթները, կազմակերպելու էր 
խարտիայի իրագործումը, մշակելու էր ԱԱՃ-ի գործունեության ծրագի-
րը, սահմանելու էր ճակատի մասնաճյուղերի ղեկավարության կազմը: 
Առաջադիմական ճակատի նախագահն ինքն էր հրավիրելու կենտրո-
նական ղեկավարության նիստերը, և նա էր իրականացնելու ընդունված 
որոշումների, ինչպես նաև խարտիայի և կանոնադրության դրույթների 
իրագործման հսկողությունը: Կենտրոնական ղեկավարությունը պարբե-
րաբար խորհրդակցություններ էր անցկացնելու ամիսը երկու անգամ, 
իսկ նախագահի առաջարկությամբ կարող էր գումարել արտահերթ 
նիստ: Կենտրոնական ղեկավարության նիստերը փակ էին փնելա, բա-
ցառությամբ հատուկ դեպքերի, իսկ որոշումներն ընդունվելու էին ձայնե-
րի մեծամասնությամբ 7: Ինչպես վերը նշվել էր, կենտրոնական ղեկա-
վարության տասնյոթ անդամներից ինը բաասականներ էին և հաշվի 
առնելով այն հանգամանքը, որ բոլոր որոշումները պետք է ընդունվեին 
ձայների մեծամասնությամբ, կարող ենք եզրակացնել, որ Բաասը, ըստ 
իր կամքի և հայեցողության, կարող էր անցկացնել ցանկացած որոշում, 
առանց հաշվի առնելու ճակատում ներկայացված մյուս կուսակցութ-
յունների կարծիքն ու դիրքորոշումը: 

Առաջադիմական ճակատի կանոնադրության 5-րդ հոդվածը սահմա-
նում էր, որ «ճակատի մասնակիցները իրականացնում են ընդհանուր 
քաղաքական գործունեություն ճակատի շրջանակներում: ճակատը ի-
րավունք ունի հրատարակել իր թերթը, շրջաբերականներ և այլ տպագիր 
հրատարակություններ: ճակատի մասնակիցները օգտվում են իրենց 
կազմակերպությունների շրջանակներում ազատ գործելու իրավունքից», 
սակայն 4-րդ հոդվածը սահմանում էր, որ «Սիրիայի Արաբական Հան-
րապետությունում պաշտոնական որոշումներ են համարվում ԱԱՃ-ի և 
Բաասի որոշումները» : Փաստորեն ճանաչելով Սիրիայում մի քանի 
քաղաքական կուսակցությունների և հասարակական-քաղաքական 
կազմակերպությունների գոյությունը, ԱԱՃ-ի կանոնադրությունն սահ-
մանափակում էր նրանց ինքնուրույն գործունեության իրավունքը: 

Ազգային առաջադիմական ճակատը ներկայացված էր ինչպես Սի-
րիայի ժողովրդական ժողովում (պառլամենտ), այնպես էլ կառավա-
րությունում19: 1972թ. մարտի 23-ին կազմավորված «ազգային միասնութ-
յան» նոր կառավարությունում իրենց անդամներն ունեին ԱԱՃ-ի բոլոր 
կուսակցություններն ու կազմակերպությունները: 

1973թ. մայիսի 25-ին վերջին տասնմեկ տարում աոաջին անգամ Սի-
րիայում տեղի ունեցան ժողովրդական ժողովի ընտրություններ : Առա-
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ջաղիմակւսն ճակատը հաղթանակ տարավ՝ ընտրություններին մաս-
նակցելով միասնական ցուցակով: 

ԱԱՃ-ի ստեղծումը հնարավորություն տվեց Ասադին ավելի վստահ 
իրագործել իր քաղաքական ծրագիրը, քանի որ նրա մասնակիցները 
պետք է իրականացնեին Բաասի հավանությանն արժանացած ընղհա-
նուր քաղաքականությունը, իսկ երկիրը ձեռք բերեց ներքաղաքական 
կայունություն, ինչն անհրաժեշտ նախապայման էր երկրի սոցիալ-
տնտեսական զարգացման համար: Ասագի նպատակը Սիրիայում 
ստեղծել միասնական քաղաքական կազմակերպություն, որը նրա 
գլխավորությամբ երկրում պաշտոնական որոշումներ ընդունելու մենաշ-
նորհ կստանար, հաջողվեց: 

Չնայած այն հանգամանքին, որ անդամագրվելով ԱԱՃ-ին և ստո-
րագրելով նրա կանոնադրությունը վերոնշյալ չորս կուսակցություններն 
ու կազմակերպությունները որոշ չափով զրկվեցին Սիրիայի ներքին քա-
ղաքական ասպարեզում ամբողջապես ինքնուրույն գործելու հնարավո-
րությունից, սակայն փոխարենը, նրանք իրենց ներկայությունն ապահո-
վեցին և' ժողովրդական ժողովում, և' կառավարությունում: 

Փաստորեն Հաֆեզ ալ-Ասադը քաղաքակիրթ և օրինական ճանա-
պարհով նպաստավոր պայմաններ ստեղծեց Սիրիայում ամբողջ իշխա-
նությունն իր ձեռքում կենտրոնացնելու համար: Հիմնադրելով Ազգային 
առաջադիմական ճակատը, դառնալով նրա նախագահը և երկրռւմ օրի-
նականորեն գործող քաղաքական բոլոր կազմակերպությունները դնելով 
իր ուղղակի հսկողության տակ՝ Ասադն էլ ավեփ ամրապնդեց իր ե 
Բաաս կուսակցության դիրքերը Սիրիայում, իսկ վերոհիշյալ կուսակ-
ցությունների գործունեության սահմանափակումները նախադրյալներ 
ստեղծեցին Սիրիայի՝ իրականում միակոաակցական համակարգով պե-
տության վերածվելու համար: 

GHARIBJANYAN G E V O R G 

T H E C O R R E C T I O N M O V E M E N T AND F O R M A T I O N 
O F T H E N A T I O N A L P R O G R E S S I V E F R O N T IN S Y R I A 

(Summary) 

The article deals with the begining of the Correction Movement in Syria on 16th 
November, 1970, headed by General Hafez al-Asad and formation of The National 
Progressive Front (NPF). 
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On President Asad's initiative the Communist Party of Syria, the Arab Socialist 
Union, the Socialist Unionists and the Arab Socialist Party under the guidence of the 
Ba'th ruling party on 7th March, 1972 signed an agreement about formation of the 
National Progressive Front. In the article the author discusses also the consequences 
of establishing the NPF and it's results on the Syrian domestic policy. As a fact Hafez 
al-Asad controled all the state organs and instruments of power, though the creation of 
the NPF was the important initiative to strenghten the internal unity and consolidation. 
Syria gained stable internal political situation wich was the significant factor for 
social-economic development. 
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ՓԱՇԱՅԱՆ ԱՐ ԱՔ Ս 

ՄԻ ՔԱՆԻ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ «ՈՒՄՄԱՑԻ» 
ԵՎ ԴՐԱՆ ԱՌՆՉԱԿԻՑ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 

Միջազգային հարաբերությունների արդի փուլում քաղաքական գոր-
ծընթացների վրա գնալով ավեփ ակնհայտ է դառնում իսլամական 
սկզբունքների և իսլամական գաղափարախոսության ազդեցությունը, էլ 
ավեփ է արժեվորվում իսլամի դերը իսլամական պետությունների ներ-
քին ե արտաքին քաղաքական սկզբունքների ձևավորման մեջ: Սիևնույն 
ժամանակ ընդլայնվում է իսլամական պետությունների համագործակ-
ցությունը ոչ միայն երկկողմ և տարածաշրջանային հարաբերություննե-
րի շրջանակում, այլև ողջ աշխարհի մակարդակով, ներառյալ ոչ իսլա-
մական երկրնեբում մահմեդական փոքրամասնությունները: 

Միջազգային իսլամական համագործակցության հիմքում ընկած են 
իսլամական մի շարք հիմնազրույթներ, մասնավորապես, իսլամական 
ազգի՝ «ումմայի» կոնցեպցիան, որի ուսումնասիրությունը հնարավո-
րություն է տափս ամբողջական պատկերացում կազմել աշխարհի մեկ 
միփարդից ավել մահմեդականներին միավորող գաղափարների մասին 
ժամանակակից բարդ և հակասական աշխարհում: 

«Ումման» բոլոր մահմեդականների եղբայրության և միասնության 
գաղափարն է՝ անկախ նրանց ազգային, ռասայական և սոցիալական 
պատկանելությունից: 

«Ումմա» հասկացությունը ձևավորվեց Մուհամմեդ մարգարեի քա-
րոզչական գործունեության ընթացքում: 

Քաղաքական իշխանությամբ և ինքնավարությամբ, կրոնական և սո-
ցիալական նկարագրով, «ումման», որպես ինքնուրույն համայնք, ձևա-
վորվեց Մեդինայռւմ, ուր հաստատվել էին 622թ. Մեքքայից գաղթած ա-
ռաջին մահմեդականները: Մեդինայռւմ կազմավորվել էր մարդկանց մի 
նոր միավորում, որոնց միավորում էր ոչ թե արյունակցական կապը, այլ 
հավատը միակ Աստծո նկատմամբ: Նորադավան մահմեդակնների հա-
մայնքը ղեկավարում էր Մուհամմեդ մարգարեն, որին վերապահված էր 
կատարելու Աստծո պատվիրանները1: Նա մահմեդական հավատաց-
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յալների համայնքը, որոնց աստվածային առաքելություն էր ուղարկել, 
անվանեց «ումմսւ»2: 

Մուհամեդ մարգարեն, որպես հավատացյալների համայնքի առաջ-
նորդ, անձնավորում էր ինչպես հոգևոր, այնպես էլ քաղաքական իշխա-
նությունը: Նա ոչ միայն մարգարե էր, հոգևոր առաջնորդ, նոր կրոնի 
հիմնադիր, այլև քաղաքական և ռազմական գործիչ: 

Նշենք, որ այս շրջանից սկսած իսլամն արդեն կատարում էր քաղա-
քական ֆունկցիաներ: Նոր կրոնի՝ իսլամի, հայտնվելով առաջացավ նոր 
կառույց՝ հավատացյալների համայնքը, որը արաբա-մահմեդական 
պետության ձևավորման մեջ ունեցավ վճռորոշ նշանակություն3: 

Արաբական նվաճողական արշավանքներից հետո «ումմա» ասելով 
հասկանում էին մահմեդականներով բնակեցված տարածք: Այն արտա-
հայտում էր նաև Խալիֆայության գաղափարը: Իսլամում և իսլամական 
պետության՛ Խափֆայության մեջ, կրոնականի և քաղաքականի միաս-
նությունը խորհրդանշում էր «ումմայի» գաղափարը4: «Ումման», որի մեջ 
արաբները փոքրամասնություն էին կազմում, համախմբվում էր հիմնա-
կան պետական գաղափարախոսության՝ իսլամի շուրջ: 

Փաստորեն, մահմեդական համայնքի գաղափարը սկսում է նույնաց-
վել նրա բնակության վայրի՝ «իսլամի աշխարհի» հետ: Համաձայն իսլա-
մական տեսության, աշխարհը բաժանված է «իսլամի աշխարհի» (dar al-
Islam) և «պատերազմի աշխարհի» (dar al-Harb) միջև: «Իսլամի աշխար-
հում» ղեկավարում են մահմեդականները իսլամի օրենքներով: «Պատե-
րազմի աշխարհի» բնակիչները մահմեդականններ չէին, այլ՝ «անհա-
վատներ», իսկ եթե մահմեդականներ էին, ապա գտնվում էին «անհա-
վատների» տիրապետության տակ5: 

«Իսլամի աշխարհի» նախնական իմաստը համընկնում էր Խափֆա-
յության սահմանների հետ, այսինքն՝ կրոնական համայնքի՝ «ումմայի», 
սահմանները համընկնում էին քաղաքական սահմաններին: 

Իսլամական դասական գրականության սկզբնավորման շրջանում 
«ումմա» տերմինը հաճախ օգտագործվում է թե' կրոնական և թե' էթնի-
կական իմաստներով, իսկ երբեմն էլ՝ առանց դրանց հստակ տարբերակ-
ման: Սակայն հետզհետե, մահմեդական հեղինակները «ումմա» աելով 
նկատի են առնում մեկ միասնական իսլամական «ումմա», առանց վեր-
ջինիս էթնիկ կամ տարածքային ստորաբաժանման: Իսկ կրոնական ա-
ռանձին խմբերի համար նրանք գործածում են արաբերեն «ումմա» բա-
ռի հոգնակի (ummam) ձևը : 

Հատկանշական է, որ Խալիֆայության Փլուզումից հետո մահմեդա-
կան աոանձին երկրամասերի միջև հաստատվեցին բավական սերտ 
մշակութային շփումներ: Պետական սահմանների առկայությունը չխան-
գարեց, որպեսզի մահմեդականները ընդունեն միմյանց ոչ թե որպես ա-
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ռւսնձին երկրների հպատակներ, այլ եղբայրներ և նույն համայնքի ներ-
կայացուցիչներ : 

Իսլամական աշխարհի հոգևոր միասնության համար բացասական 
հետևանքներ ունեցավ Օսմանյան կայսրության և Պարսկաստանի 
մրցակցությունը իսլամական աշխարհում գերակայության հասնելու հա-
մար: XVI դարի վերջին զգալիորեն խորացավ հակասությունը իսլամի 
սուննի և շիա ուղղությունների միջև, որը երևան էր եկել դեռ իսլամի 
սկզնավորման առաջին դարում8: 

XIX դարի երկրորդ կեսին իսլամական «ումմայի» սկզբունքը ծառա-
յեց նաև պանիսլամիզմի գաղափարախոսությանը, որը կապված է Ջա-
մալ ադ-Դին ալ-Աֆղանիի (1839-1897) անվան հետ: 

Նշենք, որ իսլամական միասնության և համերաշխության գաղա-
փարները դարձան XIX դարի վերջին և XX դարի սկգբին գաղութատի-
րության մեջ գտնվող Ասիայի և Աֆրիկայի իսլամադավան ժողովուրդնե-
րի անկախության համար մղված պայքարի գործոն: 

Պանիսլամիզմի գաղափարախոսների կարծիքով, իսլամից բացի ոչ 
մի ուժ չէր կարող պայքարել արևմտյան գաղութատիրության դեմ և միա-
վորել ողջ աշխարհի մահմեդականներին: 

Ալ-Աֆղանին առաջարկեց իսլամական աշխարհի կրոնաքւսղաքա-
կան, տնտեսական և մշակութային սերտ համագործակցության գաղա-
փարներ՝ իսլամական միասնության գրավականը համարելով «ումմայի» 
համերաշխությունը, որի անդամները պետք է համագործակցեին հանուն 
ընդհանուր բարեկեցության: Չժխտելով ազգայինի անհրաժեշտությու-
նը, պանիսլամիզմի գաղափարախոսը համոզված էր, որ մահմեդական-
ների միասնությունը պետք է խարսխվի կրոնական հենքի վրա: Նրա 
կարծիքով, ազգայնականությունը պետք է նպաստի համաշխարհային 
իսլամական համայնքի՝ «ումմայի», ձևավորմանը9: 

Ելնելով այն համոզմունքից, որ ազգայնական տրամադրությունները 
խոչընդոտում են մահմեդականներին միավորվելու ընդհանուր թշնամու 
դեմ, ալ-Աֆղանին ազգայինին հակադրեց կրոնականը: «Ալ-Աֆղանին 
ամեն մի ազգայնությունը և ազգայնականությունը համամահմեդական 
միավորման համար չարիք էր համարում և պնդում էր, որ մահմեդական-
ները չգիտեն մի այլիսկական ազգություն, բացի իրենց կրոնից» : 

Պանիսլամիզմի տեսաբանը, փաստորեն, աոաջ քաշեց համաշխար-
հային իսլամական համայնքի և նրա միավորման գաղափարը: 

Առաջին աշխարհամարտից հետո իսլամադավան եբկրներում տեղի 
ունեցած գործընթացները նախադրյալներ ստեղծեցին պանիսլամիզմի 
հակադիր տեսությունների, մասնավորապես՝ ազգայնականության, 
զարգացման համար, որն անկախության համար մղվող ազգային-սւզա-
տագրական պայքարի գաղափարական հիմքն էր: 1924թ. Խափֆայռւթ-
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յունը խորհրդանշող Օսմանյան կայսրության փլուզումը, Թոտքիայում 
ազգայնական ուժերի հաղթանակը, ինչպես նաև Ազգերի փգայի ման-
դատային համակարգի ստեղծումը նպաստեցին մահմեդական երկրնե-
րում տեղային ազգայնականության ակտիվացմանը: 

Երկրորդ աշխարհամարտից հետո, հատկապես 1950-60-ակւսննե-
րին, երբ Սերձավոր և Միջին Արևելքի մահմեդական երկրներն ազա-
տագրվեցին գաղութային լծից և հռչակեցին իրենց անկախությունն ու 
ինքնիշխանությունը, ազգայնականությունը դարձավ քաղաքական 
մտքի մեջ իշխող ուղղություններից մեկը: 

Ազգային ազատագրական շարժումները, ինչպես նաև իսլամ դավա-
նող ժողովուրդների մեջ ազգայինի գիտակցությունը հանգեցրեց նրանց 
կողմից «ազգ» (nation) հասկացության ժամանակակից ընկալմանը և 
«ումմայի»՝ մահմեդական համայնքի, ավանդական պատկերացման վե-
րափոխմանը": 

ժամանակակից արաբերենում «ումմա» բառն արտահայտում է ոչ 
միայն իսլամական ինքնության, այլև «ազգի», «ժողովրդի», նաև՝ «մի 
երկրի ժողովրդի» իմաստ: 

«Ումմայի» ավանդական նշանակության վերափոխումը առանձնա-
պես ակնհայտ կերպով դրսևորվեց արաբական ազգայնականության 
գաղափարախոսության մեջ, որի հիմքում ընկած է արաբների պատմա-
կան, էթնիկական, լեզվական, մշակութային, աշխարհաքաղաքական 
միասնության գաղափարը: 

Աշխարհիկ ուղղվածություն ունեցող արաբական ազգայնականութ-
յան տեսաբանները, որոնց կարծիքով իսլամը արաբական ազգային 
մշակույթի մի տարրն է, տարբերակում են «ազգ» ("qawmiyya") և «ում-
մա» հասկացությունները: Իսլամական կողմնորոշում ունեցող արաբա-
կան ազգայնականության գաղափարախոսները արաբական ազգը հա-
մարում են իսլամական «ումմայի» մի մասը, սակայն միշտ ընդգծում են 
ազգային արժեքների գերակայությունը իսլամականի նկատմամբ12: 

Միևնույն ժամանակ հարկ է փասւոել, որ իսլամադավան ժողովուրդ-
ների շրջանում ազգային գիտակցությունը և ազգայնական շարժումների 
դրսևորումը չթռւլացրեց իսլամի դիրքերը: Իսլամը չդադարեց կարևոր դեր 
խաղալ մահմեդական ժողովուրդների հոգևոր, սոցիալական և մշակու-
թային կյանքը համախմբելու հարցում: Չխամրեց նաև իսլամական 
«ումմայի» ինքնության գաղափարը, իսկ իսլամի քւսղաքականացման 
դրսևորումներն ավեփ ակնհայտ դարձան: 

Այս ամենին նպաստեց նաև այն հանգամանքը, որ «երրորդ աշխար-
հում» հայտնված և նախկինում գաղութատիրության մեջ գտնվող իսլա-
մադավան պետություններին չէր բավարարում միջազգային հարաբե-
րություններում իրենց զբաղեցրած դիրքը: Տնտեսական հետամնացութ-
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յունը, կախվածությունը նախկին մէատոպոլիաներից, հիասթափությունը 
արևմտյան արժեքների նկատմամբ, մահմեդական ժողովուրդների ա-
ռաջ ծառացած և չլուծված հիմնահարցերը, խթանեցին իսլամական քա-
ղաքական շարժումների սկզբնավորմանը, որոնց գաղափարախոսութ-
յունը խարսխվեց իսլամական սկզբունքների հիման վրա: Մահմեդական 
տեսաբանների կողմից առաջ քաշվեց աշխարհի զարգացման իսլամա-
կան ուղու տեսությունը, իսկ իսլամական համագործակցությունը պայ-
մանավորվեց իսլամական համերաշխության և եղբայրության գաղա-
փարներով: 

1960-ւսկաններից իսլամական աշխարհին հուզող խնդիրները լուծե-
լու և իսլամական համագործակցություն իրականացնելու նախաձեռ-
նությամբ հանդես եկավ Սաադյան Արաբիան, որը, որպես իսլամի հայ-
րենիք, Արևմուտքի, մասնավորապես, ԱՄՆ-ի աջակցությամբ, ձգտում էր 
ամրապնդել իր դիրքերը մահմեդական աշխարհում, իսկ արաբական 
ազգայնականությունը հակակշռել իսլամական միասնության կարգա-
խոսներով: 

1969թ. իսլամական պետությունների համագործակցությունը պաշ-
տոնապես ամրագրվեց իսլամական բարձրագույն քաղաքական մարմ-
նի՝ Իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության (ԻԿԿ) ստեղծմամբ: 
Այն իսլամական աշխարհի կառավարական-պետական մակարդակով 
միակ կազմակերպությունն Է, որի գործունեությունը հիմնված Է իսլամա-
կան սկզբունքների վրա: Կազմակերպությանը ներկայումս անդամակ-
ցում են արաբական, ասիական, աֆրիկյան գրեթե 60 մահմեդական պե-
տություններ: 

Իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության շրջանակներում 
սկզբնավորվեց իսլամական պետությունների համագործակցությունը 
քաղաքական, տնտեսական, գաղափարական, մշակութային և կենսա-
կան այլ կարևոր բնագավառներում: 

Իսլամական «ամմայի» գաղափարը, որը կարելի Է բնորոշել իբրև ա-
մենակարևոր և հիմնարար սկզբունքը, պաշտոնապես հայտարարվեց 
1981թ. Մեքքայում իսլամական պետությունների գագաթնաժողովում ըն-
դունված հռչակագրում, ուր տրված Է «ումմայի» սահմանումը. «Բոլոր 
մահմեդականները, որոնք թեև տարբերվում են լեզվով, մաշկի գույնով, 
բնակության վայրով, մի ազգ են. նրանց միավորում Է նույն հավատքը, 
նրանք շարժվում են նույն ուղղությամբ, ունեն մշակութային ընդհանուր 
ժառանգությունը, աշխարհում ունեն նույն առաքելությունը»13: 

1997թ. Իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության թեհրանյան գա-
գաթնաժողովում ունեցած իր ելույթում Իրանի հոգևոր առաջնորդ այա-
թոլլա Խամենեին մասնավորապես ասաց. «Մենք եղբայրներ ենք՝ ամ-
բողջովին կապված միմյանց հետ Ղուրանի հավատքով և մեկ միասնա-
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կան մարմին ենք' Ումմա անունով, անկախ պատմական, աշխարհագ-
րական և քաղաքական տարբերություններից»14: 

Իսլամական ազգ հասկացությունը վերաբերում է առանց բացառութ-
յան բոլոր մահմեդականներին, որոնք շարժվում են նույն ճանապարհով 
և ունեն նույն առաքելությունը: Մեքքայի հռչակագրում «ումմայի» առա-
ջընթացի հիմքը պայամավորված է իսլամով. «Իսլամը այն միակ ճանա-
պարհն է, որը կարող է առաջնորդել նրանց (մահմեդականներին-Ա.Փ.) 
դեպի հզորություն, արժանապատվություն, բարգավաճում և պայծառ ա-
պագա» 5: 

Հայտարարության մեջ վստահություն է հայտնվում, որ մահմեդա-
կանները կարող են վերականգնել միասնությունը և համերաշխությունն 
իրենց շարքերում հանուն առաջընթացի, հաջողության և բարգավաճ-
ման, եթե հետևեն իսլամի արժեքներին «որպես կյանքի ճանապարհ»: 

Իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության ռազմավարության մեջ 
իր ուրույն տեղն ունեն նաև իսլամական «ումմայի» վերջնական նպա-
տակների հիմսւխնդիրնհրը: Իսլամական բարձրագույն քաղաքական 
մարմնի փաստաթղթերում, մասնավորապես Մեքքայի հոչակագբում, 
նշված է. «Մեր համոզմունքն այն է, որ իսլամական ազգը, որը հաշվում է 
մեկ մլրդ մարդ տարբեր ցեղերից, որոնք սփռված են աշխարհի տարբեր 
մասերում, տիրապետում են հսկայական ռեսուրսների և միմյանց հետ 
կապված Են հոգևոր ուժով, կարող են ազդեցիկ դիրքեր նվաճել աշխար-
հում և լավագույն հավասարակշռություն ստեղծել հօգուտ ամբողջ 
մարդկության» : 

Իսլամական կոնֆերանս կազմակերպությունը սահմանել է «ումմա-
յի» պարտավորությունները, որոնք վերաբերում են իսլամի երբեմնի 
փառքի և քաղաքակրթության վերականգնմանը: Մեքքայի հռչակա գրում 
նշված է. «Հավատալով, որ անհրաժեշտ է քարոզել իսլամի սկզբունքնե-
րը և տարածել նրա մշակույթը և փառքը ողջ աշխարհի իսլամական հա-
մայնքներում, և հատուկ նշանակություն տալով նրա հարուստ ժառան-
գությանը, հոգևոր կապերին, բարոյական արժեքներին և իրավունքին, 
որն առաջնորդում է դեպի առաջընթաց, արդարություն և բարգավաճում, 
մենք պարտավորվում ենք համագործակցել՝ օգտագործելով մարդկային 
և նյութական միջոցները այս նպատակներին հասնելու համար»17: 

Իսլամական ռազմավարության ամենակարևոր նպատակներից մեկը 
ազդեցիկ դիրքեր գրավելն ՛է ամբողջ աշխարհում: Ընդ որում, այն դիտ-
վում է որպես սկզբունքային փոփոխություն հօգուտ ամբողջ մարդկութ-
յան և փաստարկվում, որ իսլամական «ումման» մարդկության պատ-
մության մեջ գերիշխող դիրքեր է զբաղեցրել այն ժամանակ, երբ «աշ-
խարհի մի հատվածը խարխափել է մտավոր խավարի մեջ»: 
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Իսլամական ժողովուրդների համար մեծապես կարևորվում է նաև 
ընդհանուր իսլամական ժառանգության և իսլամական արժեքների նշա-
նակությունը: ԻԿԿ շրջանակներում տեղի ունեցած ֆորումներից մեկի 
ժամանակ Պակիստանի նախագահ Ջիա ուլ-Հակը մասնավորապես ա-
սաց. «Մենք հպարտ ենք մեր ընդհանուր ժառանգության, մշակույթի, 
լեզվի համար, մեզ միավորում է Ղուրանը և սուրբ մարգարեի անունը...», 
«մենք ունենք մեկ լեզու՝ Ղուրանի լեզուն»: 

Պակիստանի նախագահի կարծիքով, չնայած լեզվի, սովորույթների 
և էթնիկական տարբերություններին, իսլամական աշխարհը միասնա-
կան է իր բազմազանության մեջ, որին նպաստում է իսլամի միավորիչ 
դերը: Այն իրենից ներկայացնում է «...մեկ հզոր ումմա»18: 

Մահմեդական ժողովուրդների՝ միմյանց հետ համագործակցելու 
անհրաժեշտությունը ելնում է իսլամական ավանդույթների վրա հիմն-
ված քաղաքական, տնտեսական և մշակութային անկախ գործունեութ-
յուն ծավալելու նրանց ցանկությունից: Կարծում ենք, որ իսլամական 
համագործակցությունը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ 
մահմեդականների առաջ ծառացած են հիմախնդիրնեբ, որոնց լուծման 
համար անհրաժեշտ կլինի օգտագործել իսլամական կարգախոսներ: 

Մակայն իրատեսական չի լինի կարծել, որ «ումման», որպես մահմե-
դականների միասնության գաղափար, միասնական է գործնականում: 
Սխալված չենք փնի, եթե նշենք, որ ներկայումս իսլամական «ումմայի» 
առաջ ծառացած են մի շարք խնդիրներ, ինչպիսիք են՝ եղբայրասպան 
պատերազմները, դավանաբանական տարբերությունները, միջիսլամա-
կան հակասությունները, սոցիալ-տնտեսական դժվարությունները, 
արևմտյան ազդեցությունը, իսլամական վերւսծննդի անհրաժեշտությու-
նը և այլն: 

Համաձայն իսլամական տեսության, իսլամական համայնքի առա-
ջընթացը իրականացնելու ամենակարևոր եղանակներից մեկը da'wa-ի՝ 
քարոզչություն, կոչի, գործունեությունն է: Իսլամական միասնության 
կողմնակիցները հաճախ վկայակոչում են մահմեդական սուրբ գրքի՝ 
Ղուրանի, համապատասխան սուրան (2; 103), թե՝ «Եվ բոլորդ ամուր 
բռնեք այն պարանից, որն Աստված մեկնեց ձեզ և մի բաժանվեք»: 

Միևնույն ժամանակ հարկ է փաստ ել, որ ներկայումս իսլամական 
պետությունների միջև առկա են քաղաքական, տնտեսական, մշակութա-
յին, լեզվական, էթնիկական, դավանաբանական, աշխարհաքաղաքս!-
կան մի շարք տարբերություններ, որոնք հակասության մեջ են իսլամա-
կան միասնության գաղափարի հետ, որին խոչընդոտող գործոններից է 
նաև ազգայնականությունը: 

Եղած հանգամանքները թուլ են տափս եզրակացնել, որ միջազգային 
արդի հարաբերություններում իսլամական միասնության և համերաշ-
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խ ո ւ թ յ ա ն կողմնակիցները « ո ւ մ մ ա յ ի » , ի ն չ պ ե ս նաև ի ս լ ա մ ի սկզբունքները 
ձգտում են օ գ տ ա գ ո ր ծ ե լ ք ա ղ ա ք ա կ ա ն ն պ ա տ ա կ ն ե ր ի հ ա մ ա ր : Այս ռ ա զ -
մ ա վ ա ր ո ւ թ յ ա ն ն պ ա տ ա կ ը ի ս լ ա մ ա կ ա ն սկզբունքներով ա մ ր ա գ ր վ ա ծ 
մ ի ա ս ն ա կ ա ն ի ս լ ա մ ա կ ա ն ք ա ղ ա ք ա կ ա ն ո ւ թ յ ա ն ի ր ա կ ա ն ա ց ո ւ մ ն է, ինչ-
պես նաև մ ի ջ ա զ գ ա յ ի ն ի ս լ ա մ ա կ ա ն բևեռի ստեղծումը, որը կ փ ո խ ի ուժե-
րի հավասարակշռությունը հօգուտ մահմեղակնների: 

PASHAYAN A R A K S 

S O M E R E M A R K S ON U M M A H AND R E L A T E D Q U E S T I O N S 
(Summary) 

The paper deals with the concept of Islamic nation-Umma. Umma is the idea of 
brotherhood and unity of all Muslims irrespective from their national, racial and social 
differences. The concept of Umma was formed during the prophetic activity of 
Muhammad, in Medina for reference the new grouping of Muslim belivers. After the 
arabic conquests the term Umma was identified with the Islamic state-Caliphate. The 
classical Islamic literature increasingly came to speak of a single Umma of the Muslims. 
In the mid of 19th century the concept of Umma was the essence of pan-Islamic 
movement proposing the political, cultural and religious close cooperation of Islamic 
world suffering from the colonializm. After the II World War when the most countries 
of Middle and Near East were liberated from the colonializm and declared their 
independence, the nationalizm became one of the dominant directions in the political life 
of Muslim countries. The national liberation movemennts, the consciousness of 
nationalizm among the Muslims led to the modem perception of traditional conception 
of Islamic community -Umma. At the same time, the national consciousnesss didn't 
weaken the position of Islamic religion. The identification of Umma didn't go out, and 
the politization of Islam became more apperent. The principle of Umma was officially 
declared by the Islamic Conference Organiztion which is the only governmental political 
institution including all the Islamic states. The definition of Islamic Umma is given in 
Mecca Declaration which was adopted in the third summit of Islamic states in 1981. 
"All Muslims different through they may be in their language, color and domicile form 
but one nation bound together by their common faith, moving in a single direction, 
drawing on one common cultural heritage, assuming one mission througout the world". 
It is abvious that in modem international relations the concept of Umma is beeing used 
for political purposes for realizing a united Islamic policy, which would led to the 
creation of international Islamic pole and change of power balance in world politics in 
favour of Muslim community. • 
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Ս՜ԱՆՈՒԿՅԱՆ ՄՈհՐԵՆ 

ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ԱՐՄԱՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՍԻՐԻԱՑՈՒՍ: ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱԿՏԻՎԱՑՍԱՆ 

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ 

Իսլամական արմատականությունը Սիրիայում բավականին երկար 
պատմություն ունի: Այն ծագել է 20-րդ դարի 30-ական թվերին, երբ Ե-
գիպտոսում ուսումն ավարտած սիրիական ուսանողները ներշնչվելով 
տեղական Մուսուլման-եղբայրնհրի գաղափարախոսությամբ՝ վերա-
դառնալով հայրենիք հիմնեցին իսլամիստական ակումբներ և միություն-
ներ: 

1946 թ. այդ խմբակները միավորվեցին «Սուսուլման եղբայրների» 
կազմակերպության մեջ1: Սինչե Բաաս կուսակցության իշխանության 
գալը (1963 թ.), բացառությամբ Արաբական Միացյալ Հանրապետութ-
յան գոյության շրջանը (1958-61թթ.), իսլամական կազմակերպությունը 
հանդիսանում էր սիրիական քաղաքական կյանքի ակտիվ դերակա-
տարներից մեկը: Այն մշտապես ներկայացուցիչներ էր ունենում խորհր-
դարանում և մի շարք նախարարական կաբինետներում2: 

Բաաս կուսակցության իշխանության գլուխ անցնելուց հետո ֆուն-
դամենտափստները տեղափոխվեցին ընդհատակ ե գլխավորեցին բաա-
սական վարչակարգի դեմ ուղղված մի շարք (1964, 1965, 1967 և 1973 
թթ.) ելույթներ: 

1976-ից Սիրիայում գրանցվեց իսլամական շարժման նոր վերելք: 
Բազմաթիվ սպանությունների թիրախ դարձան ալավի գործիչները: Իսկ 
1979-82 թթ. երկրռւմ, փաստորեն, ծավալվեց իսկական քաղաքացիական 
պատերազմ իսլամական արմատականների և բաասական վարչակար-
գի միջև: 

Արմատական իսլամական շարժման հզորացման և ակտիվացման 
պատճառները, թերևս բազմաթիվ էին: Դրանք կարելի է բաժանել 
հետևյալ խմբերի: 
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1. Գաղափարական՛ 
Գաղափարախոսությունը առանցքային տեղ էր գրավում բոլոր նո-

րանկախ պետությունների կյանքում: Սիրիան բացառություն չէր կազ-
մում, և անկախությունից հետո իշխանության եկած երկրի քաղաքական 
էփտան իբրև երկրի զարգացման գաղափարական հիմք ընդունեց ազ-
գայնականությունը: 1963 թ. իշխանության եկավ Բաաս կուսակցությու-
նը, որը Սիրիայի զարգացման հիմքում դրեց ազգայնականության արա-
բական սոցիափզմի տարբերակը՝ Բաասիզմը: Հետագայում ազգայնա-
կան, բաասական լոզունգների նկատմամբ հիասթափությանն անխու-
սափեփորեն հետևեց բնիկ արաբական գաղափարախոսության վերել-
քը, քանի որ սիրիական վարչակարգին չհաջողվեց նրան համարժեք գա-
ղափարախոսություն մշակել: 

Բացի այդ իշխող վարչակարգի քաղաքական և տնտեսական անհա-
ջողությունները կոտրեցին ժողովրդի հավատը 1963 թ. մարտյան հեղա-
փոխության և 1970 թ. Ուղղիչ շարժման արժեքների նկատմամբ: Հռչակ-
ված գաղափարական դրույթները լոկ տեսական դրույթներ մնացին և 
կյանքի չկոչվեցին: Արմատական իսլամը ինչ որ չափավ փորձեց ներթա-
փանցել առաջացած գաղափարական վակուումը: 

2. Տնտեսական. • 
Տնտեսական ճգնաժամը ևս նպաստում էր հակակառավարական 

տրամադրությունների զարգացմանը և որպես հետևանք նոր «արդար, 
իսլամական կառավարման» գաղափարի առաջացմանը: Տնտեսական 
բնագավառում իրավիճակը Սիրիայում խրոնիկ բարդ էր: Դրան նպաս-
տում էին ազգային տնտեսության անցումային և շուկայական հարաբե-
րությունների անավարտ բնույթը: 

Թեև Հաֆեզ ալ-Ասադը իր կառավարման առաջին տարիներին ձեռ-
նարկեց երկրի տնտեսության ազատականացմանն ուղղված մի շարք 
քայլեր, սակայն դրանք չուղեկցվեցին գաղափարական վերափոխումնե-
րով: Գերիշխող սոցիալիստական հայացքները շատ դեպքերում խոչըն-
դոտում էին տնտեսության նոր գործելակերպը: Որպես հետևանք պահ-
պանվում էին զարգացման թույլ ներուժ ունեցող տնտեսական ինստի-
տուտները, մասնավորապես, խոշոր, բայց քիչ էֆեկտիվ պետական սեկ-
տորը, նաև պետության չդադարող միջամտությունը ռազմավարական 
համարվող բնագավառներ, ինչը բերում էր երկրի տնտեսության էլ ավեփ 
լճացմանը : 

Դրա հետ մեկտեղ, տնտեսությունում տեղի ունեցող համակարգային 
փոփոխությունների հետևանքով ավելացավ լյունպենների և պաուպեր-

* Պատճառների դասակարգումը չի կատարված առաջնայնության 
սկզբունքով: 
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ների դասը, ինչն ավելացրեց ՍԱՀ խոշոր քաղաքների սոցիալական լար-
վածությունը: Իսկ հասարակության մարգինալացման հետևանքը դար-
ձավ նաև քաղաքների բնակչության հոգեվիճակի բարդացումը, որը պա-
րարտ հող էր ստեղծում ճգնաժամային իրավիճակի համար: 

Իսրայելի հետ բախումները, մշտական պատերազմական վիճակը ևս 
չէին կարող չանրադառնալ երկրի տնտեսական զարգացման վրա. 
պաշտպանության ծախսերը կազմում էին ՍԱՀ բյուջեի ծախսերի կեսը, 
ինչը ծանր բեո էր երկրի տնտեսության համար: 

3. ԴեմոգրաֆիակաԸ. 
Տնտեսական անկայունությունը ստեղծում էր նաև դեմոգրաֆիական 

խնդիրներ: Արագացող մոդեռնիզացիան զուգորդվում էր ուրբանիզա-
ցիայով: Սա իր հերթին ուղեկցվում էր գործազրկությամբ, և որպես 
հետևանք՝ ունեցվածքային տարբերությունների մեծացման և ապագայի 
նկատմամբ տագնապի աոաջացմամբ, հատկապես երիտասարդության 
շրջանում: 

Բնակչության աճի արագ տեմպերը հանգեցրին իսլամական և մաս-
նավորապես արաբական երկրների բնակչության երիտասարդացմանը: 
1970-ական թթ. բնակչության աճը կազմելէ 3,4 %4: Իսկ Սիրիայի վիճա-
կագրության Կետրոնական վարչության տվյալներով 1980-ական թթ--ին 
այն հասել է 3,7 %, ինչը հանդիսանում է ամենաբարձր ցուցանիշներից 
մեկն աշխարհում5: 

Սա բավականին ազդեցիկ գործոն էր կրոնական արմատականութ-
յան առաջացման համար: Հետազոտող Այուբին արմատական իսլա-
միզմն ուղղակի անվանոււմ է «տիպիկ երիտասարդական ելույթ»6: Փաս-
տորեն, ՍԱՀ բնակչության մեծամասնությունը 1960-80-ական թթ. 30 
տարեկանից ցածր զանգված էր, որը և ավելի շարժունակ է և ազդեցութ-
յան տակ ընկնող: Սրան գումարվում էր զբաղվածության պրոբլեմը, քա-
նի որ տեղի էր ունենում կադրերի վերարտադրություն: Թեև աշխատա-
տեղերի քանակը մնում է անփոփոխ, կրթական համակարգում մասնա-
գետների պատրաստման տեմպերը շարունակվում էին մնալ բարձր: 
Բազմաթիվ ինժեներներ, բժիշկներ հնարավորություն չունեին աշխա-
տանք ստանալու պետական հիմնարկություններում, իսկ մասնավոր 
հատվածի աշխատատեղերի քանակը սահմանափակ էր: 

4. Ներքին քաղաքական. 
Իսլամական արմատականության առաջացման ու զարգացման վրա 

ազդող ներքին քաղաքական խնդիրների շարքում կարևորվում են՝ լեգալ 
ընդդիմության բացակայությունը, մայրաքաղաք Դամասկոսի և հյուսի-
սային քաղաքների՝ Հսւլեպի ու Համայի միջև եղած պատմական հակա-
մարտությունը և սուննիների ու ալավիների միջև գոյություն ունեցող հա-
կասությունը: 
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Այն պայմաններում, երբ երկրռւմ բացակայում է ընտրական ազա-
տությունը, զարմանալի չէ, որ ֆունդամենտալիստական կազմակեր-
պությունները, որոնք առաջ էին քաշում հասարակ ժողովրդին հասկա-
նալի կոչերը, գրավում էին ընդդիմադիր դաշտն ամբողջությամբ: Այն բա-
նից հետո, երբ 1963 թ. բոլոր ավանդական սիրիական կուսակցություն-
ները լուծարվեցին, իսկ Բաասին լոյալ տրամադրված կուսակցություն-
ները 1972 թ. միավորվեցին ԱԱՃ-ի մեջ, միաժամանակ գրկվելով ան-
կախ գործելու իրավունքից, փաստորեն, իսլամական ֆունդամենտափզ-
մը դարձավ միակ մասսայական գաղափարախոսությունը, որի միջոցով 
հնարավոր էր արտահայտել դժգոհությունը ներկա իշխանությունների 
կառավարման նկատմամբ: Իսլամական կազմակերպությունները ստեղ-
ծում էին քաղաքական կյանքի մասնակցության պատրանք, իսկ իսլա-
մական լոզունգները՝ դառնալով պրոպագանդայի միջոց, զգափ ժողովր-
դականություն էին ապահովում ընդդիմադիր քաղաքական առաջնորդ-
ներին: Քաղաքական դաշտում Բաստին վերապահված որոշակի ֆոր-
մալ մենաշնորհը թույլ չէր տափս անցկացնել քաղաքացիական հասա-
րակության հիմքերի ձևավորմանն ուղղված բարեփոխումներ, որոնք կա-
րող էին դառնալ ներքին քաղաքական լարվածության թուլացման գոր-
ծոն: Բացի այդ, քաղաքական ազատականացման գործընթացը արգե-
լակվում էր ալավիական էփտայի կողմից, որը պարզ պատկերացնում 
էր, որ այդ դեպքում ստիպված կփնի երկրի իշխանությունը գհջել տնտե-
սական և դեմոգրաֆիական առումով գերիշխող սուննիներին : 

Կարևոր դեր ունի նաև Դամասկոսի և Սիրիայի հյուսիսային քաղա-
քւսների միջև եղած հակասությունները: Անկախության առաջին տարի-
ներին դա արտահայտվում էր նրանով, որ այս քաղաքները շարունա-
կում էին սերտ առևտրական կապերով միավորված փնել ոչ թե Սիրիայի 
ներքին տնտեսության հետ այլ Իրաքի հետ: Բացի այդ հստակ տարբեր-
վում էին այս երկու հատվածների սոցիալական պատկերները: Իսկ 60-
70-ական թթ. առևտրական հակասությունները վերափոխվեցին Բաասի 
և կրոնական ընդդիմության միջև պայքարի: 

Այս ամենը ուղեկցվում էր նաև կոռուպցիայի ու բյուրոկրատիայի 
տարածմամբ և հզորացմանբ, երբ առաջացած իշխանական համակար-
գի ճգնաժամային տարրերը նույնպես ազդում էին արմատական իսլա-
մական տրամադրությունների առաջացմանը: 

5. ԿոնֆեսխՕալ. 
Սիրիայում իսլամական ֆունդամենտափզմը ունի մի կարևորագույն 

առանձնահատկություն: Դա նրա ընդգծված հակաալավիական բնույթն 
է: Բաաս կուսակցության իշխանության գալը նախանշեց ալավիական 
գերիշխանության սկիզբը Սիրիայում: Ալավիները, կազմելով երկրի 
բնակչության 12 տոկոսը միայն, իսլամիստների կողմից հայտարարվե-
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ցին հերետիկոսներ և ցածր խավի ներկայացուցիչներ: Գրավելով իշխա-
նությունը՝ ալավիներն իրենց ձեռքերում կենտրոնացրին տիրապետութ-
յան բոլոր լծակները: Չնայած նախարարների, խորհրդարանի անդամ-
ների և Բաաս ղեկավարության մոտ 60 տոկոսը երկրի բնակչության մե-
ծամասնությունը կազմող սուննիներն էին, սակայն բարձրագույն սպա-
յական կազմի՛ 90 տոկոսը ալավիներ էին, ինչով և ապահովվում էր 
նրանց ազդեցիկության աստիճանը, քանի որ բանակը սիրիական իշ-
խանության հիմքն էր հանդիսանում: 

Իշխանության կորստի շոկային արձագանքը հետզհետե վերափոխ-
վեց ալավիների նկատմամբ կտրուկ անհանդուրժողականության զգա-
ցումով, որին հետևեց իսլամական գաղափարախոսության և սուննի ազ-
գայնականության յուրօրինակ սինթեզի առաջացումը: Դրա կրողը դար-
ձան հենց իսլամիստները: 

Սա է պատճառը, որ հատկապես ալավիական համայնքի, և ոչ թե իշ-
խանությունների ներկայացուցիչներն ընդհանրապես, դարձան իսլա-
միստների գլխավոր թիրախը: Հենց սուննի-ալավիական հակամար-
տության վկայությունն է 1964 և 1982 թվերի ապստամբությունների հա-
կաալավիական բնույթը, ինչպես նաև նրանց ճնշման դաժանությունը: 

Բացի այգ, բաասական նոր քաղաքական էփտան հանձն առավ հա-
սարակության արմատական աշխարհիկացմանն ու իսլամի հետ իշխա-
նության երկփեղկման գործընթացին: Սա հակասում էր իսլամիստների 
գաղափարներին և բնականաբար առաջացրեց նրանց զայրույթը: 

6. Արտաքին քաղաքական. 
Արտաքին քաղաքական գործոնները ամենակարևորներից էին իսլա-

մական շարժման առաջացման համար: Չպետք է մոռանալ, որ հենց Իս-
րայեփ հետ 1967 թ. պատերազմում արաբական երկրների կրած պար-
տությունը դարձավ ազգայնական, աշխարհիկ գաղափարախոսություն-
ների, այդ թվում՝ բաասիզմի և նասերիզմի խաթարման և արմատակա-
նության զարգացման պատճառներից մեկը: Ընդհանրապես, արտաքին 
քաղաքական գործոնի մասին քաջ գիտակցում էին նաև սիրիական նա-
խագահը և նրա շրջապատը: Սրանով է պայմանավորված այն, որ 
նրանք իրականում չէին ձգտում խաղաղության հասնել Իսրայեփ հետ, 
քանի որ նմանօրինակ պայմանագրի կնքումը կարող էր դիտարկվել որ-
պես պարտվողական քայլ և դառնալ արմատական ընդդիմության ակ-
տիվացման պատճառ9: Բացի այդ, խաղաղության պայմանագրին դեմ 
էին նաև սիրիական գործարար շրջանակները, որոնք չէին ցանկանում 
Արևմուտքի մուտքը սիրիական շուկա, քանի որ դա կարող էր կործանա-
րար հետևանքներ ունենալ սիրիական արդյունաբերության համար: 
Չպետք է մոռանալ նաև, որ 1976 թ. իսլամական ելույթների սկգբնավոր-

117 



ման պ ա տ ճ ա ռ ն ե ր ի ց մեկը հ ա ն դ ի ս ա ց ա վ Լ ի բ ա ն ա ն յ ա ն պ ա տ ե ր ա զ մ ի ն 
սիրիական զորքերի ոչ մ ի ա ն շ ա ն ա կ մասնակցությունը 1 0 : 

Մ ե ծ ազդեցություն ունեն նաև Եգիպտոսում և Իրանում տեդի ունե-
ց ա ծ իրադարձությունները, Սաուդյան Ա ր ա բ ի ա յ ի ք ա ր ո զ ի ազդեցությու-
նը, ինչպես ն ա և Ի ր ա ք ի և Հորդանանի կառավարությունների գործողութ-
յունները: 

7. Հոգեբանական. 
Ս ե փ ա կ ա ն ք ա ղ ա ք ա կ ր թ ո ւ թ յ ա ն «ոսկե դ ա ր » վ ե ր ա դ ա ր ձ ի ա ր և ե լ յ ա ն 

ժողովուրդների ձգտումը երկար թերագնահատվում էր գ ի տ ն ա կ ա ն ն ե ր ի 
կողմից, ս ա կ ա յ ն ա յ դ զգացումը միշտ էլ շ ա տ ուժեղ է եղել, ինչը հաս-
տատվում է շ ա տ ժ ա մ ա ն ա կ ա կ ի ց տենդենցներով: Այս ձգտումն ուղեկց-
վում է ա ր ժ ե ք ա յ ի ն հ ա մ ա կ ա ր գ ի ճգնաժամով: Արևմուտքի մշակութային 
ազդեցությունը ց ա վ ա գ ի ն է ընկալվում ա ր ա բ ա կ ա ն ժողովուրդների կող-
մից, իսկ պետությունների հ ա մ ա ր ճ գ ն ա ժ ա մ ա յ ի ն իրավիճակում ա յ դ 
զգացումը միշտ ա վ ե փ սուր է դաոնում: Տեղի է ունենում հին ա ր ժ ե ք ն ե ր ի 
փլուզում, իսկ նոր հ ա մ ա կ ա ր գ ա յ ի ն ո ր ա կ ունեցող կառու յցները նույն-
պես ներմուծվում են ա ր և մ տ յ ա ն ուժերի կողմից, ինչը չի կարող չ հ ա ն գ ե ց -
նել պ ա տ ա ս խ ա ն ռ ե ա կ ց ի ա յ ի , որն ա ր տ ա հ ա յ տ վ ո ւ մ է ս ե փ ա կ ա ն իսլա-
մ ա կ ա ն ա վ ա ն դ ա կ ա ն ա ր ժ ե ք ն ե ր ի ընդգծմամբ : Ի ս կ ք ա ն ի որ եվրոպա-
կ ա ն մ ո դ ե ռ ն ի զ ա ց ի ա յ ի բ ե ր ա ծ բարիքները շ ա տ հ ա ճ ա խ ստեղծվում են 
շ ա տ նեղ հ ա տ վ ա ծ ի համար, իսկ բնակչության ճնշող մեծամասնությունը 
մնում է ա ղ ք ա տ ո ւ թ յ ա ն շեմին, ա պ ա պ ա ր զ է, որ նորամուծություններից 
դժգոհության նոր ա փ ք է առաջանում : Ս ր ա հ ե տ և ա ն ք ը դառնում է հին, 
ա վ ա ն դ ա կ ա ն ա ր ա բ ա կ ա ն , ինչպես նաև կ ր ո ն ա կ ա ն ա ր ժ ե ք ն ե ր ի ի դ ե ա լ ա -
կ ա ն ա ց ո ւ մ ը և նրանց հասնելու ձգտումը: 

Ա յ ս պ ի ս ո վ ի ս լ ա մ ա կ ա ն ա ր մ ա տ ա կ ա ն ո ւ թ յ ա ն ա ռ ա ջ ա ց մ ա ն և հզո-
ր ա ց մ ա ն հ ա մ ա ր գոյություն ունեն մի շարք գործոններ, և Սիրիային բնո-
րոշ է դ ր ա ն ց բ ա ր դ համակցությունը: Չ ն վ ա զ ե ց ն ե լ ո վ այ լ գործոնների ազ-
դեցությունը՝ ը ն դ գ ծ ե ն ք , ա յ ն ո ւ ա մ ե ն ա յ ն ի վ , մի քանիսը, որոնք մեր կարծի-
քով ա ռ ա վ ե լ կարևոր են Ս ի ր ի ա յ ի համար՝ գ ա ղ ա փ ա ր ա կ ա ն վակուումի 
լրացում, ա ր տ ա ք ի ն ' ո ւ ժ ե ր ի ազդեցություն և Սուսուլման ե ղ բ ա յ ր ն ե ր ի 
կողմից մ ի ա կ ռ ե ա լ ընդդիմության դերի ստանձնում երկրի ք ա ղ ա ք ա կ ա ն 
կ յանքում : Ի ս կ ա մ ե ն ա կ ա ր և ո ր գործոն կարելի է համարել սիրիական իս-
լ ա մ ի զ մ ի հ ա կ ա ա լ ա վ ի ա կ ա ն էությունը: 
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M A N U K Y A N SUREN 

R A D I C A L I S L A M I S M IN S Y R I A 
(Summary) 

The activization of radical Islamism in Syria was taken place in 1976-82. There 
was a number of the factors, which can be divided into the following groups: 
ideological, economic, demographic, confessional, internal, external, psychological. 

All the factors are equally influential but it is necessary to allocate such as filling 
of ideological vacuum, influence of external forces and assignment of a role of unique 
legal opposition in political life of Syria. And as the most important factor is anti-
alawi essence of Syrian Islamism. 
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Ի Ս Կ Ա Ն Դ Ա Ր Յ Ա - Ь Գ Ո Հ Ա Ր 

1 9 5 3 Թ . Օ Գ Ո Ս Տ Ո Ս Ի Ն Ի Ր Ա Ն Ո Ւ Ս Տ Ե Ղ Ի Ո Ւ Ն Ե Ց Ա Ծ 
« Ա 6 Ա Ք Ս » Գ Ո Ր Ծ Ո Ղ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Հ Ա Ր Ց Ի Շ Ո Ւ Ր Ջ 

Հայտնի է, որ այսօր Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Ամե-
րիկայի Միացյալ Նահանգների միջև գոյություն չունեն դիվանագիտա-
կան հարաբերություններ, դրանք խզվեցին 1980 թվին: Կարելի ասել, որ 
դրա արմատները ձգվում են դեպի 20-րդ դարի կեսերը: 1953թ. Իրանում 
տեդի ունեցած դեպքերը խորը ազդեցություն են թողել Իրանա-ամերիկ-
յան հետագա հարաբերությունների վրա: 

Ըստ Ս.Կ. Ֆարսոնի, Իրանի ժողովրդի ատելությունը շահի և Միաց-
յալ Նահանգների հանդեպ արդյունքն Էր համընդհանուր այն հիշողութ-
յան, որը կապված Էր 1953թ. ԿՀՎ-ի աջակցությամբ իրականացրած հե-
ղաշրջմանը ե դրան հաջորդող ամերիկյան միջամտությանը Իրանի քա-
ղաքական, սոցիալական և տնտեսական կյանքին1: 

Դեոևս 1947թ. ԱՍՆ-ում ընդունված ազգային անվտանգության մա-
սին օրենքի հիման վրա ստեղծվեց Կենտրոնական հետախուզակաճ 
վարչությունը: 1947թ. դեկտեմբերի 1-ին՝ ԿՀՎ-ի ստեղծումից 2 ամիս հե-
տո, ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության խորհուրդը ընդունեց խիստ 
գաղտնի հրահանգ 5412/2-համարով, որով ԿՀՎ-ին իրավունք Էր վերա-
պահվում գաղտնի գործողություններ իրականացնել օտար երկրներում, 
եթե դա բխում Էր Սիացյալ Նահանգների անվտանգության շահերից: 
Հրահանգում նշված Էր, որ գաղտնի գործողությունները պետք Է իրակա-
նացվեն այնպես, որ ԱՄՆ-ի կառավարությունը անհրաժեշտության 
դեպքում կարողանա հրաժարվել դրանցից2: 

ԿՀՎ-ի աոաջին խոշոր ե ըստ Էության փորձնական քայլը այս ուղ-
ղությամբ հանդիսացավ 1953թ. Իրանում պետական հեղաշրջման կազ-
մակերպումը, որի արդյունքում Սիացյալ Նահանգներին անբարեհաճ՝ 
Իրանի կառավարությունը իշխանազրկվեց: 

1951թ. Իրանի նավթի ազգայնացման պատճառով երկրում առաջա-
ցած ծայրահեղ լարված իրավիճակի լուծման միակ ուղին ԱՄՆ-ը և Մեծ 
Բրիտանիան 1953թ. համարում Էին պետական հեղաշրջումը, որով իշ-
խանանկ կանեին վարչապետին, որը ոչ մի կերպ չէր համաձայնվում 
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անգլո-ամերիկյան պայմանների հետ, քանզի դա չէր բխում իր երկրի 
շահերից: Հեղաշրջման մասին աոաջին անգամ խոսեցին ԱնգլիայոսՏ, 
երբ 1952թ. հոկտեմբերի 22-ին Մ. Մոսադեղը խզեց դիվանագիտական 
հարաբերությունները Մեծ Բրիտանիայի հետ: Ինչ վերաբերում է ԱՍՆ-
ին, ապա 1953թ. ԱՄՆ-ի նախագահ դարձավ Հանրապետական կուսակ-
ցությունից Դ.Դ.Էյգենհաուհրը, իսկ նրանց ավանդականորեն աջակցում 
էին խոշոր նավթային ընկերությունները: Նորընտիր նախագահի վար-
չակազմում դժվար էր գտնել քաղաքական գործչի, որը կապված չլիներ 
խոշոր նավթարդյունաբերողների հետ, ուստի նրանց շահերից էլ էր 
բխում Իրանի կառավարության բարձր պաշտոններում տեսնել ԱՄՆ-ին 
բարեհաճ քաղաքական գործիչների: Եվ քանի որ ԱՄՆ-ը դեմ էր արտա-
հայտվել Իրանի նկատմամբ ուժ գործադրելու՝ Մեծ Բրիտանիայի ծրագ-
րերին, զգուշանալով Խորհրդային Միության անկանխատեսելի քայլե-
րից, նրանք համատեղ որոշեցին կազմակերպել գաղտնի գործողություն 
ե այդ ճանապարհով լուծել ծառացած խնդիրները: 

Նախնական առաջարկը Այաքսի իրականացման համար ստացվեց 
Բրիտանական հետախուզությունից այն բոլոր անհաջող ջանքերից հե-
տո, երբ Մոսադեղը, այնուամենայնիվ, չհերքեց Անգլո-իրանական ընկե-
րության ազգայնացման խնդիրը: Բրիտանացիների հիմնավորումը այս 
հարցում պարզ էր. վերստանալ ԱԻՆԸ-ի նավթային կոնցեսիան: Դա 
Սիացյալ Նահանգներին չէր մտահոգում, նրանց հուզում էր ազդեցութ-
յան բացահայտ փոխարինման սպառնալիքը ի օգուտ Ռուսաստանի3: 

Հարկ է նշել, որ Բրիտանական հետախուզությունը գործողությունը 
անվանել էր «Բութ» («Boot»), սակայն հակամոսադեղյսւն գործողությու-
նը ամերիկացիները կոչեցին «Այաքս» («Ajax»)4: 

Մոսադեղը բազմիցս հասկացնում էր, որ եթե այս խնդրի ժամանակ 
ԱՍՆ-ն չաջակցեն Իրանի կառավարությանը, ապա Իրանը ստիպված 
կլինի համագործակցել սոցիալիստական ճամբարի երկրների հետ: 

Գրականության մեջ հաճախ կարելի է հանդիպել վկայությունների, 
որ ԱՍՆ-ի նախագահ Էյզենհաուերը սարսափում էր տեսնել Իրանը կո-
մունիստական ազդեցության տակ, որով էլ փորձում են բացատրել կազ-
մակերպած հեղաշրջումը: Եվ դրա լավագույն ապացույցը նախագահ 
Էյզենհաուերի խոսքերն են. «ԱՍՆ-ի կառավարությունը կդիմի անհրա-
ժեշտ միջոցների, որպեսզի կանխի կոմունիստական վտանգն Իրա-
նում»5: 

1952թ. հոկտեմբերից մինչև 1953թ. ապրիլ Իրանի կառավարությունը 
բացահայտեց Մոսադեդի դեմ կազմակերպված 3 դավադրություն: Օրե-
ցօր Մոսադեղը մեծացնում էր իր փազորությունները՝ փորձելով սահմա-
նափակել շահինը: «1953թ. փետրվարին Մոսադեղը առաջարկեց ինձ 
առժամանակ հեռանալ երկրից,- գրում է շահ Մոհամմեդ Ռեզա Փա հլա-
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վին... առաջարկեց, որ ես ուրիշի անվան տակ անցնեմ Իրաքի սահմանը 
և այնտեղից հեռանամ Բեյրութ: Բայց, ինչ որ կերպ հեռանալու մեր 
ծրագրի մասին տեղեկացվեց ժողովուրդը, որն էլ անմիջապես դուրս fa-
կավ փողոց՝ արտահայտելով իր նվիրվածությունը գահին: Այսպիսի ա-
ջակցություն տեսնելով՝ ես որոշեցի մնալ»6: 

Գործնականում հեղաշրջումը նախապատրաստեց Մերձավոր և Մի-
ջին Արևելքում ԿՀՎ-ի ռեգիդենտ 37-ամյա Քերմիտ (Կիմ) Ռուզվելտը, 
1901-1909թթ. ԱՄՆ-ի նախագահ Թհոդոր Ռուզվելտի թոռը: 

1952-1953թթ. ընթացքում Բրիտանիայի հետախուզության աշխա-
տակիցները ժամանեցին Վաշինգտոն՝ քննարկելու ծրագիրը: Առաջին 
այցի ժամանակ անգլիացիները և ԿՀՎ-ի աշխատակիցները բացառա-
պես քննարկեցին գործարքը7: 

Կիմ Ռուզվհլտին աջակցում էին ԱՄՆ-ի դեսպանատան 5 աշխատա-
կիցներ, որոնք ԿՀՎ-ի ներկայացուցիչներն էին, և 7 իրանցիներ, որոնց 
կազմում գործում էին Իրանի հետախուզության բարձրաստիճան 2 
պաշտոնյաներ: Նրանք իրար հետ կապվում էին միջնորդների միջոցով 
ջանալով հնարավորության սահմաններում խուսավւել անձնական 
շփումներից8: Էյզենհաուերի վարչակազմը ԱԴալլեսի երաշխավորագ-
րերի համաձայն լիովին հաստատեց հեղաշրջման ծրագիրը, և այն իրա-
կանացնելու «պատիվը» ստացավ Ք.Ռուզվելտը: Հեղաշրջման ծրագրի 
քննարկման ժամանակ պետքաբտուղար Դալլեսը ասաց, որ. «Եթե ռուս-
ները կարողանան վերահսկել Իրանը, ապա նրանք կվերահսկեն նաև 
Պարսից Ծոցը: Դա նրանց վաղեմի երազանքն է»9: Իսկ դա անընդունելի 
էր ԱՄՆ-ի համար: Մակայն կար մի խնդիր, որ հուզում էր պետքաբտու-
ղար Դալլեսին. «Մենք պետք է հիշենք, որ Կիմն անձամբ ծանոթ է Նո-
րին Կայսերական Մեծությանը: Եվ նա շատ նշանավոր ընտանիքից է: 
Եթե նա կարողանա հեռու մնալ տեսադաշտից և խուսափի իրեն ճանա-
չող մարդկանց հետ հանդիպումներից, հատկապես շահից, ես հակված 
եմ մտածելու, որ ամեն ինչ շատ լավ կանցնի»10: 

ԱԴսղլեսը չէր կարող իրեն հաշիվ չտալ, որ խաղաքարտի վրա է 
դրված ոչ միայն ԱՄՆ-ի հեղինակությունը՝ որպես գերտերություն, ԿՀՎ-
ի վարկը, որը ուժ էր հավաքում և փորձում էր մտնել ընդարձակ միջազ-
գային թատերաբեմ, այլև իր սեփական հեղինակությունը՝ որպես հետա-
խուզության ղեկավար, և ընդհանրապես իր հետագա քաղաքական ա-
պագան: Ծրագիրը լրջորեն ուսումնասիրելուց հետո ԱԴալլեսը այն ներ-
կայացրեց պետքարտոսլաբ Ջ.Ֆ.Դալլեսին: 

Ք. Ռուզվելտը 1953թ. մարտին կարճատև այցով գաղտնի ժամանեց 
Իրան, որպեսզի տեղում ուսումնասիրի նախատեսվող հեղաշրջման 
մանրամասները: Գործողության ծրագիրը հաստատել էին պետքարտու-
ղար Ջոն Ֆոսաեր Դալլեսը, իր եղբայրը՝ ԿՀՎ-ի տնօրենը, և պետքար-
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տուղարի տեղակալ՛ ԿՀՎ-ի նախկին տնօրեն գեներալ Ո ալտ եր Բեդելլ 
Սմիթը: Էյզենհաուերը լիովին համաձայն էր նրանց հետ: Սակայն ծրագ-
րի անհաջողության դեպքում նախագահը, ինչպես նաև պետքարտուղա-
րը Ь ԿՀՎ-ի տնօրենը, հերքելու էին իրենց առնչությունը հեղաշրջման 
կազմակերպմանը: Հեղաշրջումը, գաղտնագրված էր «Այաքս» անվան 
տակ": 

Հուլիսի վերջին Ռուզվելտը կեղծ անձնագրով Բաղդադից կրկին ժա-
մանեց Իրան: Այդ գործում նրան օգնում էին Իրանի արքունիկը ե պաշ-
տոնաթող սպայակույտը գեներալ Ֆազլոլահ Զահեդիի գլխւսվորութ-
յամբ: Դավադրության ժամանակ գործուն աջակցություն ցուցաբերեց 
նաե Զահեդիի որդին՝ Իրանի ապագա դեսպանը Վաշինգտոնում: 

Ունենալով ընդարձակ ցանց՝ թագավորական սպաները աշխատում 
էին անկայուն վիճակի մեջ դնել կառավարությունը: Նրանք զենք էին 
մատակարարում ապստամբ ցեղերին, հատկապես շւսհսեվենսիներին, 
բախթիարներին, աֆշարներին և թուրքմեններին: Նրանք հարաբերութ-
յուններ հաստատեցին ոչ միայն հայտնի պահպանողական հոգևորա-
կանների, ինչպիսիք էին այաթոլլա Բեհբեհանին և այաթոլլա Բոլաւջհր-
դին, այլև Ազգային ճակատի պառակտիչների՝ մասնավորապես Քաշա-
նիի, Ղոնաթաբադիի, Մաքքիի, Բաղայի և Շայեբանի հետ 2: 

1953թ. հուլիսին Ջ.Ֆ.Դալլեսը արտահայտեց ԱՍՆ-ի հակակրանքը 
Իրանի կառավարության հանդեպ. «Սենք գտնում ենք, որ անհնար է հա-
մագործակցել Մոսադեղի հետ, և ցանկացած նոր՝ ոչ կոմունիստական 
կառավարություն, որ Իրանում իշխանության գլուխ կգա, մեզ համար ա-
վհ]ի գերադասելի է, քան այսօրվա կառավարությունը»13: Մեկ այլ հան-
դիպման ժամանակ պետքարտուղարը հայտարարեց. «Իմ կառավա-
րությունն անհանգստացած է Իրանում կոմունիստական կուսակցութ-
յան անօրինական գործունեությամբ և Իրանի կառավարության անու-
շադրությամբ: Այդ զարգացումները անկասկած ավելի կդժվարացնեն 
ԱՍՆ-ի օգնության տրամսպրումն Իրանին»14: 

Հեղաշրջման վերջին մանրամասները ճշտելու համար 1953թ. օգոս-
տոսին ԱԴալլեսը այցելեց Շվեյցարիա, որտեղ հանդիպեց Իրանում 
ԱՍՆ-ի դեսպան Լոյ Հենդերսոնին: Դեպի շվեցարական Ալպեր ուղևոր-
վեցին նաև Իրանի ղեկավար շրջաններից մի շարք այլ ազդեցիկ դեմքեր, 
որոնք 1953թ. փետրվարի 23-ին, զինվորականության կողմից Մոսադեղի 
դեմ կատարած անհաջող դավադրությունից հետո, հեռացել էին երկրից՝ 
հանգրվան գտնելով ՀռՈմում: Դրանց թվին էր պատկանում նաև շահի 
երկվորյակ քույրը՝ Աշրաֆ Փահլավին, որը բավականին աշխույժ մաս-
նակցություն էր ունենում երկրի քաղաքական իրադարձություններին: 

Իրադարձություններից մի քանի օր առաջ Իրանում ԱՄՆ-ի ռազմա-
կան խորհրդականների խմբի ղեկավար գեներալ Մակկլյուտը գաղտնի 
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հանդիպում ունեցավ գեներալներ Ֆ.Ջսւհեդիի, Շահբախտի, Ահմեդի ե 
մյուսների հետ, որոնց հանձնարարված էր վստահեփ սպաների միջոցով 
Թեհրանի կայազորը միտել Մոսադեղի դեմ ելույթներին: Այդ նույն ժա-
մանակ գեներալ Շվարցկոպֆը իր վրա էր վերցրել Փնվորական վերնա-
խավի նախապատրաստումը խռովությանը : Բայց ի վերջո, ինչպես 
հավաստիացնում է արևմտյան մամուլը, գործողությունը քիչ էր մնում 
ձախողվեր՝ տեղական մասնակիցների անփութության պատճառով: 

1332թ. Օրդիրեհհշտ 1-ին, օտարերկրացի վարձկանները, ովքեր իրա-
կանացնում էին «Այաքս» գործողությունը, սպանեցին բրիգադային գե-
ներալ ոստիկանապետ Աֆշսւո Թուսին, որպեսզի զրկեն Մոսադեդին իր 
ուժեղ կողմնակիցներից մեկին'6: 

Մոհամմեդ Ռեզսւ Փահլավին, օգտվելով սահմանադրական իր իրա-
վունքից, օգոստոսի 13-ին հրաման արձակեց, վարչապետի պաշտոնում 
ՄՄոսադեղի փոխարեն Ֆ.Զսւհեդիին նշանակելու մասին: Շահի հրա-
մանը Զահեդիին և Մոսադեդին պետք է հանձներ արքայազռրի գնդա-
պետ Ն. Նասիրին: Մկզբից նա գտավ Զահեդիին, որը Մոսադեղի ոստի-
կանությունից շուրջ մեկ ամիս ճողոպրում էր, յուրաքանչյուր գիշեր ան-
կացնելով տարբեր տներում: Նասիրին հանձնեց նրան վարչապետութ-
յան հրամանը: Զահեդին համաձայնվեց: Հաջորդը Սոսադեղն էր'7: 

Հաջորդ օրը մամուլը վարչապետին զգուշացնում էր հնարավոր հե-
ղաշրջման մասին, որն էլ նպաստեց կանխելու օգոստոսի 16-ին նրան 
ձերբակալելու փորձը: Օգոստոսի 15-ին լույս 16-ին շահական գվարդիա-
յի մի քանի սպա գնդապետ Ն.Նասիրիի գլխավորությամբ փորձեցին 
ձերբակալել Մոսադեդին: Վարչապետի տան շուրջը ուժեղ պահակա-
խումբ տեսնելով՝ նրանք հայտարարեցին, որ եկել են Մոսադեդին հանձ-
նելու շահի հրամանը: Մոսադեղը հրաժարվեց ենթարկվել հրամանին: 
Գնդապետ Նասիրին ձերբակալվեց: 

«Ես, ֊գրում է շահը,- ամերիկացի իմ ընկերների աջակցությամբ, ո-
րոնց այդ օրերին միացավ ԿՀՎ-ից Ք.Ռուզվելտը և ԱՄՆ-ի դեսպան Լոյ 
Հենդերսոնը, արդեն կազմել էի ծրագիր անկանխւստեսելի պայմանների 
համար: Մենք համաձայնվեցինք, որ եթե Մոսադեղը ռազմական ուժ օգ-
տագործի՝ դիմադրելով իր հեռացնմանը, ես ժամանակավորապես կհե-
ռանամ երկրից: Մենք գտնում էինք, որ իմ մեկնումը կպարզի իրավիճա-
կը, ցույց տալով Մոսադեղի իսկական դեմքը, երբ նա ուժ կգործադրեր, 
որն էլ կմիավորեր հանրային կարծիքը գահի շուրջ»18: Ռուզվելտը նույն-
պես կանխատեսել էր իրադարձությունների այդպիսի ընթացքը և դեռ ա-
զատության մեջ գտնվող շահամետ սպաներին թաքցրել ԿՀՎ-ի ռեզի-
դենտի տանը: 

Լուսաբացին Մոսադեղը ելույթով հանդես եկավ և հայտարարեց, որ 
իրեն տապալելու՝ շահի ծրագիրը անհաջողության է մատնվել: 20 րոպե 
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անց շահը ե թագուհի Սորայան փոքրիկ ինքնաթիռով սկզբից մեկնեցին 
Ռսւմսար, իսկ այնտեղից՛ Իրաք: «Իրաքի թագավորը և ես հին ընկերներ 
էինք: Մոսադեղի արտաքին գործոց նախարար Ֆսւթեմին հեռագրեց 
Բաղդադում մեր դեսպանին՜ կարգադրելով ձերբակալել ինձ: Աներևա-
կայելի էր, նա ջանսւց ի կատար ածել այդ առաջադրանքը, բայց իհար-
կե անարդյունք»19: 

Ամենայն հավանականությամբ շահը կարծում էր, որ այլևս չի վերա-
դառնա հայրենիք: Ի հակառակ նրան Միացյալ Նահանգների նախա-
գահը համոզված էր, որ շահը կվերադառնա: Այնուհետև Մոհամմեդ Ռե-
զան Բաղդադից մեկնեց Հռա1, որտեղ մնաց ընդամենը երկու օր: 

Այս ամենից բորբոքված՝ հակամիապետական տրամադրություններ 
ունեցող զանգվածները «Իրանի Ազգային կուսակցության» աջակցութ-
յամբ բողոքի ձայն բարձրացրին: Երթի ժամանակ նրանք մայրաքաղա-
քում քանդեցին շահերի արձանները: Ենթադրվում է, որ այդ ժամանակ 
ՄՄոսադեղը սխալ քաղաքականություն վարեց իր կողմանակիցների 
նկատմամբ' ուժ գործադրելով ցուցարարների դեմ: Հարյուրավոր մաս-
նակիցներ, ովքեր Մոսադեղի գաղափարական համակիրներն էին, 
բանտ նետվեցին: Այս ամենից հետո նրանք բնականաբար երես թեքե-
ցին Մոսադեղից: Օգոստոսի 18-ին բանտից ազատվեցին այն քաղաքա-
ցիները, որոնք մեղադրվել էին նախկինում Մոսադեղի դեմ դավադրութ-
յուններին աջակցելու համար: Նրանք հաջորդ օրը՝ օգոստոսի 19-ին, 
միացան այս անգամ արդեն հաջողված հեղաշրջմանը: Այն տպավո-
րությունն է ստեղծվում, որ ՄՄոսադեղը քաջատեղյակ էր հեղաշրջման 
մասին և իրավիճակից այլևս ելք չտեսնելով՝ որոշեց այս ճանապարհով 
հեռանալ քաղաքական ասպարեզից: Ըստ արևմտյան մամուլի՝ Մոսադե-
դին աջակցող կոմունիստական «Թուդհ» կուսակցությունն ուներ իր սե-
փական ծրագիրը, որն իրականացնելու համար օգտվում էր Մոսադեղի 
ազգայնացման քաղաքականությունից: Համաձայն արևմտյան հեղի-
նակների՝ «Թուդե» կուսակցությունը ծրագրել էր շահին վտարել երկրից, 
այնուհետև ամրապնդել իր դիրքերը և Խորհրդային Միության ջանքերով 
հեռացնել Մոսադեդին իշխանությունից, որից հետո Իրանը կհայտնվեր 
իրենց վերահսկողության ներքո: Եթե սա համապատասխանում է իրա-
կանությանն, ապա վարչապետն իր կառավարման վերջին օրերին, ամե-
նայն հավանականությամբ, տեղեկացվել էր դրա մասին: Այս պարագա-
յում հասկանալի, թե ինչու օգոստոսի 17-18-ին նա ճնշում գործադրեց 
ցուցարարների վրա, որոնք հրահրվել էին Իրանի ազգային կուսակցութ-
յան և «Թուդհյի» կողմից: Այս առիթով կարելի է հիշատակել 1953թ. 
սեպտմբերի 18-ի ֆրանսիական «Մոնդ» թերթի հրապարակումը, ըստ ո-
րի «Մոսադեղի համար նախընտրելի էր ցանկացած այլ լուծում, բացա-
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ռությամբ խիստ ձախերի հաջողությունից...Նա նախընտրեց հեռանալ, 
բայց չաջակցել նրանց»: 

Այս փաստի մասին գրում է նաև Մոհամմադ Ռեզա Փահլսւվին «Պա-
տասխան պատմությանը» իր գրքում, որտեղ նա վկայակոչում է. «կոմու-
նիստները ծրագրել էին սկզբից օգտագործել Մոսադհգին' ինձ գահընկեց 
անելու համար: Հետո հայտնաբերվեցին Թուղեի թերթիկները, որտեղ 
ցույց էր տրվում, որ իմ արտաքսումից երկու շաբաթ հետո Մոսադեղը 
կհեռացվեր: Ես տեսել եմ փոստային նամականիշ, որը տպվել էր Իրանի 
ժողովրդական Հանրապետություն անունով: Տեղյակ լինելով, որ ժողո-
վուրդը իր կողքին չէ, «Թուդեն» ընդհատակ անցավ: Չպետք է մոռանալ, 
որ մի քանի ամիս առաջ մահացավ Մտւպինը, և Մովետական Միության 
ռազմավարությունը ենթարկվեց մի շարք նշանակալի փովախություննե-
րի» : Կարծում ենք, որ հենց այդ փաստը մեծապես նպաստեց ԿՀՎ-ի 
գործողության հաջողությանն Իրանում: 

Իսկ մեկ այլ գրքում շահը գրում է, որ թուդեական սպաները ձերբա-
կալվելուց հետո խոստովանել են առ այն, որ «մտադիր են եղել Մոսադե-
ղի ձեռքով Փեհլեի Դինաստիան ոչնչացնելուց յետոյ, պետական հար-
վածով վերջ տալ նրա կեանքին և ինչպէս ընդունւած է այլ երկրներում, 
Իրանում նմանապէս հաստատել կոմունիստական իշխանություն» : 

Օգոստոսի 17-ին Թեհրան վերադարձավ ԱՍՆ-ի դեսպան Լոյ Հեն-
դերսոնը: Նա անմիջապես այցելեց վարչապետին ե հայտարարեց, որ 
ԱՍՆ-ի կառավարությունը կխոչընդոտի նրա իշխանությանը՝ պնդելով, 
որպեսզի նա անմիջապես հրաժարական տա: 

Օգոստոսի 18-ին իրադարձությունները այլ ընթացք ստացան: Հակա-
մոսադեղյան թերթերը տպագրեցին շահի հրամանը՝ Զահեդիին վարչա-
պետ նշանակելու մասին ե մի շարք հայտարարություններ, որ նա արել 
էր Բաղդադում: Հետո հակակառավարական ցուցարարները աոաջին 
անգամ դուրս եկան փողոց և գրոհեցին բանտերի վրա: Գնդապետ Նա-
սիրին ազատ արձակվեց ե գլխավորեց արքայազոբը: Օգոստոսի 19-ին 
հակամոսադեղյան ալիքը նոր ուժ հավաքեց : 

Հարկ է նշել, որ այս օրերին նոսրացավ Մոսադեղի համակիրների՝ 
երբեմնի ստվար բանակը, որտեղ հիմնականում ընդգրկված էին ուսա-
նողներ, հոգևորականներ և մտավորականներ: Դա տեղի ունեցավ «Թու-
դե» կուսակցության մի շարք սխալների հետևանքով: 

Տեղի ունեցան իրար հաջորդող երկու զարգացումներ, որն էլ վճռա-
կան դարձավ Մոսադեղի համար: Առաջինը Թուդե կուսակցության հա-
կազդեցությունն էր, որը գործում էր արագ, որպեսզի ընդունեփ գերա-
զանցության հասնի անգլո-ամերիկյան անհաջող ճնշումների համեմատ: 
Թուդեի առաջնորդները ակնհայտորեն հավանություն էին տալիս հա-
մընդհանուր ցույցերին ընդդեմ Փահլավիների: Բայց ցուցարարները 
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միևնույն ժամանակ հարձակվեցին կրոնական խորհրդանիշ ների՝ նե-
րառյալ մզկիթների, վրա... Օգտվելով այդ սխալից, Սիացյալ Նահանգ-
ների երկու գործակալներ կաշառեցին մի շարք մարդկանց, որոնք էլ 
միացան բազմությանը և դրդեցին կրկին հարձակվել կրոնական խորհր-
դանիշների վրա: Անհնարին է գնահատել նրանց գործունեության 
կարեորությունը: Բայց պարզ է, որ Թոպեն սխալվեց իր հաշվարկնե-
րում, որն էլ պարտության բերեց նրանց՝ հաղթական անիվը վճռականո-
րեն շրջելով դեպի Ջահհդին: Օգոստոսի 18-ի գիշերը Մոսադեղը հրամա-
յեց ոստիկանությանը հարձակվել Թոպեի ցուցարարների վրա: 

Ամերիկյան դեսպանի հետ այն ճակատագրական հարցազրույցից 
հետո, ըստ որի ԱՍՆ-ը խոստանում էին օգնություն ցուցաբերել, եթե 
երկրռւմ վերականգնվի կարգուկանոն, Մոսադեղը բանակին հրամայեց 
մաքրել փողոցները ցուցարարներից: Որքան էլ զարմանալի է, Մոսադե-
ղը փորձեց օգտագործել զինվորականներին՝ իր նախկին թշնամիներին, 
կործանելու հոծ բազմությանը, որը իր միակ պաշտպանն էր: Զարմանա-
լի չէր, որ ռազմական ուժերը օգտագործեցին այդ հարմար պահը՝ դուրս 
գալով ընդդեմ Մոսադեղի: Օգոստոսի 19-ին, մինչ «Թուդե» կուսակցութ-
յունը նահանջում էր Մոսադեղի հարվածներից, Զահեղին Շհրմանի 35-
րդ տանկային դիվիզիային հրամայեց շրջափակել վարչապետի նստա-
վայրը23: 

Հաջորդ առավոտյան բազմությունը Թեհրանի հյուսիսից շարժվեց 
դեպի քաղաքի կենտրոն՝ արտահայտելու իր աջակցությունը շահին: 
Պարզ է, որ այս բազմության հրահրողները Ռսւշիդյան եղբայրներն էին, 
ովքեր իրենց կողմն էին ներգրավել ռազմական գործիչների, հոգևորա-
կան առաջնորդների, որոնք արդեն կաշառվել էին, որպեսզի իրենց 
հետևից տանեն վարձված բազմությանը24: 

Հեղաշրջման երկրորդ փորձն արվեց 1953թ. օգոստոսի 19-ին: Ռուզ-
վելտի լրտեսների մեծ մասը թափառող արտիստների անվան տակ Թեհ-
րանի կենտրոնում երթ կազմակերպեցին: Անկարգության յուրաքանչյուր 
մասնակցի տրվեց դրամական պարգև: 

Մոսադեղը միայն վերջին պահին որոշեց գործել և հրամայեց Թեհ-
րան մտցնել կառավարությանը դեռ հավատարիմ զորքեր: Այդ ընթաց-
քում Ռուզվելտը իրադարձությունների մեջ ներքաշելով ավելի ու ավելի 
շատ մարդկանց՝ արագացրեց հարձակումը: Իրանում ԱՍՆ-ի ռազմա-
կան գործունեության մասին պատմում է ամերիկացի գեներալ Մտյուար-
տը: «Մենք,- հայտարարել է նա,- Իրանի զորքին արագ մատակարարե-
ցինք հանդերձանք, էլեկտրագեներատորներ, դեղորայք, որպեսզի 
նրանք հարմար պահին աջակցեն շահին: Հրացանները, որոնք զինվոր-
ների ձեռքին էին, բեռնատար մեքենաները և զրահամեքենաները, որոն-
ցով նրանք տեղափոխվում էին, կապի միջոցները՝ այդ ամենը մենք էինք 
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տվհլ: Եթե մենք դա չանեինք, հավանական է, որ կառավարության ղեկի 
մոտ կանգնած լինեին ԱՄՆ-ին ոչ բարեկամաբար տրամադրված ան-
ձինք: Ռուզվելտը երկրռւմ գործում էր կեղծ անունով: Սիւսյն երեք իրան-
ցի գիտեր նրա իսկական անունը և այն, թե ինչով է նա զբաղվում: Նրան-
ցից մեկը շահն էր: Օգոստոսին Ռուզվելտը շահին «խորհուրդ» տվեց հե-
ռացնել Մոսադեդին իշխանությունից U վարչապետ նշանակել Զահե-
դիին:25 Այդ օրերին Թեհրան ժամանեց նաև բրիգադային գեներալ Ն. 
Շվարցկոպֆը, որի ղեկավարության ներքո մի քանի տարի առաջ ձևա-
վորվել էին իրանական ոստիկանությունը և ժանդարմերիան: Նա իր այ-
ցը բացատրեց հին ընկերներին տեսակցելու պատճառաբանությամբ: 
Միաժամանակ նա գաղտնի հանդիպումներ ունեցավ շահի և Զահեդիի 
հետ26: Դրանից առաջ Շվարցկոպֆը այցելել էր Պակիստան: Նույն ժա-
մանակ Պակիստան էր այցելել նաև Ալի Ռեզան՝ շահի եղբայրը»27: 

ԿՀՎ-ի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Հարի Ռոգիցկին իր 
«ԿՀՎ-ի գաղտնի գործողությունները» գրքում վկայում է, որ. «1953 թ. օ-
գոստոսի հեղաշրջումը ղեկավարվում էր ԿՀՎ աշխատակիցներից բաղ-
կացած ոչ մեծ խմբի կողմից, որոնք գործում էին Թեհրանի նկուղներից, 
որին նախորդել էր քարոզարշավ շատ պարզ թեմայով՝ եթե Մոսադեղի 
հակաշահական ուժերը մնան իշխանության գլուխ, ապա Սովետական 
Միությունը և իրանական կոմունիստները (Թուդե կուսակցությունը) 
կգրավեն երկիրը...» ԱՍՆ-ի կազմակերպած հեղաշրջման իսկական 
պատճառները Սովետական ուղեծրից դուրս գտնվող կառավարության 
նկատմամբ, ցույց էին տալիս, թե որքան հեշտությամբ Վաշինգտոնը 
«ազգայնականությունը» շփոթում էր «կոմունիզմի» հետ: Մոսադեղի 
կազմակերպած Ազգային ճակատը գլխավորապես զբաղվում էր նավ-
թային խնդիրների լուծման հարցով, և նա նույնիսկ հրաժարվեց օրինա-
կանացնել Թուդե կուսակցությունը, ինչպես նաև համագործակցել 
նրանց հետ:-Մոսադհղը տարօրինակ մարդ էր, բայց ոչ կոմունիստ,֊նշում 
է Ռոգիցկին: 

Մեր կարծիքով Սիացյալ Նահանգների կառավարող շրջանակները 
կարողանում էին տարանջատել «ազգայնականությունը» «կոմունիզ-
մից», սակայն սա այն դեպքն էր, որ նրանք պետք է «շփոթեին» այդ եր-
կուսը: 

Հարկ է նշել, որ «Այաքս» գործողության կազմակերպման ծախսերի 
մասին գրականության մեջ հանդիպում ենք իրարամերժ տվյալների28: 

Սի շարք փաստաթղթեր ապացուցում են, որ այդ ժամանակ ԿՀՎ-ն 
հաջողության հասնելու համար ծախսել է ոչ ավելի քան 60.000 դոլար: 
Ես իսկապես չեմ կարծում,- գրում է շահը,- որ այդ գումարով հնարավոր 
կլիներ մի քանի օրվա ընթացքում ոտքի հանել ողջ երկիրը29: 
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1961թ. հունիսի 24-ին «The Nation» լրագիրը հետաքրքիր փաստ ներ-
կայացրեց Իրանում կազմակերպված հեղաշրջման վերաբերյալ ըստ ո-
րի ամերիկյան վարչակազմը չզլացավ մեծ գումարներ ե զենք մատակա-
րարել՜ հեղաշրջումը իրականացնելու համար: Միայն Ա.Դսւլլհսի գերա-
տեսչությունը Իրանի բանակի սպաներին ու պետական պաշտոնյանե-
րին կաշառելու և Մոսադեղի դեմ քարոզարշավ ծավալելռւ համար հատ-
կացրեց 19 մլն դոլ.: Շվարցկոպֆի համար բանկում բացվեց անսահմա-
նափակ վարկ: 

Օգոստոսի 19-ին ամերիկյան զենքով, բեռնատարներով և տանկերով 
զինված՛ գեներալ Զահեդիի զորամասերը մտան Թեհբան: ԿՀՎ-ի աշ-
խատակիցների կողմից հրահանգված, շահին հավատարիմ իրանական 
զինվորականությունը գրավեց Թեհրանի ռադիոկայանը, գրոհեց նախա-
րարությունների շենքերի վրա: Շուրջ 9 ժամ մարտեր ընթացան շահի ե 
Մոսադեղի կողմանակիցների միջև: Ի վերջո հաւլթեցին Զահեդիի կողմ-
նակիցները: ժ՜ամը 14. փն ռադիոն հեոարձակեց Զահեդիի կառավա-
րության հաղթանակի լուրը: Այժմ պայքարն ընթանում էր Մոսադեղի 
տան շուրջ: Ի վերջո վարչապետի պաշտպանները պարտվեցին: «էյս վե-
րադարձա Թեհրան,- գրում է շահը, ֊որտեղ ինձ մեծ ոգևորությամբ ող-
ջունեցին: Իրանի ժողովուրդն անկասկած ամենուրեք աջակցում էր գա-
հին, մինչ այդ ես ավանդական տիրակալ էի, բայց այժմ ես իսկապես 
ընտրված էի ժողովրդի կողմից»30: 

ՄՄոսադեղը և իր համախոհները՝ Ռազավին, Շայեգանին, Ֆաթե-
մին, ինչպես նաև ութ բարձրաստիճան սպաներ, որոնք աջակցում էին 
վարչապետին, նախարարների հիմնական մասը՝ ներառյալ Աբուլ Խա-
սեմ Ամինին, «Իրան», «Երրորդ Ուժեր» ու «Ազգային» կուսակցության 
առաջնորդները հանձնվեցին ռազմական դատարան: 

Մահապատժի ենթարկվեցին միայն Ֆաթեմին և արդարադատութ-
յան նախարար Լուֆթին, պատճառաբանելով, որ նրանք ամենից շատ 
էին ընկել կոմունիստական ազդեցության տակ: Ազգային ճակատի 
մյուս ղեկավար անդամների հանդեպ ավելի ներողամիտ գտնվեցին՝ դա-
տապարտելով առավելապես հինգ տարվա ազատազրկության: Այնուա-
մենայնիվ, «Թոպեի» նկատմամբ վերաբերմունքը առավել ծայրահեղ էր: 
Հաջորդ չորս տարվա ընթացքում աստիճանաբար բացահայտվեցին 
«Թոպեի» թաքստոցները, անվտանգության ուժերը գլխատեցին քառա-
սուն պաշտոնյաների, ևս տասնչորսի տանջամահ արեցին, շուրջ երկու 
հարյուր հոգու ցմահ դատապարտեցին և ձերբակալեցին երեք հազար 
շարքային անդամների : 

Իսկ Մոսադեղը, որը փաստորեն այս ամենի հեղինակն էր, դատա-
պարտվեց երեք տարվա ազատազրկության, որից հետո նա ցմահ մնաց 
տնային կալանքում: Ընդամենը մի քանի տարի բանտում անցկացրեց 
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նաև Մոսադեղի մեկ այլ համախոհը՝ կրթության նախկին նախարար, 
իսկ հետո Իրանի ազգային նավթային ընկերության կարգադրիչ-տնօ-
րեն Մեհդի Րազւսրգանը: 

«Ես գիտեի, ֊գրում է շահը,- որ նա (Ի.Գ. Մոսադեղը) դավաճանութ-
յան համար անշուշտ դատապարտվելու է մահապատժի: Դրա համար 
ես կարգադրեցի դատարանին հաշվի չառնել նրա գործողությունները 
ընդդեմ ինձ: Երեք տարվա բանտարկությունից հետո, Մոսադեղը ազատ 
արձակվեց: Նա մեկնեց Ահմադ-Աբադ՝ Թեհրանից արևմուտք գտնվող 
իր կալվածքը, և այնտեղ էլ 1967թ. կնքեց իր մահկանացուն: Ես ի վիճա-
կի չէի կանխել Մոսադեղի արտաքին գործերի նախարար Ֆաթեմիի 
գլխատումը, քանի որ նա կոմունիստ էր: Այնուամենայնիվ ես անձամբ 
ֆինանսապես ապահովեցի նրա ընտանիքի գոյատևումը: Այս աջակ-
ցությունը դադարեց, երբ տիկին Ֆաթեմին, որը բնակվում էր Լոնդոնում, 
վերադարձավ Իրան՝ աջակցելու Խոմեյնիին : 

Հեշտությամբ իրագործված այս հեղաշրջումը կարելի է մեկնաբանել 
երկու փաստարկներով՝ Ազգային ճակատում ավանդական և միջին 
խավի միջև տեսակետների տարաձայնությունների խորացմամբ և քա-
ղաքային վարչակազմից զինվորական կորպուսի օտարացումամբ33: 

Միայն 1976թ. ԱՄՆ-ի հետախուզական մարմինների գործերի հե-
տաքննությամբ զբաղվող՝ Մենատի հատուկ հանձնաժողովը պաշտոնա-
պես հաստատեց, որ միջամտել են Իրանի ներքին գործերին. «1953-
1954թթ. ԿՀՎ-ն իրականացրել է երկու առավել հանդուգն գործողություն-
ներ. աոաջինը Իրանում՝ Մոհամմեդ Մոսադեղի կառավարության դեմ, և 
երկրորդը Գվատեմալայի նախագահ Ջակոբո Արբես Գուսմանի դեմ: 
Երկու գործողություններն էլ անցկացվել են արագ և փաստորեն առանց 
արյունահեղությունների, դրանց իրականացումը թույլ տվեց իշխանութ-
յունից հեռացնել կոմունիստամետ համարվող երկու առաջնորդների և 
նրանց փոխարինել աբևմտամետ կողմնորոշում ունեցող գործիչնե-
րով»34: 

ԱՄՆ-ի և Անգլիայի ղեկավար մարմինները կարծում էին, որ այս հե-
ղաշրջումը պետք է դաս հանդիսանա Մերձավոր և Միջին Արևելքի մյուս 
բոլոր երկրների համար: Այդ կապակցությամբ «Նյու Յորք Թայմսը» 
գրել է,- «Չնայած Իրանի նավթի շուրջ ծագած խնդրի լուծումը թանկ 
նստեց բոլոր մասնակիցների վրա, սակայն այն փայլուն օրինակ կհան-
դիսանա հարուստ ռեսուրսներ ունեցող, թույլ զարգացած երկրների հա-
մար: Նրանք համոզվեցին, թե որքան թանկ վճարեց Իրանն իր մոլեռանդ 
ազգայնամոլության հսւմսղւ»35: 

«Այաքս» գործողության շնորհիվ Սիացյալ Նահանգներն երեք ձեռք-
բերում ունեցան. «1950-ակսւն թվականներին մեծացավ Իրանի կախվա-
ծությունը ԱՍՆ-ից և ավելին՝ այն մերձեցավ արևմուտքի հետ, Իրանը 
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ակնհայտորեն բացառում էր կոմունիզմը, և ավանդական անգլո-աոսա-
կան մրցակցությունը փոխարինվեց ամերիկա-սովետական մրցակցութ-
յամբ» 6: 

Քերմիտ Ռուզվելտի կատարած «փայլուն» աշխատանքը ըստ ար-
ժանավույն գնահատվեց Սիացյալ Նահանգների կառավարության կող-
մից: Հետախուզությունից հեռանալով՝ նա ծառայության անցավ «Գսղֆ 
Օյլ Քորփոբեյշնում», որտեղ 1960թ. արդեն զբաղեցնում էր փոխ-նախա-
գահի պաշտոնը: Բարձր գնահատելով հեղաշրջման ժամանակ նրա 
վաստակը՝ արևմտյան մամուլը Ռուզվելտին տվեց «պարոն Իրան» մա-
կանունը : Իրանի շահը նույնպես բարձր գնահատեց Քերմիտ Ռուզվել-
տի աշխատանքը, ասելով, որ. «Իմ գահի համար պարտական եմ Աստ-
ծուն, իմ ժողովրդին, իմ զորքին և Ձեզ»38: 

1953թ. կրկին տիրանալով գահին՝ շահը բոլոր միջոցներով ամրապն-
դեց իր իշխանությունը: Միապետության հաստատման և Իրանի ժո-
ղովրդի նկատմամբ զանգվածային հաշվեհարդարի հիմնական զենքը 
դարձավ 1957թ. Իսրայելի հետախուզության ծառայության, ԿՀՎ-ի և 
Ֆեդերալ հետախուզական բյուրոյի, ինչպես նաև Ֆրանսիայի ու Անգ-
լիայի աջակցությամբ ստեղծված նոր գաղտնի ոստիկանությունը, որը 
կոչվեց Ազգային անվտանգության և տեղեկատվության կազմակեր-
պություն: Շուտով բոլորին քաջ հայտնի դարձավ ՍԱՎԱԿ հապավումը 
(Մազման-ե էթթիլա՚աթ վա Ամնիյաթ-ե Քհշվար) : Հազարավոր մարդ-
կանց, ում կասկածում էին հակաշահական ընդդիմության մեջ, ՄԱՎԱԿ-
ը բանտ էր նետում և չլսված տանջանքների ենթարկում: Հատկապես 
դաժան հալածանքի ենթարկվեցին «Թոպեի» անդամները, որոնք ստիպ-
ված ընդհատակ անցան: 360 հազար քադբանտարկյալներ գլխատվե-
ցին կամ խոշտանգումներից մահացան ՄԱՎԱԿ-իբանտախցերում: 

Կարելի է վստահ ասել, որ Մ.Մոսադեղի կառավարության տապալու-
մը ուժեղացրեց Իրանի տնտեսական, քաղաքական և ռազմական կախ-
վածությունը Սիացյալ Նահանգներից: Դրան հասնելու համար ԱՍՆ-ը 
առաջին հերթին հոգաց ամրապնդելու շահի դիրքերը և բարձրացնելու 
նրա հեղինակությունը, որի համար իրագործվեցին մի շարք ծրագրեր: 
Օրինակ՝ 1955-1956թթ. միջոցառումներ ձեռնարկվեցին Մեջլիսը «երի-
տասարդացնելու» ուղղությամբ, պահպանողական կալվածատեր-դե-
պուտատներին փոխարինելու եկան նրանց որդիները: 1957թ. շահը ձեռք 
բերեց «վետոյի» իրավունք, որի համաձայն կարող էր պառլամենտական 
օրինագիծը հետ ուղարկել վերանայման: 1957թ. սաեծվհց «Փահլավի 
ֆոնդ» բարեգործական կազմակերպությունը, իսկ 1958թ. սեպտեմբերից 
շահը մի քանի անգամ մասնակցեց մամուլի ասուլիսների40: 

Ամփոփելով վերը շարադրվածը հանգում ենք այն եզրակացության, 
որ ԱՍՆ-ն իրենց երկրի անվտանգության պահպանման քողի տակ կա-
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րող են միջամտրել օտար երկրների ներքին գործերին, իրականացնել 
հեղաշրջումներ, իշխանության բերել ԱՄՆ-ի քաղաքականությանը գա-
ղափարակից մարդկանց: 

ISKANDARYAN GOHAR 

ON T H E OPERATION " A J A X " AUGUST, 1953, IN IRAN 
(Summary) 

The 1951-1953 years period was a turning point in US-Iran relations. After the 
nationalization of the Iranian oil industry crisis raised. Both USA and Great Britain 
decided that the crisis could be settled only through a coup d'ntat By June 1953, the 
CIA devised operation "Aj'ax" in consultation with the SIS. The CIA chose its top 
agent in the Middle East Kermit Rooselvelt to աո the operation. As a result of that 
operation the government of Dr. Mohammad Mosadegh lost its power and fell down. 
Only in 1976 the United States Senate assumed that the USA had interfered in internal 
affairs of other countries. 
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Կ Ր Թ Ա Կ Ա Ն Բ Ա Ր Ե Փ Ո Խ Ո Ւ Մ Ն Ե Ր Ը Ո-ԵԶԱ Շ Ա Հ 
Փ Ա Հ Լ Ա Վ Ի Ի Կ Ա Ռ Ա Վ Ա Ր Մ Ա Ն Շ Ր Ջ Ա Ն Ո Ւ Մ 

Կրթված ե բանիմաց բնակչության դաստիարակելը հասարակության 
շրջանում բարեփոխումներ անցկացնելու կարևորագույն գործոններից է: 

Իրանում 20-րդ դարի սկզրներրին՝ Փահլավիների դինաստիայի հաս-
տատման ժամանակաշրջանում, բնակչության մեծ մասն անգրագետ էր, 
ե այդ խնդրի հաղթահարումը դարձել էր անհետաձգելի անհրաժեշտութ-
յուն: Ռեզա շահ Փսւհլավին բավարար կրթություն չէր ստացել, սակայն 
խորապես գիտակցում էր դրա արժեքը՝ կարևորելով այն որպես «ազգի 
երիտասարդներին և մեծահասակներին միատարրության, արդիակա-
նացման և ազգայնացման ներշնչման միջոց: Դրանում նա տեսնում էր 
այն գործիքը, որի օգնությամբ կարելի էր պայքարել սնահավատության, 
հետամնացության դեմ և դաստիարակել միասնական ժամանակակից 
ւսզգ»1: 

Ռեզա շահի կառավարման շրջանում կատարված բարեփոխումների 
մասին ամփոփ կարծիք կարելի է կազմել՛ «քննարկելով թագավորության 
16 տարիների ընթացքում նրա վարած քաղաքականությունը, կիրառած 
մեթոդները, սակայն նաև՝ հաշվի առնելով նրա գործունեությունը ոգեշն-
չող պատճառները և պայմանները: Միգուցե, դրանք կաբելի է ընդհան-
րացնել մեկ նախադասությամբ, նա ցանկանում էր տեսնել Իրանն ան-
կախ, հարգված այլազգերի կողմից, նա ցանկանում էր, որ Իրանն ինքը 
վարի իր արտաքին քաղաքականությունը, առանց որևիցե այլ կողմի 
ուղղություն ցույց տալու կամ հովանավորության, ուզում էր տեսնել Իրա-
նը հզոր ոչ թե կայսրության հզորությամբ, այլ բնական, մարդկային և 
բարոյական ռեսուրսների հարստությամբ: Մա էր նրա՝ ազգայնակա-
նության պատկերացումը»2: 

Ռեզա շահի քաղաքականությունը որոշ չափով կրում էր Թուրքիայի 
առաջնորդ Քհմալ Աթաթուրքի քաղաքականության ազդեցությունը, որի 
հետ նա հանդիպում է ունեցել 1934թ. Անկարայում3: Մակայն Ռեզա շա-
հի բարեփոխումները ավեփ չափավոր էին, քանի որ նրա խնդիրը բավա-
կանին բարդ էր. Թուրքիան ավեփ սերտ կապեր ուներ Արևմուտքի հետ և 
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ավեփ պատրաստ էր՝ ընդունելու բարեփոխումներ: Բացի այդ, Ռեզա 
շահը չէր կարող կտրուկ կերպով ընդդիմանալ հոգևորականությանը, 
հատկապես՝ տեսնելով, որ իր հարևան Աֆղանստանի թագավոր Ամա-
նուլլահը գրկվել էր գահից կտրուկ բարեփոխումների պատճառով4: Այ-
դուհանդերձ Իրանն արևմտականսւցնելու՝ Ռեզա շահի ձգտումը երբեմն 
հասցնում էր նրան ծայրահեղությունների, որոնցից մեկն էր օպերայի 
կառուցումը: Ձգտելով արդիականացնել երկիրը, նա տենչում էր հզորաց-
նել այն և միաժամանակ թուլացնել հոգևորականության ազդեցությունը: 
Այդ նպատակով Ռեզա շահը փորձում էր «ոգեշնչել իրանցիներին՝ հի-
շեցնելով նրանց Իրանի փառավոր անցյալը, «Շահնամեի» հերոսներին, 
արիական ծագումը, որպեսզի նոր ավյունով և կյանքով լցնի ժողվրդին»5: 

Ազգայնական շարժումն Իրանում չստացավ այն ուժը, որը ստացել 
էր Թուրքիայում, սակայն այն թողեց իր կնիքը հրկրի և մարդկանց վրա6: 

19-րդ դարում Պարսկաստանի կրթական համակարգն ամբողջութ-
յամբ դարձել էր հոգևորականության մենաշնորհը: Տարրական դպրոց-
ները՝ մաքթաբները, որտեղ դասավանդում էին ցածրաստիճան հոգևո-
րականները՝ ախունդները, գտնվում էին հոգևորականության ազդեցութ-
յան ներքո՝ չենթարկվելով պետական կամ մասնագիտական վերահսկո-
ղության: Այդ ժամանակաշրջանում ուսուցման տվյալ ձևը բավականին 
մեծ եկամուտ էր ապահովում ախունդների համար, և այդ էր պատճառը, 
որ երկրով մեկ տարածվել էին մակթաբները: Մակթաբնեբում դասա-
վանդվող առարկաներն ամբողջությամբ ցույց են տափս 19-րդ դարի 
Պարսկաստանի վիճակը: Հիմնական առարկա՛ներն էին գրելը, կարդալը, 
գեղագրությունը: Այնուհետև աշակերտներն անգիր էին անում պարսկա-
արաբական չափածո բառարանը (Նիսաբ), Ղուրանից հսկայածավալ 
հատվածներ: Առավել գնահատվում էին նրանք, ովքեր անգիր գիտեին 
ամբողջ Ղուրանը7: 

Բացի մակթաբներից այգ ժամանակ Պարսկաստանում տարրական 
կրթության այլ օջախներ չկային: Սիջնակարգ' ուսուցումը ամբողջութ-
յամբ մասնավոր հիմքերի վրա էր: Ուսուցիչները հիմնականում աշխար-
հիկ գրագիրներ էին, ովքեր դասավանդում էին աշակերտի տանը: Ու-
սուցման հիմքն էին կազմում գեղագրությունը, դասական գրականությու-
նը, արաբերենի քերականությունը, հազվադեպ անցնում էին տրամաբա-
նություն, մաթեմատիկա և երաժշտություն8: 

Նրանց համար, ովքեր չէին պատրաստվում հոգևորական դառնալ, 
կրթական գործընթացը սահմանափակվում էր այդքանով: Կենդանի էին 
մնացել միայն հիշողությունները երբեմնի չքնաղ' Նիշապուրի, Թավրիզի 
և Բաղդադի միջնադարյան իսլամական համալսարանների փառավոր 
անցյափ մասին: 
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Բարձագույն կրթության միակ օջախներն էին Ղոմի և Սպահանի 
հոգևոր դպրոցները՛ մեդրեսեները, որտեղ հիմնական աոարկաներն էին 
աստվածաբանությունն, արաբերենի քերականությունը, հռետորական 
արվեստը, իրավագիտությունը (շարիաթ և ֆիքհ), տրամաբանությունը, 
թվաբանությունն, աստղագիտությունը9: Սակայն երիտասարդների զգա-
լի մասի հիմնական նպատակը գիտելիքների հարստացումն էր, այլ ոչ 
թե հոգևորական դառնալը: Այս միտումը էլ ավելի ուժեղացավ 19-րդ դա-
րի վերջում: 

Դեռևս 19-րդ դարի 1-ին կեսին Պարսկաստանում սկսվել էին կրթա-
կան բարեփոխումներ: Իրանում արևմտյան տիպի դպրոցներ հիմնելու 
առաջին փորձերն իրականացվեցին 19-րդ դարի կեսերին օտարերկրյա 
միսիոներների կողմից: Այդ դպրոցներ կարոդ էին հաճախել միայն քրիս-
տոնյաները, սակայն շուտով առաջադեմ մահմեդականների երեխաները 
նույնպես օգտվեցին ընձեռնված հնարավորությունից: ժամանակի ըն-
թացքում դրանք մեծ կարևորություն ձեռք բերեցին՝ դաստիարակելով մի 
նոր սերունդ, որի ներկայացուցիչներից շատերը Ռեզա շահի կառավար-
ման շրջանում զգալի դեր խաղացին երկրի արևմտականացման գոր-
ծում: Մինչև 1929թ. Պարսկաստանում կար շուրջ 50 օտարերկրյա 
դպրոց, որոնցից 25 ամերիկյան միսիոներական դպրոցներ էին10: 

1851թ. վարչապետ Միրզա Թաղի խանի նախաձեռնությամբ Թեհրա-
նում հիմնվեց աշխարհիկ տիպի առաջին ուսումնարանը՝ Դարոլֆոնու-
նը", որը համապատասխանում էր ֆրանսիական փցեին՝ ներառելով 
միջնակարգ և տարրական բարձրագույն կրթությունը: Կառավարության 
ջանքերով 19-րդ դարի 2-րդ կեսին բացվեց ևս 2 նմանատիպ դպրոց և 2 
զինվորական քոլեջ: 

1898թ. Իրանի կառավարությունը հիմնեց Ազգային դպրոցների խոր-
հուրդ, որը ներառում էր ժամանակի աչքի ընկնող մարդկանց: Նրանց 
ջանքերով էլ ամբողջ երկրով մեկ հիմնվեցին աշխարհիկ տարրական ա-
ռաջին դպրոցները, որոնց ծրագիրը գրեթե չէր տարբերվում մակթաբնե-
րի ծրագրից: 

Բարեփոխումների երկրորդ փուլը սկսվեց 1906թ. Սահմանադրական 
հեղափոխությունից հետո, երբ երկրռւմ ժամանակակից կրթական հա-
մակարգ հիմնելու ուղղությամբ իրականացվեցին չափավոր քայլեր: 
1910թ. Մեջլիսն ընդունեց Իրանի կրթության մասին օրենքը և ստեղծեց 
Կրթական գործերով նախարարություն, որի ամբողջական անվանումն 
էր «Կրթության, Վաքֆի և Գեղեցիկ արվեստների նախարարություն»12: 
1911թ. ընդունվեց կրթության մասին հիմնական օրենքը, որով էլ ուր-
վագծվեցին Իրանում ժամանակակից կրթական համակարգ հիմնելու 
ծրագրերը: Մակայն երկրռւմ հոգևորականության մեծ ազդեցության 
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պատճառով նախատեսվող բարեփոխումներն այդ շրջանում անիրակա-
նանալի էին: 

Երբ իշխանության գլուխ եկավ Ռեզա շահը, երկրի ազգային դպրոց-
ներում (պետական ե մասնավոր աշխարհիկ) ընդգրկված էր ընդամենը 
10.000 ուսանող՛3: 

Ռեզա շահն իշխանության առաջին տարիներին իր ուշադրությունը 
կենտրոնացրել էր երկրռւմ ներքին անվտանգության հաստատմանը և 
բանակի վերակազմավորմանը: Դա էր հիմնական պատճառը, որ ազ-
գային գործունեության այլ հարցերով զբաղվում էին ավեփ ցածր դիրք 
գրավող անձինք: Այդ շրջանում Կրթության նախարարության կաոուց-
վածքը փոփոխության գրեթե չէր ենթարկվել, ե դրա ազդեցությունը 
կրթության ոլորտում աննշան էր: Ռեզա շահի հիմնական նպատակն էր 
ընդլայնել կրթական համակարգը, որպեսզի այն կարողանա բավարա-
րել ամբողջ ազգի կարիքները: Այդ ծրագիրն ի կատար ածելու համար 
անհրաժեշտ էր ունենալ կենտրոնացված նախարարություն, որը կկարո-
ղանար իրականացնել փարժեք հսկողություն կրթության բոլոր փուլերի 
վրա: 

Դեռևս 1921թ. Կրթության նախարարությանն առընթեր ստեղծվել էր 
Կրթության գործերով գերագույն խորհուրդ, որի պարտականություննե-
րից էր Արևմուտքի ուսումնական ծրագրերի լուրջ ուսումնասիրումը, ինչ-
պես նաև իգական և արական մանկավարժական քոլեջների ծրագրերի 
պատրաստումը: Դա Պարսկաստանում պրոֆեսիոնալ ուսուցիչներ 
պատրաստելու առաջին քայլն էր: Այդ Խորհրդի պարտականություննե-
րից էր նաև եկեղեցական նվիրատվությունները պետական դպրոցներին 
հատկացնելը, պետական միջոցների հաշվին Եվրոպա ուղարկվող ուսա-
նողներին ընտրեւը, ինչպես նաև Խորհրդին կից ենթակոմիտե ստեղծելը, 
որը պետք է հետևեր մակթաբների գործունեությանը, սանիտարահիգիե-
նիկ վիճակին, կարգապահությանը, իրականացվող բարեփոխումներին: 

Իրանի կրթության մասին օրենքով նախատեսված չէր մանկապար-
տեզների՛ հիմնադրումը, սակայն արդեն 1918թ. Թեհրանում բացվել էր 
առաջին մասնավոր, իսկ 1933թ.՝ պետական մանկապարտեզը: Այսու-
հետ մանկապարտեզները ներգրավվեցին կրթական համակարգի մեջ: 
Այնտեղ հաճախում էին 4-7 տարեկան երեխաներ, նրանք զբաղվում էին 
՛խաղերով, երգով, պարով, արտասանությամբ, անցնում էին թվաբանութ-
յուն, իսկ վերջին տարվա ընթացքում՝ այբուբեն: 

1921թ. Կրթության նախարարությունը կազմեց տարրական և միջնա-
կարգ ուսուցման առաջին ամբողջական տասներկուամյա ծրագիրը, որն 
էլ իր հերթին բաժանվում էր երկու վեցամյա փուլերի՝ տարրական և մի-
ջին մակարդակների: Կրթության նախարարությունը 6-րդ, 9-րդ և 12-րդ 
տարվա վերջում քննություններ էր կազմակերպում: Լավագույն աշա-
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կէտտնէտը վկայագրեր էին ստանում: 1927թ. Մեջլիսն օրենք ընդունեց 
պարտադիր ե անվճար տարրական կրթության մասին, որը հիմնակա-
նում չիրագործվեց14: Տարրական դպրոցում անցնում էին պարսկերեն, 
արաբերեն, գեղագրություն, թվաբանություն, Պարսկաստանի պատ-
մություն ե աշխարհագրություն, ֆիզիկական կուլտուրա: Ռեզա շահի 
կառավարման շրջանում Իրանում տարածվեցին ընդհանուր դպրոցներ 
տղաների և աղջիկների համար, որոնց ուսումնական ծրագերում կար ո-
րոշակի տարբերություն: Աղջիկները չէին անցնում բոլոր նշված առար-
կաները՝ փոխարենը անցնելով կարուձև և նկարչություն: 1936թ-ից 
ծրագրի մեջ մտցրեցին արվեստ և երաժշտություն Տ: 

Միջնակարգ ուսուցումը, որը պարտագիր չէր, վճարովի էր, սակայն 
վարձը բավականին ցածր էր: Բացի այդ, ուսուցիչների, ցածրաստիճան 
պետական ծառայողների, ինչպես նաև լավ սովորող երեխաների հան-
դեպ բացառություններ էին կիրառվում: Միջնակարգ ուսուցման վեցամ-
յա ծրագիրը, որը բաղկացած էր երկու եռամյա փուլերից, բավականին 
ընդարձակ էր: Աոաջին երեք տարիների առարկաները տղաների և աղ-
ջիկների համար նույնն էին. նրանք ուսումնասիրում էին Ղուրանը, արա-
բերեն, եվրոպական լեզու (սովորաբար ֆրանսերեն), մի շարք ճշգրիտ, 
հումանիտար և բնագիտական առարկաներ, ինչպես նաև հիգիենա: 
Տղաները անցնում էին նաև քիմիա, ֆիզիկա, իսկ առավել ընդունակները՝ 
նաև հանրահաշիվ: Աղջիկներն այդ առարկաների փոխարեն անցնում 
էին տնարարություն, կարուձև, երեխաների խնամք: Մակայն լաբորա-
տոր պայմաններ չկային, և ուսուցումը հիմնականում տեսական բնույթ 
էր կրում: Հանգստի ժամերին աշակերտները զբաղվում էին խաղերով, ե-
րաժշաությամբ, և ներկայացումներ բեմադրելով՛6: Այս ծրագրից երևում 
է, որ Իրանի կրթական համակարգի հիմնական նպատակը երեխանե-
րին որպես հասարակության լավ անդամ դաստիարակելն էր: Դիմելով 
Կոլումբիական մանակավաբժական քոլեջին՝ կրթության այդ ժամսւ-
նակվա նախարարը գրում էր. «Ավեփ կարևոր է սովորեցնել, թե ինչպես է 
պետք ապրել, քան ուղղակի սովորեցնել գրագիտության տարրերը» : 

Միջնակարգ ուսուցման առաջին վւուլի շրջանավարտները կարող 
էին ուսումը շարունակել ոչ միայն երկրորդ փուլում, այլև պետական 
տեխնիկական դպրոցներում: Վերջին երեք տարիների ընթացքում աշա-
կերտները մասնագիտանում էին՝ բարձրագույն կրթօջախ ընդունվելու 
համար: Այսպիսով նոր ծրագիրն այն աստիճան գերծանրաբեռնված էր, 
որ ուսանողները չհասցնելով ընկալել իրենց համար նորը և օտարը՝ 
ստիպված էին փնում դիմել անգիր անելու հին մեթոդին: Դա էլ հնարա-
վորություն չէր ընձեռում նրանց անհատականության զարգացման, 
մտածելու, խնդիրները հասկանալու և դրանց լուծումը ինքնուրույն 
գտնելու համար: 
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Տարրական և միջնակարգ կրթության նոր ծրագիրն առաջ բերեց 
կրթված ուսուցիչների, որակյալ դասագրքերի, ուսուցման նոր մեթոդների 
անհրաժեշտություն: 

Դեռևս 1918թ. Թհհբանում բացվել էր առաջին մանկավարժական քո-
լեջը՝ առանձին բաժիններով կանանց և տղամարդկանց համար: Սա-
կայն այս ուղղությամբ ևս հիմնական քայլերը կատարվեցին Ռեզա շահի 
օրոք: 1929թ. Թեհրանի մանկավարժական քոլեջում սահմանվեց պետա-
կան կրթաթոշակ՝ տարեկան 15 կարիքավոր ուսանողների համար: 
1934թ. ընդունվեց Ուսուցիչների պատրաստման օրենքը, ըստ որի 5 
տարվա ընթացքում երկրռւմ պետք է հիմնվեր 25 մանկավարժական քո-
լեջ: Սակայն արդեն 1939թ. դրանց թիվը գերազանցել էր նշվածից, իսկ 
Ռեզա շահի կառավարման վերջին տարվա ընթացքում այն անցնում էր 
36-ից18: Այս օրենքն արտոնություններ էր շնորհում տվյալ քոլհջնեբի 
շրջանավարտներին: Նոր սերնդի ուսուցիչները ոչ միայն ավելի բարձր 
աշխատավարձ էին ստանում, այլև ավեյի մեծ հարգանք էին վայելում: 
Փոփոխություններ տեւփ ունեցան նաև սոցիալական ոլորտում: Բարե-
փոխումների շնորհիվ մտավորականությունը հասարակության շերտից 
վերաճեց համեմատաբար հանգիստ, ապահով, հարգված սոցիալական 
դասի՝ կազմելով երկրի աշխատուժի մոտ 7%19: 

Ուշադրություն էին դարձնում դպրոց ների սանիտարահիգիենիկ վի-
ճակին, որը իրականացվում էր հատուկ կրթություն ստացած բժշկական 
սպաների կողմից: 

1928թ. սկսած Կրթության նախարարությունը ձեռնամուխ եղավ դա-
սագրքերի խնդրի լուծմանը: Այս ոլորտում զգափ էր ֆրանսիական ու-
սումնական մեթոդների, տեքստերի ազդեցությունը: Անգամ պարսից լեզ-
վի այբբենարանները մշակվում էին ֆրանսիական օրինակով, իսկ 
պատմության, աշխարհագրության և այլ առարկաների դասագրքերը 
հաճախ ուղղակի թարգմանվում էին ֆրանսերենից: 1939թ. հրատարակ-
վեցին նոր դասագրքեր, որոնք առաջին անգամ ներառում էին դպրոցա-
կան ծրագիրը մինչև միջնակարգ ուսուցման 1-ին փուլը: 

Պետական դպրոցների հետ մեկտեղ երկրռւմ գոյություն ունեին մաս-
նավոր դպրոցներ, որոնք հիմնադրվել էին օտարերկրյա միսիոներների 
կամ կրոնական փոքրամասնությունների կողմից, ինչպիսիք էին հայերը, 
հրեաները, բահայիները, զրադաշտականները: Հայկական և հրեական 
դպրոցների աշակերտները միայն տվյալ համայնքների անդամների ե-
րեխաներն էին, իսկ բահայական, զրադաշտական կամ միսիոներական 
դպրոցներ հաճախում էին բոլոր ցանկացողները: Ի շնորհիվ օտարազգի 
կրոնակիցների հետ ունեցած կապերի՝ այս դպրոցները մեծ հեղինա-
կություն էին վայելում: Օրինակ՝ չնայած բահայիների հանդեպ պաշտո-
նական ճնշմանը, Թեհրանում բահայիների դպրոց էին հաճախում առա-
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ջաղեմ ե ազդեցիկ ընտանիքների երեխաներից շատերը, այդ թվում նաե 
Ռեզա շահի ավագ դստրերը ե թագաժառանգը20: 

Պետական քաղաքականությունը մասնավոր դպրոցների հանդեպ 
համապատասխանում էր Ռեզա շահի ազգայնական, կենտրոնացման՝ 
իրանիզացիայի ծրագրերին: Կառավարությունը սկզբում վարում էր 
հանդուրժողական քաղաքականություն այդ դպրոցների հանդեպ՝ որոշ 
դեպքերում անգամ հովանավորելով դրանց: Սակայն 1927թ. սկսվեց 
շարժում բոլոր մասնավոր դպրոցները վերահսկողության տակ վերցնելու 
ուղղությամբ: Թերթերը մեղադրում էին դրանց իսլամի հիմքերը խարխլե-
լու և ուսանողների շրջանում «իրանական ամեն ինչի հանդեպ արհա-
մարհանքի» զգացում դաստիարակելու մեջ2': 1928թ. սեպտեմբերի Տ-ին 
Կրթության նախարարության հրամանով բոլոր ամերիկյան միսիոներա-
կան դպրոցները մտցվեցին Կրթության նախարարության հսկողության 
ներքո: Դրանք պետք է հետևին նախարարության մշակած ծրագրերին, 
դասավանդումը պետք է անցկացվեր միայն պարսկերեն լեզվով: Իսկ 
բարձր դասարաններում մահմեդական կրոն դավանող երեխաներին 
արգելվում էր Աստվածաշունչ կարդալը: 1940 թ. Կրթության նախարա-
րության ազգայնական քաղաքականության հետևանքով միսիոներա-
կան դպրոցները վերածվեցին պետական դպրոցների, իսկ դրանց ուսու-
ցիչներին «խնդրեցին» հեռանալ երկրից: Սկզբում այդ ճակատագրից 
խուսափել էին բրիտանական միսիոներական դպրոցների ուսուցիչները՝ 
համաձայն Իրանի և Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարների 
միջև եղած պայմանավորվածության, ըստ որի «այդ արժանի տղա-
մարդկանց և կանանց թույլ է տրվում կատարել իրենց մարդասիրական 
և կրթական գործունեությոնը՝ պայմանով, որ նրանք չեն խառնվի Իրանի 
հասարակական կարգերին, օրենքներին և կանոններին»22: Սակայն հե-
տագայում դրանք ևս փակվեցին: Իրանի կառավարությունը նման քա-
ղաքականությունը բացատրում էր այն հանգամանքով, որ եթե բրիտա-
նական և ամերիկայն դպրոցները շարունակեն իրենց գործունեությունը, 
ապա ռուսները ևս կցանկանան բացել ազգային դպրոցներ: 

Նմանատիպ քաղաքականություն էին վարում նաև պարսկական 
մասնավոր դպյացների հանդեպ, որի հետևանքով 1930թ. հոկտեմբերին 
այն դպրոցները, որոնք «համապատասխանում էին նախարարության 
ակադեմիական և բարոյական չափանիշներին» ստացան պետական 
կարգավիճակ, իսկ այդ չափանիշներին չհամապատասխանող դպրոց-
ները ավարտեցին իրենց գործունեությունը, քանի որ ղրանց դիպլոմները 
և վկայագրերը արժեք չունեին: Դրան հետևեց 1934թ. հոկտեմբերին բա-
հայիների դպրոցների փակումը: Հայկական դպրոցները սկզբում կորց-
րեցին եվրոպական լեզուներ դասավանդելու, իսկ 1938թ.՝ նաև գործու-
նեության իրավունքը : Այս ամենը կատարվում էր կրոնական փոքրա-
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մասնություններին միաձուլելու նպատակով, որը Ռեզա շահի ազգայնա-
կան քաղաքականության հիմքերից էր: 

Կարևոր նվաճումներից էր երկրռւմ տարրեր նախարարությունների 
կողմից տեխնիկական դպրոցների հիմնումը, որոնք պատրաստում էին 
բարձրորակ մասնագետներ տվյալ նախարարությունների համապա-
տասխան բաժինների համար: 1922թ. պարսկական կառավարության 
մեծածավալ օգնության շնորհիվ' գերմանացիները Թեհրւսնում բացեցին 
աոաջին անկախ ճարտարագիտական դպրոցը, որը հետագայում վերա-
ճեց իրանագերմանական արտադրական դպրոցի: Նշանակալի է որ, 
երբ 1940թ. Կրթության նախարարությունը փակեց բոլոր օտարերկրյա 
դպրոցները, այն խուսափեց այդ ճակատագրից: 1923թ-ից սկսած ար-
տադրական բնույթի ցանկացած պայմանագիր արտասահմնացինհրի 
հետ ենթադրում էր տվյալ ոլորտի տեխնիկական ուսուցման ապահովում 
իրանցիների համար . Տեխնիկական դպրոցներ էր բացել նաև Անգլո-ի-
րանական նավթային ընկերությունը, որոնց շրջանավարտները պետք է 
ավարտելուց հետո աշխատեին ընկերությունում: Սակայն նրանցից շա-
տերը իրենց կենցաղն ապահովելու համար բացում էին փոքրիկ արհես-
տանոցներ և ստացած գիտելիքները կիրառում այնտեղ: 

1930-ական թթ. հիմնեցին Երաժշտական և Գեղեցիկ արվեստների 
ակադեմիաները: Գեղեցիկ արվեստների ակադեմիան իր ուշադրությու-
նը կենտրոնացնում էր պարսկական արվեստների և արհեստների վերա-
կանգմանը՝ գորգագործությանը, մանրանկարչությանը, խճանկարին: 
Իսկ Երաժշտական ակադեմիան Արևմուտքի ազդեցության տարածման 
օղակ էր: 

Պետական կրթության զարգացումը ի վերջո ունեցավ տրամաբանա-
կան շարունակություն, երբ 1934թ. մայիսին ընդունվեց Իրանում համալ-
սարան հիմնելու մասին օրենքը25: Համալսարանի հիմնաքարը դրվեց 
1935թ փետրվարի Տ-ին Ռեզա շահի կողմից: Ամեն տարի այդ օրը տոն-
վում էր որպես կրթության և ծառատունկի փառատոն: Համալսարանը 
համեմատաբար անկախ ինստիտուտ էր, ղեկավարվում էր նախագահի, 
փոխնախագահի, բաժինների կամ ֆակուլտետների դեկանների և դա-
սախոսների մասնակցությամբ կազմված խորհրդի կողմից: Սակայն 
Կրթության նախարարությունն էր զբաղվում պաշտոնների նշանակ-
մամբ, աշխատավարձի, ուսումնական ծրագրերի և այլ խնդիրների կար-
գավորմամբ: Ռեզա շահի հրաժարական տալուց մեկ տարի անց Մեջլի-
սը, հանելով Համալսարանը կրթության նախարարության վերահսկո-
ղությունից, այն դարձրեց լիակատար անկախ մարմին, որը հետագա-
յում դարձավ քաղաքական ըմբոստությունների օջախ: Համալսարանում 
կար հինգ ֆակուլտետ՝ արվեստի, բնագիտական, բժշկական, իրավա-
բանական և ճարտարագիտական2: Հոգևորականության ուժը թուլաց-
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նելու համար Ռեզա շահը մի խումբ առաջադեմ և գիտակ մպլսւների հետ 
Համալսարանում ստեղծեց Աստվածաբանության ֆակուլտետ, որը 
գտնվում էր Թեհրանի Սհփահսալար մզկիթում: «Այդ ժամանակվանից 
բոլոր երիտասարդ հոգևորականները պետք է ներկայանային կրթված 
աստվածաբանների խորհրդին և քննություն հանձնեին, որպեսզի որա-
կավորվեին՝ իրենց հոգևորական գործունեությունը շարունակելու հա-
մար: Սակայն դրանց մակարդակը այնքան ցածր էր, որ թեկնածուների 
90%, տապալելով քննությունները, ստիպված եղավ նոր մասնագիտութ-
յուն ընտրել: Այսուհետ Իրանի քաղաքներն ու գյուղերն ազատվեցին 
հոգևորական խաբեբաներից» : Հետագայում, արդեն գոյություն ունե-
ցող՝ Գեղեցիկ արվեստների և Գյուղատնտեսական քոլեջները մտցվեցին 
Համալսարանի կազմի մեջ, որի դասախոսները հիմնականում կրթութ-
յուն էին ստացել Եվրոպայում: Կային նաև զգալի քանակությամբ ար-
տասահմանցի դասախոսներ: Առաջին տասնամյակում Թեհրանի հա-
մալսարան ընդունվեցին ուսանողներ Հնդկաստանից, Աֆղանստանից, 
Թուրքիայից և Խորհրդային Սիությունից: Արդեն 1941թ. Համալսարանի 
11 ինստիտուտներում գրանցված էր 3.300 ուսանող28: 

Սակայն գրագիտության, ակադեմիական ընդհանրության և մտավոր 
կարգապահության ավանդույթները դեռևս արմատավորված չէին երկ-
րռւմ: Դա էր պատճառներից մեկը, որ Համալսարանը բավականին մա-
կերեսային բնույթ էր կրում: Դասախոսները կարդում էին դասախոսութ-
յուննեբ, ուսանողները բառ առ բառ գրանցում դրանք, իսկ քննությանը 
ընդամենը վերարտադրում անգիր արած նյութը: Համալսարանի գրա-
դարանները սովորաբար դատարկ էին: 

Արևմուտքի ազդեցությունն ընկալելու և հետո ներմուծելու գործում ա-
ռավել մեծ հնարավորություն ունեին արտասահմնում սովորող երիտա-
սարդները: Դեռևս 19-րդ դարում մի շարք ուսանողներ մեկնել էին Եվրո-
պա՝ զինվորական կրթություն ստանալու նպատակով: Եվ քանի որ ար-
դիականացված երկրի պահանջները հոգալու համար կարևոր էր ունե-
նալ լավ կրթված և բարձր որակավորում ունեցող՝ մեծ քանակությամբ 
մասնագետներ, 1928թ. Մեջլիսը միջոցներ տրամադրեց տարեկան 100 
ուսանող Եվրոպա և ԱՄՆ ուղարկելու համար: Այդ միջոցների 35% նա-
խատեսված էր մանկավարժական գիտություններով զբաղվող ուսանող-
ների համար2 : 1940թ. հրապարակված թվերը ցույց են տալիս, որ այդ 
շրջանում 432 շրջանավարտ արդեն վերադարձել էր արտասահմանից, 
իսկ 452 դեռ շարունակում էին իրենց ուսումը: Այս թվերը ներառում են 
միայն Կրթության նախարարության հովանավորությամբ արտասահմա-
նում սովորողներին: Եթե հաշվի առնենք նաև այլ նախարարությունների 
հովանավորությամբ արտասահմանում սովորողներին, ապա նրանց թի-
վը 1922-38թթ. կկազմի շուրջ 1500 հոգի, որոնց մեծ մասը գրանցված էր 
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Ֆրանսիայի բարձրագույն կրթության օջախներում: Զգալի էր նաև Բեյ-
րութի Ամերիկյան համալսարանում ե Կոնստանդնոայոլսի Ռոբերտ քո-
լեջում սովորողների թիվը30: Մեծ էր արտասահմանում կրթություն ստա-
ցած ուսանողների դերը հրկրի զարգացման գործում: Սակայն այդ ուսա-
նողները վերադառնալով չէին կարողանում հարմարվել հին պայմաննե-
րին և իրականացնել ստացած գիտելիքները այնպես, ինչպես նախա-
տեսված էր, քանի որ այդ գիտելիքները հիմնված էին տեխնոլոգիապհս 
առաջադեմ, բարձր արտադրողական երկրների պահանջարկի վրա: 

1935թ. մարտին հիմնվեց Իրանի գիտությունների ակադեմիան 
(«Ֆարհւսնգհսթան»), որի խնդիրներից էր պարսկերեն լեզուն օտար բա-
ռերից (մասնավորապես արաբերեն, որը բառապաշարի մոտ 70% էր 
կազմում) մաքրելը և ժամանակակից լեզվական բառարան կազմելը31: 

Իրանում ժամանակակից գրադարանները հայտնվել են 1920-1930-
ական թթ., որոնցից խոշորագույնն էր «Ազգային գրադարանը», որը հիմ-
նադրվել էր 1937 թվին . 

Անչափ կարևոր էին նշված ժամանակաշրջանում կատարված բարե-
փոխումները երկրի մեծահասակ բնակչության կրթության գործում: Այս 
ուղղությամբ ծրագրեր մշակվել էին դեոևս Սահմանադրական հեղափո-
խությունից հետո, սակայն դրանք երբեք չեն իրագործվել: Ռեզա շահը 
գիտակցում էր, որ մեծահասակների կրթական մակարդակի բարձրա-
ցումը կնպաստի իր՝ բարեփոխումների և արդիականացման ծրագրի ի-
բականացմանը: Եվ արդեն 1936-1937 ակադեմիական տարվա սկզբում 
մեծահասակների համար ամբողջ երկրով մեկ բացվեցին 1500 երեկոյան 
դպրոցներ, որոնք 2 տիպի էին՝ լրիվ անգրագետների և կիսագրագետնե-
րի համար: Հետագայում դրանց թիվը զգալիորեն ավելացավ՝ հասցնելով 
ընդհանուր ծախսերը 1.607.327 ռիափ : Այդ դասընթացները պարտա-
դիր էին պետական գրասենյակների անգրագետ և կիսագրագետ աշխա-
տակիցների համար: Կրթության նախարարությունը նշում էր, որ մեծա-
հասակների ուսուցման երկամյա ծրագիրը հետապնդում է 2 նպատակ՝ 
պայքարել անգրագիտության դեմ և մեծահասակներին ապահովել լավ 
քաղաքացի լինելու համար անհրաժեշտ անհատական և սոցիալական 
գիտելիքներով: Կառավարությունն ամեն կերպ աջակցում էր այս ծրագ-
րի իրականացմանը: Տարրական ուսուցման ծրագրի հաջողությունը 
հանգեցրեց 1937թ. սկզբին մեծահասակների համար 22 միջնակարգ 
դպրոցի բացմանը, որոնց ուսումնական ծրագիրը համապատասխանում 
էր սովորական միջնակարգ դպրոցների ծրագրին: Այնտեղ կարող էին 
հաճախել նաև այն երիտասարդները, ովքեր տարբեր պատճառներով 
չէին հաճախում ցերեկը: 1940թ. արդեն նման դասարանների թիվը հաս-
նում էր 2.133, աշակերտներինը՝ 157,197: Այս դասընթացներին մասնակ-
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ցում էին 18 տարեկանից բարձր տարբեր մասնագիտության տեր մար-
ԳԻԿ34: 

Մեծահասակների կրթության ծրագրի հաջողությամբ ոգևորված՝ 
Կրթության նախարարությունը 1939թ հունվարին ստեղծեց Զանգվածա-
յին լուսավորության բաժին, որի կազմի մեջ էին Համալսարանի, մեծա-
հասակների դպրոցների դասախոսներ, սկաուտական շարժման առաջ-
նորդներ, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներ և 
այլն: Նրանք անվճար դասախոսություններ էին կարդում տարբեր թե-
մաների շուրջ: 1940-41թթ. կազմակերպվեցին 700-ից ավելի դասախո-
սություններ, որոնց մասնակցեցին մոտ 1.500.000 մարդ: Այդ դասախո-
սությունների հիմնական նպատակը ազգային ոգու հզորացումն էր, որն 
էլ ենթադրում էր ուշադրություն ժողովրդի հանդեպ: Այդ մասին է շեշտել 
Ռեզա շահը 1940թ. հունիսի 29-ին լրագրողների հետ ունեցած ասուլի-
սում. «Իրանը չի կարող զերծ մնալ կատարվող իրադարձություններից, 
ժողովուրդն էլ ոչ միայն պետք է տեղյակ լինի ազգային և համաշխար-
հային հարաբերությունների մասին, այլև պետք է սովորի ինքը հասկա-
նա և մեկնաբանի դրանք» : 

Ռեզա շահի իշխանության օրոք քայլեր ձեռնարկվեցին նաև մարզա-
կան ավանդույթները վերականգնելու ուղղությամբ: 1933թ. Կրթության 
նախարարությանն առընթեր թագաժառանգի նախագահությամբ հիմն-
վեց Ֆիզիկական դաստիարակության խորհուրդ, որը կազմակերպում էր 
ոչ միայն միջդպրոցական, այլև համազգային ատլետիկ մրցումներ: Վե-
րականգնվում էին մարզական հին ավանդույթները, ինչպես նաև ընդօ-
րինակվում էին նոր եվրոպական մարզաձևեր: 1936թ. վերադառնալով 
Շվհյցարիայից՝ թագաժառանգը ստանձնեց բոլոր սպորտային միութ-
յունների և սկաուտական շարժման պատվավոր նախագահի պաշտոնը՝ 
մեծապես նպաստելով սպորտի զարգացմանը: Աոաջին սկաուտական 
կազմակերպությունն Իրանում ստեղծվել է դեռևս 1925թ., որը հետագա-
յում միացել է միջազգային կազմակերպությանը: Նշանակալից է, որ 
սկաուտական շարժմանը մասնակցում էին նաև աղջիկներ: 1940թ. Իրա-
նում արդեն կար 21.000 սկաուտ3 : Ֆիզիկական դաստիարակությունը և 
սկաուտական շարժումը մտցվեցին դպրոցական պարտադիր ծրագրի 
մեջ: Այն ժամանակ սկաուտական շարժումը ռազմականացված էր, և 
10-12-րդ դասարանների տղաները պետք է շաբաթական 4 ժամ զինվո-
րական պարապմունքներ ունենային, որն իրականացվում էր բանակի 
սպաների օգնությամբ: 

Բացի այն, որ ժամանակակից կրթական համակարգ հիմնելը հզոր 
խթան էր երկրի արդիականացման համար, Ռեզա շահի կրթական քա-
ղաքականությունը ունեցավ ևս երկու ազդեցություն հասարակության 
վրա. առաջինը՝ կրթությունը մինչ այդ հոգևորականության մենաշնորհն 
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հր, իսկ նոր կրթական համակարգը թուլացրեց հոգևորականության ուժը, 
երկրորդը՛ այն գաղափարը, որ կրթությունը միայն տղաների մենաշնոր-
հը չէ, հիմք դրեց կանանց սոցիալական էմանսիպացիային3 : 

Շահն ուզում էր տեսնել Իրանն անկախ, սակայն նա հարգում էր 
արևմտյան քաղաքակրթության ստեղծածը և ցանկանում էր օգտագոր-
ծել այն ի բարօրություն իր երկրի: Շահը կարծում էր, թե հնարավոր էր 
արևմտյան քաղաքակրթության ստեղծածը հաջողությամբ փոխադրել 
Իրան՝ առանց պարարտ հող նախապատրաստելու: Արդյունքում Իրանի 
կրթական նոր համակարգը ձևավորվեց ֆրանսիական օրինակի զգալի 
ազդեցությամբ, որն էլ խոչընդոտում էր սեփական մտքերի զարգացմանը 
և չէր համապատասխանում երկրի ավանդույթներին և ստեղծված իրա-
կանությանը: Բացի այդ, ինչպես Թուրքիայում, այնպես էլ Իրանում 
արևմտականացումը կատարվում էր վերևից ներքև: Օրինակ՝ ավեփ մեծ 
ուշադրություն էր դարձվում բարձրագույն, քան տարրական կրթությա-
նը: Սակայն դա էլ բխում էր նոր ռեժիմի պահանջներից38: 

Չնայած, որ 1925-1941թթ. ընթացքում կրթության զարգացմանը նա-
խատեսված ծախսերը աճել էին մոտավորապես 12 անգամ, սակայն 
երկրի ընդհանուր ծախսերից կրթությանը բաժին էր հասնում միայն 4%: 
Այս թիվը չնչին էր բանակին հատկացված միջոցների համեմատ: Այդու-
հանդերձ կրթության ծախսերը՝ ներառած պետական և մասնավոր գու-
մարները և եկեղեցական նվիրատվությունները, կազմում էին 2-3 մլն. 
ոիալ, համեմատած 1925թ-ի 100.000-ի հետ: Ներկայացնենք հետևյալ 
թվերը, որպեսզի ի մի բերենք բարեփոխումների արդյունքները կրթութ-
յան ոլորտում: 1922-1940թթ. ընթացքում դպրոցների թիվը 612-ից աճել էր 
8.237, աշակերտներինը հասել էր 496.960, ուսուցիչներինը՝ 13,646: Սնդ-
րեսեներում սովորողների թիվը 5.984-ից կտրուկ նվազել էր 785: 1940թ. 
411 հոգի ավարտեց Թեհրանի համալսարանը, այն դեպքում, երբ 1922թ, 
բարձրագույն աշխարհիկ կրթություն ստացել էր ընդամենը 15 հոգի՝ ա-
վարտհլով Դարոլֆոնունը39: 

Գնահատելով Ռեզա շահի իշխանության օրոք Իրանում տեղի ունե-
ցած կրթական բարեփոխումները և Արևմուտքի ազդեցության աստիճա-
նը այդ գործընթացում՝ պետք է հավասար ուշադրություն դարձնել կա-
տարված նորամուծություններին և մերժված սկզբունքներին: Անկաս-
կած, հոգևորականությունը նշանակալիորեն կորցրեց իր ազդեցությունն 
ազգի կրթության գործընթացում: Սակայն նոր համակարգը, ներմուծվե-
լով չափազանց հապճեպ և մակերեսորեն ընդօրինակելով եվրոպական 
քաղաքակրթության՝ դարերի ընթացքում ստեղծած նվաճումները, ի վի-
ճակի չեղավ դառնալու աստիճանական առաջընթացի բաղկացուցիչ 
մաս և պահպանելու հնի և նորի հաշվեկշիռը: 
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Չ ն ա յ ա ծ , որ բարեփոխումներն իրականացվեցին հիմնականում մայ-
րաքաղաքում և խոշոր քաղաքներում, որտեղ զ գ ա փ էր արևմուտքի ազ-
դեցությունը, այնուամենայնիվ, Ռ ե զ ա շահի եռանդի շնորհիվ էր, որ էկ-
րանում հիմք դրվեց պ ե տ ա կ ա ն կրթության աշխարհիկ համակարգին 4 0 , 
որը հանգեցրեց համեմատական, սակայն, այնուամենայնիվ, հաջողութ-
յ ա ն : Այսպիսով Ռ ե զ ա շահի կառավարման շրջանը կարելի Է բնորոշել 
որպես փորձարկումների և ուսումնական ծրագրերի ա ս տ ի ճ ա ն ա կ ա ն 
ներմուծման, այ լ ոչ թե ա ն հ ա պ ա ղ նվաճումների ժամանակաշրջան: 

STEPANYAN LUSINE 

EDUCATIONAL R E F O R M S DURING T H E R E I G N OF 
R E Z A SHAH PAHLAVI 

(Summary) 

After centuries of cultural, social, political and economic decline education in Iran 
in 19-th century had come to be the monopoly of clergy. At the end of the 19-th 
century and after the Constitutiona! Revolution there have been made some temperate 
attempts to create in Persia an organized contemporary educational system. But most 
reforms have been made during the reign of Reza Shah Pahlavi. Due to his customary 
vigour and dispatch a modern secular educational system was established in Persia. 
Although it did not become a constituent part of gradual evolution, we can summarize 
the steps for the advancement of education as sending of hundreds of students to 
Europe and America, the improvement and expansion of elementary and secondary 
schools, the founding of University of Tehran, the introduction of physical education 
and scouting in all schools, the erection of modem school buildings, stadiums and 
playgrounds, the foundation of teacher's colleges in the capital and the provinces, and 
the introduction of technical and adult education. 
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ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԳՈՀԱՐ 

Բ Ա Հ Ա Յ Ի Ն Ե Ր Ի Տ Ո Մ Ա Ր Ը , Ս Ո Ւ Ր Բ Օ Ր Ե Ր Ը Ե Վ 
1 9 - Ր Դ Օ Ր Վ Ա Տ Ո Ն Ա Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ը 

Ինչպես հայտնի է, համաշխարհային կրոնները՝ քրիստոնեությունը, 
բուդդայականությունը, մահմեդականությունը, ունեն իրենց ուրույն տո-
մարը: Նորագույն կրոններից մեկը՝ բահայականությունը, ևս ստեղծել է 
իր տոմարը, որով ներկայումս առաջնորդվում են աշխարհի տարբեր 
երկրներում բնակվող ավե|ի քան 6,5-7 միլիոն բահայինեբը: Մեզանում 
բահայիների առաջին ուսումնասիրողներից մեկը՝ Հրաչյա Աճաոյանը 
նշում է, որ. «Բեհա-Ուլլահը այնքան է առաջ գնացել, որ այն, ինչ չի կա-
րողացել փոխել ֆրանսիական հեղափոխությունը, ինքը փոխում է. դա է 
ամիսների կազմությունը և տոմարը»1: Աճաոյանից առաջ Աարպետը 
բաբիզմին և բահայիգմին նվիրված իր ուսումնասիրության մեջ ընդամե-
նը մեկ նախադասությամբ է անդրադարձել տոմարին2: Բահայական 
թվարկությունը սկսվում է 1844 թվականից՝ իր առաքելության մասին 
Բաբի ավետումից3, և ըստ այդմ, ներկայիս 2002թ. համապատասխա-
նում է բահայիների 158-159 թթ.: 

Բահայականությունը (բահայի հավատքը) ծնունդ է առել 19-րդ դ-ում 
Պարսկաստանում: Այն ծագել է Բաբի ուսմունքից: Մեյեգ Ափ Մոհամ-
մադը (18194-1850), որն իրեն անվանում է «Բաբ» (արաբերեն «դուռ», 
«դարպաս»), 1844թ-ի մայիսի 23-ին5 հայտարարում է, որ ինքն է այն ա-
վետվածը, որին փնտրում են շեյխիները: Նա ասում է, որ ինքը Աստծո 
պատգամաբերն է և Հիսասի, Մուհամմեդի և նրանց նախորդների առա-
քելության շարունակողը: Դրանից հետո Բաբը իր հետևորդներին ուղար-
կում է երկրի տարբեր կողմեր՝ ավետելու ուրիշ, ավեփ մեծ պատգամա-
բերի՝ «նրա, ում ի հայտ կբերի Աստված» մոտալուտ գալուստը: Բաբն 
իր վարդապետության պատճառով ենթարկվում է հալածանքների և 
հրապարակայնորեն գնդակահարվում 1850թ.6 հուլիսի 9-ին Թավրիզում: 

Բաբի մահվանից հետո նրա գործը շարունակում է նրա աշակերտնե-
րից մեկը՝ Միրզա Հուսեյն Ափն, որն իրեն անվանում է Բւսհաուլլահ 
(1817-1892): Թեհրանում բանտարկվելուց հետո աքսորվելով Բաղդադ, 
Ռիդվան այգում (արաբ, ռիդվան՝ դրախտ) նա 1863թ. ապրիլի 21-ին 
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հրապարակայնորեն հայտարարում է իր առաքելության մասին, որ ինքն 
այն ավետվածն է, որի գալստյան մասին պատգամելէր Բաբը: Նրա մա-
հից հետո, կտակի համաձայն, ավագ որդի Աբբաս էֆենդին (1844-1921), 
որը ուներ Աբդուլ-Բահա տիտղոսը, նշանակվեց Բահաուըահի ժառան-
գորդ, նրա ուսմունքի մեկնաբան, գործի շարունակող7: Աբդուլ-Բահայի 
մահից հետո նրա ավագ թոռ Շողի էֆենդին (1897-1957) ճանաչվեց բա-
հայի հավատքի պահապան և «Քիթաբ-ի-Ակդասի»8 մեկնաբան: Նրա 
ղեկավարման ժամանակ կազմավորվեց բահայիների վարչական կար-
գը: Ներկայումս հավատի գերագույն մարմինը Արդարության համաշ-
խարհային տունն է, որը հիմնադրվել է 1963թ., և գտնվում է Իսրայելի 
Հայֆա քաղաքում: 

Բաբը, լինելով նոր կրոնի հիմնադիրը, սահմանեց նոր տոմար, որը 
հայտնի է Բադի9 կամ Բահայի օրացույց անուններով: Ըստ Բաբի ստեղ-
ծած օրացույցի տարին կազմված է 19 ամսից, յուրաքանչյուրը՝ 19 օ-
րից'°: Լրիվ տարվա համար չի բավականացնում 4 օր (նահանջ տարում՝ 
5): Բաբը իր նոր օրացույցի մեջ չի սահմանել այս օրերի ճիշտ տեղը: 
Բահաուըահը «Քիթաբ-ի-Ակդասում» այդ օրերին տվել է անվանում ե 
սահմանել նրանց հաջորդականությունը. «Օրերը, որոնք մնում են ամիս-
ներից, թող դրվեն Ծոմի ամսից առաջ: Մենք այդպես ենք արել, որպեսզի 
նրանք բոլոր գիշերների և ցերեկների միջև լինեն որպես «Հա» տառի 
դրսևորումներ...»": Այո հավելյալ՝ նշանակովի կամ միջանկյալ օրերը, 
կոչվում են Այամ-ի-Հւս 2 (արաբերենից թարգմանվում է Հա-ի օրեր13), և 
դրվում են 18-րդ (Մուլք-իշխանություն) ամսվանից հետո և 19-րդ ամսից 
(Ալա-վսեմություն) աոաջ: Այսպիսով, բահայական օրացույցը համա-
պատասխանեցվում է արեգակնային տարվան: Բահւսուլլահը պատվի-
րել է, որ այս օրերը լինեն հյուրասիրության, տոնակատարության, ուրա-
խության և բարեգործության օրեր. «Այս օրերին բահայիներին վայել է 
կազմակերպել լավ հյուրասիրություն՝ իրենց և իրենց հարազատների 
համար, և բացի նրանցից՝ նաև աղքատների և կարիքավորների համար 
և ուրախությամբ ու ցնծությամբ ողջունել և փառաբանել Ձեր Տիրոջը, գո-
վերգելև մեծարելՆրա անունը...» : 

Այամ-ի-Հան սկսվում է փետրվարի 26-ին և տևում մինչև մարտի 1-ը 
ներառյալ: Այամ-ի-Հա-ին նվիրված Բահաուըահի աղոթքում մասնավո-
րապես գրված է. «Աստված, ի՛մ Բոց և ի՛մ Լույս: Ահա սկսվեցին օրերը, 
որոնց Դու Քո Գրքում անվանել ես Այամ-ի-Հա, ով Անվանումների Ար-
քա, եւ մոտ է պասը՝ (իմա՝ ծոմը-Գ.Վ.) հրահանգված Քո Վեհագույն 
Գրչով, նախատեսված բոլորի համար, ով Քո արարչագործս ան Թագա-
վորությունում Է»1Տ: 

Բաբը իր «Բայան»16 (պարսկերեն «Հայտնություն», «Մեկնություն») 
գրքում Ալա ամիսը սահմանել է որպես ծոմի ամիս, որը տևում է մարտի 
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2-ից մինչև մարտի 20-ը ներառյալ: Ծոմապահության ընթացքում հավա-
տացյալները պետք է արևածագից մինչև մայրամուտ հրաժարվեն 
սննդից, ջրից և ծխախոտից17: Բահաուլլահի աղոթքներում ծոմի համար 
նույնպես կա հատուկ աղոթք, որտեղ մասնավորապես ասվում է. «Տե՛ր 
իմ, ահավասիկ այն օրերը, որ Դու հրամայել ես Քո ծաոաներին պաս 
պահել: Երանավետ է նա, ով ամբողջովին պահպանում է պասը (իմա՝ 
ծոմը -Գ.Վ.) հանուն Քեզ հւ լիովին հրաժարվելով ամենից, Քեզանից բա-
ցի: Օգնիր ինձ և նրանց, ով Տեր, հնազանդվել Քեզ և հետևել Քո պատվի-
րաններին»18: 

Ըստ Շողի էֆենդիի ծոմի ժամանակահատվածը «... իր էությամբ 
խորհելու և աղոթքների ժամանակ է, հոգևոր վհրածննդի ժամանակաշր-
ջան, երբ հավատացյալը պետք է ձգտի իր ներքին կյանքում անհրա-
ժեշտ փոփոխությունների իրականացմանը, նրա հոգում ննջած հոգևոր 
ուժերի վերականգնման և ամրապնդման: Այսպիսով, իր իմաստով և 
նշանակությամբ ծոմը հանդիսանում է խորը հոգևոր օրենք: Ծոմը 
խորհրդանշական հիշեցում է եսասիրության և մարմնական ցանկութ-
յունների հաղթահարման անհրաժեշտության մասին»19: 

Ծոմից ազատվում են մինչև 15 և 70-ից բարձր տարիք ունեցողները, 
հղի և կերակրող կանայք, ծանր աշխատանք կատարողները, հիվանդ-
ները և ճամփորդողները : Շողի էֆենդին ավելացրել է, որ չնայած ճա-
նապարհորդության մեջ գտնվողները ազատվում են ծոմից, սակայն 
նրանք, ըստ իրենց ցանկության, կարող են ծոմ պահել: Նա նաև պատ-
վիրել է, որ աշխատանքի տեսակները, որոնք ենթադրում են ծոմից ազա-
տում, որոշի Արդարության համաշխարհային տունը21: 

Ծոմին հաջորդում է բահա ամիսը, որն ըստ բահայի օրացույցի տար-
վա առաջին ամիսն է: Ամեն ամսվա առաջին օրը նույնպես կոչվում է բա-
հա22: Բաբը 19 ամիսներին տվել է արաբերեն անուններ , որոնք արտա-
հայտում են Աստծո որոշ հատկանիշներ. 

1. Բահա (վեհություն) մարտի 21 - ապրիլի 8 
2. Ջալալ (փառք) ապրիլի 9 - ապրիլի 27 
3. Ջամալ (գեղեցկություն) ապրիլի 28 - մայիսի 
4. Ազամաթ (հիասքանչ) մայիսի 17 - հունիսի 4 
5. Նուր (լույս) հունիսի 5 - հունիսի 23 
6. Ռ-ահմւսթ (գթություն) հունիսի 24 - հուլիսի 12 
7. Քալիմւսթ (բառեր) հուլիսի 13 - հուլիսի 31 
8. Քամալ (կատարելություն) օգոստոսի 1 - օգոստոսի 19 
9. Ասմա (անուններ) օգոստոսի 20 - սեպտեմբերի 7 
10. Ի'զգա (զորություն) սեպտեմբերի 8 - սեպտեմբերի 26 
11. Մաշիիյա (կամք) սեպտեմբերի 27 - հոկտեմբերի 15 
12. Իլմ (գիտություն) հոկտեմբերի 16 - նոյեմբերի 3 
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13. Կուդրսւթ (ուժ) նոյեմբերի 4 - նոյեմբերի 22 
14. Կաուլ (խոսք) նոյեմբերի 23 - դեկտեմբերի 11 
15. Մասւսիլ (հարցեր) դեկտեմբերի 12 - դեկտեմբերի 30 
16. Շարաֆ (պատիվ) դեկտեմբերի 31 - հունվարի 18 
17. Սուլտան (տիրապետություն) հունվարի 19 - փետրվարի 6 
18. Մուլք (իշխանություն) փետրվարի 7 - փետրվարի 25 
Նշանակովի օրեր փետրվարի 26 - մարտի 1 
19. Սլա (վսեմություն) մարտի 2 - մարտի 20: 
Շաբաթվա յուրաքանչյուր օրը ևս ունի իր անվանումը24, որը նույն-

պես Աստծո որոշ հատկանիշների բնութագրումն է. 
Երկուշաբթի՝ Քամսղ (կատարելություն) 
Երեքշաբթի՝ Ֆադըլ (գթասրտություն) 
Չորեքշաբթի՝ Ադըլ (արդարություն) 
Հինգշաբթի՝ Իսթիջլալ (վեհություն) 
Ուրբաթ՝ Իսթիկլալ (անկախություն) 
Շաբաթ՝ Ջալսւլ (փառք) 
Կիրակի՝ Ջամալ (գեղեցկություն) 
Հետաքրքրական է, որ բահայիների օրը սկսվում է արևամուտից և տ-

ևում մինչև հաջորդ օրվա մայրամուտը25: 
Բահա ամսվա առաջին օրը՝ մարտի 21-ը, բահայիների Նոր տարին է՝ 

Նովրոպը: Բւսհաուլլահը «Քիթաբ-ի-Ակդասում» այդ օրվա մասին գրում է. 
«Երջանիկ է նա, ով մտնում է Բահա ամսվա առաջին օրը... ճշմարտա-
պես, այս օրը բոլոր ամիսների պսակն ու նրանց ակունքն է, օր, երբ կյան-
քի շունչը փչում է յուրաքանչյուր արարչագործության վրա: Անսահման 
երջանիկ է նա, ով ողջունում է այն փայփ և ուրախության մեջ»26: Նա նաև 
Նովրուգին նվիրված աղոթք ունի. «Գովք Քեզ, օ' իմ Աստված, այն բանի 
համար, որ Նովրուգը ղարձրեցիր տոն բոլոր նրանց համար, ովքեր պաս 
(իմա՝ ծոմ-Գ.Վ.) են պահում հանուն Քո սիրո եւ ովքեր ձեռնպահ են մնում 
այն ամենից, ինչը հակառակ է Քեզ: Թո՛ղ, ո՛վ Աստված, Քո սիրո հուրը և 
Քո կողմից սահմանված պասի (իմա՝ ծոմ-Գ.Վ.) տապը բոցավառի 
նրանց՝ հանուն Քո Գործերի և արթնացնի՝ գովերգերս, և հիշատակելու 
Քեզ»27: 1997թ. Երևանում տպագրված Արամ Մարգսյանի «Հոգևոր 
ճնշման ճիրաններում» գրքում հեղինակը գրել է, որ բահայիների տարին 
սկսվում է մարտի 19-ից , սակայն ինչպես արդեն նշել ենք, այն սկսվում է 
մարտի 21-ից՝ գարնանային գիշերահավասարից: 

Բահայական հավատում գոյություն ունեն 9 սուրբ օրեր29, որոնց ըն-
թացքում չպետք է աշխատել և օրը նվիրել աղոթքներին և սուրբ գրութ-
յունների ընթերցանությանը. 

1. Նոր տարի (Նովրուգ) մարտի 21 
2. Ռիդվանի առաջին օր ապրիլի 21 
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3. Ռիդվանի իններորդ օր ապրիլի 29 
4. Ռիդվանի տասներկուերորդ օր մայիսի 2 
5. Բարի հայտնության օր մայիսի 23 
6. Բսւհաուլլահի հ ա մ բ ա ր ձ մ ա ն օր մայիսի 29 
7. Բաբի նահատակության օր հուլիսի 9 
8. Բաբի ծննդյան օր հոկտեմբերի 20 
9. Բսւհաուլլահի ծննդյան օր նոյեմբերի 12: 
Ի հիշատակ Աբդուլ-Բահայի նշվում է ևս երկու տարելից30, չնայած 

այդ օրերին աշխատանքը չի դադարեցվում. 
Պատգամի օր նոյեմբերի 26 
Աբդուլ-Բահայի մահվան տարելից նոյեմբերի 28: 
Նովրուգը, Ռիդվանը (Ռիդվանի առաջին, իններորդ և տասներկուե-

րորդ օրերը), Բաբի և Բսւհաուլլահի ծննդյան օրերը, ինչպես նաև Բաբի 
հայտնության օրը, որը համընկնում է Աբդուլ-Բահայի ծննդյան օրվան, 
բահայիների համար հանդիսանում են մեծ ուրախության և տոնի օրեր: 
Բաբի նահատակման, ինչպես նաև Բսւհաուլլահի և Աբդուլ-Բահայի 
համբարձման օրերը ամեն տաբի նշվում են հավաքույթներով, կարդաց-
վում են աղոթքներ և հատվածներ սուրբ գրություններից: 

Հրաչյա Աճաոյանը «Կյանքիս հուշերում» գրքում մի փոքր անդրա-
դարձել է բահայիների տոմարին և գրել, որ բահայիների տոներից մեկը՝ 
Բաբի հայտնության օրը, 1844թ. մայիսի 23-ը, զուգադիպում է Բեհսւ-Ռւլ-
լահի ծննդյան օրվան3 : Սակայն Բաբի հայտնության օրը համընկնում է 
ոչ թե Բսւհաուլլահի, այլ նրա որդու և գործի շարունակողի՝ Աբդուլ Բա-
հայի ծննդյան օրվան: Ա. Սարգսյանը նույնպես իր վհրոնշյալ գրքում 
գրում է, որ բահայիների տոներից մեկը՝ Բսւհաուլլահի ծննդյան օրը, 
նշվում է մայիսի 23-ին32, սակայն, ինչպես արդեն նշեցինք, մայիսի 23-ը 
Բաբի հայտնության և Աբդուլ Բահայի ծննդյան օրն է, իսկ Բսւհաուլլա-
հի ծննդյան օրը 1817թ. նոյեմբերի 12-ն է: Ըստ Ա. Սսւրգսյանի, բահայի-
ների տոներից աոաջինը սկսվում է ապրիփ 24-ին33, սակայն բահայինե-
րի մեծագույն տոնը՝ Ռիդվանը, սկսվում է ոչ թե ապրիփ 24-ին, այլ ապ-
րիփ 21-ին: «Իրանագիտության հարցեր» ժողովածուում Հ. Փահլևանյա-
նը «Բաբիզմը որպես իմպերիալիզմի գաղափարախոսություն»34 իր հոդ-
վածում գրում է, թե Բահաուլլահը 1867թ. է իրեն հայտարարում այն նոր 
մարգարեն, որի հայտնությունը գուշակել էր Բաբը, ինչը գուցե վրիպակի 
արդյունք է: Ինչպես արդեն նշել ենք, Բսւհաուլլահն իր առաքելության 
մասին հայտնել է 1863թ. Բաղդադի Ռիդվան այգում: Վերապատվելի 
Հերըլտ Հասեսյանն իր «Աղանդներ՝ քրիստոնէական ճշմարտութեան 
պրիսմակէն» (Բեյրութ, 1992) գրքի բահայականության վերաբերյալ 
գլխում գրում է, որ Բաբի իսկական անունը Սիրզա Հուսեյն Ափ35 է, այ-
նինչ դա Բսւհաուլլահի անունն է, իսկ Բաբի անունը Սհյեդ Ափ Մոհամ-
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մսւդ է: Նա շփոթել է նաե Բաբի ծննդյան թիվը ե վայրը, նշելով 1817թ. 
Թեհրսւն36: 1817թ. Թեհբանում ծնվել է Բահաուլլսւհը, իսկ Բաբը ծնվել է 
1819թ.' Շիրազում: 

Բահայիների մեծագույն տոնը Ռիդվանն է, այսինքն այն տասներկու 
օրերը, որոնց ընթացքում Բւսհաուլլահն ավետեց իր առաքելության մա-
սին: Բահաուլլահն իր ավետումն անվանել է «Բարձրագույն երանութ-
յան օր»37 և այն ամեն տարի նշվում է որպես 12-օրյա Ռիդվանի տոն, ո-
րը Շուփ էֆենդին անվանել է «բահայի տոներից ամենասուրբը ե նշա-
նակալիցը»38: Այս տոնի ընթացքում են տեղի ունենում բահայիների 
Հոգևոր ժոդովների ընտրությունները: 

Բահայական օրացույցի յուրաքանչյուր ամսվա առաջին օրը բանա-
յին երը հավաքվում են և նշում 19-րդ օրվա տոնակատարությունը, որը 
կազմում է բահայիների վարչական կարգի մի մասը: 

Բաբը «Բայան» գրքում այս հանդիպումների մասին գրել է, որ հավա-
տացյալները 19 օրը մեկ անգամ պետք է հավաքվեն, որպեսզի ցուցաբե-
րեն հյուրասիրություն և բարեկամություն39: 

Աբդուլ-Բահան գրել է, որ «եթե այս տոնակատարությունը անցկացվի 
ինչպես հարկն է, ապա 19 օրը մեկ անգամ բարեկամները հոգեպես կվե-
րածնվեն ե կօժտվեն ուժով, որը տրվում է ի վերուստ»40: Շոդի էֆենդին 
19-րդ օրվա տոնակատարությունը վերածեց հավատի ինստիտուտի և 
նրա հոգևոր և հասարակական (սոցիալական) մասերին ավելացրեց 
նաև վարչական մասը, որի ժամանակ անցկացվում են խորհրդակցութ-
յուններ41: 

Ամբողջ տոնը բաղկացած է երեք մասերից: Աոաջին մասում կար-
դացվում են աղոթքներ ե հատվածներ բահայիների սուրբ գրվածքներից, 
ինչպես նաև այլ կրոնների սուրբ գրքերից՝ օրինակ Աստվածաշնչից, 
Ղուրանից42: Սակայն հետագայում Շոդի էֆենդին նշում է, որ քանի որ 
հավատացյալները հավաքվում են միասին ավեփ խորը հասկանալու ի-
րենց հոգևոր ուսմունքը, նախընտրելի է տոնի աղոթքի մասում ընթերցել 
հատվածներ բահայի հավատքի սուրբ գրվածքներից 3: Ինչպես աղոթքի 
մասում, այնպես էլ տոնի մյուս բաժիններում կարող են հնչել երաժշ-
տություն, Բաբի, Բահաուլլահի և Աբդուլ-Բահայի գրվածքների հիման 
վրա գրված երգեր44: Երկրորդ մասում բոլոր հավատացյալները քննար-
կում են համայնքի գործերը, անցկացնում խորհրդակցություն: Նրանք 
կարող են առաջարկներ անել, հարցեր տալ: Տեղական Հոգևոր ժողովի 
ներկայացուցիչը ներկայացնում է իրենց ընդունած որոշումները, կար-
դացվում են Արդարության համաշխարհային տան ուղերձները և նա-
մակները: Տեղական Հոգևոր ժողովի գանձապահը ներկայացնում է հաշ-
վետվություն, որից հետո կատարվում է գաղտնի հանգանակություն, որը 
գրանցվում է և օգտագործվում համայնքի կարիքների համար: Եզրւս-
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փ ա կ ի չ մասը նվիրվում է հյուրասիրությանը և ընկերների հետ շփմանը: 
Կ ա ր ո ղ են ցուցադրվել փոքրիկ ներկայացումներ, կ ա զ մ ա կ ե ր պ վ ե լ խ ա -
ղեր և ա յ լ զվարճություններ: 

Սկզբնապես 19-րդ օրվա տոնակատարությունը նախատեսված էր 
միայն բահայիների համար, քանի որ ոչ բահայիների մասնակցությունը 
հատկապես նրա խորհրդակցական մասին, հակասում էր վարչական 
կառույցի գործունեությանը, որի համաձայն ոչ բահայիները չեն հրա-
վիրվում տոնակատարությանը45: Սակայն հետագայում Արդարության 
համաշխարհային տունը Ավստբափայի Ազգային հոգևոր ժոդովին ուղ-
ղած իր նամակում գրում է, որ «Եթե ոչ բահային այդուհանդերձ ներկա է 
գտնվում տոնին, ապա չի կարելի խնդրել նրան թողնել հանդիպումը, 
ընդհակառակը, Հոգևոր ժողովը պետք է չեղյալ հայտարարի տոնի 
խորհրդակցական մասը և հյուրընկալությամբ ողջունի ոչ բւսհայուն»4: 
Այսպիսով, քանի որ այս տոնը համայնքի փակ, ներքին իրադարձություն 
է, ոչ բահայիները չեն կարող մասնակցել խորհրդակցական մասին, իսկ 
մյուս երկու մասերին՝ հոգևոր և հասարակական, կարող են մասնակցել: 

Այն բահայիները, որոնք պատկանում են ուրիշ համայնքի, սակայն 
հյուր են այս տոնին, կարող են մասնակցել երեք մասերին, սակայն 
քվեարկելու իրավունք չունեն: 

Շողի էֆենդին իր նամակներից մեկում 19-րդ օրվա տոնակատա-
րության հաճախումը պարտադիր չի համարում, սակայն նշում է, որ այն 
շատ կարևոր է, և յուրաքանչյուր հավատացյալ իր մասնակցությունը 
այդպիսի հանդիպումներին պետք է համարի «իր պարտքն ու առավե-
լությունը»47: Նա այս հանդիպումների նշանակության մասին գրում է, որ 
դրանք «...ոչ միայն հոգեկան ազդեցություն են ցուցաբերում, այլև հան-
դիսանում են կենսական անհրաժեշտ միջոց պահպանելու սերտ և 
մշտական կապ տեղական համայնքի հավատացյալների, ինչպես նաև 
հավատացյալների և նրանց ընտրական մարմնի անդամների միջև»48: 

Տոնակատարության անցկացման համար ընտրվում է նախագահ, ո-
րը կարող է լինել 21 տարեկանից բարձր յուրաքանչյուր հավատացյալ: 
Նույնիսկ այս տոնակատարության ամեն մի մասի համար կարող են 
ընտրվել տարբեր նախագահներ: Այս հանդիպումներն անցկացնելու 
համար պատասխանատու է Տեղական հոգևոր ժողովը 9, և այն վայրում, 
որտեղ չկա Տեղական հոգևոր ժողով, 19-րդ օրվա տոնակատարությունը 
պաշտոնական վարչական նշանակություն չի ունենում և հավատացյալ-
ները կարող են մասնակցել մոտակա վայրում գտնվող Տեղական հոգևոր 
ժողով ունեցող համայնքում տեղի ունեցող տոնակատարությանը: Հայ-
ֆայում՝ Արդարության համաշխարհային տանը, պաշտոնապես այս 
հանդիպումները տեղի չեն ունենում, քանի որ այնտեղ Տեղական հոգևոր 
ժողով չկա: 
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Հայաստանում 1992թ. նույնպես կազմավորվել է բահայիների հա-
մայնք, որը 1994թ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր կրոնի գործերի պե-
տական խորհրդում գրանցվել է որպես «Երևանի բահայիների հա-
մայնք», այնուհետև «Հայաստանի Բահայիների համայնք» անվամբ 
գրանցվել է 1996, 1998 և2000թթ.: 

Հայաստանի բահայիների թիվը ըստ Ազգային Հոգևոր ժողովի կողմից 
ներկայացվող տվյալների 1998թ.՝ 210, 1999թ.՝ 500, 2000թ.՝ 452, 2001թ.՝ 
350-400: Ի դեպ, համայնքում բացի հայերից կային նաև Հայաստանի ո-
րոշ ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ: 2000թ. Հոգևոր 
ժողովների ընտրություններում ընտրվել է 23 Տեղական Հոգևոր ժողով 
(1997թ.՝ 17): 2001թ. ապրիփ 21-ի ընտրություններին ընտրվել է 15 Տեղա-
կան հոգևոր ժողով (Երևան, Գյումրի, Ապարան, էջմիածին, Արմավիր, 
Ստեփանավան, Արթիկ, Գորիս, Կապան, Թափն, զԱրդանիշ, գ.Ոտուտ, 
գ.Մհփք, գ.Բերքաոատ, գ.Նիգավան): 2002թ., ըստ մեր դիտարկումների, 
համայնքը զգափորեն կրճատվել է և ընտրվել է 5 Տեղական Հոգևոր ժողով 
(Երևան, Գյումրի, Ապարան, Արմավիր, Ստեփանավան): 

Հայաստանի բահայիները, ինչպես աշխարհի իրենց հավատակից-
ները, նույնպես նշում են բահայական վերոնշյալ տոները և սուրբ օրերը: 

VARDANYAN GOHAR 

T H E BAHAI 'S CALENDAR, H O L Y DAYS AND 
N I N E T E E N DAY F E A S T 

(Summary) 

The world religions such as Christianity, Buddism and Islam have their own 
calendars. One of the modern religions - Baha'i faith, has also created its own 
calendar by which about 6.S - 7 million Bahais are led. The Baha'i faith has originated 
in Iran in 19-th century by Baha'u'Ilah, one of the followers of Bab. 

According to the new calendar established by Bab /which is known as Badi or 
Baha'i calendar/ the year is comprised of 19 months, each month is comprised of 19 
days. There are 9 holy days in Baha'i faith. On each first day of the month the Bahais 
meet and celebrate the Nineteen Day Feast. 

In 1992 the Armenian Baha'i community was emerged in Armenia. The Bahais of 
Armenia Hke the other followers of the Bahai faith in the world also celebrate the 
Bahai feasts and holy days. 
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ՅԱԶԸՃՅԱՆ Q-ԵՎՈՐԳ-

Հ Ա Յ - Ք Ր Դ Ա Կ Ա Ն Հ Ա Ր Ա Բ Ե Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր Ը 
Կ Ա Ր Ս Ի Ն Ա Հ Ա Ն Գ Ո Ւ Մ 1 9 1 9 - 1 9 2 0 Թ Վ Ա Կ Ա Ն Ն Ե Ր Ի Ն 

Հայաստանի աոաջին հանրապետության քաղաքականությունն իր 
օտարազգի քաղաքացիների նկատմամբ բավարար չափով չի ուսումնա-
սիրվել: Բացառություն են հանրապետության թուրք ե թաթար (ադրբե-
ջանցի) քաղաքացիների հետ առնչված իրադարձություններին նվիրված 
ուսումնասիրությունները: 

1878 թվին, Սան Մտեֆանոյի ե այն վերանայած Բեռլինի վեհաժողո-
վի արդյունքով տիրանալով Կարսի մարգին, ցարական Ռուսաստանը 
որդեգրեց ժողովրդագրական այլ քաղաքականություն: Արգելելով հայե-
րի ե մուսուլմանների ներհոսքերը մարզի տարածք, այս իշխանություն-
ներն անցան մարզն արագորեն ռուսականացնելու ակտիվ քաղաքակա-
նության, որպես նախապատրաստություն այս ուղղությամբ Օսմանյան 
կայսրության մյուս տարածքներ ու «տաք ջրեր» ռուսական հեոագնա 
ծրագրերի: Մարզում, մասնավորաբար՝ Ալհքսանդրապոլ-Կարս-Մարի-
ղամիշ երկաթուղու և խճուղու անմիջական մոտակայքում, ռուսական 
տիրապետության 40 տարիների ընթացքում հայտնվեցին ռուս մոլոկան 
աղանդավորների շուրջ 40 գյուղեր՛, Նովո-էստոնկա գյուղում հաստատ-
վեցին վերաբնակիչներ էստոնիայից: Այսպիսով, մարզի բնակչության 
ազգային խճանկարը դարձավ է՛լ ավեփ խայտաբղետ: Մարզում Առա-
ջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին ապրում էին բազմա-
հազար հայեր, քրդեր, թաթարներ, թուրքեր, կարափափախներ, ռուսներ, 
հույներ, փոքր քանակով՝ նաև թուրքմեններ , վրացիներ, աջարնեբ, լա-
զեր, հրեաներ, էստոնացիներ և այլ ազգությունների ներկայացուցիչներ: 
Ռուսաստանի 1909թ. մարդահամարի համաձայն, Կարսի մարզում ապ-
րում էր 364,700 հոգի, որոնցից 131 հազարը (35,9%) թուրքախոս ժողո-
վուրդների էին պատկանում, հայերը կազմում էին 91 հազար (25,3%), 
իսկ ռուսները՝ 35 հազար (9,6%)3: Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսին 
ՀՀ պատվիրակության ներկայացրած մի հուշագրում, հիմնվելով Ռու-
սաստանի 1915 ե. 1917 թվականների պաշտոնական վիճակագրություն-
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ների վրա, հայտնվում է, որ Կարսի նահանգում ապրում են 123,170 հա-
յեր, 158,804 մուսուլմաններ, 4,231 վրացիներ և 118,100 այլազգիներ4: 

1918թ. փետրվարին, թուրքերը շարժվեցին դեպի արևելք: Հայկական 
փոքրաթիվ ուժերը չկարողացան աոաջքն աոնել թուրքական հարձակո-
ղականին: Ապրիփ 12-ի կեսօրին, Անդրկովկասյան Սեյմի կառավարութ-
յան նախագահ, վրացի մենշևիկ Չխենկելու հրամանով, հայկական կոր-
պուսը առանց մարտի թողեց Կարսը և նահանջեց: Հետևեց քաղաքի և 
նահանգի հայ ազգաբնակչության, նաև հույների և առհասարակ բոլոր 
քրիստոնյաների գաղթը դեպի Արևելյան Հայաստան, Վրաս տան և Հյու-
սիսային Կովկաս: 1919 թվին Փարիգի կոնֆերանսին ՀՀ պատվիրակութ-
յան ներկայացրած մի փաստաթղթի համաձայն, միայն Կարսի շրջանից 
գաղթել են «շուրջ 120,000 հայեր» : 

1918 թ. հունիսի 4-ի Բւսթումի պայմանագրով, ՀՀ-ը Օսմանյան կայս-
րությանը զիջեց Կարսի նահանգն ամբողջությամբ: Պայմանագրի հա-
վելվածում, մարզից գաղթածներին իրավունք էր տրվում մեկ ամսվա ըն-
թացքում վերադառնալ իրենց տուն ու տեղին: Հասկանալի է, որ այս «ի-
րավունքը» հայ գաղթականների համար սոսկ հռչակագրային բնույթ ու-
ներ: 

Աոաջին աշխարհամարտում թուրքերի պարտությունից հետո, Կար-
սի նահանգում հաստատվեցին բրիտանական իշխանություններն ու 
զորքերը: Զորահրամանատար Շյուքրի փաշայի անմիջական մասնակ-
ցությամբ, նահանգի թուրքերը, քրդերն ու ռուս մոլոկանները կազմեցին 
«Ազգային խորհուրդ»՝ «Սիըի շուրա», որը «կառավարում էր» ինքնահռ-
չակ «Հարավ՜արևմտյան հանրապետությունը»: 1919 թ. սկզբից, ՀՀ կա-
ռավարությունը բանակցություններ վարեց բրիտանացիների հետ՝ նա-
հանգը ՀՀ-ին կցելու նպատակով: Բրիտանացիք չեին շտապում, նրանք 
հայերին չեին վստահում՝ նրանց ռուսասեր կամ ռուսամետ համարելով: 
Խնդիրը բարդանում էր նրանով, որ Կարսի նահանգի հյուսիսային 
շրջանների նկատմամբ տարածքային հավակնություններ ուներ Վրսւս-
տանը6: 1919 թ. հունվարի 8-ին, Արևելյան Անդրկովկասում բրիտանա-
կան գեներալ Ֆ. Ուոկկերի և ՀՀ արտգործնախարար Ս. Տիգրանյանի 
միջև կնքվեց Կարսի նահանգի մասին մի համաձայնություն, որի 10-րդ և 
11-րդ կետերը վերաբերում էին ոչ-հայ բնակչության կառավարման ձ-
ևին. նշվում էր, որ «մահմեդականները վախենում են հայկական վար-
չությունից, հետևաբար, անհրաժեշտ է գործել զգուշությամբ և ցրվել ա-
մեն վախ ցույց տալու համար, որ հայերը ընդունակ են մոռանալու ցե-
ղային նախապաշարումները, երբ որ իշխանության գլուխ են կանգ-
նում»7: ՀՀ-ի կողմից Կարսի քաղաքացիական նահանգապետ նշանակ-
վեց վարչական Հմուտ և փորձառու գործիչ Ստեփան Ղորղանյանը: 
Հայ-բրիտանական միացյալ զորքերը, առանց զինյալ դիմադրության 
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հանդիպելու, 1919 թ. ապրիլի 24-ին մտան Կարս: Չորս օր հետո, քաղա-
քում ամբողջ իշխանությունը փոխանցվեց հայերին: Մայիսի 9-ին հայ-
կական զորքերը մտան ռազմավարական նշանակության Մհրդհնեկ հու-
նաբնակ գյուղը, իսկ ամսի 13-ին՝ Օլթի և Կաղզվան: «Քրդերն ու թուրքե-
րը ընդունեցին նրանց աղ ու հացով» : 

Այսպիսով, Կարսի ամբողջ մարգը, բացի Օլթիի գավառի արևմտյան 
մասից, անցավ ՀՀ գերիշխանության տակ: Մկսվեց հայ գաղթականների 
զանգվածային տունդարձը: Խանդավառված մոտակա տունդարձի հե-
ռանկարով, Կարսի նահանգ տեղափոխվեց արևմտահայ գաղթականնե-
րի մի զգալի մասը: 1919 թ. երկրորդ կեսին, ըստ ՀՀ պատվիրակության 
ներկայացրած մի վիճակագրության, Կարսի նահանգում ապրում էր 
շուրջ 404 հազար մարդ, որից մոտ 160 հազարը՝ մուսուլմաններ, նրանց 
թվում՝ 55 հազար մուսուլման քրդեր9: 

Ազատագրելով Կարսի նահանգը, ՀՀ-ը ժառանգեց նաև նահանգում 
ազգամիջյան բարդ, հաճախ և թշնամական հարաբերությունները, ո-
րոնք հարկավոր էր կարգավորել և լծվել խաղաղ, շինարարական աշ-
խատանքի: Հակառակ այս ուղղությամբ նահանգապետ Մտ. Ղորղան-
յանի հետևողական ջանքեբի, մինչև նահանգի անկումը 1920 թ. հոկտեմ-
բերի վհրջին-նոյհմբհրի սկզբին, ՀՀ-ին չհաջողվեց լուծել այս ծայր աս-
տիճան դժվար խնւփրը: 

Նահանգում հայ-քրդական հարաբերությունների վատացման տեղիք 
տվին առաջինը քրդերը: Եթե ցարական իշխանությունը կարողանում էր 
երկաթե բռունցքով խաղաղ հարաբերություններ պահպահել այս երկու 
ժողովուրդնհբի միջև, ապա՝ 1918 թ. սկզբին, թուրքական հարձակման 
ժամանակ, քրդական հրոսակախմբերը մեծ աշխուժություն ցուցաբերե-
ցին հայոց և հույների ունեցվածքը թալանելու և նրանց կոտորելու գոր-
ծում10: Քրդերը մեծ թիվ էին կազմում նաև Ջավիդ բեյի 11-րդ դիվիզիայի 
կազմում, որը 1918 թ. մայիս-հունիսին հայոց ահավոր կոտորածներ ի-
րագործեց Լոռու և Փամբակի շրջաններում11: Թարմ էր նաև Մեծ եղեռնի 
իրագործման մեջ քրդերի ակտիվ մասնակցության հիշատակը: Հասկա-
նալի է, որ հայերը քրդերից դաժան վրեժ էին լուծելու, որն էլ փոխվրեժ էր 
առաջ բերելու, և այսպես շարունակ: Արդեն 1918թ. առաջին կեսին, նա-
հանջող հայերն ու հարձակվող թուրքերն ու քրդերը դաժանորեն կոտո-
րեցին հակառակորդի խաղաղ բնակիչներին՛ : 

Հասկանալի ու արդարանալի է, որ 1919 թ. կեսերից տուն դարձող 
գաղթականները ւցված լինեին վրեժի զգացումներով: Անարդարանալին 
և ՀՀ-ի համար նույնիսկ ողբերգական հետևանքների առաջնորդողը, սա-
կայն, վրիժառության պիտակի տակ հայ բաշիբոզուկների կատարած 
բռնություններն ու կամայականություններն էին: Այս մասին կան բազ-
մաթիվ վկայություններ՛3: 
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Ալ. Խատիսյան, որի վարչապետության օրոք իրականացվեց Կարսի 
մարգի կցումը Հայաստանի Հանրապետությանը, մարզում ՀՀ իշխա-
նությունների հետապնդած «չորս գլխավոր նպատակներից» երրորդն է 
հիշատակում «խաղաղեցնել բնակչության մուսուլման տարրը և հաշ-
տեցնել զայն քրիստոնյա զանգվածին հետ»14: 

ՀՀ-ը ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ չուներ հստակ 
քաղաքականություն: Կարսի նահանգում, տեղական ոչ-հայ տարրերի 
նկատմամբ ևս չկար պետական հստակ քաղաքականություն: Հայկա-
կան իշխանության հաստատումից մինչև Կարսի անկման օրը, ՀՀ քա-
ղաքացիական և զինվորական իշխանությունների միջև Կարսի նահան-
գում գոյություն ունեին թշնամության հասնող հակամարտություններ, ո-
րոնցում կարևոր տեղ էր զբաղեցնում այլազգի տարրերի նկատմամբ 
վարվելիք քաղաքականության ուղղվածությունը: Երկու կողմերի բևեռ-
ներն էին՝ մի կողմից նահանգապետ Ստեփան Ղորղանյանը, մյուս կող-
մից՝ Կարսի բերդապետ, գեներալ-լեյտենանտ Դսւնիել բեգ Փիրումյանը 
և նահանգի զորամիավորումների անմիջական հրամանատար գենհրալ-
մայոր Հովսեփյանը: Իսկ Հայ հեղափոխական դաշնակցության տեղա-
կան գործիչների մի մասը հակվում էր այս, մյուս մասը՝ այն խմբին: Այս 
երկվությունը ճակատագրական եղավ ամբողջ նահանգի համար: 

Ստեփան Ղորղանյանը հակված էր խաղաղ միջոցներով, ուժի ցու-
ցադրումով, բայց ոչ այն անպայմանորեն գործադրելով սիրաշահել նա-
հանգի մուսուլման բնակչությանը, և, մասնավորաբար, քրդերին15: Ղոր-
ղանյաճին հակառակ, նրա իսկ բնորոշումով, «ջարդել-փշրելու» քաղա-
քականության կողմնակից էին և դա կիրառում էին նահանգի հայկական 
զորամիավորումների բարձրաստիճան սպաները: 

Կարսի նահանգում հայ-քրդական հարաբերությունները ունեցել են 
հիմնականում տնտեսական բովանդակություն: Քրդերը բնակվում էին 
լեռնային շրջաններում ու առավելապես զբաղվում անասնապահութ-
յամբ: Նրանց տնտեսական գործընկերները եղել են հիմնականում հայե-
րը: «Կարսհցի բոլոր հայերը կապված էին նահանգի բոլոր նշանավոր 
քրդերի հետ բազմաթիվ գործնական, տնտեսական, առևտրական կա-
պերով»16: Սինչև Առաջին աշխարհամարտը, «հայերի խաշնարած 
տնտեսությունը գտնվում էր բացառապես քրդերի ձեռքում»17: Հայերն ի-
րենց տավարը քրդերին «յուղով կտային», այսինքն՝ աշունը նրանց 
հանձնած իրենց անասուններին հետ էին վերցնում նորածին ձագերի 
հետ՝ խնամող քրդերին թողնելով այս ժամանակահատվածում ստաց-
ված յուղը (կարագը): Քրդերի մրցակիցներն էին գյուղական շրջաննե-
րում ապրող, անասնապահությամբ և մեղվաբուծությամբ զբաղվող հույ-
ները: Այս մրցակցությունը 1918-1920 թվականներին վերաճեց թշնա-
մության և փոխադարձ կոտորածների ու թալանի: 
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1919-1920թթ. Կարսի նահանգում հայ-քրդական հարաբերություննե-
րի վրա իրենց կնիքն էին դրել նաև մինչ այդ թվականները նահանգում 
թուրք-քրդակսւն, ռուս-քրդական և վրացա-քրդական հարաբերություն-
ները: Թե' թուրքերը և թե՛ վրացիները միշտ կեղեքել են քրդերին, նրանց 
համարել երկրորդ կարգի մարդիկ, և շահագործհլ նրանց, հաճախ դիմե-
լով նույնիսկ բռնությունների: Ռուսները ևս շահագործում էին քրդերին, 
սակայն միաժամանակ աշխատում էին սիրաշահել նրանց՝ Անատոլիա-
յի խորքերը իրենց հետագա հառսւջխաղացման ծրագրերին ծառայեց-
նելու համար սահմանի երկու կողմերում ապրող քրդերին: Այսուհան-
դերձ, քրդերը այդքան էլ գոհ չեին ռուսական իշխանություններից: 

Հետևաբար, քրդերը հույս ունեին, որ հայկական իշխանությունը 
վերջ կտա իրենց նկատմամբ նախորդ իշխանությունների արհամարհա-
կան կամ թշնամական վերաբերմունքին, սակայն տեգի ունեցավ ճիշտ 
հակառակը, ինչպես պիտի տեսնենք: 

Հայ-քրդական հարաբերությունների բնականոնացմանն էր նպատա-
կամիտված 1919 թ. ամռանը Երևանում ստեղծված հատուկ մարմինը՝ 
քրդերի պետքերը հոգալու համար, նախատեսվում էր հանրապետութ-
յան քրդաշատ վայրերում, հատուկ քրդերի համար բացել դպրոցներ, հի-
վանդանոց, դեղատուն, սպառողական խանութ և այլն: Այդ մարմնին 
անդամակցում էին երիտասարդ իրավաբան Պարույր Լևոնյանը (Աշուղ 
Ջիվանու որդին) և քրդագետ Լագոն: Սակայն, ծրագիրը ձախողվեց, քա-
նի որ կառավարությունը միջոցներ, փող չուներ : 

Քրդերի նկատմամբ նահանգապետ Ղորղանյանի բարյացակամ քա-
ղաքականությունը դրսևորվում էր բազմաթիվ առիթներով, նա ազդեցիկ 
քրդերի պաշտոնների էր նշանակում, մի քանիսին շնորհում զենք կրելու 
իրավունք և այլն: Նա ծրագրել էր նահանգի քուրդ երևեփների գլուխն 
անցած, հատուկ գնացքով նրանց տանել Երևան, ներկայացնել կառա-
վարությանը և վերջինիս կողմից նրանց պատիվների արժանացնել: Այս 
ծրագիրը տապալվեց 1920 թ. մայիսյան բոլշևիկյան խռովությունների 
պատճառով'9: 

Նահանգապետ Ղորղանյանը նույնիսկ փորձեր է արել կապեր հաս-
տատելու սահմանից այն կողմ գտնվող քրդական աշիրաթապետերի 
հետ, այդպիսի հանձնարարություններով մարդիկ ուղարկել Ալաշկերտ, 
Վան և Կաբին, ու այդ մասին իմւսց տվել ներքին գործերի նախարարին: 
Դրանով, Ղոբղանյանն աշխատում էր բարենպաստ պայմաններ ստեղ-
ծել արևմտահայ տարագիրների հայրենի եզերք վերադարձի համար: 
«Բայց պետք չկա ասելու,- գառնությամբ գրում է նա,- որ այդ բարդ և 
մեծ գործը պահանջում էր մեծ միջոցներ և բազմաթիվ ինտեփգենտ ու-
ժեր, որ չուներ մեր կառավարությունը»20: 
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Ղորղանյանն աշխատեց հանրապետության շահերին ծառայեցնել 
նաև այսպես կոչված «հաչող քրդերի» աղանդին2, որը վերահայտնվել 
էր Կարսի նահանգի Կաղզվանի գավառում: Ղորղանյանը, գավւսոա-
պետ Պալյանի միջոցով կապ հաստատեց աղանդի ղեկավար շեյխ 
Հյուսնիի հետ' քրդության մեջ «լոյալ, հանգիստ և մեզ բարեկամ մթնո-
լորտ ստեղծելու» նպատակով22: Այս մասին նահանգապետը ծածկագր-
ված գաղտնի զեկուցում է ուղարկում Երևան, բայց կառավարությունից 
ոչ միայն այս ծրագրի համար փող, միջոցներ և հրահանգներ, այլ նույ-
նիսկ պատասխան չի ստանում և ծրագիրը տապալվում է23: 

Սի քիչ մանրամասն ներկայացնենք նահանգում հայ-քրդական հա-
րաբերությունները էականորեն բարելավելու և ՀՀ-ի նկատմամբ քրդերի 
հավատարմությունը ամրապնդելու միտված, Ստ. Ղորղանյանի երեք 
այլ նախաձեռնությունները: 

1. Պաշտոնական մեծ շքախմբի ուղեկցությամբ վարչապետ Ալ. Խա-
տիսյանի այցելությունը Կարսի նահանգ' 1919 թ. նոյեմբերի 2-ից 6-ը: 
Նահանգապետի և իր շքախմբի հետ, վարչապետը այցելեց նաև քրդաբ-
նակ շրջաններ, եղավ Սարիղամիշում, Կաղզվանում, Մերդենեկում և Աբ-
դահանում: ժուլովուրդը, մասնավորաբար քուրդ ազգաբնակչությունը, 
բացառիկ պատիվներով ընդունեց նրանց: Նահանգապետի առաջար-
կությամբ, վարչապետը հայկական բանակի սպայական ուսադիրներ և 
Փնվորական կոչումներ շնորհեց մի քանի քուրդ երևելիների, ինչը մեծ 
գոհունակությամբ ընդունվեց քրդերի կողմից: Այդ երևելիների շարքին էր 
Կաղզվանի շրջանում բնակվող կասկանցի (զիլանցի) աշիրեթի պետ Հա-
սան բեգը, որը շքախմբին դիմավորել էր 200 ձիավորներով և արժանա-
ցել հայկական սպայության երկրորդ աստիճանին : Վարչապետը 
«հանձնարարեց նահանգապետին մի գումար նվիրաբերել երաշտից 
վնասված մի երկու քուրդ գյուղերի»25: 

2. Նախիջևանցի թաթար Իբրահիմ Կւսդիմովի նշանակումը Արդա-
հանի գավառապետի պաշտոնին: Կւսդիմովը, շատ չանցած, ամուսնա-
ցավ մի քրդուհու հետ, իրեն շրջապատեց քուրդ հեծյալ թիկնապահներով 
և զանազան այլ ձևերով սիրաշահեց գավառի քրդությանը: Կադիմովը 
կարևոր դեր ունեցավ գավառում մեծ ազդեցության տեր, վրացական շա-
հերի պաշտպան, աջարացի Ջեմալ բեգ Խամշիևի ազդեցության չեզո-
քացման գործում26: Կւսդիմովի միջոցով գավառի քրդության հավատար-
մությունը ՀՀ-ին դրսևորվեց նաև կառավարության նախաձեռնած, Հա-
յաստանի անկախության փոխառությանը ակտիվ մասնակցության մեջ: 
Կւսդիմովի միջոցով, Ղորղանյան կապ հաստատեց ազդեցիկ քուրդ հրո-
սակապետ, քեմալւսկանների էրգրումի համագումարի պատգամավոր 
Ջաֆար բեգի հետ27: Կադիմովից Ղորղանյանն ստանում էր քրդերի մի-
ջոցով ձեռք բերված հետախուզական տվյալներ սահմանի մյուս կողմում 
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թուրքական զորքերի տեղաշարժերի ու ծարգրերի մասին ե այդ տեղե-
կություններն անհապաղ փոխանցում Երևան: 

Սակայն, Կարսի բարձր հրամանատարությունը հենց սկզբից թշնա-
մաբար տրամադրվեց նահանգապետի հովանավորությունը վայելող 
Կադիմովի նկատմամբ: Դա հատկապես դրսևորվեց 1920. մայիսի վեր-
ջին, երբ Ղորղանյանն աոաջին անգամ մեկնել էր Երևան. Կագիմովին 
զրպարտության հիման վրա բանտարկելու փորձ արեցին գեներալները՝ 
կամավորականների խմբապետ, քրդերին հարստահարող Մուրադի մի-
ջոցով: Ղորղանյանին հազիվ հաջողվեց կառավարության միջոցով տա-
պ ա լ ե լ զինվորականների այս դավադրությունը: Նույն օրերին, նույն զին-
վորականների դրդումով և առանց նահանգապետի կարծիքը հարցնելու, 
Կարսի նահանգի Աբդահանի գավառից անջատվեցին Զարուշատի և 
Աղբաբայի մուսուլմանաբնակ շրջանները ու միացվեցին Ալեքսանդրւս-
պոփ նահանգին: Դա ամրագրվեց ՀՀ կառավարության 1920թ. մայիսի 
25-ի նիստում ընդունված, ՀՀ վարչական բաժանման օրենքում : 

3. Զինվորական ցուցադրական զբոսանք-երթի կազմակերպման նա-
խաձեռնությունը, որը նպատակ ուներ ահ ազդել նահանգի մուսուլման 
անհանգիստ տարրերի վրա՝ նրանց զգուշացնելով ՀՀ-ի նկատմամբ 
թշնամական քայլերի հետևանքներից: 1919 թ. օգոստոսի 30-ին նախա-
տեսված այս ցուցադրությունը բարձր զինվորականության, մասնավո-
րաբար գեներալ Հովսեփյանի ձգձգումների հետևանքով, և Ղորղանյա-
նի՝ այս մասին կառավարությանը 17 դիմում-հեռագիրներից հետո29, տե-
ղի ունեցավ 1920 թ. հունվարին՝ ուղեկցված ավելորդ ու չհիմնավորված 
խստություններով, տալով նախատեսվածից հակառակ արդյունքը: 

Քրդերի նկատմամբ հավեհարդար տեսնելու և նրանց ունեցվածքը 
թալանելով յուրացնելու իրենց մոլուցքի մեջ, գեներալներն ու գնդապետ-
ները շահագոբծեցին նաև քրդերի նկատմամբ թշնամությամբ ու վրիժա-
ռությամբ լցված հույներին և հայկական կամավորական խմբերին: Հույ-
ներից կազմվեցին աոանձին զորամիավորներ: 1920 թ. հունիսին, «հենց 
մեր զորաբանակը անցավ դեպի Օլթի, այդ հույները հարձակվեցին Օլ-
թիի գավառի խաղաղ քուրդ գյուղերի վրա»30: Հայ կամավորների կող-
քին, հույները հիմնականում զբաղված էին քրդերին իրենց բնակավայ-
բերից քշելով և նրանց տավարի ու ոչխարի հոտերը, գորգերն ու այլ ու-
նեցվածքը հօգուտ իրենց և բարձր հրամանատարության թալանելով3': 
Այս անիրավությունների մասին նահանգապետ Ղռրղանյանի Երևան ա-
նընդհատ տեղացող հաղորդագրություններն ու բողոքագրերը մնում էին 
անհետևանք, քանի որ բարձր սպայությունը վայելում էր 1920 թ. մայի-
սից իշխանության փաստական մենատեր, զոբաց և ներքին գործերի 
նախարար Ռուբեն Տեր-Սինւսսյանի հովանավորությունը: 
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Արդյունքը, ինչպես նշեցինք, եղավ քրդերի թշնամացումը ՀՀ-ի նկատ-
մամբ: Իրենց բնակավայրերից քշված փախստական քրդերը ապաս-
տան գտան սահմանի մյուս կողմում, ուր իրենց քարոզչությամբ է՛լ ավելի 
գրգռեցին իրենց ազգակիցներին հայերի դեմ: Վերջիններիս հետ նրանք 
մասնակցեցին Քյսւզիմ Կարաբեքիրի՝ 1920 թ. աշնանային արշավան-
քին, որն ավարտվեց Կարսի խայտառակ անկումով, Հայրենիքի տա-
րածքների կորստով ե անկախ պետականության վերացումով: 

1920թ. հունիսին Օլթիի ուղղությամբ հայկական զորքերի հառաջխա-
ղացքի բուն նպատակն էր ճանապարհ հարթել դեպի Սե ծով ելքի հա-
մար3 : Օլթի մուտքի ժամանակ տեղի քուրդ բնակչության նկատմամբ ա-
պօրինի գործողությունները է՛լ ավելի հրահրեցին ՀՀ-ի նկատմամբ քրդե-
րի թշնամական զգացումները: Զինվորականները չխորշեցին նման գոր-
ծողություններ թույլ տալ նույնիսկ Ղորղանյանի կողմից Օըփի գավա-
ռապետ նշանակված քուրդ էզո բեգի նկատմամբ, նրանց ծառայող կա-
մավորականները սպանեցին գավւսռապետի երկու հովիվներին ևթալւս-
նեցին նրա 800 գլուխ ոչխարը: Օլթիի բնակչության կեսից ավելին փախ-
չեց սահմանի թուրքական կողմը: Ըստ Ստ. Ղորղանյանի՝ Օլթիի քրդաբ-
նակ շրջանում թալանվել է 32 հազար գլուխ տավար և ոչխար, որոնք ի-
րացվում էին Վրաստանռւմ, իսկ գորգերը, ցորենն ու այլ իրերը, որպես 
ավար, տեղափոխվում էին Կարս ե Ալեքսանդրապոլ և այնտեղ հալ-
վում33: 

Սեպտեմբերի 18-ին, Կարսի նահանգի մուսուլմանների նկատմամբ 
ապօրինի գործողություններին վերջ տալու պատրվակի տակ, -Քյսւզիմ 
Կարաբեքիրի զորքերն ու քրդական հրոսակախմբերը սկսեցին պատե-
րազմը ՀՀ-ի դեմ: Հայկական զորքը, միայն թույլ դիմադրություն ցույց 
տալով, իրար հետևից դատարկեց Օլթին, Կաղզվանն ու Սարիղամիշը և 
նահանջեց Կարսի ուղղությամբ: Ամրացված բերդաքաղաքը, ազգային 
Ոգու բացակայության և հաղթանակի կամքի չգոյության պատճառով34, 
առանց լուրջ դիմադրության, խայտառակ կերպով ինկավ թուրք-քուրդ 
միացյալ ուժերի ձեռքը հոկտեմբերի 30-ի կեսօրին: Կարսի վրա հար-
ձակվող թուրքական զորքերի հառաջապահի դերը կատարում էին քուրդ 
ձիավորները 5, որոնց թիվը, ըստ գերի ընկած մի թուրք սպայի, 1000 հոգի 
էր36: Այդ ձիավորների առաջին շարքում էին նահանգից փախստական 
քրդերը: Ըստ Կարսի անկման ականատես Արտաշես Բաբալյանի՝ հոկ-
տեմբերի 30-ին, «մինչև ուշ երեկո տաճկական մի գումարտակ միայն, 
քուրդ ձիավորներով, գրաված պահեց քաղաքը»37: Հոկտեմբերի կեսե-
րին, հայկական բանակի ռազմական մի զեկույցում հայտնվում էր, որ 
«թուրքական բանակին կընկերանա քուրդ ձիավոր զորամաս մը Մալազ-
կերտի Քեոռ Հյուսեյն փաշայի և իր մարդոց ղեկավարությամբ»38, իսկ 
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Իգդիրի և Երևանի ուղղությամբ գործում էին Մասիսի և Կողբի քուրդ 
ձիավորները3': 

Դեպի Հայաստանի խորքերը հառաջացող թուրքական զորքերի կող-
քին կռվող քրդերը առանձնահատուկ դաժանությամբ վարվեցին Կարս 
քաղաքի և նահանգի հայ ազգաբնակչության հետ, անխնա բռնաբարե-
լով, կողոպտելով ու սպանելով, վրեժ լուծելով իրենց ազգակիցների 
նկատմամբ կատարված դաժանությունների համար40: 

Նոյեմբերի երկրորդ կեսին, ՀՀ-ը վերջնականապես պարտվեց հայ-
թուրքական պատերազմում, և որպես անկախ հանրապետություն, դա-
դարեց գոյություն ունենալուց: 

Կարսի նահանգը Ալեքսանդբապպի, Մոսկվայի և Կարսի իրարահա-
ջորդ համաձայնագրերով անցավ Թուրքիային, մի իրավիճակ, որը հա-
կառակ Երկրորդ աշխարհամարտից հետո դրանք հետ բերելու Խորհր-
դային Միության կատարած փորձերի, շարունակվում է առ այսօր: 

Ամփոփելով՝ լիովին համաձայն ենք Կարսի նահանգապետ Ստեփան 
Ղորղանյանի հետևյալ գնահատականի հետ. «Մենք ունեինք բոլոր 
տվյալները Կարսի նահանգը մեծ պատնեշ դարձնելու թուրքական հար-
ձակումների դեմ: Կարսի նահանգը ավելի քան կեսով բնակեցրած էր 
քրդերով41, որ այնպես տրամադիր էին մերձենալու մեզ: Իսկ մենք, փո-
խանակ կոփելու այդ տրամադրությունը,...փոխանակ սպառնալից 
բռունցք ստեղծելու մեր սահմաններում, մենք հետ մղեցինք դեպի մեր 
հովանին նետվող այդ քրդերին: 

Եվ մենք առատորեն հնձեցինք մեր ցանածը»42... 

YAZCHYAN GEVORG 

THE ARMENIAN-KURDISH RELATIONS IN THE KARS PROVINCE 
OF THE REPUBLIC OF ARMENIA IN 1919-1920 

(Summary) 

After the defeat of the Ottoman Empire in the World War I, the Kars oblast of the 
Russian Empire was occupied by British forces. Great Britain passed to the 
jurisdiction and sovereignity of RA in April 1919. 

The population of the province consisted of many nationalities, the majors of 
which were the Armenians, the Kurds and the Turks. 

The policy of the authorities of RA towards the Turkish and Kurdish population 
of the province varied diametrically between the military and the civil authorities, and 
specially the covemor Stepan Ghorghanyan followed a tolerant policy, the military 
inclined to the force, sometimes permitting violence towards the Kurds. The majority 
of the Kurds, who expected tolerance from the Armenian authorities were looted and 
forced to deport. 
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This led them to join the Kemalists during the Turko-Armenian War of 1920, 
which lasted with the fall of Kars and the collapse of the Armenian independent state. 
Thees, the leadership of RA, with his false policy towards the Kurds, anverted them 
from potential sattelities to actual enemies, a factor that antributed led by Karabekir 
Pasha. 
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ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ՍՈՀՐԵՆ 

Ա Զ Գ Ա Յ Ի Ն ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆԸ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

Ազգային ինքնությունը բազմիմաստ հասկացությունն է, որը կարող է 
ունենալ տարբեր մեկնաբանություններ: Ամենաընդհանուր ձևով այդ 
հասկացության տակ ընդունված է համարել որևէ պետությանը կոլեկ-
տիվ պատկանելիության զգացումը: Խոսելով ազգային ինքնության մա-
սին՝ մենք ի նկատի ունենք, ամենից աոաջ, կոնկրետ երկրի քաղաքացի-
ների մոտ անցյաւի ընդհանրության զգացումը, որի մեջ մտնում են պատ-
մության նախորդ շրջանների, իրադարձությունների և պատմական ան-
հատների, տվյալ ազգի ճակատագրի ընդհանրության հանդեպ կոլեկ-
տիվ հավատի մասին հիշողությունները: Ազգային ինքնությունը պա-
հանջում է նաև քաղաքացիների մոտ ներկայի ընդհանրության զգաց-
ման առկայություն: Տվյալ դեպքում խնդիրը կայանում է երկրի քաղա-
քական ու հասարակական զարգացման հիմնարար հարցերի շուրջ ազ-
գային համաձայնության մեջ: Վերջապես, ազգային ինքնություն հաս-
կացությունը ենթադրում է նաև ազգի մոտ ընդհանուր ապագայի զգաց-
ման առկայություն՛: 

Այսպիսով, ազգային ինքնությունը իրենից ներկայացնում է մի սո-
ցիալ-հոգեբանական իրողություն, որն, ըստ էության, ուղղորդում է երկրի 
ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը: Տվյալ ազգի հանրային 
մտապատճենները, նախապաշարումները և գերակայությունները այս 
կամ այն աստիճանով կիսվում են այն մարդկանց կողմից, որոնք վարում 
են երկրի քաղաքականությունը: Այդ հասկացությունը որոշում է առան-
ձին ազգի տարբերությունը մնացած աշխարհից, որի հետ տվյալ երկրի 
կառավարությունը կառուցում է հարաբերությունները ամբողջ ազգի ա-
նունից: 

Այս համատեքստում թուրքական ազգային ինքնության գործոնը 
Թուրքիայի ժամանակակից պատմության մեջ հարկ ենք համարում դի-
տարկել երկու կողմերով՝ նրա ներգործությունը ներքաղաքական զար-
գացման մեջ և նրա ազդեցությունը Թուրքիայի աշխարհաքաղաքական 
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դեմքի ե դերակատարության վրա: Առավել ևս, որ ազգային ինքնության 
հիմնահարցը արդիական է համաշխարհային այնպիսի խոշոր դերակա-
տարների՝ Ռուսաստանի, Չինաստանի, Հնդկաստանի, Իրանի, մահմե-
դական աշխարհի պետությունների քաղաքականության համար: 

Թերևս, դեռ Առաջին աշխարհամարտի և համընդհանուր աշխարհա-
քաղաքական ու հասարակական փոփոխությունների հետևանքով Թուր-
քիայի առջև ծառացել էր սեփական ինքնության, ազգային «Եսի» փո-
խակերպման և հստակեցման հիմնախնդիր: Նախորդ ինքնությունը իր 
արմատներն ուներ Օսմանյան կայսրության աշխարհածավալ բնույթի և 
նրա անկման շրջանի հոգեբանության և քաղաքականության մեջ, երբ 
տիրում էր վախ մեծ տերությունների կողմից թուրքական պետության 
դեմ ուղղված դավերի և նվաճողական ծրագրերի կապակցությամբ: 
Դրան գումարվեց համաթրքության (պանթյուրքիզմի) տեսությունը, որն 
առաջ քաշվեց, երբ պարզ դարձավ, որ կայսրության բազմազգ բնակ-
չության մոտ համընդհանուր օսմանցիական ինքնության ձևավորումը ի-
րականանալի չէ: Ընդ որում, ազգային ինքնության նման ընկալումը իր 
դրսևորումը գտավ կայսրության ոչ թուրք ժողովուրդների բնաջնջման՝ 
ցեղասպանության հետևողական քաղաքականության մեջ: Հենց այդ 
գործոնները դրդեցին Օսմանյան Թուրքիային մտնել համաշխարհային 
պատերազմի մեջ և դրանով նպաստեցին նրա պարտությանը և փլուզ-
մանը: Ակնհայտ է նաև, որ նման ժառանգության ընդունումը կարող էր 
բացասական հետևանքներ ունենալ թուրք ժողովրդի համար: Եվ 1919-
1922թթ. Անատպիւսյում ծավալված ազգայնական շարժման հետևան-
քով ստեղծված Թուրքիայի Հանրապետությունը դիտվեց որպես այդ 
ժառանգությունից ազատվելու լավագույն ուղի: Օսմանյան անցյալի 
հետ արմատական խզման էական հատկանիշ դարձավ հասարակական 
գիտակցության զտումը: Այդ գիտակցությունը պետք է ծառայեր որպես 
մաքուր թուղթ (tabula rasa), որի վրա կդրոշմվեր նոր թուրքական ազգա-
յին պետության հիմնարար գաղափարախոսությունը: 

Հարկ է նշել նաև, որ թուրք ժողովրդի ազգային «Եսը» դարեր շարու-
նակ որոշվում էր իսլամի գործոնով: Իսլամական ինքնությունը վեց դար-
վա ընթացքում որոշում էր օսմանյան-թուրքական հանրության քաղա-
քական ու սոցիալական էությունը: Բայց վերջիվերջո այն բախվեց XIX 
դարում արդիականացման շարժման հետ, երբ հետզհետե մռդեռնիզաց-
վող ռազմա-բյուրոկրատական վերնախավը նպաստում էր կայսրության 
աբևմտականացմանը և Արևմուտքի հետ ընդհանուր ինքնության գոյաց-
մանը՝ դիտելով դրանք որպես կայսրության պահպանման միակ հնարա-
վոր ուղի: Այդ էլիտան էլ իր ձեռքը վերցրեց կայսրության պարտությու-
նից և փլուզումից հետռ թուրքական պետականության փրկության և ամ-
րապնդման գործը, ինչն իր արտահայտությունը գտավ քեմալական 
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շարժման և 1920-1930-ական թթ. բարեփոխումների մեջ: Հայ անվանի 
թուրքագետ Ռ.Սսւհակայնը իրավամբ նշում է, որ Հանրապետության 
հիմնադիր Քեմսւլ Աթաթյուրքը խորապես հասկացավ, որ համենայն 
դեպս մոտակա ժամանակաշրջանում կրոնական գործոնը չէ, որ պիտի 
լիներ ազգային ինքնության հիմքը ե աոաջ քաշեց թուրքական էթնոսի, 
թուրք (այլ ոչ թե թյուրք) ազգի մեծության գաղափարը՛ հաղորդելով թուր-
քերի ինքնությանը աշխարհիկ բնույթ: Փորձ կատարվեց անգամ հիմնա-
վորել այգ նոր ինքնությունը համաշխարհային պատմության աղավաղ-
մամբ: Հենց Մհւստաֆա Քեմալի նախաձեռնությամբ ու անմիջական ղե-
կավարությամբ հիմնադրվեց Թուրքիայի Պատմական Ընկերությունը, ո-
բի հրատարակած «Պատմություն» (Tarih) չորս ընդարձակ հատորները 
կոչված էին ընդգծելու թուրքերի բացառիկ դերը համաշխարհային քա-
ղաքակրթության մեջ, հաստատելու նոր Թուրքիայի աշխարհագրական 
տարածքի՝ Անատոլիայի թուրքական լինելը՝ խառնված խեթերի և 
Կենտրանական Ասիւսյի նախաթյուրքերի կոնցեպցիաների հետ : 

Թուրքիայի բնակչության համախմբումը, նրա ընդհանրության զգա-
ցումը պետք է իրականացվեր «թուրքիզմի» հիմքի վրա, որտեղ կենտրո-
նական դեր էր հատկացվում թուրքական ազգին պատկանելիությանը ե 
Թուրքիայի քաղաքացի լինելուն: Ցանկացած ոք, որ կրում էր թուրքա-
կան քաղաքացիություն ե իր հայրենիքն էր անվանում Թուրքիան, հա-
մարվում էր ե այսօր էլ համարվում է թուրք: Քեմալական ազգայնակա-
նությունը սահմանափակվեց ԹՀ սահմաններով՝ ընդգրկելով նրա բոլոր 
քաղաքացիներին: Այս արագ և գործնական լուծմամբ Աթաթյուրքը փոր-
ձեց ստեղծել նոր թուրքական ազգային ինքնություն և մշակույթ, որոնց 
մեջ տեսականորեն հաշվի չէր առնվում ռասայական կամ կրոնական 
պատկանելիությունը: Աթաթյուրքը շախաղեց այդ նոր ազգային ինք-
նությունը «Ի՜նչ երջանիկ է նա, ով իրեն թուրք է համարում» կարգախո-
սով, որն այսօր փակցված է թուրքական պաշտոնական մարմինների 
շենքերին: 

Մյուս կողմից, 1920-30-ական թվականների բարեփոխումների հետ 
զուգահեռ նորաստեղծ Հանրապետությունում ընթանում էր նաև որոշա-
կի արգե|քների կամ տաբուների հաստատման մի գործընթաց, որը վե-
րաբերվում էր Հանրապետության հիմնարար սկզբունքների ե պետա-
կան դոգմաների մեկնաբանմանը: Այն է՝ (1) հասարակության մեջ գո-
յություն չունեն որևէ դասակարգեր. «Մենք մեկ միասնական զանգված 
ենք»,- հռչակվում էր իշխող ՀԺԿ-ի ծրագրում, (2) գոյություն չունի ոչ մի 
էթնիկական-մշակութային բազմազանություն, յուրաքանչյուր քաղաքա-
ցին թուրք է, (3) Թուրքիան աշխարհիկ պետություն է, և իսլամն ու իսլա-
մական մշակույթը դիտվում էին որպես հասարակական առաջընթացի 
ճանապարհի վրա արգելք, (4) Թուրքիայի տարածքում չի իրականաց-
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վհլ որևէ ցեղասպանություն, (5) զինվորականությունը դիտվում է այսու-
հետ որպես Հանրապետության հիմքերի պահապանն ու երաշխավորը, 
և նրա դերը պետության ներսում և արտաքին քաղաքականության որոշ-
ման մեջ քննադատության ենթակա չէ3: 

Սակայն 1960-ական թվերից ի վեր սկսվեց տվյալ արգելքների քննա-
դատությունը, երբ ձախ գաղափարախոսությանը հարող հասարակա-
կան խմբերը բացահայտ պնդեցին, որ Թուրքիայում գոյություն ունեն 
դասակստգեր: Դրան հետևեցին քրդերն ու իսլամիստները, որոնք խոսե-
ցին ազգային բազմազանության և իսլամական ինքնության գոյության 
մասին: Այդ քննադատությունը նպատակ չուներ կասկածի տակ դնելու 
Հանրապետության փաստը, այլ դիտարկում էր այն որպես վերանորոգ-
ման կարիք զգացող մեքենա: Սակայն զինվորականությունը որպես վե-
րոնշյալ արգելքների պահապան թույլ չէր տալիս այդ խմբերին միավո-
րել սեփական ջանքերը և հեշտությամբ ճնշում էր նրանց գործունեութ-
յունը: Ավելին, այս կամ այն ձևով այդ արգելքները ամրագրվել էին Սահ-
մանադրության և քրեական օրենսգրքի մեջ և ցանկացած անհատ կամ 
խումբ, որոնք հանդես էին գալիս դրանց դեմ, հավասարվում էին պե-
տության թշնամիներին: Այնուամենայնիվ, փոփոխություններն այնքան 
խորացան, որ այսօր երկրի քաղաքական էլիտսւն, անգամ իրենք՝ զինվո-
րականներն ընդունում են, որ Թուրքիայում հասարակությունը միատե-
սակ չէ, որ իսլամը մեծամասամբ որոշում է երկրի մշակութային կյանքը 
և որ քրդերը գոյություն ունեն որպես ժողովուրդ և ունեն մշակութային 
ինքնավարության իրավունք: Դա նշանակում է, որ քեմալական պետա-
կան դոգմաները սասանված են: 

Բացի դրանից, այսօր Թուրքիայում առկա են որոշ խմբեր, ինչպես, 
օրինակ, արմատական ազգայնականները և իսլամիստները, որոնք մեր-
ժում են Աթաթյուրքի և Իսմեթ Ինյոնյույի օրոք առաջ քաշված ազգային 
խնդիրների լուծումները: Նրանց համոզմամբ, աշխարհիկ ինքնությունը 
և արևմտյան կողմնորոշումը, որոնք կոչված էին ապահովելու թուրք ժո-
ղովրդի հուսալի և ապահով գոյությունը, բերեցին ֆրուստրացիայի՝ պե-
տության քաղաքական ու տնտեսական ձախողումների: Վերջին զար-
գացումները ցույց են տափս, որ, օրինակ, իսլամական ինքնությունը 
զարթոնք է ապրում՝ լինելով հիմնականում աշխարհիկ արևմտյան քա-
ղաքականության հետ շաղկապված սոցիալական ու տնտեսական զար-
գացման հանդեպ բնակչության հուսախաբության հետևանք: Նույնը 
նաև վերաբերվում է երկրռւմ քրդական խնդրի արծարծմանը, որը ևս ա-
ռաջ է բերում ազգայնականության հերթական ալիք: 

Այս առումով Թուրքիայի առջև ծառացած գլխավոր ներքին հիմնա-
հարցը հետևյալն է. ինչպիսի նախադրյալների վրա է հիմնված նրա՝ որ-
պես ընդհանրության (պետության) գոյությունը: Սեծամասամբ կոլեկ-
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տիվ խմբերը, ինչպես նաե առանձին քաղաքացիները, որոնք ապրում են 
երկրում, դեռևս չեն հասել այն պայմանների և համաձայնության շրջա-
նակների որոշմանը, որոնց հիմքերի վրա նրանք պետք է գիտակցեն ի-
րենց ընդհանուր պատկանելիությունը միևնույն հանրույթին: Թուրքա-
կան քաղաքական ու մտավորական շրջանակներում տեսակետներ 
կան, որ Հանրապետությունը դեռևս գտնվում է ժողովրդավարության ու-
ղու սկզբնամասում և այսօրվա տեսքով Հանրապետության հա-
րատևման մեջ շահագրգռված է, ըստ էության, միայն զինվորականութ-
յունը4: 

Անդրադառնալով Թուրքիայի ազգային ինքնության գործոնի դերին 
աշխարհաքաղաքական առումով, հարկ ենք համարում նշել, որ Առաջին 
աշխարհամարտից և ԹՀ ստեղծումից հետո թուրք ժողովուրդը պետք է 
հարմարվեր այն իրողության հետ, որ Թուրքիան այլևս մեծ տերություն 
չէ և դարձել է երկրորդական նշնակություն ունեցող մի պետություն: Այս-
տեղ հետաքրքրական է այն հանգամանքը, որ ժամանակաշրջանը, երբ 
այս կամ այն կայսրությունն ապրում է քայքայման պրոցես, դառնում է 
իսկական ցնցում այն ժողովրդի համար, որը հանդիսանում է կայսրութ-
յան գաղափարի կրողը: Հարյուրամյակներով ձևավորված հոգեբանութ-
յունը, մտածելակերպը, աշխարհընկալումը և սեփական ինքնության 
գնահատականը, այս ամենը փլուզվում են, երբ տվյալ ժողովուրդը դա-
դարում է լինել այն մինի-աշխարհի կենտրոնը, ինչպիսին յուրաքանչյուր 
կայսրությունն է: Կայսրության փլուզումը ուղեկցվում է կորստի դառը 
զգացմամբ, սովորական դարձած ընկալումներից և պատկերացումնե-
րից հրաժարմամբ, դեռ երեկ քեզ ենթակա ժոովուրդների հետ հավասար 
հարաբերությունների կառուցման անհրաժեշտությամբ: Տարբեր ժամա-
նակներում ամեն «կայսրական» ժողովուրդ յուրովի էր վերաբերվում այդ 
գործընթացին: Այսպես, Հռոմը և Բյուզանդիան մինչև վերջ պայքարում 
էին կայսրության պահպանման համար, ինչով իրենց մտանեցին վերջ-
նական կործանման: Արաբներն ավելի իներտ կերպով էին դիմադրում 
քայքայման պրոցեսին և դրանով պահպանեցին անհրաժեշտ ուժերը ա-
րաբական աշխարհի գոյատևման համար: Իրադարձությունների այս 
տրամաբանությունը լավ էր հասկացել Քեմալ Աթաթյուրքը, որն ամեն 
ինչ արեց թուրքական էթնոսի միասնական գոյության պահպանման հա-
մար և ձեռք բերեց այն տարածքը, որը կարող էր դառնալ հայրենիք այդ 
էթնոսի համար, որին առաջ պատկանում էր ամբողջ կայսրությունը, 
բայց որը չուներ հայրենիք: Դասեր քաղելով իր նախորդների քաղաքա-
կանությունից՝ Աթաթյուրքը առաջ քաշեց «աշխարհում խաղաղություն, 
երկրռւմ խաղաղություն» հայտնի հիմնադբույթը: Քեմալւսկան արտա-
քին քաղաքական դոկտրինի համաձայն Թուրքիան պետք է խուսափեր 
ռազմաքաղաքական դաշինքների ու կազմակեբությունների մեջ մտնե-
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լուց և հրաժարվեր պանթյուրքիզմից ու պանիսլամիզմից՝ որպես պետա-
կան գաղափարախոսությունից, ու չպետք է վարեր ծավալապաշտական 
քաղաքականություն՛ գոյություն ունենալով 1920թ. «Ազգային ուխտի» 
նախանշած սահմաններում և ձգտելով հաստատել իր շուրջ կայունութ-
յան գոտի, ինչը հնարավորություն կտար իրեն կենտրոնանալու երկրի 
մոդեոնիզացման հարցերի վրա5: Ըստ էության, քեմալական շրջանում 
լուծվեց այն խնդիրը, որ կայսրության գաղափարակիր ժողովուրդը կա՛մ 
իր մեջ ուժ գտներ հրաժարվել կայսրական գաղափարից, վերջնականա-
պես ճշտելով իր տարածքը, որի պահպանմանն ու զարգացմանը հար-
կավոր էր ուղղել սեփական եռանդն ու ներուժը ե տեսանելի ապագայում 
վերականգնվել որպես ուժեղ պետություն, կա՛մ էլ անընդհատ փորձեր 
կատարել կայսրությունը վերականգնելու համար, վատնել սեփական ու-
ժերը ե ռեսուրսները հարևանների հետ հյուծիչ քաղաքական, տնտեսա-
կան ու ուժային պայքարում՛ դրանով լուրջ վտանգ ստեղծելով սեփա-
կան պետականության գոյության համար: Որդեգրելով առաջին այլընտ-
րանքը՝ Թուրքիան մոտ 35-40 տարվա ժամանակահատվածով ապահո-
վեց իրեն կայուն, թեև ոչ դինամիկ զարգացման ուղի: 

Աթաթյուրքի օրոք կարևորվեց նաև Արևելքի և Արևմուտքի միջև Թուր-
քիայի միջանկյալ դիրքը: Եթե Օսմանյան կայսրությունը որդեգրել էր 
Արևմուտքին հակադրվելու և Արևելքը նվաճելու մոտեցումը, փորձելով 
ներքին խնդիրները ենթարկեցնել արտաքին հարցերի լուծմանը, ինչի 
հետևանքով այդ կայսրությունը ի վերջո դարձավ Արևմուտքի աշխար-
հաքաղաքական պլանների թիրախ և փլուզվեց, ապա ժամանակակից 
Թուրքիայի Հանրապետությունը նախընտրեց կենտրոնանալ ներքին 
խնդիրների լուծման վրա և միաժամանակ ներգրավվել եվրատլանտյան 
աշխարհաքաղաքական ու աշխարհատնտեսական ընդհանրության 
մեջ: 

Սակայն Եվրոպան, դեպի որն այդքան ձգտում է Թուրքիան, երկար 
ժամանակ նույնացնում էր և շարունակում է նույնացնել նրան հետամ-
նաց, մահմեդական երկրի հետ, չընկալելով այն որպես իր քաղաքակր-
թության մի մաս' չնայած Աթաթյուրքի և նրա հետնորդների ջանքերին 
ապացուցելու, որ Թուրքիան.այն արդիական պետությունն է, որը առա-
ջացել է միջնադարյան կայսրություններից մեկի փլուզման հետևանքով 
և որը ձգտում է սերտաճել եվրոպական քաղաքակրթության հետ: Այսօր 
բազմաթիվ թուրք մտավորականներ նշում են, որ Թուրքիան գնաց զուտ 
արևմտյան նմուշների փոխառման, պատճենահանման ուղիով և չհա-
ղորդեց իր արևմտյան ինքնությանը լուրջ բովանդակություն: Բայց ինչ-
պես այդ, այնպես էլ Արևմուտքից հնչող քննադատությունը թուրք քաղա-
քական առաջնորդները միշտ բացասաբար են ընդունել: Այսպես, Թուր-
քիայի 8-րդ նախագահ Օզալը անգամ հայտարարում էր, որ «Եվրոպսւ-
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կան Միությունը փակ քրիստոնեական ակումբ է, որտեղ մահմեդական 
երկրների մուտքը չի թույլատրվում»5: 

Ինչպես նշում է հայտնի ամերիկյան քաղաքականագետ ՍՀսւնթինգ-
տոնը իր հայտնի «Քաղաքակրթւթյուննեբի բախում» աշխատությունում, 
Թուրքիայում ազգային ինքնության խնդրում չկա համաձայնություն 
(consensus), թե որ քաղաքակրթությանն է պատկանում Թուրքիան: էլի-
ւոսսն արտաքնապես ձգտում է միանալ Արևմուտքի աշխարհաքաղաքա-
կան ու քաղաքակրթական ընդհանրությանը, պահպանում է իր հավա-
տարմությունը արևմտյան տիպի արդի աշխարհիկ պետությանը, որը 
հանդիսանում է ՆԱՏՕ-ի լիարժեք անդամ, Մերձավոր ու Միջին Արևել-
քու, խոշոր ճգնաժամերի պահերին Արևմուտքի վստահելի դաշնակիցը 
տարածաշրջանում: Մակայն երկրի պատմությունը, մշակույթը և ավան-
դույթները քիչ ընդհանուր բան ունեն Արևմուտքի հետ: Թուրքական հա-
սարակության որոշակի տարրեր աջակցում են իսլամական ավանդույթ-
ների վերականգնմանը և պնդում, որ Թուրքիան արևելյան մահմեդական 
երկիր է*: 

Բացի այդ, վերջին տասնամյակում միջազգային հարաբերություննե-
րի համակարգում և աշխարհաքաղաքական պատկերում ընթացող զար-
գացումները իրենց դրոշմն են թողել Թուրքիայի ազգային դեմքի վրա: 
Սկզբից Խորհրդային Սիության փլուզումը իրենից բխող հհտեանքներով 
նոր հեռանկարներ բացեց Թուրքիայի համար, ինչն ուղեկցվում էր երկրի 
ներսում պանիսլամիստական և պանթյռւրքիստական ծավալապաշ-
տության որոշակի վեբակենդանացմամբ: Այս իմաստով թուրքական իշ-
խող էլիտան բաժանվեց ապագայի նկատմամբ ունեցած երկու ոսլղութ-
յուների' կա՛մ Հանրապետության այսօրվա սահմաններում առաջ գնալ 
ժողովրդավարացման ուղիով և շարունակել Արևմուտքի հետ ինետգրու-
մը, կա՛մ էլփորձելիրականացնելնորից մեծ տերություն դառնալու երա-
զանքը՝ վերակենդանացնելով կապերը Կենտրոնական Ասիայի և Կով-
կասի թյռւրքալեզու ժողովուրդների հետ: 

Եվրոմիությսւն մեջ անդամագրման դիմումների մերժման հետևան-
քով Թուրքիան բնական է, որ պետք է սկսեր ձգտել դեպի հակառակ 
կողմ՝ Եվրասիա (այդպես անվանում արդի ախարհաքաղաքագիտութ-
յան մհջ Կովկասն ու Կենտրոնական Ասիան), փորձելով գլխավորել նոր՛ 
թյուրքական քաղաքակարթական ընդհանրությունը՝ Ադրիատիկից 
մինչև Չինական պարիսպ: Ելնելով ազգային ինքնության հենց նման ըն-
կալումից՝ 1990-ական թթ. Թուրքիան վարձեց իրականացնել Եվրասիա-
յում իր գերիշխանության հաստատման երազանքը: Պանթյռւրքիստա-
կան ուղղվածության ունեցող քաղաքական ուժերը կառավարությունից 
պահանջում էին ավելի սերտացնել հարաբերությունները նորանկախ 
թյուբքալեզռւ պետությունների հետ՝ գտնելով, ռր Թուրքիան պետք է այդ 
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երկրների հետ հարաբհրություններռւմ հեգեմոնի կամ հովանավորի դեր 
ստանձնի: Որոշ շրջանակներում արծարծվում է նաև «Թուրանի» գաղա-
փարի արդիականացման միտքը: Նման գաղափարներ հիմնականում 
արտահայտում է Ազգայնական Գործողության կուսակցությունը: Իսլա-
միստական քաղաքական ուժերը, պահանջելով կառավարությունից ա-
րագորեն ստանձնելու թյուրքալեզու աշխարհում հեգեմոնի դերը, դիտում 
էին դա որպես ամբողջ մահմեդական աշխարհում Թուրքիայի գերիշխող 
դերի հաստատմանն ուղղված առաջին քայլ: Սակայն գործադրած մե-
ծագույն ջանքերը հիմնականում ապարդյուն անցան, թուրքական դիվա-
նագիտությանը չհաջողվեց հասնել ցանկալի արդյունքների: Դա տեղի 
ունեցավ ինչպես Թուրքիայի քաղաքական, տնտեսական ու ռազմական 
առկա հնարավորությունների և ներուժի ոչ բավարար աստիճանի, այն-
պես արտաքին դիմադրության պատճառով: Անկարան փաստորեն ար-
ձանագրեց Եվրասիայում միայն սահմանափակ ձեռքբերումներ սեփա-
կան աշխարհաքաղաքական, ռազմա-քաղաքական ա տնտեսական 
ազդեցության տարածման գործում: 

Պատահական չէ, որ վերջին ժամանակաշրջանում երկրի զինվորա-
կան, քաղաքական, մտավորական ու գործարար էլիտան գերադասում է 
ավելի զուսպ դիրքորոշումներ հանդես բերել: Այդ էլիտան այնուամենայ-
նիվ մնում է հիմնականում արևմտամետ և հավատարիմ Աթաթյուրքի 
ժառանգությանը: Լինելով պրագմատիկ, նրա ներկայացուցիչները 
պետք է հասկանան, որ Թուրքիան տնտեսապես և քաղաքականապես 
դեռևս պատրաստ չէ տարածաշրջանում քաղաքական գերիշխող ուժի 
վերածվել: 

Այսպիսով, վերոնշվածը թույլ է տափս մեզ անել հետևյալ եզրահան-
գումները՝ 

1) Թուրքիայի ազգային ինքնությունը մինչև X X դար հիմնվում էր 
«մեծ տերության», կայսրության ընկալման վրա, իսկ Առաջին աշխար-
համարտից հետո այն վերածվեց երկրորդական նշանակություն ունե-
ցող, սակայն տարածաշրջանային առաջնորդության հավակնող պե-
տության ընկալմանը: Միաժամանակ այգ պետությունը ստեղծվեց և 
գոյ տևեց պաշտոնական գաղափարախոսության մակարդակին հասց-
ված ազգայնականության հենքի վրա: 

2) Թուրքիայի ինչպես իշխող, այնպես հասարակական շրջանակնե-
րում ազգային ինքնության խնդրում մինչ օրս գոյություն չունի համա-
ձայնություն և որպիսի այն կարողանա ձեռք բերի հաստատուն տեսք, 
երկրի քաղաքական, մտավորական ու տնտեսական էլիտան պետք է ա-
ջակցի նման քայլին և ակտիվորեն մասնակցի դրա իրականացմանը: 
Ըստ էության, Թուրքիան կանգնած է նոր ուժերի և առաջնորդների ի 

177 



հայտ գալու անհրաժեշտության առաջ, որոնք ունակ կլինեն մարտահ-
րավեր նետել նրա ավանդական կերպարին ու ինքնությանը: 

3) Թուրքիայում գոյություն ունի մի վերնախավ, որը կողմնորոշվւսծ 
էր դեպի ազգային ինքնության արևմտյան «մեկնաբանում» և ջանք էր է 
թափում երկիրն ամեն գնով ինտեգրել այսօր համաշխարհային առավել 
ազդեցիկ ուժի կենտրոն հանդիսացող եվրոատլանտյան աշխարհաքա-
ղաքս! կան համակարգին: Սակայն այդ վերնախավը գիտակցում է նաև, 
որ Թուրքիայի դերը այս համակարգում մնալու է երկրորդական: Այդ 
պատճառով որոշակի միջոցներ առնվեցին Անդրկովկասում ու Կենտրո-
նական Ասիայում աշխարհաքաղաքական ու աշխարհատնտեսական 
ազդեցության տարածման ուղղությամբ: Սոտակա ապագայում, ելնելով 
հենց սեփական աշխարհաքաղաքական ինքնության առանձնահատ-
կություններից, Թուրքիան փորձելու է ստանձնել ինչպես եվրոատլանտ-
յան, այնպես էլ եվրասիական համակարգերում հատուկ գերակատա-
րություն և միաժամանակ ամրապնդել իր տեղը զարգացող, գլոբալաց-
վող և արդիականւսցվող աշխարհի ուղեծրում: 

BAGHDASARYAN SUREN 

FACTOR OF NATIONAL IDENTITY IN MODERN TURKISH POLITICS 
(Summary) 

In dealt paper a factor of the Turkish national identity in the modern history of 
Turkey is considered by two sides - its effect on the inner policy developments and its 
influence on Turkey's geopolitical image and performance. 

After the World War I and worldwide geopolitical and social changes Turkey was 
in front of issue of own identity transformation and clarification. The previous identity 
has been rejected as a traumatic legacy, and the social consciousness has to serve as 
tabula rasa, where it would imprint fundamental ideology of the new Turkish nation-
state, expressing an idea of pure nationalism by a device "How is happy to be Turk!". 

By another side, in parallel with reforms of 1920-1930s in the new-established 
Republic there took place a process of establishment of certain prohibitions or taboos 
relating to basic principles and state tenets of the Republic, as (1) the rejection of 
existence in the Turkish society of classes, (2) the rejection of existence in the country 
of ethnic and cultural diversity, (3) Turkey is a secular state, and Islam and Islamic 
culture must be considered a hinder on the way of social progress, (4) on Turkey's 
territory there were no ethnic cleansing, (5) the military must be considered as a 
guardian and guarantor of the foundations of the Republic, and its role in the 
country's inner and foreign policy decision-making is not subjected to any discussion. 

But since 1960s it begun a wave of criticism against these taboos. Firstly, the left 
political forces pointed an existence of classes in Turkey. After the Kurds and the 
Islamists spoke about the national diversity and Islamic identity. The military, 
hoyvever, suppressed these activities, considering any word against above-mentioned 
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taboos as a slate crime. However, the changes so deepened that today the political 
elite of Turkey and even the military accepted an idea of Turkey's society life and 
culture transformation, which meant that Kemalist state tenets are shattered. 

After the World War I and the creation of the Turkish Republic the Turkish 
people had to accommodate to a reality that Turkey is not any longer great power and 
has become a second-degree state. Having learn a lesson from his predecessors policy 
Atatürk advanced a teaching, according ti it Turkey must avoid to come in any 
military-political alliances and organizations and reject from expansionist policy, 
aspiring to form around itself a zone of stability, which gives it an opportunity to 
concentrate on the country's modernization issues. Turkey preferred also to involve in 
Euro-Atlantic geopolitical and gco-economic community, but Europe identified it 
long time with backward, Muslim country, not perceiving Turkey as a part of its own 
civilization. 

At present time in Turkey there is no consensus about the national identity issue. 
The elite, it seems, aspires to join to the Western geopolitical and civilization 
community and keeps its adherence to the Western secular type state. But the history, 
culture, and traditions of the country have little similarities with the West. Certain 
elements of the Turkish society maintain to rebirth of the Islamic traditions. Besides, 
at last decade the proceeding developments of the international relations system and 
geopolitical image imprinted Turkey's national identity. They divided the ruling elite 
by two alternatives: either to go forward on the way of democratization and 
integration with the West, or to try fulfill again a dream of great power, establishing 
relations with the Turkic peoples of the Central Asia and Caucasus and to be at the 
head of new Turkic community from Adriatic Sea to the Chinese Wall. But all efforts 
were in this direction practically ineffective because of insufficient degree of Turkey's 
political, economic and military potential and opportunities, as well as the resistance 
of the foreign forces. 

Thus, the above-mentioned allows to make the following conclusions: (1) national 
identity of Turkey untill XX century was based on the perception of great empire, but 
after World War I it transformed into relatively small, but having nationalist and 
regional ambitions state; (2) till present time in the ruling and societal circles of 
Turkey there is no consensus about the national identity. Moreover, there is a deep 
gap between the reality and officially proclaimed values; (3) in Turkey there is an 
elite which orients on the Western "comment" of the national identity and makes 
efforts to integrate the country in today's most influential center of force - the Euro-
Atlantic geopolitical system. Bur this elite is also aware that the role of Turkey in that 
system will remain minor, and on this reason Turkey tried and continue to try expand 
its geopolitical and geo-economic influence in direction of Transcaucasus and the 
Central Asia. In the foreseeable future, proceeding from own geopolitical identity's 
peculiarities Turkey wil try to assume a special performance between the Euro-
Atlantic and Euro-Asian systems and simultaneously to firm its place on the orbit of 
developing, globalizing and modernizing world. 
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ԴԵՍ՜ՈՅԱՆ ՀԱՅԿ 

ՍԱՌԸ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ԴԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒՄԸ 

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԶԼՄ-ՆԵՐՈՒՄ 1988-1990 
ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ * 

Դարաբաղյան հիմնահարցի վերաբացումը և հայոց ազգային ֊ազա-
տագրական շարժման նոր վերելքը համընկավ նախկին ԽՍՀՍ-ում Սի-
խայիլ Գորբաչովի կողմից հռչակված վերակառուցման և ազատախո-
սության քաղաքականության հետ՝ որոշակիորեն ղեկավարվելով քաղա-
քական այդ գծի ուղենիշերով: Սակայն Հայաստանի հետ վերամիավոր-
վելու արցախահայության պահանջը խորհրդային կուսակցական վեր-
նախավի կողմից դիտվեց որպես լուրջ մարտահրավեր ԽՍՀՍ-ի գոյութ-
յուն ունեցող վարչա-տարածքային բաժանմանը, որն ըստ մեծի մասի 
ձևավորվել էր ստալինյան բռնապետության օրոք: Կոմունիստական նո-
մենկլատուրայի նման դիրքորոշումը ինչպես և սպասվում էր, իր արտա-
ցոլումը գտավ խորհրդային ԶԼՍ-ների հրապարակումներում և անդրա-
դարձներում, ուր հայկական շարժումը ենթարկվեց բացասական պիտա-
կավորումների և համատարած դատապարտման: 

Ձգտելով խուսանավել դեպքերի և դրանք պայմանավորող պատմա-
կան անցյալի օբյեկտիվ լուսաբանումից, խորհրդային մամուլը և հեռուս-
տատեսությունը ոչ երկրորդական դեր ունեցան հակամարտության թե-
ժացման և կենտրոնի նկատմամբ հակամարտող կողմերի մոտ անվս-
տահության մթնոլորտի ձևավորման գործում: 

Անդրկովկասում տեղի ունեցող իրադարձությունների նկատմամբ 
արևմտյան ԶԼՍ-ների դիրքորոշումը հակամարտության առաջին երկու 
տարիների ընթացքում որոշակի տեղաշարժեր ունեցավ պայմանավոր-
ված ԽՍՀՍ-ում և Արևելյան Եվրոպայում տեղի ունեցող քաղաքական 
զարգացումներով, միաժամանակ կիրառելով նաև Սառը պատերազմի 

Հոդվածը պատրաստվել է Բուդապեշտի «Բաց հասարակության 
արխիվների» (Open Society Archives) դրամաշնորհի աջակցությամբ: 
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ժամանակաշրջանին հատուկ քաղաքական մոտեցումներ և քարոզչա-
կան ռազմավարություն: 

Չնայած ԽՍՀՄ-ում գորբաչովյան հրապարակախոսության և 
Արեելք-Արևմուտք հարաբերություններում լարվածության թուլացմանն 
ուղղված կոնկրետ քայլերին, այդուհանդերձ, սկզբնական շրջանում 
արևմտյան մամուլի հրապարակումներն ի դեմս դարաբաղյան շարժման 
տեսնում էին որպես հարմար առիթի՝ խորհրդային ժողովուրդների շրջա-
նում ազգայնական տրամադրությունների ուժեղացման և խորհրդային 
համակարգի թուլացմանը նպաստելու համար: Հենց այս հանգամանքն 
առավել քան մյուսները հարուցում էր խորհրդային մամուլի խիստ քննա-
դատությանը, որն արևմտյան լրատվական միջոցների կողմից արցա-
խահայության պահանջների սատարումը դիտում էր որպես ԽՍՀՍ ներ-
քին իրավիճակի ապակայունությանն ուղղված մշակված քաղաքակա-
նություն1: Խորհրդային կողմի անհանգստություններն այս առումով պա-
տահական չէին: Բավական է ասել, որ Խորհրդային Սիության գծով 
փորձագետ, ԿՀՎ փոխտնօրեն Ռոբերտ Գեյթսին այս ընթացքում հանձ-
նարարվեց մանրակրկիտ կերպով վերլուծության ենթարկել Հայաստա-
նում տեղի ունեցող ցույցերը2: Այս հարթության մեջ պետք է դիտել 
արևմտյան հրապարակումների որոշակի հայամետ դիրքորոշումը, ո-
րոնք համարյա առանց բացառության քննադատելով խորհրդային ազ-
գային քաղաքականությունը և վարչատարածքային բաժանման 
սկզբունքները, հանդես էին գափս ազգերի ու ժողովուրդների ինքնորոշ-
ման հարգման և այդ սկզբունքի կիրառման դիրքերից, մի բան, որը հե-
տագայում, արդեն հետխորհբգային շրջանում, դիտվեց անցսւնկալի և 
նույնիսկ անընդունեփ: 

Այս առումով խորհրդային մամուլի հրապարակումների մեջ առան-
ձին խումբ են կազմում Անդրկովկասում տեղի ունեցած դեպքերին անդ-
րադառնող արևմտյան ԶԼՍ-ների առանձին հրապաբակումերի քննա-
դատությունը, որոնք խորհրդային մամուլի գնահատմամբ ոչ օբյեկտիվ 
էին և նպատակ ունեին միջամտել ԽՍՀՍ ներքին գործերին: Արդեն 
1988թ. մարտին ԽՍՀՍԱԳՆ-ն բողոք հայտնեց Սոսկվայում ԱՍՆ դես-
պանությանը՝ խորհրդային հանրապետությունների նկատմամբ «Ամերի-
կայի ձայն» ռադիոկայանի «սադրիչ և խափանողական գործողություն-
ների համար»3: 

Կոմունիստական վերնախավի և խորհրդային մամուլի կողմից 
Արևմուտքի միջամտությունը ԽՍՀՍ ներքին գործերին բացատրվում էր 
նաև Խորհրդային Սիությանում ազգային հարցի դրական լուծումից շե-
ղելու Արևմուտքի շահագրգռվածությամբ: 

Այսպես, ըստ «Բակինսկի ռաբոչի» թերթի, ազգային հարցում գոյութ-
յուն ունեցող դժվարությունները, ինչպես և նախկինում ստեղծվում էին 
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ԽՍՀՄ-ի գաղափարական հակառակորդների, արհեստավարժ հակա-
խորհրդային և հակակոմունիստական տրամադրություններ ունեցող ու-
ժերի կողմից... Թերթը նշում էր, որ «...ազգային հարցը ներկա փուլում 
հանդիսանում է կապիտալիզմի և սոցիալիզմի միջև սուր ե ինտենսիվ 
գաղափարական պայքարի առարկա: Ազգային վերապրումներն ամեն 
կերպ բորբոքվում են դրսից' բուրժուական աշխարհի քաղաքական գոր-
ծիչների ու քարոզիչների կողմից: Իրենց գաղափարախոսական խափա-
նիչ գործողություններում հակախորհրդային տարրերը հատուկ ուշադ-
րություն են դարձնում ռադիոհաղորդագրությունների, հատկապես հա-
կա հեռարձ ակում ների (иновещание) վրա»4: 

Հետաքրքրական է, որ Երևանում տեղի ունեցող հանբահավաքներն 
ու ցույցերը արևմտյան որոշ տեսաբանների կողմից դիտվում էին որպես 
խորհրդային իշխանությունների կողմից կազմակերպված գործողութ-
յուններ, քանզի նման մասշտաբի քայլը ԽՍՀՄ-ում անհավանական էր 
դիտվում Արևմուտքում5: Իհարկե, Արևմուտքի համար ԽԱՀՄ ծայրամա-
սերում տեղի ունեցած զարգացումներին ի պատասխան զորքեր ուղար-
կելը և որոշ դեպքերում ռազմական դրություն մտցնելն արդեն ինքնին 
արտակարգ փաստ էր դիտվում և այն մատուցվում էր որպես ակնառու 
վկայություն խորհրդային համակարգի իրական թերությունների և դրա-
նում պարունակվող վտանգի մասին: Բավական տպավորիչ է նաև հա-
կամարտության առաջին շաբաթների ընթացքում արևմտյան մամուլի 
հրապարակումների վերնագբերը, որոնք խորհրդային կողմը հակված էր 
դիտարկելու որպես բացահայտ սադրանք6: 

Որոշ արևմտյան ԶԼՄ-ներ վերլուծելով խորհրդային մամուլում դա-
րաբաղյան հակամարտության լուսաբանումը և դրա մեթոդներն ռւ եղա-
նակները հանգում էին այն եզրակացության, որ ազատախոսությանը 
ԽՍՀՄ-ում դեռ շատ սահմանափակումներ ունի7: Միաժամանակ, այն 
հանգամանքը, որ խորհրդային իշխանությունները արգելելով 
արևմտյան լրագրողների մուտքը հակամարտության գոտի, միաժամա-
նակ չէին խոչնդոտում տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվության ձեռք-
բերմանը, դիտվում էր որպես աննախադեպ մի երևույթ, որն անհնար էր 
պատկերացնել մինչգռրբաչովյան շրջանում8: 

Շատ դեպքերում հնարավորություն չունենալով ներկա գտնվել իրա-
դարձությունների կիզակետում և ականատեսի աչքերով լուսաբանել 
դեպքերը, արևմտյան մամռւա որպես տեղեկատվության այլընտրանքա-
յին և հավաստի աղբյուր օգտագործում էր այլաիտհական (դիսիդենտա-
կան) աղբյուրները: Սինչև 1988թ. մարտի սկզբները արևմտյան լրագրող-
ներին մուտքը Անդրկովկաս արգելված էր: Նման քաղաքականությունը 
խորհրդային պաշտոնական շրջանները բացատրում էին այն հանգա-
մանքով, ռր մարտի սկզբներին իրադրության հանդարտեցման պայման-
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ներում արևմտյան լրագրողների ներկայությունը Երևանում կարող է 
խրախուսել ազգայնական տարրերին9: 

Ղարաբադի շուրջ արևմտյան քարոզչությունը շատ հաճախ հանդես 
էր գափս ավելի լայն ճակատով ներառելով վերակառուցման և խորհր-
դային տնտեսության ու հասարակական կյանքի մյուս բնագավառների 
շուրջ եղած խնդիրների լուսաբանումը և վերլուծությունը: Այսպես 1988 
թ. մարտյան իր թողարկումներից մեկում անգլիական Բի Բի Սի ռադիո-
կայանը նշում էր, որ անհրաժեշտ է օրինականացնել մասնավոր ձեռ-
նարկությունները և հողը սեփականաշնորհել, այլապես ոչ հեռու ապա-
գայում ազգայնական պոոթքումը կարող է հանգեցնել խորհրդային հա-
մակարգի փակատաբ ճգնաժամին (sic!)'0: 

Խոսելով Լեռնային Ղարաբաղում և Հայաստանում տեղի ունեցող ի-
րադարձությունների վերաբերյալ արևմտյան հրապարակումների մա-
սին, պետք է հաշվի առնել նաև գրանցում տեղ գտած թերություններն ու 
անճշտությունները, որոնք որոշակի ազդեցություն ունեցան Արևմուտ-
քում հասարակական կարծիքի ձևավորման վրա: 

Որոշ հրապարակումներ ի դեմս Հայաստանում և Ղարաբաղում տե-
ղի ունեցող բոան իրադարձությունների տեսնում էին խորհրդային հա-
մակարգի դեմ ուղղված հակագաղութային պայքարի և խորհրդային իշ-
խանությունների համար որպես ընդօրինակման օրինակ բերվում էին 
կապիտալիստական երկրների կողմից կամավոր կերպով գաղութներին 
անկախություն շնորհելու փաստերը: Վերլուծելով տեղի ունեցող դեպքե-
րը, արևմտյան խորհրդագետների շրջանում կարծիքներ հայտնվեցին 
այն մասին, որ անդրկովկասյան դեպքերը Խորհրդային Միության 
փլուզման սկիզբն են: Նրանցից Դանիել Փայփսն օրինակ գտնում էր, որ 
նման փլուզումը տեղի է ունենալու միութենական հանրապետություննե-
րի գոյություն ունեցող սահմանների պահպանմսւմբ".; 

Ամերիկյան «Թայմ» շաբաթաթերթն այս առումով կանխագուշակում 
էր, որ ԽՍՀՍ-ին լուրջ քաղաքական ճգնաժամ է սպասվում, որը ճակա-
տագրական կարող է դառնալ վերակառուցման քաղաքականության 
համար : Իսկ անգլիական «Թսւյմզը» գտնում էր, որ Լեռնային Ղաբա-
բաղի հիմնախնդրի լուծումը պետք է նախադեպ հանդիսանա ԽՍՀՄմ-
յուս ազգությունների համար, ինչպես նաև լեհերի, ռումինացիների, մոլ-
դավների, ուկրաինացիների, բելոռուսների և մյուսների համար ովքեր 
տուժել են պետական սահմանների վերափոխումից»13: 

Իր հերթին խորհրդային կողմը հակաքարոզչության ընթացքում շատ 
հաճախ ի ցույց էր դնում արտասահմանյան ռադիոկայանների տարբեր 
բաժինների՝ մասնավորապես հայկական և ադրբեջանական գրասեն-
յակների կողմից բերվող տվյալների և փաստերի անհամապատասխա-
նելիությունը 4: Ադրբեջանական «Բակինսկի ռաբոչի» թերթի հոդվածա-
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գիրն օրինակ մեղադրելով «Ազատություն» և «Ամերիկայի ձայն» ռադիո-
կայաններին նշում էր որ այս երկու ռադիոկայանները հանդես են բերում 
առավել ուշադրություն դարաբաղյան դեպքերի կապակցությամբ՛ 
հետևելով հատուկ ծառայությունների կողմից մշակված քարոզչական 
մեթոդներին ու ռազմավարությունը15: 

Խորհրդային քարոզչությունը մեղադրելով արևմտյան ռադիոկայան-
ներին Անդրկովկասում տեղի ունեցող իրադարձությունների նկատմամբ 
ցուցաբերած «չափազանց» ուշադրության համար, նշում էր, որ ստեղծ-
ված իրադրությունից «կարող են օգտվել մեր նկատմամբ անբարյացա-
կամ տրամադրվածները, «ռադիոձայները», որոնք կարող են հանդես 
գալ մի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանի տոգայով, մոռանալով 
մյուսի մասին և այսպիսով բորբոքելով ազգամիջյան տարաձայնություն-
ներ»16: Անդրադառնալով արևմտյան մամուլում և ռադիոհաղորդումնե-
րում դարաբաղյան իրադարձությունների լուսաբանման ոճին, խորհր-
դային կողմը նշում էր, որ վերջին տարիներին փոխադարձ վստահութ-
յան մթնոլորտի ձևավորման պայմաններում Արևմուտքը փորձում է 
«լրացնել բաց թողածը» և ԽՍՀՄ-ը ներկայացնել որպես ազգամիջյան 
երկպառակությունների հետևանքով պառակտվող երկիր17: 

Ձգտելով որևէ կերպ հակազդել արևմտյան քարոզչությանը, խորհր-
դային մամուլը հիշատակում էր Արևմուտքում առկա ռասսայական, ազ-
գային և սոցիալ-տնտեսական խնդիրները: Այդ նպատակով օգտագործ-
վում էին նաև արտասահմանյան եբկրներում գործող կոմունիստական 
կուսակցությունների կողմից հրատարակվող պարբերականները: Այս-
պես ամերիկյան կոմունիստների «Փիփլզ դեյլի վորլդ» թերթը գրում էր. 
«Ամերիկյան լրատվամիջոցներն ամեն կերպ չափազանցնում են վերջին 
երկու տարիներին ԽՍՀՄ-ում տեղի ունեցած դեպքերի նշանակությունը, 
ձգտելով դրանցից սենսացիա ստեղծել և խեղաթյուրել փաստերը: Ընդ 
որում, - գրում էր թերթը, - ամերիկյան հատուկ ծառայությունները 
ձգտում են օգտագործել ցանկացած հնարավորություն բորբոքելու և ա ֊ 
վելի սրելու ԽՄՀՄ-ում դեռ գոյություն ունեցող խնդիրները, օգտագործե-
լով դրանք համայն աշխարհում սոցիալիզմի դեմ քարոզչության նպա-
տակներով»18: 

Արտասահմանյան յրատվամիջռցների հրապարակումներում 
խորհրդային մամուլը տեսնում էր մշակված «ռազմավարական քաղա-
քականություն» որն ուղղված էր Խորհրդային Միությունում առկա ազ-
գային խրթին հիմնահարցերը ռրպես գործիք օգտագործելով մասնատել 
ԽՍՀՍ-ը: Լեռնային Ղարաբադի շուրջ իրադարձությունների լուսաբա-
նումն Արևմուտքում, ըստ խորհրդային մամուփ, ցույց տվեց, որ չնայած 
տեղի ունեցող դրական գործընթացներին ու միջազգային հարաբերութ-
յուններում գործընկերական հարաբերություններին, դրանք օգտւսգռրծ-
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վում են որպես հարմար աոիթ ի ցույց դնելու «իմպերիալիստական քա-
ղաքականության դասական էությունը»: 

Ավելին, որոշ հեղինակներ Ղարաբաղում և հատկապես Սումգսփթում 
տեղի ունեցած հակահայկական ջարդերը դիտեցին որպես հիմնական 
պատճաո Պակիստանի կողմից աֆղանական հարցում ժնեում ձեռք բե-
րած համաձայնություններից խուսափելու համար, նշելով, որ Վաշինգ-
տոնն ու Իսլամաբադն ի դեմս Անդրկովկասում տեղի ունեցող իրադար-
ձությունների տեսնում էին որպես հարմար աոիթի՝ Մոսկվայի դժվարութ-
յուններն օգտագործելով աֆղանական հարցում առավելությունների 
հասնելու և նույնիսկ ձգձգել Աֆղանստանից խորհրդային զորքերի 
դուրսբերումը ձգձգելու համար 9: 

Որպես կանոն արևմտյան հրապարակումները Ղարաբաղում տեղի 
ունեցող իրադարձությունների մասին ուղեկցվում էին հակամարտող 
կողմերի դավանական տարբերությունների շեշտադրմամբ: Ադրբեջա-
նում տեղի ունեցող իրադարձությունները շատ դեպքերում դիտվում էին 
Ադրբեջանում իրանական արմատականության և իսլամական հեղափո-
խության գաղափարների տարածման պրիզմայով: Նույնիսկ հակամար-
տության սկզբից մեկ ռւ կես տարի անց արտասահմանյան հրապարա-
կումներում խնդրի բարդացումը տեսնում էին հակամարտող կողմերի 
տարբեր դավանական պատկանեփության մեջ20: 

Շատ հաճախ ադրբեջանական մամուլը հանդես էր գափս արտա-
սահմանյան հրապարակումների քննադատությամբ, նշելով, որ դրանք 
լուսաբանելով Ադրբեջանի ներքաղաքական իրադրությունը ուղղակիո-
րեն ապակողմնորոշում են ամերիկյան և միջազգային հանրությանը: 
Ներկայացվող մեղադրանքների մեջ նշվում էր որ Մոսկվայում հավա-
տարմագրված որոշ արևմտյան լրագրողներ՝ Գ. Լին (Վաշինգթըն 
փոստ), Ու. Կելլեր (Նյու 5որք Թայմս) և այլոք գործում էին «առավել 
ռեակցիոն տրամադրված հայկական էմիգրացիայի հատվածի հետ»21: 

Նույն հոդվածում ադրբեջանական թերթը նշռւմ էր, որ արտասահ-
մանյան լրագրողների շարքում ազգությամբ հայ լրագրողների առկա-
յությունը փաստում է, ռր չպետք է հույսեր տածել արտասահմանյան 
լրատվամիջոցների Լեռնային Ղարաբադի շուրջ իրադարձությունների 
օբյեկտիվ լուսաբանման առումով22: 

1989թ. հուլիսի 19-ին ԱՍՆ-ի Սենատի արտաքին գործերի հանձնա-
ժողովը Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող իրադարձությունների 
կապակցությամբ մի բանաձև ընդունեց, որով «ԱՍՆ-ի աջակցությունն 
էր հայտնվում Խորհրդային Հայաստանի ժողովրդին Լեռնային Ղարա-
բադի շուրջ առկա վեճի խաղաղ և ազնիվ կարգավորման գործում» և որ 
«Լեռնային Ղարաբադի ներկա կարգավիճակը շարունակում է ան-
հանգստության և գժտությունների առարկա հանդիսանալ հայերի ու 

186 



Ադրբեջանի խորհրդային հանրապետության միջև»23: Այս բանաձի որո-
շումների մեջ մասնավորապես ասվում էր, որ «պետք է խրախուսել նա-
խագահ Գոբբաչովին Լեռնային Ղարաբադի ներկայացուցիչների հետ 
բանակցություններ վարելու համար՝ կապված Հայաստանի հետ միա-
վորվելու պահանջի, ինչպես նաև հայկական ժողովրդավարական շարժ-
ման հետ, որը ներառում է վերջերս ազատված «Ղարաբաղ» կոմիտեի 
անդամներին»24: Վերջում այս բանաձևը կոչ էր անում Խորհրդային 
Միության հետ երկկողմ քննարկումների ժամանակ հարց բարձրացնել 
հայերի դեմ իրականացված բռնությունները բարձր մակարդակով հե-
տաքննելու և մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու հա-
մար: 

Այս որոշումը հանգեցրեց խորհրդային իշխանությունների և մամայի 
կտրուկ հակազդեցությանը և խորհրդային արտաքին գերատեսչության 
կողմից ԱՍՆ դեսպանին արված հայտարարությունում նման փաս-
տաթղթի ընդունումը որակվեց որպես պահանջ-պրետենզիա և կոպիտ 
միջամտություն ԽՄՀՄ ներքին խնդիրներին, ինչը կարող է հանգեցնել ի-
րավիճակի հետագա ապակայունացմանը: «Մենք չենք կարող չդիտար-
կել այս հրահրիչ ակցիան այլ կերպ քան «սառը պատերազմի» ռեցիդիվ, 
որը կարող է վնաս հասցնել մեր երկու երկրների ջանքերին՝ ուղղված 
խորհրդա-ամերիկյան հարաբերությունների կառուցողական զարգաց-
մանը»,-ասվում էր հայտարարության մեջ : 

Այս բանաձի կապակցությամբ իր բողոքն արտահայտեց նաև Ադր-
բեջանի ԽՄՀ Գերագույն խորհրդի նախագահությունը: «Նյու 5ոբք 
Թայմս» թերթի խմբագրությանն ուղղված ադրբեջանական լրատվամի-
ջոցների համատեղ նամակ-բողոքում ասվում էր, ռր «Պատմությունը 
չգիտի Ադրբեջանի Գերագույն խորհրդի կողմից ԱՄՆ ներքին քաղաքա-
կանության վերաբերվող բանաձևի ընդունման որևէ դեպք» : 

Արևմտյան քաղաքական շրջանակների ու ԶԼՄ-ների կողմից խորհր-
դային Անդրկովկասում տեղի ունեցող իրադարձությունների նկատմամբ 
ունեցած դիրքորոշումը որոշակի տեղաշարժեր ունեցավ հատկապես 
կապված 1990թ. Բաքվում տեղի ունեցած հայկական ջարդերի և դրան 
հաջորդած խորհրդային զորքերի մուտքի հետ: 

1980-ականների վերջերին Արևելյան Եվրռպայում տեղի ունեցող քա-
ղաքական գործընթացները փաստորեն Վարշավյան ռւխտի մոտալուտ 
վախճանի նախերգանքն էին, ուստի Արևմուտքն ամեն կերպ փորձում էր 
«սիրաշահել» Մոսկվային՝ այս գործընթացներին ի պատասխան ան-
կանխատեսելի քայլերից հետ պահելու համար: Հենց այս հանգամանք-
ներն էին, որ որոշիչ դարձան անդրկովկասյան հակամարտությունների 
հարցում Մ. Գորբաչովին աջակցելու համար, որին Արևմուտքում համա-
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րում էին Արեհլքի ու Արևմուտքի հարաբերություններում լիցքաթափման 
լավագույն երաշխիք: 

Բաքվում տեգի ունեցած հունվարյան իբադարձությունմները որոշ 
արևմտյան լրատվամիջոցներ հակված էին դիտելու որպես իրանական 
մոլեռանդության դրսևորում, մի բան, որից ըստ նրանց վաղուց զգուշա-
նում էին խորհրդային իշխանությունները: Դառնալով լուրջ վտանգ գոր-
բւսչովյան բարեփոխումների հետագա իրագործման համար, կարծիք-
ներ էին հայտնվում այն մասին, որ զորքերի ուղարկումը Բաքու կկարո-
ղանա սանձահարել բռնությունը, բայց չի քողարկի խնդրի երկարաժամ-
կետ քաղաքական հետևանքները: Մյուս կողմից, օրինակ ֆրանսիական 
«Լիբերասիոնը» գտնում էր, թե Ադրբեջանում տեղի ունեցող իրադար-
ձությունները կարող են օգտագործվել պահպանողականների կողմից 
քաղաքական բարեփոխումները կասեցնելու համար2: 

Բավական հետաքրքիր էր դանիական «Փոլիթիքըն» թերթի մոտեցու-
մը, որը շեշտում էր ԽՍՀՄ-ին օգնություն ցուցաբերելու անհրաժեշտութ-
յունը: Մասնավորապես առաջարկվում էր օգնություն ցուցաբերել հայ 
փախստականների համար բնակարանների շինարարության և աշխա-
տատեղեր ստեղծելու գործում, իսկ մյուս կողմից նպատակահարմար էր 
համարվում ադրբեջանցիներին տնտեսական աջակցություն ցուցաբերե-
նք 

Ֆրանսիական մամուլն ի դեմս «Լը Մոնդ» և «Յումանիտե դիմանշ» 
թերթերի գրում էր, որ խորհրդային իշխանությունների նման որոշմանն ի 
պատասխան պետք է սպասել արտաքին աշխարհի չափավոր արձա-
գանքին: Անդրադառնալով Նախիջևանում տեղի ունեցած դեպքերին 
վերջինս գրում էր, թե նախնիների գերեզմաններն այցելելու և ազգա-
կանների հետ հանդիպելու ադրբեջանցիների պատճառաբանություննե-
րը սոսկ առիթ էին «բացառիկ ծանր հետևանքներով քաղաքական գոր-
ծողության համար»2 : Մեկ այլ ֆրանսիական պարբերական, «Յումանի-
տեն» գտնում էր, որ Իրանի և Թուրքիայի սահմանների երկայնքով իրա-
կանացված գործողությունները ամենևին հախուռն և տարերային չէին, 
այլ ընդհակառակը, ամեն ինչ վկայում է այդ գործողությունները հոյա-
կապ կազմակերպված փնելու և Ադրբեջանի ազգայնականների, մա-
ֆիոզների ու կուսակցական- բյուրոկրատական ապարատի համաձայ-
նության մասին29: 

Իր հերթին անգլիական «Դեյփ թելեգրաֆը» գրում էր, որ պետք է 
ըմբռնումով մոտենալ խորհրդային իշխանությունների ձեռնարկած քայ-
լերին, քանզի կենտրոնը ցանկանում է չեզոքություն պահպանել երկու 
թշնամաբար տրամադրված համայնքների միջև առկա հակամարտութ-
յունում: Թերթը գտնում էր, որ Գորբաչովի կողմից ուժի դիրքերից հան-
դես գալնն ամենևին էլ չի նշանակում թե նա փոխել է իր սկզբունքային 
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մոտեցումը խնդիրը խաղաղ ճանապարհով լուծելու համար30: Իսկ «Դեյ-
լի միրոր» օրաթերթը գրում էր, թե նախագահ Գորբսւչովը գործեց 
կտրուկ որպեսզի վերջ տա սարսափելի արյունահեղությանը: Եթե այդ 
քայլը չիրագործվեր, «ապա հայերի ու ադրբեջանցիների միջև իսկական 
պատերազմ կբռնկվեր: Խորհրդային կառավարությանը այլ ընտրություն 
չէր մնացել», - եզրակացնում էր հոդվածագիրը ': 

Իրոք, Վւսշինգտոնի համաձայնությունն Անդրկովկաս զորքեր ուղար-
կելու Կրեմփ որոշման հետ անհավանական կարող էր թվալ դրանից մի 
քանի տարի առաջ: Այս ընթացքում արդեն Արևմուտքում տիրապետում 
էր այն համոզմունքը, որ խորհրդային ռազմական վտանգը նվազ սպառ-
նալից էր դարձել: Ամերիկյան «Թայմ» շաբաթաթերթն այս առումով 
գրում էր, որ Սառը պատերազմից հետո Վաշինգտոնն ու Մոսկվան տա-
րաձայնություններ չունեն և ամերիկյան նախագահը բարոյապես կարող 
է ազատ զգալ և քաղաքականապես հանգիստ սեփական երկրի տա-
րածքում կարգուկանոն հաստատելու համար զորքեր ուղարկելու 
խորհրդային առաջնորդների որոշմանը հավանություն տալու համար : 

Սակայն գորբաչովյան մարտավարությունն այս հարցում չստացավ 
լիակատար աջակցություն արևմտյան մամուլի կողմից: Դրա վառ վկա-
յությունն էր արտասահմանյան այն հրապարակումները որոնցում 
խորհրդային զորքերի մուտքը Բաքու համեմատվեցին 1956թ. Բուդա-
պեշտ, 1968թ. Պրագա և 1979թ. Աֆղանստան խորհրդային զորքերի 
մուտքի հետ և նույնիսկ «խորհրդային կայսրության վախճանի» վերա-
բերյալ եզրակացություններ արվեցին33: 

Չնայած անցյալ դարի 80-ականների երկրորդ կեսին Արևելք-
Արևմուտք հարաբերություններում արձանագրված աննախադեպ դրա-
կան տեղաշարժերին և փոխվստահության մթնոլորտի ձևավորմանն 
ուղղված քայլերին, այդուհանդերձ երկու հակադիր գաղափարախոսա-
կան բլոկների միջև շարունակում էր տիրապետող մնալ Սառը պատե-
րազմի ժամանակաշրջանին հատուկ քարոզչության և հակաքարոզչութ-
յան եղանակներն ու մեթոդները՝ հատկապես ԶԼՍ-ների հաղորդումնե-
րում և հրապարակումներում: Այս ամենն իր ուրույն արտացոլումը 
գտավ դարաբաղյան շարժման լուսաբանման պարագայում, երբ մի կող-
մից Արևմուտքը հակված էր այն դիտարկելու որպես հակագաղութային, 
ազգային-ազատագրական պայքար, մյուս կողմից ի դեմս այս շարժման 
տեսնում էր որպես հարմար նախադեպ ԽՍՀՍ՚-ը թուլացնելու և կազմա-
լուծելու համար: Ավեփ ուշ Արևմուտքը հանդես եկավ տարածքային ան-
ձեռնմխելիության սկզբունքի հարգման դիրքերից: 
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DEMOYAN HAYK 

THE LEGACY OF COLD WAR AND THE REPRESENTATION OF 
KARABAKH CONFLICT IN THE WESTERN MASS-MEDIA 

IN 1988-1990 
(Summary) 

In spite of impressive detanti and positive steps towards establishing of 
partnership in the relations between Eastern and Western blocks in the second half of 
20л century, the legacy of Cold war was dominating with its specific methods and 
policies of propaganda and counter-propaganda. These were evident in the 
publications and broadcasting in both Soviet and Western mass media. It had a 
specific reflection especially in the media coverages on Karabakh conflict. Originally 
Western mass media was trying to estimate the events in Transcaucasus as an anti-
colonial national-liberation movement and at the same time as an appropriate means 
to weaken and collapse Soviet Union. Later, the West moved away from its initial 
positions and in the Post-Soviet period the principle of preservation of territorial 
integrity became dominant. 
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ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ 

1963-1964 ԹԹ. ԿԻՊՐՈՍՅԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ 
ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

Անգլիական գաղութային իշխանության դհմ Կիպրոսի ժողովրդի եր-
կարատև և համառ պայքարի արդյունքում Ցյուբիխում, իսկ այնուհետև 
Լոնդոնում տեղի ունեցած բանակցություններից հետո 1959 թ. փետրվա-
րի 19-ին ստորագրվեց համաձայնագիր, որը հռչակում էր Կիպրոսի ան-
կախ հանրապետության հիմքերը': Համաձայնագիրը բաղկացած էր 
Անգփայի, Հունաստանի և Թուրքիայի միջև կնքվելիք «երաշխիքային» 
պայմանագրից, Կիպրոսի հանրապետության, Հունաստանի և Թուր-
քիայի միջև կնքվելիք «միասնության» մասին պայմանագրից, իշխա-
նությունը Կիպրոսի կառավարությանը փոխանցելու անգփական կառա-
վարության դեկլարացիայից, ապագա Կիպրոսի հանրապետության պե-
տական հիմք հանդիսացող սահմանադրությունից, պայմանագրին մաս-
նակից հրկրների կողմից համաձայնեցված գործողություններ կատարե-
լու մասին հայտարագրից և մի շարք այլ փաստաթղթերից2: 

1959թ. դեկտեմբերի 13-ին տեղի ունեցան նախագահական ընտրութ-
յուններ: Նախագահ ընտրվեց ազգությամբ հույն Մակարիոսը, իսկ 
փոխնախագահ՝ ազգությամբ թուրք Քյուչյուքը3: 

1960 թ. օգոստոսի 16-ին անգփական վերջին նահանգապետ Ֆուտը 
(քեց կղզին և նախագահ Մակարիոսն ու փոխնախագահ Քուչուքը Նիկո-
սիայում ստորագրեցին Կիպրոսի հանրապետության անկախության 
հռչակագիրը: Միաժամանակ ստորագրվեցին «երաշխիքների» և «միաս-
նության» մասին պայմանագրերը և Կիպրոսի հանրապետության սահ-
մանադրությունը, որը ուժի մեջ մտավ ստորագրման պահից: Մա ան-
կասկած առաջընթաց քայլ էր Անգփայի գաղութ հանդիսացող Կիպրոսի 
պատմության մեջ, անկախ այն բանից, թե ինչպիսի հանրապետություն 
էր պարտադրվել կիպրոսցիներին: Մակայն իրականում այս անկախութ-
յան հռչակագիրը լիարժեք անկախություն չբերեց Կիպրոսին, այն միայն 
որոշ չափով ներքին ինքնավարություն տվեց նորաստեղծ հանրապե-
տությանը: Ինչպես հետագայում Մակարիոսն էր նշում. «Ես ամենևին էլ 
համաձայն չէի Լռնդոնյան պայմանագրի դրույթների հետ, սակայն ստո-
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ր ա գրեցի այն միայն ելնելով ժամանակի պահանջից՝ չունենալով այ-
լընտրանք»4: Պետք է նշել, որ 1958-59 թթ. Կիպրոսի հարցի շուրջ Հու-
նաստանի ե Թուրքիայի միջև օրեցօր աճող լարվածության հետևանքով, 
երբ փլուզման շեմին էր կանգնած ՆԱՏՕ-ի հարավ-աբևեԱան թևը, և երբ 
հարցը ՍԱԿ-ի քննարկման առարկան դարձնելու ռեալ սպառնալիք կար, 
ԱՄՆ-ն սկսում է ճնշումներ գործադրել Հունաստանի և Թուրքիայի վրա 
պահանջելով նրանցից շուտափույթ համաձայնության գալ հարցի վե-
րաբերյալ՝ ՆԱՏՕ-ի «ընտանեկան» շրջանակներում: 

Թուրք-հունական կոմպրոմիսը ձեռք բերվեց արդեն 1958թ. վերջերին՝ 
առանց կիպրոսցիների կարծիքը հաշվի առնելու, և, ինչպես սպասվում 
էր, այն արտահայտում էր ՆԱՏՕ-ի շահերը տարածաշրջանում: ՈՒշագ-
րավ է նաև այն փաստը, որ Լոնդոնյան համաձայնագրի ստորագրումից 
առաջ հունական իշխանությունները զգուշացրեցին Մակարիոսին, որ ե-
թե վերջինս հրաժարվի փաստափաղթը ստորագրելուց, ապա նա կզրկվի 
Հունաստանի աջակցությունից, իսկ պայմանագիրը կստորագրվի ա-
ռանց նրա մասնակցության: Նմանատիպ ճնշումներ գործադրվեցին 
նաև թուրքական համայնքի վրա: Բացի այն, որ երաշխիքների և միաս-
նության մասին պայմանագրերի համաձայն Անգլիան, Թուրքիան և Հու-
նաստանը երաշխավոր պետությունների պատրվակով իրենց իրավունք 
էին վերապահում «անհրաժեշտության դեպքում» միջամտել Կիպրոսի 
ներքին գործերին, նորաստեղծ հանրապետության եռամյա փորձը ցույց 
տվեց, որ սահմանադրության մեջ գոյություն ունեն մի շարք թերություն-
ներ, որոնք արգելք են հանդիսանում պետական առանձին հիմնարկնե-
րի բնականոն գործունեությունը և խանգարում են երկրի տնտեսական, 
քաղաքական և մշակութային առաջընթացին: 

Եվ իրոք, լորդ Ռեդկլիֆի գլխավորությամբ անգփացի մի խումբ իրա-
վաբանների կողմից մշակվսւծՏ և Կիպրոսի հանրապետությանը պար-
տադրված սահմանադրության ուսումնասիրությունից ակնհայտորեն ի 
հայտ է գափս երկու համայնքների տարանջատման և միմյանց հա-
կադրման միտումը, ինչը միջհամայնքային տարաձայնությունների աղբ-
յուր էր հանդիսանում և լարվածության մթնոլորտ է ստեղծում հանրապե-
տության ողջ տարածքում: Սա ամենևին էլ պատահականություն չէր: 
Հերթական անգամ օգտագործելով «բաժանիր և տիրիր» իր շատ սիրելի 
սկզբունքը, անգփական դիվանագիտությունը փորձում էր, համայնքների 
միջև առկա լարվածության պայմաններում դատավորի գերում հանդես 
գալով, հիմնավորել և ամրապնդել իր ներկայությունը Կիպրոսում, դրա-
նով իսկ վերահսկողության տակ պահելով իրավիճակը: 

Նախ նշենք, որ սահմանադրության համաձայն երկրի և' նախա-
գահը, և' փոխնախագահը հավասարապես օժտված էին վետոի իրա-
վունքով. սա նշանակում է, որ նախագահը միանձնյա չէր կարող ոչ մի ռ-
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բոշում ընդունել, առսւնց այն փոխնախագահի հետ համաձայնացնելու: 
Փոխնախագահ Քուչուքը հետագայում այս կապակցությամբ գրում էր. 
«Եթե նախագահի ձեռքում հանրապետության ղեկն էր, ապա իմ ձեռ-
քում՝ արգելակման սեղմակը»6: Այսպես, օրինակ, բանակի մասին օրեն-
քի ընդունման ժամանակ փոխնախագահը, օգտվելով իր վետոի իրա-
վունքից, կասեցրեց միասնական բանակի մասին օրենքի ընդունումը և 
պահանջեց անջատ ստեղծել թուրքական և հունական ստոբոբաժանում-
ներ7: 

Ոչ պակաս դժվարություններ կային նաև օրենսդրական դաշտում: Օ-
րենսդիր մարմինը՝ պառլամենտը բաղկացած էր ՏՕ պատգամավորից, ո-
րոնցից 35-ը հույներ էին, իսկ 15-ը՝ թուրքեր: Օրենքները ընդունվում էին 
յուրաքանչյուր համայնքի պատգամավորական խմբի առանձին քվեար-
կության արդյունքում, ձայների պարզ մեծամասնությամբ, այսինքն, օ-
րենքի նախագծի քվեարկության ժամանակ կողմ քվեարկած 35 հույն և 7 
թուրք պատգամավորների ձայների դեպքում դեմ քվեարկած ընդամենը 
8 թուրք պատգամավորները կարող էին տապալել օրենքի ընդունումը: 
Հաճախ երկրի համար կենսական նշանկություն ունեցող մի շարք օ-
րենքներ չէին ընդունվում առանձին պատգամավորների քմահաճույքնե-
րի պատճառով, ինչպես, օրինակ, հայտարարեցին թուրք պատգամա-
վորներից ոմանք. «Մեր ձայների դիմաց մենք պետք է որևէ բան ստա-
նանք, հակառակ դեպքում մենք ուղղակի չենք տա այդ ձայները»8: 

Դատական համակարգի գործունեությունը սահմանադրությամբ 
հետևյալ կերպ էր կարգավորվում՝ դատավորներ կարող էին փնել և' հույ-
ները, և' թուրքերը, որոնցից սակայն յուրաքանչյուրը իր լիազորություն-
ները կարող էր իրականացնել միայն իր ազգությանը պատկանող քա-
ղաքացիների նկատմամբ: Բավական է միայն վերցնել ամենաթեթև գոր-
ծը, երբ հայցվորն ու պատասխանողը տարբեր ազգերի ներկայացուցիչ-
ներ են, առաջանում էր դատը երկու դատավորներով վարելու դժվարութ-
յուն, ինչը նույնպես բարդություններ էր առաջացնում: 

Անկասկած, թերություն էր նաև այն փաստը, որ սահմանադրությամբ 
տեղական ինքնակառավարման մարմինները, հատկապես խոշոր քա-
ղաքներում տարանջատված էին ըստ համայնքների, այսինքն, միաժա-
մանակ գործում էին երկու իրարից անկախ քաղաքապետարաններ, ին-
չը խոչընդոտում էր քաղաքների արդյունավետ կառավարման գործըն-
թացին, եթե հաշվի առնենք, որ հիմնականում քաղաքներին բնորոշ էր 
բնակչության խառը կազմը: 

Սահմանադրությունը տարանջատում էր ոչ միայն տեղական ինքնա-
կառավարման մարմինները, այլ նաև բանակը, ոստիկանությունը, կրթա-
կան, մշակութային և պետական հիմնարկները՝ 70:30, իսկ առանձին 
դեպքերում նաև 60:40 հարաբերակցությամբ9: Այս ամենը անկասկած 
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խանգարում էր երկրի բնականոն զարգացմանը, երկու համայնքների 
մերձեցմանը և միջհամայնքսւյին տարաձայնությունների աղբյուր էր 
հանդիսանում: 

Բոլոր այս թերություները շուտով իրենց զգացնել տվեցին: «Լարվա-
ծությունը երկու համայնքների միջև 1963թ. սկզբին արդեն այնքան է հա-
սունացել, որ արտաքին միջամտություն է պահանջում».-գլտւմ էր թուր-
քական մամուլը10: Ստեղծված իրավիճակը շտկելու նպատակով նախ-
ագահ Սակարիոսը փոխնախագահ Քուչուքին առաջարկեց սահման-
ադրության գոնե որոշ կետերում փոփոխություններ կատարելն 1963 թ. 
նոյեմբերի 30-ին ներկայացրեց 13 կետից բաղկացած սահմանադրակ-
ան փոփոխությունների մի ծրագիր": Նա գրում էր, որ հավատում է բոլո-
ր այն մարդկանց բարի մտադրություններին, ովքեր Ցյուրիխում և 
Լոնդոնում համաձայնագրեր էին ստորագրում հանուն անկախ հանրա-
պետության ստեղծման: 

Սակայն այս պետությունը կարեոր դեր ե նշանակություն ուներ 
ՆԱՏՕ-ի համար ե յուրաքանչյուր փոփոխություն որը կարող էր ամրա-
պնդել նորաստեղծ պետության հիմքերը ե թուլացնել վերահսկողության 
մեխանիզմները, բնական է, որ չէր կարող ընդունվել ՆԱՏՕ-ի անդամ 
պետություններ, մասնավորապես, Թուրքիայի, Անգփայի ե ԱՍՆ-ի 
կողմից: ՌՒստի պատահական չէր, որ Սակարիոսի առաջարկին առա-
ջինը բացասական արձագանքով հանդես եկավ ոչ թե թուրքական 
համայնքը, այլ հենց Թուրքիան, որը բարեփոխումների մեջ տեսնում էր 
թուրք փոքրամասնության շահերի ոտնահարման միտում ե էնոսիսի* 
իրականացման նախադրյալներ: 

1963թ. դհկտմբերի 7-ին թուրքական կառավարությունը պաշտոնա-
պես մերժեց Սակարիոսի առաջարկը12, որին հետևեց նաև թուրքական 
համայնքի բացասական պատասխանը: 

Բարեփոխումների ծրագիրը թեպետ վերաբերվում էին զուտ Կիպ-
րոսի ներքաղաքական կյանքին , սակայն Անգլիւսն և ԱՍՆ-ն նույնպես 
դրանում մտավախություն էին տեսնում կապված նախ ՆԱՏՕ-ի համըն-
դհանուր, ապա իրենց անմիջական շահերի հետ (այստեղ գտնվող 
անգփական ռազմաբազաները և ամերիկյան ռադիոկայանները): 

ՈՒստի, բարեփոխումների կուրսից նախագահ Սակարիոսին շեղելու 
և երկրի ներքին գործերին միջամտելու համար «երաշխիքային» 
պայմանագիրը գործնականռբեն փորձարկելու նպատակով անհրաժ-
եշտ էր լարվածության նոր օջախ ստեղծել Կիպրոսում: Դա քաջ գիտակ-
ցում էին անգլո-ամերիկյան ռազմագետները, և իսկույն գործի անցան: 
Գաղտնի ծառայությունների միջոցով կապեր հաստատելով ինչպես 
թուրք, այնպես էլ հույն ծայրահեղականների և տեռորիստական 
կազմակերպությունների հետ, սկսեցին ակտիվորեն զինել նրանց: Ընդ 
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որում, զենք մատակարարվում էր Կիպրոսում տեղակայված անգփա-
կան ռազմակայաններից: Գրանցվել են անգամ դհս^եր, երբ անգլիացի 
գործակալները բռնվել են զենք փոխանցելու պահին : 

Անգփական գաղտնի ծառայությունների ձեռնարկած միջոցա-
ռումների արդյունքները երկար սպասեցնել չտվեցին: Լարվածությունը 
համայնքների միջև գնալով աճում էր, և արդեն առաջին միջադեպը տ-
եղի ունեցավ 1963թ. դեկտեմբերի 21-ին Նիկոսիայի մերձակայքում, երբ 
թուրք ծայրահեղականները հարձակվեցին հույն ոստիկանների վրա: 
Բռնկված փոխհրաձգության ժամանակ երկու թուրք սպանվեց: Այդ 
միջադեպը էլ ավելի սրեց առանց այդ էլ լարված իրավիճակը: Նույն օրը 
Մակարիոսն ու Քուչուքը դիմեցին կիպրոսցիներին, կոչ անելով ցուց-
աբերել զսպվածություն, կարգ ու կանոն պահպանել և չտրվել սադրանք-
ներին, սակայն ապարդյուն . ընդամենը մի քանի օր անց միջհամայնքսւ-
յին արնահհդ պատերազմը ընդգրկել էր ողջ կղզին: 

1963 թ. դեկտեմբերի 24-ին Անգփան, Թուրքիան և Հունաստանը, 
օգտագործելով երաշխավոր-պետաթյուննեբի իրենց իրավունքները, 
դիմեցին Կիպրոսի կառավարությանը և հունական ու թուրքական հա-
մայնքներին պահանջելով վերջ տալ անկարգություններին1 : 

Մակայն դեկտեմբերի 25-ին անսպասելիորեն, Կիպրոսում տեղակ-
այված թուրքական զորքերը դուրս եկան իրենց զորանոցներից և 
միացան թուրք ծայրահեղականներին: Նրանց հաջողվեց պայքարելով 
հույների ոչ կանոնավոր ջոկատների դեմ, ետ մղել նրանց դեպի Նիկոսի-
այի հարավային շրջաններ՝ գրավելով ստրատեգիական կարևոր 
նշանակություն ունեցող Նիկոսիա-Կիրինեյա մայրուղին: Ի պատաս-
խան սրան Կիպրոսի կառավարության խնդրանքով հունական 
ստորաբաժանումները նույնպես դուրս եկան իրենց ռազմակայաններից 
և միացան հույներին՝ թուրքական հարձակումներին դիմակայելու 
նպատակով: Իսկական մի պատերազմ էր ծավալվել թուրքական և 
հունական զորաջոկատների միջև, որը սպառնում էր վերածվել Թուրք-
Հունական պատերազմի: Թեպետ հետագայում Թուրքիայի վարչապետ 
Ինյոնյուն պնդում էր, որ թուրքական զորքերը ինքնագլուխ են լքել 
զորամասերը, տեսնելով, թե ինչպես են իրենց աչքի առաջ մորթում իրենց 
ազգակիցներին15, սակայն նրանց գործողություններից կարելի է 
ենթադրել, որ նրանք գործել են Անկարայի անմիջական հրահանգով և 
նպատակ ունեին նախապայմաններ ստեղծել կղզու բաժանման հա-
մար: Դա է վկայում այն փաստը, որ թուրքական զորքերը թուրք 
ազգաբնակչությանը բռնի կերպով տեղափոխում էին թուրքաբնակ տա-
րածքներ, ինչպես նաև այն, որ ստրատեգիական տեսակետից նրանք 
այնպիսի դիրք էին գրվել, որը հնարավորություն էր տափս դրսից 
թուրքական զորքերի ներխուժման դեպքում ապահովել նրանց թիկունքը: 
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ն՜վս ռչ աոանց Անկարայի մասնակցության իրենց պաշտոններից ի 
նշան բողոքի, ցուցադրական հրաժարվեցին փոխնախագահ Քուչուքը, 
կառավարության անդամ 3 թուրք նախարարները և բարձրաստիճան ա-
յլ պաշտոնյաներ: Արդեն պարզ ուրվագծվում էին Կիպրոսի բաժանման 
վերաբերյալ Թուրքիայի ունեցած ծրագրերը: 

1963 թ. դեկտեմբերի 25-ին Թուրքիան պաշտոնապես հայտարարեց 
Կիպրոսում տեղի ունեցող իրադարձություններին անգփական, թուրքա-
կան և հունական զորքերի անհապաղ միջամտելու անհրաժեշտության 
մասին16: 

Դեկտեմբերի 26-ին Թուրքիայում, նախագահի և վարչապետի 
մասնակցությամբ, տեղի ունեցան բարձրաստիճան հրամանատարա-
կան կազմի խորհրդակցություններ , որտեղ որոշում ընդունվեց զորքեր 
ուղարկել Կիպրոս: Նույն օրը վարչապետ Ինյոնյուն ելույթ ունենալով 
պառլամենտում, պատգամավորների բռան ծափահարությունների 
ներքո հայտարարեց. «Մենք մեր զորքերը ուղարկում ենք Կիպրոս: Մեր 
ռազմանավերը կուղևորվեն Կիպրոսի ափերի մոտ և կսպասեն այնտեղ 
հետագա գործողությունների հրամանին» : Իսկ նախագահն այս 
գործողությունները հիմնավորելու նպատակով նույն օրը նամակով 
դիմեց ԱՍՆ-ի, Անգփայի, Ֆրանսիայի և Հունաստանի նախագահներին 
հայտնելով, որ իբրև թե Կիպրոսում իսկական մի ցեղասպանություն է 
իրագործվել թուրք ազգաբնակչության նկատմամբ1 : Ինչպես երևում է, 
Թուրքիան նախադրյալներ էր ստեղծում Կիպրոս ներխուժելու ե իր այդ 
քայլը արդարացնելու համար: 

Կանգնելով թուրքական ագրեսիայի վտանգի առաջ դեկտեմբերի 2 6 -
ին ՍԱԿ-ում Կիպրոսի մշտական ներկայացուցիչը բողոք հղեց Գլխավոր 
Քարտուղարին պահանջելով Անվտանգության խորհրդի արտահերթ նի-
ստ հրավիրել կապված Թուրքիայի կողմից Կիպրոսի ներքին գործերին 
միջամտելու հարցի հետ: Ի պատասխան այս քայլին Կիպրոսի իշխան-
ություններին ահաբեկելու նպատակով, Թուրքիան ռազմական ուժի 
ցուցադրական գործողություններ սկսեց իրականացնել Կիպրոսի 
ափերի մոտ: 

Դեկտեմբերի 27-ին ՍԱԿ ֊ ի Անվտանգության Խորհուրդը սկսեց 
Կիպրոսի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հարցի քննարկումը19: 

Հարցի քննարկումը ՍԱԿ-ում խիստ անհանգստություն առաջացրեց 
ոչ միայն Թուրքիայի, այլ նաև ԱՍՆ-ի և Անգփայի մոտ, որոնք 
աշխատում էին խուսափել ՄԱԿ ֊ ի միջամտություններից, և հարցի քննա-
րկումները իրականացնել ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում, որտեղ իրենց ազդե-
ցության միջոցները անհամեմատ շատ էին: 

Այդ կապակցությամբ իսկույն գործի անցավ անգփական դի-
վանագիտությունը: Դեկտեմբերի 25-ին անգփական կառավարությունը 
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Մակարխսփն առաջարկեց որպես Ժամանակավոր միջոց 
կարգուկանոնը վերականգնելու նպատակով Կիպրոսում օգտագործել 
Ցյուրիխ- Լոնգոնյան համաձայնսւգրերով այստեղ գտնվող անգլիական, 
հունական և թուրքական զորքերը, որոնք պետք է դրվեին անգլիացի 
գեներալ Ցանգի ենթակայության տակ: Շարունակվող թուրքական 
ներխուժման վտանգի պայմաններում դեկտեմբերի 27-ին Մակաբիոսը 
ստիպված եղավ ընդունելու այս առաջարկը: Ստորագրված համատեղ 
հայտարարագրի մեջ ասվում էր, որ այս զորքերը պետք է աջակցեն 
Կիպրոսի իշխանություններին խաղաղությունն ու կարգ ու կանոնը 
վերականգնել գործում20: 

Դեկտեմբերի 28-ին Նիկոսիա ժամանեց Սեծ Բրիտանիայի 
Համագործակցության հարցերով նախարար Դանկեն Սենդիսը' ստեղծ-
ված իրավիճակը Կիպրոսի կառավարության հետ քննարկելու նպատա-
կով: Բանակցությունների արդյունքում նրա նախաձեռնությամբ դեկտ-
եմբերի 29-ին ստեղծվեց Քաղաքական կապերի հատուկ կոմիտե, որի 
մեջ ընդգրկվեցին Կիպրոսում Միացյալ Թագավորության գերագույն 
կոմիսարը, Հունաստանի ե Թուրքիայի դեսպանները ե հունական ու թո-
ւրքական համայքների ներկայացուցիչները: Այս կոմիտեի ստեղծման 
նպատակը ճգնաժամային իրավիճակից շուտափույթ կարգավորումն էր: 
Կոմիտեի աշխատանքների արդյունքում նույն օրը կողմերի միջև 
զինադադարի համաձայնություն ձեռք բերվեց: Դեկտեմբերի 30-ին 
Սենդիսի առաջարկով, նոր ընդհարումներից խուսափելու նպատակով, 
Հատուկ կոմիտեն որոշում ընդունեց Նիկոսիայռւմ թուրքական և հու-
նական կողմերի միջև չեզոք գոտի ստեղծելու մասին, որը կոչվեց 
«կանաչ գոտի» : Շուտով նման գոտիներ ստեղծվեցին նաև մյուս խոշոր 
քաղաքներում: Փաստորեն տեղի ունեցավ քաղաքների արհեստական 
բաժանում: 

Սենդիսի առջև գրված մյուս կարևոր խնդիրն այն էր, որ ամեն գնով 
ստիպել Մակարիոսին հրաժարվել ՍԱԿ-ում հարցի քննարկումից և շա-
հագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ խնդրի կարգավորման նպատակով 
կոնֆերանս հրավիրել Լոնդոնում: Այգ կապակցությամբ Սակարիոսի 
վրա ճնշումներ սկեցին գործադրվել պահանջելով նրա հա-
մաձայնությունը, ընդ որում հասկացնում էին, որ բացասական պատաս-
խանը կհանգեցնի նոր բարդությունների՝ ընդհուպ մինչև թուրքական 
զորքերի ներխուժումը Կիպրոս : Թեպետ և' Անգլիան, և' ԱՍՆ-ն չէին 
ողջունում Թուրքիայի նման ծայրահեղ քայլերը, քանի որ գիտակցում 
էին, որ դրանք կարող են հանգեցնել ՆԱՏՕ-ի երկու անդամ պե-
տությունների՝ Հունաստանի և Թուրքիայի միջև պատերազմի առաջաց-
մանը , սակայն առիթը բաց չէին թողնում այդ փաստը Կիպրոսի վրա 
ճնշում գործադրելու համար օգտագործելու առումով: 
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1964 թ. հունվարի 2-ին, ստանալով Սակարիոսի համաձայնությունը, 
Լոնդոնում հրավիրվեց կոնֆերանս Անգփայի, Թուրքիայի, Հունաստանի 
և Կիպրոսի երկու համայնքների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: 

Կոնֆերանսը իր աշխատանքները սկսեց հունվարի 15-ին : Նիստը 
նախագահող անգփական նախարար Սենդիսը քննարկման 
ներկայացրեց խնդրի կարգավորմանն ոսլված իր ծրագիրը3: Այն ը-
նդգրկում էր հետևյալ առաջարկները՝ խաղաղության պահպանման 
նպատակով միջազգային խաղաղարար ուժերի ստեղծում, որոնց կարող 
էին մասնակցել ցանկություն հայտնած բոլոր երկրների զինված 
ստորաբաժանումները: Այս զորքերի առկայությունը Կիպրոսում ոչ մի 
ձևով չպետք է անդրադառնար Անգփայի, Թուրքիայի և Հունաստանի 
կառավարությունների իրավունքների և պարտականությունների վրա 
Կիպրոսում: 

Բոլոր վիճելի հարցերի լուծումը միայն ու միայն կոնֆերանսին մասն-
ակից կողմերի համատեղ ջանքերով: 

Անգփայի, Թուրքիայի, Հունաստանի և երկու համայքների ներկայա-
ցուցիչների համաձայնությամբ ՍԱԿ-ի հատուկ միջնորդի նշանակում, 
որը պարբերաբար պետք է տեղեկացներ ՍԱԿ-ի Գլխավոր Քարտուղ-
արին Կիպրոսում տեղի ունեցուղ իրադարձությունների մասին: 

Վերոնշվածի առիթով Կիպրոսի ներկայացուցիչը ՍԱԿ-ում պետք է 
հանդես գար Անվտանգության Խորհրդի նիստում և հայտարարեր, որ 
լիովին համաձայն է Լոնդոնի կոնֆերանսի արդյունքների հետ23: 

Հարցի հետագա քննարկումների համար Լոնդոնում պետք է 
ստեղծվեր եռակողմ միջպետական հանձնաժողով՝ առանց Կիպրոսի 
կառավարության մասնակցության: 

Սենդիսի այս ծրագիրը, ռբը բացի կղզռւ օկուպացումից խնդրի կա-
րգավորմանն ուղված ոչ մի ռեալ առաջարկ չէր պարունակում, մերժվեց 
Սակարիոսի կողմից, սակայն Թուրքիան, Հունաստանը և թուրքական 
համայնքը ընդունել էին այն24: 

Ստանալով վերջիններիս համաձայնությունը Անգփան իսկույն 
դիմեց ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին առաջարկելով զինված 
ստորաբաժանումներ տրամադրել միջազգային խաղարարար ուժերի 
համար: 

1964 թ. հունվարի 30 -ին ԱՍՆ-ի նախագահ Ջռնսռնը պաշտոնապես 
հայտարարեց միջազգային խաղարարար ուժերին մասնակցելու ցանկ-
ություն մասին, այդ նպատակով առաջարկելով ՆԱՏՕ-ի անգամ 
պետությունների զորքերից կազմված տասհազարանոց մի զորաջո-
կատ25, ինչի կապակցությամբ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի զորքերի 
հրամանատար Լեմնիտցերին գործուղեց Աթենք և Անկարա մա-
սնակցության պայմաններին ծանոթանալու համար: 
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1964թ. փետրվարի 2-ին Սենդիսի առաջարկը վերջնագրային տեսքով 
հանձնվեց Կիպրոսի կառավարությանը: 

Կիպրոսի համար ստեղծված այս ծանր պայմաններում ճգնաժամի 
վերաբերյալ իր դիրքորոշմամբ հանդես եկավ ԽՍՀՄ-ը, որը մինչ այդ 
ուշադիր հետևում էր կատարվող իրադարձություններին: Հայտարարո-
ւթյան մեջ մասնավորապես ասվում էր. «ԽՍՀՄ-ը ողջունում է 
անկախության համար մղվող Կիպրոսի ժողովրդի արդարացի պայքարը 
և դատապարտում որևէ օտարերկրյա միջամտություն նրա ներքին 
գործերին: ՆԱՏՕ-ի ագրեսիայի վտանգը սպառտափք է ոչ միայն 
կիպրոսցինեբի, այլ նաև բոլոր ազատասեր ժողովրդների համար, և հակ-
ասում է ՍԱԿ-ի կանոնադրությանը: ՈՒստի ԽՍՀՄ-ը չի կարոդ 
անտարբեր մնալ այս ամենից, և առաջարկում է հարցի կարգավորումը 
իրականացնել ՍԱԿ-ի շրջանակներում»26: 

Սառը պատերազմի տարիներին, երբ հակադիր ճամբարների միջև 
անհաշտ մրցակցություն էր գնում ազդեցության ոլորտների ընդլայնման 
համար, որի արդյունքում միջազգային քաղաքական իրավիճակը 
ծայրաստիճան լարված էր, ԽՍՀՄ-ի այս դիրքորոշումը չէր կարող ան-
տեսվել ՆԱՏՕ-ի կողմից, պատահական չէ որ դրանից ոգեշնչված մի 
քանի օր անց Մակարիոսը մերժեց ՆԱՏՕ-ի վերջնագիրը: 

1964 թ փետրվարի 4-ին Մակարիոսը իր նստավայրում ընդունելով 
ԱՍՆ-ի ե Անգփայի ներկայացուցիչներին, և գրավոր ձևով հանձնեց 
նրանց իր պատասխանը: Պատասխանում ասվում էր, որ միջազգային 
խաղաղարար ուժերի կազմավորման իրավունքը պատկանում է Անվ-
տանգության խուրհրդին, որն էլ և առաջատար է հանդիսանում 
Կիպրոսի խնդրի կարգավորման գործում27: 

Անվտանգության Խորհրդի որոշումը ՍԱԿ-ի խաղարարար ուժերը 
Կիպրոս ուղարկելու կապակցությամբ ընդունվեց 1964 թ մարտի 4-ին: 
Առաջին հինգհազարանոց ստորաբաժանումը շվեդական , դանիական և 
իրլանդական զորքերի մասնակցությամբ, հնդիկ գեներալ Գիանիի 
հրամանատարությամբ28 Կիպրոս ժամանեց մարաի 14-ին, որից հետո 
իրավիճակը համեմատաբար կայունացավ: Սակայն այս կայունո-
ւթյունը ժամանակավոր էր: Իրավիճակի վերստին սրմանը նպաստում 
էին կողմերի փոխադարձ մեղադրանքները մեկմեկու, թուրքական կողմը 
մասնավորապես հույներին մեղադրում էր էնոզիսին ուղղված գործո-
ղությունների իրականացման մեջ, ինչը իբրև թե խախտում էր «1960թ-ի 
պայմանագրերով երկու կողմերի միջև ձեռք բերված համաձայնագրեր-
ը» : 

Խնդիրը լուծված չէր, իսկ պայքարը Կիպրոսի համար շարունակվում 
էր: 
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KAZARYAN ARTUR 

CYPRUS CRISIS IN 1963-64 YEARS 
(Summary) 

In 1960 as a result of the long lasted struggle of the cypriots against the english 
domination the Independent Republic of Cyprus was created. But the independence of 
Cyprus was not complete, because according to the signed treaty Cyprus was under 
the supervision of England, Turkey and Greece. Internal political situation was 
becoming complicated owing to the disagreements between the two communities 
(greek and turkish)coused by the imperfection of the Constitution. In 1963 an armed 
conflict took place between the two communities. The crisis of Cyprus became the 
subject of discussion among the UN, England, Turkey and Greece, which undertook a 
conforencc in London to solve of the problem. But the conference failed to achieve 
positive results. The tension was alleviated in only 1964 after intervention of the 
peace-maker forces of UN in accordance with appropriate UN resolutions. 
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ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ 

ՌՈՒԲԵՆ ՏԵՐ-ՄԻՆԱՍՅԱՆԻ ԴԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 
1917-1918 ԹԹ. ԹՈՒՐՔ ֊ Թ Ա Թ Ա Ր Ա Կ Ա Ն 

ԽՌՈՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՆՇՄԱՆ ԵՎ ՀԱՅ 
ԳԱՂԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՄ 

20-րդ դարասկզբի հայ ազատամարտի անխոնջ նվիրյալ Ռուբեն 
Տհր-Սինասյանը հայ ժողովրդի համար իր ապրած բախտորոշ ժամա-
նակաշրջանում բազմաթիվ անգամ հանդհս է եկել որպես պատասխա-
նատու անձնավորություն և գրեթե միշտ պատվով է կատարել իրեն վե-
րապահված պարտականությունը: Առանձնապես կարևոր է Ռուբենի դե-
րը 1917-1920թթ. Հայաստանում թուրք-թաթարական խռովությունների 
ճնշման և հայ գաղթականների վերաբնակեցման գործում: 

1915թ. Սասանի հերոսամարտից հետո Ռուբենն անցնում է Կովկաս: 
Սակայն կարճ ժամանակ անց Թիֆլիսի Քաղաքների միությունը լիազո-
րում է նրան անցնել Խնուս և զբաղվել թուրքական յաթաղանից խույս 
տված և բախտի քմահաճույքին մատնված հայ բնակչության հարցերով: 
Դեռևս Խնուսում եղած ժամանակ Ռուբենը մտահոգված էր հայ գաղթա-
կանության տեղավորման հարցով: Հայաստանում ահագին գաղթակա-
նություն էր հավաքվել: Սակայն երկիրը փոքր էր, տնտեսապես քայքայ-
ված և ամենագլխակորը՝ Երևանի և Ալեքսանդրապոլի շրջաններում լա-
վագույն հողերի վրա նստած էին թուրքերն ու թաթարները, մինչդեռ հար-
յուր հազարավոր հայեր անտուն, անօթևան էին դարձել և ենթարկվում 
էին ամեն տեսակ զրկանքների: Հայոց ազգային համսւխորհրդակցութ-
յան աշխատանքներին մասնակցելու համար Թիֆլիս մեկնելուց առաջ 
Ռուբենը Խնուսում իր զինակիցներին (Սասունցի Մուշեղ, Հ. Ամատռւնի 
և ուրիշներ) բացատրում է հայությանը Հայաստանում տեղավորելու 
ծրագիրը: Նա ցույց է տափս իր կողմից գծված մի քարտեզ, որի վրա 
նշված էին այն բոլոր վայրերը, ու պետք է տեղավորվեին Արևմտյան Հա-
յաստանի շրջաններից եկած գաղթականները : 
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Ռուբենի Թիֆլիս մեկնելուց հետո նրա հրահանգով իր զինակիցները 
պետք է անցնեին Երևան և Տարոնի ժողովրդին Ալսւգյա(փ շրջանում տե-
ղավորելու միջոցներ ձեոնարկեին: 

Ռուսական ընդհանուր նահանջի հետ Խնուսից նահանջում է 60-
70000 մարդ՝ մեծ մասամբ տարոնցիներ: Նահանջի ճանապարհին թուր-
քերը և քեղերը արգելքներ են հարուցում և կռիվների տեղիք տալիս, ո-
րոնց ընթացքում վերակազմվում է սԼսսուցիների գունդը, (ղեկավարնե-
րից էին Մուշեղը, Չոլոն, Մորուք Կարոն, Փեթարցի Մանուկը, Կարո Սա-
սանին և ուրիշներ)2: Այդ օրերին Անդրանիկը, տեսակցելով Մուշեղին և 
Փեթարցի Մանուկին, թերահավատորեն է նայում նրանց բոնած գործին՝ 
պատճառաբանելով, որ Ալագյադի շրջանում գաղթականներ բնակեցնե-
լու համար պետք է գրավել Թալինի բերդը, ինչը այդ պահի դրությամբ 
անկարելի է համարում: Մուշեղը պատասխանում է, որ Ռուբենից համա-
պատասխան նախագծով հարձակման հրաման են ստացել և պետք է 
այն իրականացնեն: Ռուբենը Թալինի բերդի վրա հարձակման նածա-
գիծը կազմելիս հաշվի էր աոել բոլոր մանրամասնությունները: 

Ինչևէ, սասունցինեբի գունդը՝ մոտ 500 հոգի, նախապատրաստվելով, 
նախ գրավում է Ալւսգյազի մի քանի գյուղեր, ապա՝ պաշարում Թսղինի 
բերդը: Վերջինս ռազմական բացառիկ նշանակություն ուներ Հայաստա-
նի համար: Այն ոչ միայն «իշխում» էր էջմիածնի և Աշտարակի վրա, 
այլև տևական սպառնալիք էր Երևանի համար: Սասուցինեբը բերդը 
գրավելու համար իրենց ուժերը բաժանում են երեք թևի: Հյուսիսից, հա-
րավից և կենտրոնից միաժամանակյա հարձակումով կարողանում են 
ճեղքել թուրքերի պաշտպանությունը և ներխուժել բերդի դռներից ներս: 
Թուրքերը փախուստի են դիմում՝ սասունցիներին թողնելով մեծ քանա-
կությամբ զենք, զինամթերք, անասուններ և այլն: Հետագայում, Սարդա-
րապատի և Բաշ-Ապարանի կռիվների ժամանակ ավելի պարզ երևաց 
Թալինի բերդի գրավման բացառիկ նշանակությունը: 

Ռուբենի մշակած ծրագրով հնարավոր է դառնում շատ կարճ ժամա-
նակամիջոցում Ալւսգյազի շրջանի լքված բնակավայրերում մոտ 70000 
գաղթականների տեղավորել: 

Հայաստանը հայ գաղթականներով վերաբնակեցնելու իր ծրագիրը 
Ռուբենը շարունակեց իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության 
հռչակումից հետո ևս: 

1918թ. օգոստոսին Ռուբենին հանդիպելու համար Ալագյադից 
Երևան են գափս նրա հին մարտական ընկերները՝ Փեթարցի Մանուկը, 
Չոլռն, Մորուք Կարոն, Մուշեղը, և նորից խորհրդակցում գաղթականնե-
րի տեղավորման ծրագրեի շուրջ: Ռուբենը հանգամանորեն բացատրում 
է այն ամենը, ինչ խոսել էր Խնուսում ավեփ քան մեկ տարի՜ առաջ: Այգ 
մասին Սասունցի Մուշեղը պատմում է. «Ռուբէն այդ օր մեր առջեւ դրաւ 
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գործունեութեան ամբողջ ծրագիր մը ավելի լայնն ու ընդարձակը՝ ինչ որ 
պարզած էր Խնուսի մէջ: Սեղանին վրայ փռած էր իր նշանաւոր քարտե-
սը, որու վրայ յետին մանրամասնութեամբ նշանակուած էին Հայաստա-
նի գիւղերն ու քաղաքները' իրենց ունեցած բնակչութեան տեսակներովս 
ու այլազանութեամբը»3: 

Բացատրություններ տալով Հայաստանի վիճակի ե իր ծրագրերի 
մասին' Ռուբենը Հայաստանը համեմատում է տխուր ե ապրելու հնարա-
վորություններից զրկված մի մանուկի հետ: Սակայն նա հույս է հայտ-
նում, որ կառավարությունը շուտով կկարողանա սովի ե համաճարակի 
դեմն առնել: Այս գործում նա էական է համարում հայ ժողովրդի տոկու-
նությունը. «Սեր ժողովուրդն ալ սակաւապետ է եւ կրնայ քար ծամել, քա-
րէ ն հաց հանել, ինչ որ մտահոգիչ է ապագայի համար, ատիկա Հայաս-
տանի բնակչութեան ներկայ դիմագիծն է, արուեստական կերպով ստեղ-
ծուած»4: Անդրադառնալով իր ծրագրերին՛ Ռուբենը քարտեզի վրա ցույց 
է տափս այն շրջանները, որտեղ հաստատվել էին հայ գյուղացիության 
ձեռքից լավագույն հողերը բռնագրաված թուրքերն ու թաթարները: Նրա 
համոզմամբ գոյատևման անհրաժեշտ նախապայման էր այդ անարդա-
րության սրբագրումը: «Հայուն երկիրը, հայուն հողը պետք էր իր ժողովր-
դի զաւակներուն սեփականութիւնը դառնար, գաղթականութիւնը պետք 
էր տեղաւորուէր անոնց վրայ, որպեսզի իրաւունք ունենայինք ըսելու, որ 
երկիր ունինք ու աւեփ վստահութեամբ նայելու ապագային վրայ», ֊շա-
րունակում է նա5: 

Ռուբենի մոտ հավաքված խմբապետները լուռ լսում նրա բացատ-
րությունները և սպասում էին գործնական հրահանգների: Հասկանալով 
նրանց միտքը, Ռուբենը քարտեզի վրա ցույց է տափս ճղնի ձորի, Սիփ-
տերեի, Չիմենքենդի և Բոյուք Վեդիի ընդարձակ շրջանները: Նա խոր-
հուրդ է տափս, որ ամեն ինչ առանց աղմուկի կատարվի, առանց կառա-
վարության մասնակցության: Խմբապետները հաշվետու պիտի լինեին 
միայն իրեն և իր միջոցով՝ կուսակցաթյանը: Խստիվ պատվիրում է ա-
պահովել գաղտնապահությունը: Նա այս պարագան ընդգծում էր ոչ 
միայն արտաքին թշնամիներին զգոնության չբեչելռւ, այլև նոր բացվող 
խորհրդարանի ու կառավարության որոշ «խոսքի սիրահարների» խոսե-
լու նյութ չտալու համար՛: Միջոցառման մասին չպիտի իմանային նաև 
կուսակցական շրջանակները, որոնց մեծ մասի ընկերվարական մտածե-
լակերպն ռւ հոգեբանությունը անհնարին պիտի դարձներ նման գործո-
ղության իրականացումը Հայաստանի Հանրապետության սահմաննե-
րում: 

Ռուբենն իր խմբապետներին զգուշացնում է, որ իրենց կատարած 
գործի համար պատասխանատու են նաև կուսակցության առաջ: Ծրա-
գիրը նա հղացել էր՝ խորհրդակցելով միայն Մրամ Մանուկյանի հետ, 
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ծածուկ պահելով այն կուսակցական ղեկավար շրջանակներից7: Օրի-
նակ՝ երբ սասունցի խմբապետները այս նպատակով փամփուշտ էին 
տեղափոխում և Քանաքեոում տեղակայված պետական զորքը արգելք է 
հանդիսանում, դրությունը փրկում է Արամ Մանուկյանի կողմից ստո-
րագրված արտոնագրի առկայությունը8: 

Խմբապետ Մուշեղը պատմում է, որ իրենց աոաջին գործը փնում է 
«մաքրել Դարալագեազի շրջանը եւ մաս մը ժողովուրդ տեղաւորել այն-
տեղ» : Դրանից հետո անցնում են ծրագրավորված մեծ գործողություն-
ներին: ճգնի ձորի գործողությունը տևում է 5 օր: Ազատագրված բնակա-
վայրերում անմիջապես տեղավորվում են գաղթականները: «Յարձա-
կումներէն եւ յաջողութիւներէ ետք, ժողովուրդը կը հոսեր գիւղերէն 
ներս, տէր դաոնալու համար ոչ միայն իր հողերուն , այլ իր պապենա-
կան գոյքերուն: Մեծ մասամբ այդ գոյքերը հայկական դրոշմ ունէին, ար-
ձանագրութիւներ, խաչեր եւ այլն»10: 

ճղնի ձորի բնակեցումից հետո Ռուբենն անմիջապես հրահանգում է 
անցնել Սիփտերեին: Այս շրջանն ավելի ընդարձակ էր, թշնամին՝ ավելի 
ուժեղ և ամուր: Ընդ որում նրա ազատագրումը կարևոր էր ոչ միայն գաղ-
թականներին տեղավորելու ստումով, այլև այն պատճառով, որ գտնվում 
էր մայրաքաղաք Երևանի թիկունքում և տևական վտանգ կարող էր 
սպաոնալ Հայաստանի անկախությանը: Տեղանքի մանրակրկիտ ու-
սումնասիրությունից հետո, չնայած բոտն դիմադյաւթյանը, սասունցի 
խմբապետներին կարճ ժամանակամիջոցում հաջողվում է ազատագրել 
նաև Սիլիտերեն: Ռուբենը, որ վայրկայնը վայրկյանին հետևում էր գոր-
ծողություններին, շտապում է ժողովրդին տեղավորել ազատագրված 
բնակավայրերում: 'ճղնի ձորի և Սիփտերեի գործողությունների ընթաց-
քում հայկական կողմը տափս է ընդամենը 25 զոհ: Ռուբենն այնուհետև 
խմբապետներին հրահանգում է անցնել Չիմենքենդի և Բոյուք Վեդիի 
շրջանները: Սակայն, ի տարբերություն նախորդ շրջանների, այստեղ 
պետք էր ավեփ զգույշ փնել և չշտապել: Թշնամու զբաղեցրած տարած-
քը բավականին ընդարձակ էր, լուրջ դժվարություններ կարող էր հսւրու-
ցել նրա աշխարհագրական դիրքը: Բացի այդ այս երկու շրջաններում 
մեծ թվով թուրքական կանոնավոր զորքեր կային՝ թնդանոթներով և 
գնդացիրներով, որոնք ծպտված մնում էին բազմաթիվ գյուղերում": 

Թշնամու մասին այս տեղեկություններն իմանալով հանդերձ Ռու-
բենն ու իր զինակիցները չէին վարանում: Սակայն այս անգամ դեպքերը 
այլ հունով են զարգանում, Ադրբեջանի բողոքի հիման վրա Երևան է գա-
փս մի քննիչ հանձնախումբ՝ Անդրկովկասում Անտանտի հանձնակա-
տար գնդապետ Հասկեփ գլխավորությամբ12: Քննիչ հանձնախումբը 
պետք է ստուգումներ կատարեր արդեն հայերով վերաբնակեցված տա-
րածքներում: Ռուբենի բացատրությունները լսելուց հետո, խմբապետնե-
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րը պատրաստվում են հերքելու մեղադրանքները: «Մեզի կը մնար միջոց-
ներ ձեոք աոնել ու փաստել, որ անտեղի է կատարուած բողոքը, ոչ մէկ 
ատեն ճղնի ձորը, Սիփտերէն, Բաշգեառնին, Ալսւգեազը, Դարալագհսւ-
զը թրքական չեն եղած: Վկայ էին այս իրողութեան հայկական գերեզ-
մանոցներն ու սրբավայրերը, տնական կահկարասիներն ու ժողովուր-
դին դիմագիծը»,֊պատմում է խմբապետ Մուշեղ Ավետիսյանը13: 

Խմբապետներից Չոլոն ե Մորուք Կարոն, իբրև աոանձին շրջանների 
ընդհանուր պետեր, գոհացուցիչ և տրամաբանական պատասխաններ 
են տալիս ստուգողներին, նշելով, որ «հայերը դարերէ ի վեր տէրն էին 
այդ գիւղերուն, թուրքեր, թաթարներ անշուշտ եղած էին: Մակայն անոնք 
քոչոտրներ էին, որոնք Ատրպէյճանէն կու գան եւ աշնան մեկնին իրենց 
տեղերը: Բախումներ հղած էին, պէտք չէր ուրանսդ, սակայն պատերազ-
մի այդ տարիներուն որտեղ կոխ չէր պատահած»1 : 

Քննիչ հանձնախումբը Երևանից մեկնում է Թիֆլիս այն համոզմուն-
քով, որ ադրբեջանցիների ամբաստանությունները առնվազն չափա-
զանցված են: Օգոստոսի 22-ին Երևանից հեռանալուց առաջ Հասկելը 
խոստանում է դեպքերի պատճառների մասին (շրջափակում, անհնա-
զանդություն կառավարությանը) զեկուցել Փարիզի Վեհաժողովին և օգ-
նություն խնդրել Հայաստանի համար: Մակայն, երբ նա Թիֆփսից անց-
նում է Բաքու, այնտեղ օգոստոսի 29-ին Ադրբեջանի կառավարության 
հետ պայմանագիր է ստորագրում, որի համաձայն Շարուր-Դարալագ-
յազի և Նախիջևանի գավառներում պիտի հաստատվի «չեզոք գոտի», ո-
րի կառավարությունը պիտի հանձնվի գնդապետ Հասկեփ նշանակած 
ընդհանուր նահանգապետինլտ: Հայաստանի Խորհրդարանը այս հարցը 
քննելուց հետո Թիֆփս է ուղարկում Ռուբենին և Ա. Խատիսյանին ^ 
Նրանք բացատրություն են տափս Հասկեփն, որի արդյունքում Հասկելը 
չեղյալ է հայտարարում Ադրբեջանցիների հետ կնքած պայմանագրի ռ-
րոշ կետեր: Բայց այս անգամ էլ Ադրբեջանն է մերժում ընդունել այդ հա-
մաձայնությունը: 

Քննիչ հանձանխմբի միջամտությունից հետո մի պահ ստեղծվում է 
համեմատաբար խաղաղ շրջան, սակայն Ռուբենը Կարսի դաշնակցա-
կան մարմինների և զինվորականների խնդրանքով ստիպված է փնում 
զսպելու նաև Ալեքսանդրապռփ և Կարսի միջև ընկած Արգինայից մինչև 
Զաբյոսլար (Զարիշւստ գավառ) տարածվող ըմբոստ թրքությանը: Այս-
տեղի թուրքերի թիվը համեմատաբար այնքան էլ մեծ չէր, սակայն 
նրանք իրենց զբաղեցրած դիրքով խանգարում էին հանրապետության 
բնականոն կյանքի ընթացքը, իրենց ձեռքն էին վերցրել Ախուրյան գետի 
վրա գտնվող Արգինայի կամուրջը, որով անհնարին էր դառնում Կարսից 
Ալեքսանդրապոլ և հակառակ ուղղությամբ ճամփորդելը, իսկ երկաթու-
ղին աշխատում էր միայն զրահապատի ուղեկցությամբ: Այս շրջանը 
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հնազանդեցնելու ծրագիրը մշսւկելուց հետո Ռուբենն անցնում է հատուկ 
գործողությունների: Մեծ գեր է խաղում զրահապատ գնացքը: Գործո-
ղությունների արդյունքում հնարավոր է լինում վերջնականապես թե Ջա-
րիշաւո գավառը, թե Արգինայի կամուրջը ազատել թուրքերից: 

Այս դեպքերից հետո Ռուբենն իր զինակիցներին կրկին հավաքում է 
իր բնակարանում: Նրանք նորից ուսումնասիրում են այն քարտեզը17, 
որտեղ աոանձին նշված էին արդեն ազատագրված շրջանները ե դեռ 
չազատագրված Չիմենքենդը, Զանգիբասարը ե Բոյուք Վեդին: Այստեղ 
որոշվում է ազատագրել նաև Զանգիբասարը: 

Զանգիբասարը մայրաքաղաք Երևանի համար շատ կարևոր դիրքում 
ուներ և թուրքական ավազակախմբերի իսկական որջ էր: Այստեղի 
կռիվներն անցնում են սպասվածից թեժ մթնոլորտում: Սակայն հայերին 
հաջողվում է 5 օրում, տալով ընդամենը 15 զոհ, լուծել իրենց առջև 
դրված խնդիրը: Թուրքերը նահանջում են Իգդիրի ուղղությամբ: Ջանգի-
բասարի ավելի քան 20 գյուղեր ևս վերաբնակեցվում են հայ գաղթական-
ներով: 

Չիմենքեգի և Բոյուք Վեդիի ազատագրումը հետագայում Ռուբենն ի-
րականացնում է ռազմական և ներքին գոբծոց նախաբար եղած ժամա-
նակ: 

Ռուբենի հղացմամբ կատարված այս գործողությունները ինչպես և 
սպասելի էր, աղմուկ են առաջացնում ցավոք, նաև Երևանում: «Երեւանի 
մէջ իրարանցում ձգած էին կարգ մը մարդիկ... »,- վերհիշում է խմբա-
պետ Սռւշեդը18: Աղմուկ բարձացնողները ոչ միայն այն կուսակցություն-
ներն էին (հայ սոցիալիստ-հեղափոխականներ, հայ սոցիալ-դեմոկրատ-
ներ), որոնք Հ.6.Դաշնակցության որգեգրած քաղաքականության հան-
դեպ շատ հարցերում ընդդիմադիր կեցվածք ունեին, այլև Հ.5.Դ. շարքե-
րում գտնվողները19: «Սոցիափզմի անունով ճառող այդ մարդիկը չէին ու-
զեր ըմբռնել, որը հայրենիք ունենալու համար անհրաժեշտ էր ժողո-
վուրդ», իսկ այդ ժողովուրդն ունենալու համար պետք էր փրկել գաղթա-
կաններին, նրանց վերաբնակեցնելով պատմականորեն հայկական տա-
րածքներում: 

Հարկ ենք համարում նշել, որ գաղթականների վերաբնակեցման 
հարցում Արամ Մանուկյանը Ռուբենի համար ամենամեծ արժեք ներկա-
յացնող գաղափարակիցն էր: Թե կուսակցական, թե ոչ կուսակցական 
շարքերից տեղացող մեղադրանքներն ու դատապարտությունները Ռու-
բենը տանռւմ էր գործը հաջողությամբ վերջացնողին հատուկ ժպիտով: 
«Քարկոծէք, որքան ուզում եք, ժողովուրդն ինձ հետ է, դուք էլ ինձ հետ կը 
փնէք, եթէ ռչ այսօր, անպայման վաղը», կարծես այդ էր նրա ժպիտի ի-
մաստը : 
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1918թ. Ռուբենի ղեկավարմսւմբ իրականացրած այս ոչ դյուրին գոր-
ծողությունը ռազմավարական մեծ նշանակություն ունեցավ: Միայն այդ 
ծրագրի իրականացումից հետո վերացավ մեծ չափով Երևանի վրա 
կախված սպառնափքը: Ռուբենի ձեռնարկումների շնորհիվ էր, որ 
փետրվարյան ապստամբությունից հետո կարեփ եղավ Զանգեզուր անց-
նել: 

Ռուբենի վարած քաղաքականությունը գնահատելիս պետք է նկատի 
ունենանք, որ նրա գործողությունների արդյունքում բազմաթիվ հայկա-
կան բնակավայրեր տրամադրվեցին հարյուր հազարավոր գաղթական 
ժողովրդին, որ կանգնած էր բնաջնջման եզրին: 

Ռուբենի կողմից իրականացրած ծրագիրը արժևորվում է մեկ այլ 
փաստով ևս. Հայաստանի առաջին Հանրապետության շրջանում 
հարևան Ադրնեջանը ուներ մի ծրագիր, որով տարածքային պահանջներ 
էր ներկայացնում Հայաստանին, որի փայլուն ապացույց են 1920թ. 
Երևանում հրատարակված փաստաթղթերը : Այս փաստաթղթերը հի-
շատակվում են նաև Ռուբենի հուշերում22: Նրանցում արտացոլված է 
Հայաստանում Ադրբեջանի դիվանագիտական ներկայացուցիչների և 
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի միջև հեռագրային կապի 
բովանդակությունը: Այստեղ հստակ երեու՛մ է Ադրբեջանի կողմից Հա-
յաստանը քայքայելու ձգտումը: Եվ պարզապես անիրական է Ալեք-
սանդր Մյասնիկյանի այն կարծիքը, թե Հայաստանի մահմեդականները 
անզեն և խաղաղ են հղել23: Կարծում ենք, որ Մյասնիկյանը ավեփ շատ 
նպատակ է ունեցել պարսավելու դաշնակցականների գործունեությունը: 

Ադրբեջանի հավակնած տարածքների մեջ, Ղարաբադից, Նա-
խիջևանից և Զսւնգեզուրից բացի, մտնում էին նաև Զանգիբասարը, Վե-
դիբասարը, Դարալագյազը, Սուրմալուն, Կողբը: Այս մի քանի շրջաննե-
րը հետագայում չհայտնվեցին Խորհրդային Ադրբեջանի կազմում, որով-
հետև արդեն հայաբնակ էին24: Ռուբենի գործադրած ջանքերի շնորհիվ, 
որոնք շարունակվեցին նաև 1920թ., հնարավոր եղավ կործանիչ հարված 
հասցնել Արարատյան դաշտավայրում և հարակից շրջաններում քսա-
նից ավեփ «ինքնորոշված» մանր ու խոշոր թուրք-թաթարական իշխա-
նություններին, որոնք ըմբոստանալով պետության դեմ, Հայաստանից 
«առանձնանալու» նկրտումներ էին հանդես բերում: 

Ապստամբ շրջանների հնազանդեցումը բխում էր նաև քանդված 
տնտեսությունը վերականգնելու անհրաժեշտությունից: Մտեղծված ի-
րավիճակը թույլ չէր տափս զբաղվել ոչ նորմալ երկրագործությամբ, ոչ էլ 
առևտրով: Իսկ փախստական դարձած ժողովուրդը տառապում էր ան-
գործությունից, մինչդեռ Հայաստանի շատ հոդեր թռւբք֊թաթաբների 
ապստամբ կեցվածքի պատճառով անմշակ էին մնացել: Ոչ միայն պե-
տությունը պետք է տնտեսապես տուժեր, այլև պետական մեծ ուժեր (ռս-
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տիկսւնություն, զորք) պետք է տրամադրվեին հայկական շրջանները 
հարձակումներից պաշտպանելու համար: 

Հետագայում Ռուբենի գաղափարը ավեփ բյուրեղացավ Հ 6 Դ 9-րդ 
Ընդհանուր ժողովում, որի ընդունած երկրի ներքին քաղաքականությա-
նը վերաբերող բանաձևի համաձայն պետք էր «ամէնակտրուկ միջոցնե-
րով արմատախիլ անել ամէն հա կայ հղափոխական ու հակապետական 
շարժում, որ կողմից էլ որ դա կազմակերպուած լինի եւ ինչ ոյժերի վրայ 
էլ որ դա յենուի»2 : Այս տեսության հիմնավորողը եղավ Ռուբենը: Ընդ-
հանուր ժողովից հետո երկրռւմ տիրող հանգամանքներն այնպիսին էին, 
որ պետական և կուսակցական գործիչները, որոնք նախկինում այս 
հարցում հակառակ էին Ռուբենին, ընդունեցին նրա տեսակետը: 

STEPANYAN KHATCHATUR 

THE ROLE OF ROUBEN TER-MINASYAN IN STIFLING OF 
TURKISH-TATAR REBELLIONS AND IN RESETTLEMENT OF 

ARMENIAN REFUGEES IN 1917-1918 
(Summary) 
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Western Armenia increased. However it was hard to find a settlement in Eastern 
Armenia, because some important roads and settlements were under control of 
Turkish population. R.Ter-Minasyan undertook the solution of the problem and with a 
special program successfully completed it The Article examines that issue. 
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