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ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

ԲԱԲԱՑԱՆ ԱՆԻ 
(ԻԱՀ) 

ՆՈՐ ՋՈՒՂԱՅԻ ԵՎ ՍՊԱՀԱՆԻ ՈՐՄՆԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 
ՓՈԽԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆԸ XVII ԴԱՐՈՒՄ 

XVII դարի առաջին տասնամյակում հայերին Սպահան բռն-
գսւղթեցնելու Շահ Աբբաս Ա-ի (1571-1629թթ.) գլխավոր նպատակը 
Իրանի, հատկապես, նոր մայրաքաղաք Սպահանի մշակութային զար-
գացման ապահովումն էր': Կարճ ժամկետում Սպահանում 
կառուցվեցին ապարանքներ, բնակարաններ, այգիներ, մզկիթներ, դպ-
րոցներ, կամուրջներ, հիմնվեցին վաճառատներ, արհեստանոցներ ե 
այլն2: Այդ ընթացքում դրսևորվեցին հայ ե իրանական արվեստի, 
հատկապես, որմնանկարչության առանձնահատկություններն և նրանց 
միջև փոխազդեցությունը3: 

Հայ ազգաբնակչության տարբեր խավերը ակտիվորեն մասնակցելով 
մայրաքաղաքի շենացման և գեղեցկացման գործին՝ ստեղծեցին արվեստի 
իսկական գլուխգործոցներ: Հատկանշական է հատկապես հայ վաճա-
ռականների դերը Նոր Ջուղայի մշակույթի, արվեստի զարգացման և 
հովանավորման գործում: ճամփորդելով եվրոպական զարգացած երկրներ՝ 
նրանք ծանոթացան Վերածննղի սկզբնական շրջանի արվեստի 
ձեռքբերումներին ե դրանք վախանցելով իրանա-հայկական իրականություն՛ 
կարևոր ներդրում ունեցան Նոր Ջուղայի արվեստում4: 

Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ Նոր Ջուղա բռնագաղթված հայե-
րի թվում էին հոգևորական և աշխարհիկ ծաղկողներն ու գրիչները, որ-
ոնք շարունակեցին իրենց աշխատանքը, հիմնեցին Նոր Ջուղայի ման-
րանկարչության դպրոցը' վստահաբար գերակատար լինելով նաև եկե-
ղեցիների նկարազարդման գործում5: 

XVII դարում շինությունների ներքին հարդարանքը բնորոշվում է որ-
մնանկարչության, գեղանկարչության և դեկորատիվ իրերի ներդաշնակ 
զուգակցությամբ և արվեստաբանական բարձր ճաշակով: Որմնա-
նկարչության հիմնական ուղղությունները Սպահանում ընթանում են 
աշխարհիկ թեմաներով' պատերազմ, հանդիսավորություն, սիրահարներ 
և կանացի կամ տղամարդու միայնակ կերպարներ: Ի տարբերություն 
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Սպահանի, Նոր Ջոսլայում աշխարհիկ թեմաներին զուգընթաց իշխում 
են նաև կյանական բովանդակությամբ որմնանկարները՜ ընդգրկելով 
Աստվածաշնչի դրվագներ, Հայ Առաքելական Եկեղեցուն վերաբերվող 
հատուկ դրվագներ. Հայոց եկեղեցու խորհուողները, քրիստոնեական սր-
բերի և եկեղեցու բարերարների կերպարներ6: 

Թեև Սպահանի և Նոր Ջուղայի որմնանկարչության ձևավորման 
ժամանակաշրջանը (1605-1660թթ.) համընկնում է, սակայն բնական է 
նմանությունների և տարբերությունների առկայությունը, որր փոխ-
ազդեցության և ազգային ավանդույթների դրսևորման արդյունք Ւ.: 

Զարդանկարները կարևոր տեղ են գրավում կառույցներում: Դրանք 
երբեմն ընդհանուր ֆոն են ծառայում նկարների համար, կամ նկարները 
երիզված Են գունագեղ զարդանկարներով, ինչը ձևավորում է պատ-
կերների մեկ ընդհանրություն: Ընդհանրապես Սպահանի և Նոր 
Ջուղայի շինություններում շատ են նույնատիպ զարդանկարները: 
Առանձնահատուկ ուշադրության են արժանի գմբեթների զար-
դանկարները ու նրանց հորինվածքը, որոնք դիտողի հայացքը ակամա 
տանում են դեպի գմբեթի կենտրոն՝ պատճառերւվ գեղագիտական 
հաճույք: 

Մզկիթները հարդարվել են հախճապակիներով, որոնք պատկերազ-
արդված են բուսական և երկրաչափական զարդանկարներով և գեղագիր 
այեսեյտւք ՝. Մարդկային կերպարներ պատկերելը չի համապատասխանում 
մահմեդականության սկզբունքին, ուստի արվեստը զարգացում է սւպրե] գե-
ղագրության, զարդանկարչության և դեկորատիվ կիրառական ասպար-
եզներում: Մահմեդական երկրներում միայն իրանցի արվեստագետներն են 
շարունակել ավանդական գրքի նկարազարդումը և կրոնական կերպարնե-
րի պատկերումը, որի գլխավոր պատճառը իրանական հարուստ գրականո-
ւթյունն է համարվում: Սասանյանների անկումից մինչև Սեֆյանների 
շրջանը որևէ կառույց որմնանկարչությամբ չի հարդարվել: Շահի կողմից 
շիա դավանանքը պաշտոնականացնելու նպատակներից մեկն էլ իրան-
ական արվեստի մոռացված գեղարվեստական արժեքների վերականգնու-
մն էր: Այս ուղղությամբ ուշագրավ է պալատների՜ որպես աշխարհիկ կա-
ռույցների հարդարումը որմնանկարներով9: 

Հախճապակյա զարդանկարներով են հարդւսրվեւ նաև Նոր Ջուղայի 
եկեղեցիները, պալատներն ու բնակարանները: Հիմնական տարբերու-
թյունները, որ կարելի է մատնանշել Սպահանի և Նոր Ջուդայամ օգ-
տագործված հախճապակյա զարդանկարներում, տիրող գույնն և 
կիրառվող թեմաներն են: Նոր Ջուղայում որպես տիրող ֆոն ընտրվել է 
դեղին գույնը, որը քրիստոնեության խորհրդանիշս է հանդիսանում, իսկ 
Սպահանում լաջվարդը՝ որպես իսլամի խորհրդանիշ: Նոր Ջուղայի կրո-
նական շինություններում հախճապակյա հորինվածքներում 
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կենդանիներ և մարդկային կերպարներ են իշխում, իսկ Սպահանում 
միայն թռչաններ են պատկերվել: 

Կանգուն եկեդեցիններից ամենահինը 1607 թվագրվոդ Ս. Հակոբ 
Ս՛ծրնա եկեղեցին է, որի ներքին ձևավորումը կատարվել է հիշատա-
կագրություն ունեցող խաչքարերով: 1613 թվից հետո կառուցված եկեղե-
ցիններր, բացի Ս-Նիկոդայոս եկեղեցուց, բոլորը պատկերազարդված 
են: Հատկապես առանձնանում են Ս. Բեթղեհեմ և Ս. Ամենափրկիչ վան-
քի Արեմաթացու եկեղեցիները, որոնց ներքին հարդարանքը բնորոշվում 
է գմբեթից մինչև հատակ, բոլոր որմերով ծածկված որմնանկարներով, 
զարդանկարներով և հախճապակիներով: Մյուս եկեղեցինների հարդա-
րանքներն ավե|ի պարզ են1": 

Կատարողական տեսակետից Սպահանի և Նոր Ջուղայի որմնա-
նկարներում նմանություններ են նկատվում: Դրանց մի մասը համապա-
տասխանում են եվրոպական գեղագիտական չափանիշներին: Այս հա-
նգամանքը առիթ է տափս այդ որմնանկարների ում ձեռքին պատկանե-
]Ո1 վերաբերյալ վարկածների վերհանման: Վարկածներից մեկի համա-
ձայն՝ դրանք պատկանում են Եվրոպայից ժամանած որմնանկարիչն-
երին. սակայն նկատի ունենալով ժամանակի տիրող դավանական 
մթնոլորտը, կարելի է ենթադրել հօգուտ այն վարկածի, որ դա հայ վա-
ճառականների՝ Եվրոպայի հետ ունեցած կապերի արդյունքն է: Հնա-
րավոր է նաև. որ տեղացի արվեստագետները վարպետության էին 
հասել Իրանում գտնվող Եվրոպայից ժամանած նկարիչների հետ 
շփման արդյունքում11: Առկա են գրավոր տվյալներ, որոնց համաձայն 
հայ արվեստագետները հրավիրվում էին մասնակից փնելու 
մայրաքաղաքի շինությանը և կամ հանձնարարվում՝ իրենց արվեստը 
փոխանցելու պարսիկ տեղացիներին12: Գոյություն ունեն նաև առավել 
համեստ կատարողությամբ որմնանկարներ, որտեղ ավելի զգալի է 
դառնում m շեշտվում ազգային նկարագիրը: 

Երբեմն մի հորինվածքում կատարողական վարպետության հ-
ակասություն է զգացվում, օրինակ պատկերված մարդկային կերպարը 
անատոմիայի փարժեք պատկերման խնդիր ունի, իսկ դիմանկարը 
անթերի է, ինչն առիթ է հանդիսանում ենթադրել, որ հորինվածքը միայն 
մեկ նկարչի վրձնին չի պատկանում: Կան նաև անվարժ ձեռքի նկարչու-
թյուններ. հորինվածքը տարրական լուծում ունի, սակայն ինքնաբուխ 
արտահայտության արդյունք լինելով՝ անմիջական է: 

Սպահանի պալատների որմնանկարները մեծ մասամբ մանր-
անկարչական սկզբունքով կատարված որմնանկարներ են: Թվում է, թե 
պատկերում մանրանկարչության ծավալն ընդարձակելով՝ որմնանկար 
են ստացել: Սպահանում և Նոր Ջուղայում նման որմնանկարների հա-
նդիպում ենք Ս. Բեթղեհեմ եկեղեցում, Սուքիազյանի բնակարանում, Չե-
հելսոթուն ե Ափ Ղափու պալատներում, որտեղ ակնհայտ է դառնում 
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որմնանկարչության կատարողական տեխնիկայի զանազանությունը, 
նշմարվում է մի կողմից տզզային ավանդական մանրանկարաչության, 
մյուս կողմից եվրոպական արվեստի ազդեցությունը: 

Բոլոր կառույցներում նկատվում է գլխավոր դեմքին կարևորելու և 
կոմպոզիցիայի կենտրոնում պատկերելու միտումը: Իշխող է նաև կեր-
պարների սահմանափակումը և բազմակերպարից մի կերպարի 
անցնելն՝ այն տարբերությամբ, որ եկեղեցում ներկայացվում է պատմա-
կան, հոգևոր կերպար, իսկ բնակարաններում և պալատներում որևէ 
նշանավոր դեմք չի շեշտվում (միայն պալատների բազմակերպար հոր-
ինվածքներում ընդգծվում է շահի կերպարը): Նոր Ջուղայի որ-
մնանկարներում շեշտվում են կերպարների հոգեկան և զգացական 
ապրումները և նկատվում է նկարչի ձգտումն՝ արտահայտելու կերպար-
ների իրական հոգեվիճակը: Այդ է պատճառը, որը կերպարները 
պատկերված են տարբեր տարիքներում և դիրքերով (կիսադեմ, անֆաս 
կամ գլուխը երեք քառորդ կողմ թեքած, լրիվ): Սակայն Սպահանի 
որմնանկարներում պատկերվող կերպարների դեմքերն իրար նման, 
երիտասարդ և երեք քառորդ կողմ թեքած դիրքերով են պատկերված: 
Սիայն յուղանկարներում է, որ նկարիչը ձգտում է լույս ու ստվերով 
կերպարը բնական դարձնել: Սիայնակ ծառը և կապույտ երկինքը 
նշմարվում են թե' Սպահանի, թե' Նոր Ջուղայի որմնանկարներում: 

Նոր Ջուղայի որմնակարներում պատկերի տակ հայերեն առկւս են 
անվանում կամ/և հիշատակության գրություններ, իսկ Սպահանի 
որմնանկարները նման գրություններ չունեն: Հավանական է, որ 
հայկական որմնանկարներում այդ գրությունների առկայությունը ունե-
ցել է ազգային ինքնության պահպանման նպատակ: 

XVII դարի որմնանկարչության մեջ միանշանակ ընդօրինակություն 
չի նշմարվում, այլ նոր ձեռքբերումները զուգորդվում են ազգային ա-
վանդական գեղագիտական սկզբունքներին13: Իրանական և հայկական 
որմնանկարչությունները կրելով եվրոպական արվեստի ազդեցությունը, 
պահպանում են իրենց ազգային ինքնությունը և խառնվածքը: Նկատ-
վում է անցում միջնադարյանից նոր եվրոպական չափանիշների: 

Նոր Ջուղայի որմնանկարչության դպրոցի հիմադրումը հայկական ա-
րվեստում, միջնադարյան շրջանից նոր շրջան անցնելու առաջին քայլերից էր: 

• 
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ԳՐԻԳՈՐ5ԱՆ ՍՈՆԱ 
(ԱԻ) 

ՈՒՐԱՐՏԱ-ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱԱՂԵՐՍՆԵՐԸ ՍԿԱԴ. 
ԳՐ. ՂԱՓԱՆՑՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

Ականավոր արեելագեա-հայագետ ակտդ. Գ-ր.Ղափանցյանը 
տասնամյակներ շարունակ համառ ջանքեր է գործադրել ուրարտերեն 
սեպագիր լեզվի ուսումնասիրության ուղղությամբ: Ըստ որում իր պր-
պտումները նա կատարել է համակողմանի՝ խորամուխ լինելով այդ 
լեզվի բոլոր ծալքերում: Հնդեվրոպական բառարմատներ է տեսել 
ուրարտերենում, բացահայտել ուրարտա-խեթական ե ուրարտա-խու-
րրիական ընդհանրություններ, նկատել ակկադերենի ազդեցությունը ու-
րարտերենի ե հայերենի վրա և, վերջապես, ի հայտ բերեւ ուրարտա-
հայկական լեզվական, մանավանդ բառապաշարային բազում ընդհան-
րություններ: 

Ըստ ամենայնի համոզիչ փաստական նյութով անվանի ուրարտա-
գետ-հայագետը, օրինակ, բացահայտել է, որ ուրարտերենի անանցոդիկ 
բայերը -a- ցուցիչով և անցյալ կատարյալ ժամանակի եզակի թվի III -
դեմքի -bi վերջավորությամբ լիովին համընկնում են հայերենի 
համապատասխան բայական ցուցիչի ե վերջավորության հետ: Այդ 
կապակցությամբ, նկատի ունենալով ուրարտա-հայկական b-վ 
հնչյունական անցումները, կարելի է համեմատել ուրարտերենի nunabi 
«եկավ», uStubi «արշավեց», ulabi «ուղևորվեց», zanidabi «աղոթեց» և 
հայերենի «տեսավ», «մեծացավ», «բազմեցւսվ», «ընթացավ» և այլ 
ւսնանցողիկ բայերը: 

Մյուս կողմից, ակադ. Գր. Ղափանցյանը միաժամանակ նկատել է, ո-
ր ուրարտերենի թեմատիկ a-ն չեզոք սեռի բայերում այժմ էլ նույն ձևով 
ւսռկա է հայերենի որոշ բարբառներում: Հմմտ. «ծխել» և «ծխալ», «թվել» 
և «թվալ» և այլն: Ի դեպ, միևնույն արմատով անցողական և անանց-
ողական բայեր կազմելու երևույթը, հայերենի նման, լայն տարածում է 
գտել սեպագիր ուրարտերենում: Հմմտ. ս5է(ս) - «ճանապարհել», 
«ուղարկել», «նվիըել» և uSt(a) - «ճանապարհվել», «արշավել», si(u) -
«բերել» և Si(a)- «գալ», ul(u)- «ուղևորել» և ul(a)- «ուղևորվել» և այլն: Նո-
ւյնը կարելի Է ասել ուրարտերենի և հայերենի եզակի սեռական հոլովի 
նույնական i/ի վերջավորության մասին1: 
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Ինչ վերաբերում է ուրարտա-հայկական բառապաշարային բազում 
ընդհանրություններին, ապա քաջատեղյակ լինելով ժամանակի մաս-
նագիտական, մանավանդ արտասահմանյան օտարալեզու գրականու-
թյանը, ինչպես նաև սեպագիր ուրարտերենին, խեթերենին, խուրրիե-
րենին և ակկադերենին, Գր.Ղափանցյանն իր աշխատություններում, մի 
կոդմից. ամփոփեյ է արդեն հայտնի տարալեզու, ընթերցման և ընկալ-
ման համար հաճախ անմատչելի նյութը, մյուս կողմից, համսղրելայն իր 
սեփական, մեծ մասամբ համոզիչ մտահղացումներով: Եվ դրա ցանկալի 
այւղյունքը եւյեյ Ւ. անվանի արևելագետի մոտ երեք տասնյակ ուրարտա-
հւսյկական բառապաշարային ընդհանրությունները, որոնք գիտությանը 
նա շնորհել է հիմնականում «Ուբաբստփ պատմությունը», «Хайаса -
колыбель армян» և «Հայոց լեզվի պատմություն. Հին շրջան» բազմաբ-
ովանդակ աշխատություննեյոոմ, ոյտնց ուսանելի արդյունքները, 
նորագույն փաստական նյութի և հետազոտական թարմ եզրահանգու-
մների համալրումներով հանդերձ, հակիրճ մատուցվում են ստորև. 

1. abili «ւսվեփ», abili-dubi «ավելի արեցի», «ավելացրի»2 : abili -
ավեփ բառերի b-վ հնչյունական անցման կապակցությամբ հմմտ. նաև 
hubi - 1տվիտ, Biainili - Վան, Ercbuni - Երևան իդենտիկ համադրություն-
ները: Ուրատական արձանագրություններում abili-dubi-ն սովորաբար 
հիշատակվում է ռազմական արշավանքների ժամանակ օտար երկրնե-
րի նվաճման և օկուպացման դեպքում. K ebani KURebani-ukiedi abili-
dubi «երկիրը երկրին իմ ավելացրի» (միացրի, կցեցի). КУКН, 241 В, 
տողերը 25-27: 

2. armuzi «արմ», «արմ-ատ», «q-արմ», «ցեղ», «սերունդ»3: Ուրա-
րտական արձանագրություններում հաճախ հիշատակվում է նաև 
ուրարտերեն zil(i)bi-jı կամ նրա շումերական NUMUN համապատա-
սխանության հետ միասին4: Ի դեպ, zil(i)bi-NUMUN համապատասխա-
նությունը հստակ ակնառու է ըստ երկլեզվյան արձւսնագբաթյուննեշ 
КУКН, 30 ուրարտական տեքստի 36,41 և ասորեստանյան տեքստի 
36,42 տողերի, ինչպես նաև КУКН, 387 ուրարտական տեքստի 38 
(կարդա՛ zili(i)bi) և ասորեստանյան տեքստի 36 տողերի համ-
ապատասխանությունների: Հենց դրանց հիման վրւս էլ Գ.Ա.Սելիք-
իշվիլին, Ֆ.Վ.Քյոնիգը և Ն.Վ.Հարությունյանը իրավամբ առաջարկել են 
ուրարտերեն zili(i)bi, ակկադերեն zeru և շումերերեն NUMUN համապ-
ատասխանությունները5: Այդ տեսակետից հիմնազուրկ է Մ-Սալվինիի 
կողմից վերջերս պնդած armuzi-NUMUN (?!) նույնացումը6: Այստեղ նշ-
ենք նաև. որ այդ բառերը, որպես կանոն, արձանագրություններում հա-
նգես են գափս անեծքի բանաձևերում և իմաստային նրբերանգներով, 
կարծես, ինչ-որ տեղ զուգադիպում են, ըստ որում մեղսակիցներին 
ուրարտական արքաները դրանցով անարգանքի սյունին են գամել 
մոտավորապես «ազգատոհմ» բարդույթով7: 
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3. at(u)- «ուտել», «լափել», «ւսվերհլ»: Հմմտ. խեթերեն at-/et- նույն-
իմաստ բայը8: Հանդիսանում է KU (GU7) ե SÂ շումերագրամների, 
ինչպես նաև ւսկկադերեն akâlu-ի ուրարտերեն համապատասխան-
ությունը՛: Ուրարտական արձանագրություննեւտւմ հիշատակվում է ռ-
ազմական արշավանքների ժամանակ օտար երերների ավերման յև 
քաղաքների հրկիզման նկարագրություններում ( K U ebani atubi URUM ' " 
araaStubi / GIBIL-bi) 10: at(u)-ü հոմանիշ է ուրարտերեն harhar(u)- և 
հայերեն «խարխարել» բայերին11: 

4. s babani- «լեռ», babanili «[hnûhp>: Նույնական է խուրրիեր-
են favani-ի, հայերեն բաբայ-բլուրի և ակկադերեն Sadû-ի հետ: 
Գ.Ա.Ղափանցյանը նկատել է, որ այս բառը հայերենում անաղարտ 
պահպանվել է Երեմիա Մեղրեցու բառարանում, ըստ որում դրանից է 
սերում Իշպոփնիի և Մենուայի Մհերի դռան պաշտամունքային արձան-
ագրության dBaba դիցուհու անունը12: Ի դեպ, dBaba դիցուհին այժմ 
արդեն հիշատակվում է նաև Ռուսա II Այանիսի դարձյալ պաշտամունք-
ային արձանագրության մեջ13: Ուրարտական սեպագիր արձանագրու-
թյուններում պահպանվել են նաև 141 RBabanahi խոսուն երկրանունը և 
բազում °babani- լեռնանուններ՛ Սիրիմուտարա, Կուլաշինի, Կարնիշի, 
Մալմափ, Ալաթեյ, Ամունի, Բուդուանի, Նագիշանի, Շալատարանի, 
Ուրա և այլն՛ : 

5. K U P ebani «երկիր», KURebanili «երկրներ», խուրրիերեն umini նույն 
նշանակությամբ: Համապատասխանում է շումերական KUR-ին, 
ակկադերեն mâtu-ին և հայերեն «աւան»-ին'5: Վերջինիս տակ 
ենթադրվում է «մեծ գյուղ», «փոքր քաղաք», «գյուղաքաղաք», 
«քաղաքագյուղ»: Հմմտ. նաև «ավանապետ», որը նշանակում է 
«գավաոապետ»1 6 : к и к е Ь а ш ф հոմանիշն է դարձյալ ուրարտերեն asuni 
«մարզ» բառը, որի մասամբ տուժած asuli հոգնակին՝ հիշատակված 
սոսկ Բալուի КУКН, 56 արձանագրության մեջ, ճշգրտել է Ն.Վ. 
Հարությունյանը և որի տակ ենթադրվում են նույն արձանագրության 
Շեբետերիա, Խուզանա քաղաք-պեստւթյունները և • Ծուփանի-Ծոփք 
երկիրը՛7: Ուրարտերեն ebani-ի. հետ Գ.Ա.Ղափանցյանը 
ազգակցություն է տեսնում նաև մեգրելական abani «տեղ» և քարթական 
ubani «տեղւսմաս», «թաղամաս» բառերը." 

6. euri «տեր», հմմտ. խուրրիերեն նույնիմաստ ewri-ն: Պահպանվել 
է հայերեն օրեար-օրեանք «տերեր», «մեծեր» և «օրիորդ» բառերում՛8: 
Կելիշինի և Թռվաւզայի երկլեզվյան աբձանագւտւթյուննեւսոմ համապ-
ատասխանում է շումերհրեն E N և ակկադերեն belu բառերին": Հմմտ. e-
uri և En-ri: Ուրարտական արձանագրություններում euri-ն հանդես է 
գափս նաև -uki «իմ» հետադւտւթյան հետ միասին՝ dHaldie euri-uki 
«Խալդի (աստծուն)՝ աիրոջն-իմ»20, որը համապատասխանում է 
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շումերական EN SÜ-ին՜': Հմմտ. նաև ka(i)-uki kag-uki «առջեն-իմ» 
(կարդա՛ «իմ առջև»)2՝1: 

7. hubi «հու|իտ» - այսպես է ակադ. Գր.դափանցյանը իրավամբ ստ-
ուգաբանում ուրարտերենի hubi բառը' ելնելով ուրարտա-հայկական հ-
այտնի օրինաչափությունից2': Ինչպես հայտնի է, ուրարտական 
արձանագրություններում hubi—«հովիտ» բառով կազմված են մի ամբողջ 
շարք տեդանուններ. K L R Asq / kajai -hubi, K U Igarab-hubi, mMenuainie-
hubi, KLmNiribai-hubi, KL'RPaqaja-hubi, KURQuarlini-hubi / mRusainie-hubi, 
K,;RTuarasiniei-hubi24: Այստեղ առանձնապես հատկանշական է K U RTua-
rasiniei-hubi - Տուարածահովիտը, որի առանձնահատկությունը հստակ 
նշմարվում է ոչ միայն այդ աշխարհագրական անունների միօրինակ 
ստուգաբանությամբ, այյե Խորխորյան տարեգրության մատուցած տվյ-
ալներից, երբ աշխարհագրական այդ միավորը ընկած է եղել Արածանի-
ի (ասորեստանյան սեպագիր աղբյուրների Արծանիայի) հովտում, 
որտեղ Դաինսղի գետից անցկացված ջրանցքը ապահովել է ուրարտ-
ական թագավորության բարօրությունը (iese Dainali tinini PAS agubi 
zadubi kulmcie K b Rsurauc)2 5 : Նույնը կարելի է ասել KURQuarlini- hubi - հո-
վտի մասին, որը Ռուսա 11-ի Զվարթնոցի КУКН, 421 արձանագրության 
տվյսղներով սկիգբ է առնում Իլդարունիա-Հրազդան գետից անցկաց-
ված Ումեշինի ջրանցքի հովտով և Արարատյան դաշտավայրում հայտ-
նի է իր ցանքադաշտերով, խաղողի և պտղատու հարուստ այգիներով 6: 

8. հստ(ս)- «գցել», «նետել» - ակադ. Գր.Ղափանցյանի կողմից աաս-
ջարկաված այսպիսի մեկնաբանությունը27, կարծես, արտահայտում է -
իրեն ուրարտական արձանագրությունների անեծքի բանաձևերի 
իդենտիկ հատվածներում՝ aluse quira mepulie aluSe AM1İ huSulie, aluSe 
KIT I M mepulie aluSe A' l lS husulie «ով հւպում թադ]ւ, ով ջուրը գցի»2 8 : Գր. 
Ղափանցյանը միաժամանակ կարծում է, որ ուրարտական հսՏ - բա-
յարմատը անշուշտ հնչել է «հօտ» - ուստի պետք է կապակցել այն 
հայերեն «հոս» բայարմատի հետ, որը նշանակում է «հոսել, վազել, հե-
դել, թափել, գահավիժել»29: 

9. istini - Ա.Դ.Մորդտմանը և Գ.Ա.Ղափանցյանը այս բստի iSt-
արմատը նույնացնում են գրաբարյան «աստ» «այստեղ» բառի հետ30: Ի 
դեպ, այդ արմատից են սերում նաև istini բստի մյուս հոլովաձևերը. iStin-
ini-I - այս կողմը, այստեղից եզակի բացառականը, isti - edi31 - եզակի 
ուղևորականը, iStini-asi այս տեղերում հոգնակի տեղականը: Ըստ որում 
հիշատակված բոլոր տարբերակներում, առանց բացառության, iStini -
այստեղ ստուգաբանությունը լիովին արդարացնում է իրեն: Օրինակ՝ 
ar§e iStini zadubi «պատանի այստեղ դարձրի (գերի)», DUB-te terubi iStini 
«արձանագրություն դրի այստեղ», '"'irdi : Տ iStini aSubi «կայազորներ 
այստեղ թողեցի», ui giei istini sidauri «ոչինչ այստեղ չի եղել 
կառուցված» 2: 
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10.(G,S)Suri - սուր, նետ. այսպես' ստուգաբանում ակադ. Գր.Ղսւփա-
նցյանը ուրարտա-հայկական բառապաշարային այս ընդհանրությունրյ՜ 
3: 2uri~û հանդիսանում է GlS շումերագրամի և ( Ü I S )BE.LE (belu„) ւս-
կկադագրամի ուրարտական համապատասխանությունը34 ե նույնական 
է խուրրիերեն Sauri-ի հետ35: Իսկ վերջերս Ն.Վ.Հաբությունյանը բա-
ցահայտել է, որ Ռուսա 11-ի Այանիսի նորահայտ և Արծկեի ու Կսւրմիր-
բլուրի КУКН, 415, 425 արձանագրություններում BE.LI SIKIL-ր 
հակադրված է KÛ TUKUL-kumemuSe-ին3': Հետևաբար, ելնելով այդ բ-
առերի SIKIL KÛ մակդիրներից, հանգել է այն հետևության, որ BE.LI-ն, 
ակներևաբար, համապատասխանում է ուրարտերեն 'suri-ին և -
հանդիսացել է մարտական գենք (հմմտ. Սարդուրյան տարեգրության 
КУКН, 241G, տող 9 BE.LI gunuSiniei-ն), իսկ KÜ TUKUL- ը կամ K Û 
kumemuSe-ն՝ «անմեղ զենք»: Այսինքն՝ մի դեպքում մենք գործ ունենք 
պատերազմների օրոք մարտերում գործադրվող զենքի, իսկ մյուս դեպք-
ում՝ արվեստի և զարդարանքի իդենտիկ առարկայի հ ե տ " 

11. sani - սան, «անոթ - կաթսա - աման», այսպես է մեկնաբանում -
ակադ. Գր.Ղափանցյանը ուրւսրտա-հայկական տվյալ ընդհանր-
ությունը: Միաժամանակ նա մատնանշում է կարևորագույն այն կռվանը, 
ըստ որի Իշպուինիի և Մենուայի Կելիշինի երկլեզվյան արձանագրութ-
յան իդենտիկ տեքստերում ուրարտերեն Sani-ն համապատասխանում է 
շումերական (0ՍՍՂՈ՝ՍԼ-ը կամ ասորեստանյան նույնիմաստ diqâru-ü3lt: 
Հատկանշական է, որ Կելիշինի КУКН, 30 երկլեզվյան և Մհերի դռան -
КУКН, 38 արձանագրություններում Sani-սան-կաթսան գործածվում է պ-
աշտամունքային զոհաբերությունների պահին: Նույնը պետք է ասել 
ուրւսրտա-հայկական amani-աման-ափսե39 ընդհանրության մասին, որը 
պաշտամունքային արարողությունների ժամանակ ըստ էության 
սերտորեն առնչվում է Sani - կափսայի հետ և համարվում է մերթ dH-
aldini amani «Խալդի աստծո աման», մերթ taSe amani «ընծայի աման», 
մերթ էլ զոհաբերված կենդանու tiSe amani «սրտի աման» : 

12. GUDpahini - պախրէ, «տավար, արջստ, նախիր»41 - այսպես է 
ստուգաբանում ակադ. Գր.Ղափանցյանը ուրարտա-հայկական 
բառապաշարայաին սույն ընդհանրությունը: Ուրարտերեն բառը իր շո-
ւմերական դետերմինատիվով համապատասխանում է շումերական G-
Սն-ՍԱլ-ին և ասորեստանյան alpu 1-ին42: Գր.Ղափանցյանի ուշա-
դրությունը միաժամանակ գրավել են այն փաստերը, ըստ որոնց pahini -
պախրէն պահպանվել է նաև ասորական bagrâ - նախիրում, 
եբրայական bâgâr - ցուլ կով, արջառում, և արաբերեն baqara, baqra - եզ, 
կովում: Ի դեպ, pahini - պախրէն հայագիտությանը հայտնի է նաև հայ 
բարբառներից: Զեյթունը, Հաճնը՝ «եզ» նշանակությամբ, իսկ Երևանը, 
Թբիլիսին և Արցախը՝ «եղջերու» իմաստով : 
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13. "'SjcIuIİ ֊ տոյի, «վայրի խաղա], խաղողի որթ»44 - այսպես է մեկ-
նաբանում ակադ. Դր.Ղափանցյւսնը ուրարտա-հայկական հնարավոր 
ընդհանրությանը4*: Սարդուրի II-ի КУКН, 273 արձանագրության միակ -
հիշատակության համաձայն, ' , l5uduli-û նույնն է, ինչ շումերական 0 l S GE-
STIN-ր «խաղողի այգին»-ն: Ըստ որում, Գբ/նափանցյանը հիշյալ 
ուրարտերեն բառը duali ձևով հակված է տեսնելու նաև արաբերենում, 
իսկ toli գրությամբ ուտիերենում: Իսկ գիտությանը վաղուց հայտնի է 
նաև ուրարտա-հայկական haluli - խսւդող ընդհանրությունը46, որը ս-
եպագիր արձանագրություններում հիշատակվում է կենդանիների պաշ-
տամունքային զոհաբերությունների ժամանակ ուրարտական տաճա-
րներում մասնակիցներին նաև խաղող մատուցելու կապակցությամբ47: 

Ուրարտա-հայկական լեզվական րնդհանրությունները պայմանա-
վորված են հինարևելյան այղ ժողովուրդների ռազմա-տնտեսական դա-
րավոր փոխհարաբերություններով, Ք.ա. I հազարամյակում Հայկական 
ւեռնւսշխարհի րսյնատարած տերիտորիայում և, ի վերջո, անզիջում -
պայքարում պարտված ուրարտացիների և ' ֆիզիկապես, և ' մշակույթով 
րստ ամենայնի տարալածմամբ կազմավորվող հայ ժողովրդի մեջ: 

SONA GRIGORIAN 
(IOS) 

U R A R T I A N - A R M E N I A N L I N G U I S T I C S I M I L A R I T I E S 
IN A C A D E M I C I A N G R I G O R G I I A P A N T S I A N ' S W O R K S 

The arliclc discusses similarities in Armenian and Urartian vocabulary on the 
basis of the available material. We have paid a special attention to Ghapantsian's 
contribution in the field, who considers the Armenian to be a mixed origin language 
that incorporates also elements of the Urartian. 

In the article we briefly observed common words for Armenian and Urartian in 
Ghapantsian's late studies and opinions. 
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ՀՄԱՅԱԿՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ 
(ՍԻ) 

«ԹՈՒԽ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻ» ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԸ 
ԵՎ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Հայ ժողովուրդը հնագույն ժամանակներում ունեցել է հասարակային 
դասեր, երիտասարդական կազմավորումներ, կւորիճւսվորաց եղ-
բայրություններ, որոնք խոր անցյալում նպատակ են ունեցել հասարա-
կությանը տալ լիարժեք, առողջ, խիզախ, խելոք սերունդ՛: 

Այդ կազմավորումները հայ իրականության մեջ հնագույն 
ժամանակներում կոչվել են «Թուխ Մանուկնեււ»: Այդ երիտասարդներն 
անցել են մի շարք փորձությունների միջով, մկրտվել են, անվանակոչվել 
ե միայն դրանից հետո համարվել հասարակության փիրավ անդամներ ե 
իրավունք ունեցել ընտանիք կազմելու: Այդ ծեսերը նվիրսւգործական, 
ինիցիացիոն ծեսերն են և առկա էին շատ ժողովարդների, ինչպես նաև 
հայերի մոտ: 

Վերոհիշյալ հարցի ուսումնասիրողները գտնում են, որ այդ դաս-
տիարակությունը ընթացել է հերոս նախնիների մասին սրբազան պատ-
մությունների ավանդման, երգերի, պարերի միջոցով: Ընդ որում մեծ 
նշանակություն է տրվել նաև երիտասարդների ռազմական և ֆիզիկա-
կան դաստիարակությանը, ինչը պիտի նպաստեր առողջ և ուժեղ 
սեըա նդ ունենալուն: 

«Թուխ Մանուկը» ամենայն հավանականությամբ վերոհիշյալ 
նվիրագործման շրջանում գտնվող պատանի հերոսն է: Թուխ Մանուկի 
սրբավայրերը ներառել են և հին հեթանոսական, և քրիստոնեական 
տարրեր՝ կապված նվիրագործության ծեսի, վիշապամարտի, ապա և 
հավատի նահատակների հետ2: Թուխ Մանուկների պաշտամունքը 
հետագայում միաձուլվել է քրիստոնեական սրբերի հետ: Ըստ Ա 
Մնացականյանի, Քրիստոսն էլյուրահատուկ Թուխ Մանուկ է3 : 

Թուխ Մանուկները համարվել են հերոսներ, որոնք բարիքներ են 
սվտել ժողովրդի համար, իսկ իրենք՝ զոհվել: Այս ստումով «Թուխ 
Մանուկները» մոտենում են մեոնող-հարություն առնող աստվածու-
թյուններին, և պատահական չէ, որ նրանց համադրում են ոչ միայն Քրի-



ստոսի, այլև կովկասյան արևային հերոսներ Սոսլան-Սոսրաքոյի հետ4: 
Այս առումով նրանք համադրելի են նաև հայկական ժայռում փակվող 
հերոս Փոքր Ս1ւերի և շղթայված Արտավազդի, ինչպես նաև այս բոլորին 
համարժեք Արա Գեղեցիկի թոռան՛ Սոսանվեր Անուշավանի հետ : : 

Ըստ նրա, «Թուխ Մանուկների» հետ են առնչվում նաև հայրենները: 
Հայտնի է, որ միջնադարյան հայկական արհեստավորական միությո-
ւնների երիտասարդները ազատ ժամանակ հավաքվում էին խնջույք-
ների. որտեղ զվարճանում էին, գինի խմում, ունկնդրում իրենց սիրելի բ-
անաստեղծների և գուսանների հնարած սիրո երգերը և զվարճանում էին 
վարձակնների պարերը դիտելով: Հայրենների մի զգալի մասը ևս հնար-
ված է քաղաքաբնակ ամուրի երիտասարդների պատվերով6: 

Փաստորեն հայրեն նեյւր իրենց ծագմամբ կապվում են Թուխ Մա-
նուկների մասին պատկերացումների հետ և իրենց յուրովի ծաղկումն են 
ապրե] միջնադարյան Հայաստանում և տարածված էին երիտասարդ 
ամուրիների շրջանում: 

Սակայն այսքանով չեն սահմանափակվում «Թուխ Մանուկների» և 
հետագայում միջնադարյան Հայաստանում լայն տարածում ստացած -
արհեստավորական երիտասարդական միությունների միջև եղած 
ընդհանրությունները: «Թուխ Մանուկների» մասին եղած տեղեկություն-
ների համադրումը արհեստակցական միությունների կանոնակարգերի և 
սովորույթների հետ՛, մեզ հնարավորություն է տափս զարմանալի 
նույնություններ տեսնել այս երկու երևույթների միջև: Բերենք մի շարք 
օրինակներ: 

Միջնադարյան համքարությունները (արհեստակցական մի-
ությունները) պարտավոր էին տոն օրերին (Ծննդին և Ցատկին) փակել 
խանութները: Համքարությունները տարվա մեջ ունեին իրենց մատաղի 
օրերը, որը նվիրված լինում իրենց արհեստի նախահորը, իսկ «Թուխ 
Մանուկների» պաշտամունքը առնչվում էր նախնիների (մասնավորա-
պես հերոս նախնիների հոգիների) հետ7: Մատաղի օրը համքարության 
անդամները մատաղից մի մեծ կաթսա փլավ էին եփում, տանում եկեղ-
եցում օրհնում և բաժանում աղքատներին: Բարեկենդանի հինգշաբթի 
օրը ենթավարպետը կամ աշակերտը նվերով շնորհավորում էր 
վարպետի տոնը: Նմանապես «Թուխ Մանուկների» հետ կապված գոր-
ծողությունների շարքում հիշատակվում է գոհեր մատուցելը (վերոհիշյալ 
մատաղի նախաաիպերը), զանազան իրեր նվիրաբերելը և այլն: 

՝ Արհեստակցական միությունների, սովորույթների մասին նյութը լավագույնս հավաքսւգր-
վւսծ է Վ.Արրահւսմյանի, Հ ա յ համքարությունները Անդրկովկասի քաղաքներում գրքում. 
Եր.. 1971: 
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Ամեն մի համքարություն իր նախւսհոր սրտովին պարտավոր էր մի 
մատուռ կառուցել կամ որևէ եկեղեցում պահել մի կանթեղ, որը պետք է 
միշտ վառ մնար: Իսկ «Թուխ Մանուկների» պաշտամունքային կա-
ռույցները հիմնականում փոքր մատուռներ էին կամ գերեզմանատիպ 
կառույցներ, ուր ամեն շաբաթ երեկո կատարվում էր խնկարկում, մոմա-
վառություն ե աղոթքներ, իսկ ամեն տարի այստեղ կազմակերպվում էին 
նաև համաժողովրդական տոներ: 

Արհեստավորները մեծ նշանակություն էին տափս իրենց դազ-
գահներին և միշտ երդվում էին նրանով: Շաբաթ օրերը երեկոյան մոմ 
էին վառում և խունկ ծխում դազգահի վրա ու «ողորմի» ֊ով հիշում 
«Տիրաց-Վարպետաց» հոգին8: Այստեղ ևս ի հայտ է գափս Թուխ 
Մանուկների հետ կապված մոմ վառելու, խնկարկելու, ինչպես նաև 
նախնիներին մեծարելու սովորույթը: 

Արհեստակցական միությունների սովորույթների հետ են կապվում ն-
աև ժողովրդական-հմայական բժշկության մի շարք երևույթներ: «Թուխ 
Մանուկների» պաշտամունքին է առնչվում բժշկելու հատկությունը: 

Եվ, վերջապես, համքարություններում հեթանոսական հավատալի-
քների և պաշտամունքների ամենավառ ապացույցը այն է, որ ամեն մի 
համքարություն երկրպագում էր իր արհեստի նսւխւս1տրը՝ օրինակ բրու-
տների նախահայրը՝ հայր Աստվածն էր, երկաթագործներին^ Գավիթ 
մարգարեն, հացթուխներինը՝ Քրիստոսը: 

Թամբագործների նախահայրը Սուրբ Սարգիսն էր, քանգի նա 
պատրաստել է թամբ, ըստ ավանդության, դրել ձիու վրա և փախցրել 
աղջկան: Սուրբ Սարգիսը, ինչպես նաև Քրիստոսը և Սուրբ Գևորգը 
առնչվում են նաև Թուխ Մւսնուկի պաշտամունքի հետ: Գինեգործների 
նախահայրը եղել է Նոյը, իսկ հյուսներինը՝ Սուրբ Գևորգը: Չշարունա-
կելով թվարկումը, ասենք միայն, որ արհեստների նախահայրերի ըն-
տրությունը, ինչպես տեսանք, պատահական բնույթ չէր կլտւմ և խոր 
արմատներով կապված է հեթանոսական կամ վերաիմաստավորված 
քրիստոնեական հավատալիքների հետ: Ավելացնենք, նաև, որ XIX դ. 
Գյումրիում երիտասարդներին համքարությունների մեջ ընդգրկելիս 
մկրսաւմ էին «Թուխ Մանուկ» հուշարձաններում9: 

Փաստորեն միջնադարյան Հայաստանում ստեղծված և մինչև 19-րդ 
դարը հարատևած եղբայրություններն ու արհեստակցական միութ-
յունները իրենց ծագմամբ հանգում են «Թուխ Մանուկների» 
ինստիտուտին: 
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(IOS) 

CULT OF "TUKH MANUKS" AND MEDIEVAL ARMENIAN GUILDS 

The Armenian people since the ancient times had institutions of youths, and 
bravemen's brotherhoods - "Tukh Manuks" that were carrying rationale to shape new 
coming generations as healthy, courageous and clever members of the society. At the 
same time "Tukh Manuks" were institutions that worshiped this or that Saint for 
whom they were building special sanctuaries. The sanctuaries and rituals of 'Tukh 
Manuks" included both Christian and pagan elements. Comparing elements of'Tukh 
Manuks'՝ cults with principles and traditions of guilds enables us to find surprising 
similarities among these phenomena. Actually origin of the brotherhoods and guiIds 
formed in Armenia from medieval times until the 19lh century can be traced back to 
institution of "Tukh Manuks". Also it is remarkable that values of medieval 
brotherhoods and guilds with very little changes were incorporated by the 19 
century's Armenian guilds over the centuries. 
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ՍԱՐՏՈ5ԱՆ Դ-ԱԳԻԿ 

ՀԱՅՈՑ 30-ՐԴ ՕՐԱՆՎԱՆ ԵՎ ՈՒՐԱՐՏԱԿԱՆ 
ԹԵՅՇԵԲԱ ԱՍՏԾՈ ՊԱՏԿԵՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

ԽՆԴՐԻ ՇՌՒՐՋ 

Օրերից բաղկացած ամիսը հնդեվրոպական տոմարագիտության մեջ 
առնչվում է լուսնի փուլերի չափումներին: Համարվում Լ որ հնդեվրոպա-
կան նախալեգվի ամիսները սկզբում լուսնային են եղել, այդ պատճառով 
էլ համահունչ են ըմբռնվել «լուսին» և «ամիս» բառերը, որոնց նախաձևը 
"mens-ն է: Դրա ժառանգներից են սանսկրիտ լեզվի mâs-ը (լուսին, 
ամիս), պարսկական mâh-ը, ռուսերեն месяц-ը և այ|ն: Հնդեվրոպական 
նախալեզվի արմատից հայերենում մնացել է «ամիս» բառը՛ «ա» 
նախաձայնի հավելմամբ': 

Մաշտոցի անվան Մատենադարանի ձեռագրերի համաձայն, հայոց -
մեջ լուսնային, այսպես կոչված «սինոդային» մեկ ամիսը հաշվվել է 29,5 
օրով (օրացուցայինը' 30): Այս թիվը 4 անգամ բաժանվում է 7 մասի, ին-
չից առաջացել է շաբաթվա (7 օր) գաղափարը: Մեկևկես օրվա 
մնացորդը համարվել է այն ժամանակահատվածը, երբ լուսինն անհե-
տանում է երկնակամարից: 

Հայկական օրանուններում 30-րդ օրը կոչվել է Գիշերավար2, որը եր-
եկոյան ծագող Վեներա մոլորակի անունն է: Համարվել է, որ նա 6 ամիս 
ծագում է որպես Գիշերավար (արևմուտքում) և 6 ամիս՝ որպես Արուսյակ 
(արևելքում)3: Դասական աստղաբաշխության մեջ Վեներայի 
գիշերային տունը, այսինքն՝ այնտեղ, ուր նա սկսում է ծագել արևից 
առաջ՝ այգաբացին, Ցուլ համաստեղությունն է, իսկ ցերեկայինը (որտե-
ղից սկսած, ծագում է երեկոյան)՝ Կշեռքը4: Այս պատկերացումը համըն-
կնում է հայոց էֆիմերտեում գրանցված տվյալներին5: Վեներան երկսեռ 
աստվածություն էր, որն իր առավոտյան ծագման ժամանակ իգական էր 
ըմբռնվում (վեդայական Ուշասը, հռոմեական Ավրորան, հունական էո-
սը յ , իսկ երեկոյան՝ արական (հուն.՝ Հեսպեր, Ֆոսֆոր7): Ուրարտական 
պատկերագրության մեջ (Արծկեի բարձրաքանդակում) ցուփ վրա կան-
գնած, գլխարկի վրա ցուփ եղջյուրներով և աստղով է պատկերվել Թե-
յշեբա աստվածը8: էշնուննայից հայտնաբերված մի բարձրաքանդակ-
ում համանման գլխարկի վրա աստղով է պատկերված Վեներա մոլորսւ-
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կի մարմնավորում միջւսգետքյան Իշթարը: Այստեղ սակայն նա առյուծի 
վրա է կանգնած՛': Քրիստոնեական պատկերագրության մեջ գփփց 
աճող ցլեղջյուրներով էր ընկալվում սատանան: Այդպիսի տեսք ունի 
նա. օրինակ, XV-XVIrp}. իտալացի գեղանկարիչ Լ. Սինյորեըիի «Հսւկ-
աքրիստոսի պատմությունը» նկարում՛": Գիշերավարի մասին հայ հին 
մատենագյտւթյան մեջ ասված է. «Զգիշեոավարն խաւարասէր 
սկգբնաներհակ բարւոյն աստուծոյ (սադայել)»" , այսինքն՝ սատանա: 
Քրիստոնեության մեջ Աստծուն հակառակորդ «սկգբնանեբհակ»-ը Հա-
կաքոիստոսն է սատանան կամ սատանայից ուղարկված մարդը (Նե-
ռր)'՜: Իսկ Քրիստոսի հակառակորդը, հայտնի է, որ Միհր-Միթրւսն էր, 
որի դեմ պայքարի էին ղուրս եկել նոր հավատքի ջատագովները: 

Այն հանգամանքը, որ Արծկեի բարձրաքանդակում Ցուփ խորհրդա-
նիշերով Թեյշեբա-Վեներան արական սեռի է, հիմք է տափս կարծելու, -
որ Վանի թագավորության աստղագետներին հայտնի է եղել այն, որ ար-
եե|քում կամ արևմուտքում ծագող մոլորակը միևնույն աստղն է, այլապ-
ես ցուփ վրա աստվածուհի կպատկերվեր, քանի որ Ցուլ համաստեղութ-
յանը իգական Վեներայի աստեղտունն է: 

Հայ բանահյասսւթյանից մեգ է հասել «Մարտիրոսի հեքիաթը» վեր-
նագրով մի նմուշ, որը պատմում է, թե ինչպես թագավորն իր 30 -
տղաներին ամուսնացնում է նախրչու 30 աղջիկների հետ, բայց 
հայտնվում է երկնային վիշապը և Մարտիրոս անավ 30-րդ տղային 
տանում է իր հետ: Վիշապը նրանից պահանջում է իր համար բերել 
Զարգարի կնոջը' իր քրոջը, որը, երբ գլուխը երեկոյան դուրս է հանում 
պատուհանից, ամբողջ քաղաքը լուսավորվում է'3: Զաբգար-ոսկերիչն -
այստեղ համապատասխանում է ոսկե Արևի առասպելական կերպարին, 
գիշերը քաղաքին լույս տվող նրա կինը՝ Լուսնին, իսկ Մարտիրոսը, որի 
անունը քրիստոնեական իմաստով վկա, այսինքն՝ հանուն հավատքի 
նահատակված անձ է նշանակում՛ , լուսնային ամսվա 30-րդ օրն է, երբ 
Լուսինը «նահատակված է» («մեռած») և չի երևում երկնակամարում: ՛Ն-
ույն Գիշերավար-Թեյշեբան է, որ Արծկեի բարձրաքանդակում նույնպես 
արական է պատկերված: Հեքիաթը հին տոմարական առասպեփ 
վերապրուկ է, որ պատմել է, թե ինչպես լուսնային 30 օրերն ամուսնացել 
են արևային (օրացուցային) 30 օրերի հետ: Լուսինն առասպելում 
արական է ըմբռնվել, Արևը՝ իգական: 
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GAGIK MARTOYAN 

ON TIIE MATTER OF DENOMINATION OF THE 30™ DAY'S OF TIIE 
ARMENIAN CALENDAR AND THE ICONOGRAPHY OF THE URARTIAN 

GODTElSEBA 

The paper deals with the knowledge of the Urartians in the astronomical sphere, 
and its later developments survived in the Armenian fairy tales. Especially, the 30lh 

day's name of the Armenian calendar - GiSeravar, is the name of planet Venus in its 
male aspect, as it was known almost in the Urartian times. As it seems, the Planet 
Venus - Mesopotamian IStar, in the Urartian iconography was also imagined as a 
male deity. It seems possible to attribute the image of the God TejSeba in the Arşke -
Adılcevaz high relief to IStar/Venus. 

The paper also discusses some aspects concerning the possible parallels between 
the ancient Worldview and Christian ideology. 
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ՄԱՐՏՈՅԱՆ ԹԾՀՄԻՆԵ 
(Աի) 

ԿԱՐՄԵԼՅԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՋՈՒՂԱՀԱ5ԵՐԻ 
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Ներթափանցելով Իրան՝ Կարմելյան քարոզիչները բնակություն 
հաստատեցին Հոբմուզում, Շիրազում, Խարքում, Բուշեհրում, Համւսդա-
նամ. Բանղար-Աբբասում, Նոր Զաղայում: Սույն հոդվածով փորձ ենք 
կատարում քննարկման ենթարկել Նոր Ջուղայում Կարմելյանների ունե-
ցած հաջողությունները և նորջուղայեցիների վերաբերմունքը «ճերմակ 
վանականների» (Կսւրմե]յաններին այդպես էին անվանում ճերմակ թ-
իկնոց կրելու պատճառով) նկատմամբ: Կարմելյաննեբն աոաջին ան-
գամ Նոր Ջուղա են մտել 1625թ.: 1640-ականներից քարոզիչներն 
ակնհայտորեն սկսում են կենտրոնանալ Զուղայռւմ Տուն հիմնելու 
գաղափարի շուրջ: 

Ոչ միայն Կարմելյանների, այլ ընդհանրապես կաթոլիկ քարոզիչն-
երի՝ Զուղայռւմ հաստատվելու մասին Հ. Աճեմյանը գրում է. -
«Պապական նուիրակներու եւ կաթողիկէ քարոզիչներու արեւելեան -
առաքելութեան կարեար եւ խոովայոյգ կեդրոններէն մէկն ալ Նոր-Ջո-
ւղան դարձավ, ուր անոնք ոչ միայն իրենց քարոզչական գործունէութեա-
ն հիմ դրին, այլեւ հետագային հիմնեցին մենաստան մըն ալ. . .» ' : 

Կարմելյան միաբանների կողմից ջաղահայության ընտրությունը -
պատահական չէր, քանզի XVII դարում Իրանի արտաքին առևտուրը գտն-
վում էր հենց ջոպայեցի խոջաների ձեռքում: Շահը խոշոր մեծաքանակ 
ւսռևտրով զբաղվող այդ վաճառականական դասին ցանկանում էր օգ-
տագործել որպես միջնորդ Իրանի քաղաքական և տնտեսական հարաբեր-
ությունները եվրոպական երկրների հետ զարգացնելու համար2: 

Նորջուղայեցիները հանդիսացան այն կարևոր միջուկը, որ ի զորու հ-
ղան շենացնելու Իրանը՝ զարկ տալով երկրի արտաքին ստեարին, ի-
նչպես նաև կարողացան մեծապես ազդել երկրի հասարակական կյա-
նքի վրա՝ իրենց ձեռքում կենտրոնացնելով ազգի կառավարումը: Պատ-
ահական չէ, որ Ղ. Ափշանը նրանց այսպես է բնութագրում. «Ջուղայի 
ճարտար վաճստականք...զարմանալի՝ իր վաճառականական բարգ-
աւաճանօք և հարստտթեամբ»3: 
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Հարկ է նշել, որ Կարմելյաններր հետաքրքրված էին հատկապես այն 
անձանցով, ովքեր կամ կսւթոփկներ էին. կամ ցանկանում էին կաթոլիկո-
ւթյուն ընդունել: Օրինակ, Նոր Ջուղայի քաղաքապետ Խոջա Նսպարին 
ոչ միայն պարսից շահն էր համակրում ու վստա1տւմ,այլև եվրոպական 
առաքյալները: Մտքի ւրացում է հանդիսանում 1629թ. Ս. ժողովի (հավ-
ատի քարողի, հավատի միաբանություն) խոջա Նսպարին հղած նամ-
ակի բովանդակությունը. «...Մեր Տէրն եւ իմ գերւսմեծառ Տեարք շատ 
ուրախ եղան, որ կը գտնուի 1տդ անձ մը, որ իրենց առաքեալներու 
հանդէպ ունի այնքան սէր եւ գաթ....»4: 

Բնականաբար, խոջւս Նագարը հայ վաճառականների համար առ-
անց մաքսի իրենց ապրանքների արտահանման, ինչպես նաե Հռոմում 
հայկական դպրատուն բացելու թույլտվություն հենց այնպես չէր ստ-
անա: Այս հարցի առնչությամբ Ս. ժողովը 1630р. հուլիսի 23-ին գա-
մարւսծ նիստում որոշում է, որ «հայերը կարոդ են եկեդեցական պետու-
թեան եւ արիշ քրիստոնեայ իշխաններու հողերու վրայ իրենց ծախքով 
կայաններ կառուցանել եւ փոխադրել հոն իրենց վաճառքներր,զորոնք 
կը ցանկան տարածել քրիստոնեայ աշխարհներա մէջ... Այս թող-
տուութիւնը կշնորհոփ այն վաճառականներուն միայն, որոնք կաթողիկէ 
են եւ կամ ըըալկ՛ուզեն...» '(ընդգծումը մերն է- Թ. Մ.): 

1630թ. հուլիսի 23-ին Ս. ժողովը, անսալով ջուղահայերի խնդրան-
քին, որոշում է Հռոմում դպրոց բացել, պայմանով, որ ջոսլայեցիները այդ 
կարևոր նախաձեռնության համար հանձն առնեն գնել շինություն և կա-
հավորանք6: Այդ պայմանների առկայության դեպքում հնարավոր կփնե-
ր շուրջ 405 աշակերտի համար դպրոց բացել, որն, ըստ Ս. ժողովի, մեծ 
ծառայություն կլիներ Աստծուն և մեծ օգուտ ողջ հայ ազգին7: Ջոպա-
յեցիների հետ բանակցությունները վերոհիշյալ հարցերի հետ կապված, 
ըստ էության, պետք է վարեր Սպահանի եպիսկոպոս, Կարմելյան հայր 
Թադդեուսը: Սակայն նրա և Մովսես կաթողիկոսի գրեթե միաժամանակ 
կյանքից հեռանալը խափանեցին այդ բանակցությունները, իսկ 
ջուղայեցինեբը լռեցին: 

Ս. ժողովը որոշում կայացրեց հնարավորության սահմաններում հա-
յերի համար սահմանափակ թվով դպրոց բացել": 

Նորջուդայեցի մեծահարուստ Շահրիմանյանները, կաթոփկություն 
ընդունելով, դառնում են Նոր Ջուղայի հայ կաթոլիկ համայնքի 
պարագլուխները, որով և բացատրվում է նրանց սերտ առևտրական 
հարաբերությունների պահպանումը Եվրոպայի կաթոլիկ պետություն-
ների հետ՝ արժանանալով Հոոմի Պապի և եվրոպական կաթոփկ մի-
ապետների բարյացկամ վերաբերմունքին9: 

Թեև գտնվեցին մարդիկ, ովքեր հարեցին կաթոլիկությանը, սակայն, 
ընդհանուր առմամբ, նորջոսլայեցիները պայքար մղեցին կաթոլիկո-
ւթյան դեմ՝ այդ հարցում կարևորելով հատկապես հակակաթոփկական -
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գրքերի տպագրությունը, որն. իսկապես, կարոդ էր ծառայել որպես 
արդյունավետ գործ]ւք կաթոլիկ քարոզչությանը դիմակայելու համար : 

Այսպես, 1687-1688թթ. Ստեփանոս Ջուղայեցին իր հետևորդ վա-
նականների օգնությամբ հրատարակեց մի շարք գրքեր («Գիրք ատենա-
կան, որ ասի վիճաբանական» <Ա. Ջուղայեցի), «Գիրք համառոտ վասն 
իսկապէս ճշմարիտ հավատո» (Հովհ. վարւլապետ Ջուղայեցի Մրքուգ), -
«Գիրք ընդդեմ երկաբնակաց'"»), ոյւը պատճառ հանդիսացավ կսւթւղիկ 
քարոզիչների կողմից Ստեփանոս եպիսկոպոսի տպարանը փակելուն՝ 
պարսից տերությանը հայտնելով, թե իբր հայերը Ղուրանին հակառակ 
գրքեր են տպագրում": 

Երկար պայքարից հետո, ի վերջո, 1689թ. հայերը շահից հրովարտ-
ակ ստացան և քանդեցին Կարմելյանների եկեղեցին: 

Ջուղայի բնակավայրից ոչինչ չմնաց՝ ընդամենը մի խաղողի այգի, 
որը եյւկւսր ժամանակ կյտւմ էր «Կարմելյանների այգի» անվանումը12: 

Ամփոփելով վերրշարւսդրյսղը նշենք, որ ջուղահայությունը, Աբբաս -
Ա-ի բռնագաղթից հետո հավատում էր, որ քրիստոնյա պետությունների 
օգնությամբ հնարավոր կլինի ազատագրվել օտար լծից: Աշխատա-
վորությունն օգնության էր սպասում կաթոլիկ քարոզիչներից, իսկ վեր-
ջիններս զբաղվում էին նաև բարեգործությամբ՝ բժշկական անվճար օ-
գնություն, ուսուցանում, միջնորդություն հարկերի թեթևացման հարցում, 
պարտքերի մարում և աղն: (1607թ. Կարմելյանների միջնորդությամբ 
ազատ է ստձակվում մի քանի հայ, Պայտից ծոցի շրջանում ստրկա-
վաճառությամբ զբաղվող պորտուգալացիներին վճարելով 150 սկուդի 
փրկագնում են 12 հայ պատանու, կամ երբ 1624թ. շահ Աբբաս Ա-ն 
որոշում է Չհարմւսհալ գավառի 43 հայկական գյուղերի բնակչությանը 
մահմեդականացնեի Կարմելյանների շնորհիվ չի իրագործվում և -
նմանօրինակ շատ փաստեր՛3): Սակայն, հասկանալով, որ դրանք ընդա-
մենը միջոցներ են իրենց նպատակներին հասնելու համար, ջուղահայո-
ւթյունն ամուր կառչում է իր հավատքից: 

Կարմեյյանների քարոզչական աշխատանքների ձախողման -
պատճառներից գլխավորը թերևս այն էր, որ ջուղահայերն անկոտրում 
դիմադրություն ցույց տվեցին: Այն հետևանք էր առաջին հերթին իրենց 
հավատքի նկատմամբ անդրդվելի նվիրվածության: Մտքի լրացում 
կարող է հանդիսանալ նաև Շարդենի հետևյալ վկայությունը. «Ես խոսք 
չունեմ նկարագրելու այն խորամանկություններն ու ծախսերը, որոնց ա-
յդ նպատակով (կաթոլիկացնելու) դիմում էր Հռոմի աթոռը... Հայերը երե-
խայությունից սովորում են ւսսել Քրիստոս, խաչակնքել երեսը ե պաս 
պահել, շարունակելով միևնույնը և չափահաս ժամանակ, հաստատապ-
ես հավատում, թե միայն այդ ծեսերի կատարման մեջ է բովանդակվում 
և քրիստոնեության ամբողջ էությունը»'4: 
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T E H M I N E M A R T O Y A N 
( I O S ) 

TIIE RELATIONS BETWEEN THE CARMELITES 
AND THE ARMENIANS OF NEW JULFA 

The Carmelite missionaries penetrating into Iran established residences in 
Isfahan, Shiraz. Hurmus, Kharg, Hamadan, Bandar-Abbas, Bushihr, New Julfa. 

The paper analyses the established residence of tha Carmelites in New Julfa, 
where the Carmelites entered in 1625 and established in 1640. 

The relations between the armenians of New Julfa and the Carmdites were 
changed and the armenians began to struggle against the Carmelite missionaries. The 
church of the Carmelites ruined in 1689. 

Author attempts to demonstrate that the residence of New Julfa was not fruitfull. 
because the armenians of the New Julfa were struggling against the Carmelite missi-
onaries. 
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CUP ԱՐՑ ԱՆ ԱՐՏԱԿ 
(ՍԻ) 

ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ 
ԽՈՒՍԱՓՈՒՄԸ ԴԵՎՇԻՐՄԵԻՑ 

(.համաձայն օսմանյան փաստաթղթերի) 

Դեվշիրմեն (տդւսյահավաք, մանկահավաք, «արյան հարկ») օ-
յփնականացվաօ պարտադիր հարկ էր, որով պարբերականորեն XV-X-
VII դարերում Օսմանյան կայսրության քրիստոնյա հպատակներից 
ադաներ էին հավաքում, որոնք բռնի կերպով մահմեդականացվում էին, 
ապա համապատասխան ուսում ստանալով՝ ուղարկվում ծառայության 
արքունիք, բանակ և այլուր կամ վաճառվում ստրկության: Արևմտյան մի 
շարք պատմաբաններ Օսմանյան կայսրության վարչական համակար-
գի նկարագրման ժամանակ իրենց ուսումնասիրություննելաւմ նշում են, 
թե դեվշիրմեն կայսրության քրիստոնյա հպատակներին ընձեռնված բա-
ցառիկ հնարավորություն էր հասարակ գյուղացուց դառնալ վեհաշուք 
մեծ վեգիր և կամ նահանգապետ: Իրականությունը, սակայն, այլ էր. 
քրիստոնյա հպատակները ոչ միայն երջանիկ չէին հրաժարվել իրենց 
երբեմն միակ որդուց, այլև որոնում էին զանազան միջոցներ հավաքից 
խուսափելու համար' չվարանելով նույնիսկ դիմել զենքի: Սա են ցույց 
տափս օսմանյան արքունիքի եփց մատյանները, որտեղ ըստ տարիների 
գետեղված են սուլթանական վարչակարգի՝ կայսրության ներքին գործ-
երին վերաբերող հրամանները: 

Ուշ միջնադարյան ծանր պայմաններում, հաղթահարելով սովը, 
հիվանդությունները, հայրը պատանեկության հասակին էր հասցնում իր 
որդան՛ հույս ունենալով արդեն, որ դաշտում իր համար օգնական մի 
ձեռք է պատրաստել: Եվ չցանկանալով հանձնել որդուն հավաքն 
անցկացնալ ենիչերիներին՝ նա պատրաստ էր կաշառք առաջարկել, 
նույնիսկ կրոնափոխ փնել՝ միայն թե պահպաներ իր զավակին: 
Հարկատուները դիմում էին դեվշիրմեի դեմ պայքարելու ամեն մի 
միջոցի՝ օրինական ու ապօրինի: 

Օրինական միջոցների շարքին են պատկանում առաջին հերթին վա-
քրահասակ տղաների ամուսնությունները: Եվրոպացի ճանապարհորդ 
Գերլախը գրում է. «Տղաներին ամուսնացնում են 9-10 տարեկան հաս-
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ակում, որպեսզի մնան ազատ ու չհավաքվեն»1: Ամուսնացածներին 
գրանցում էին հարկատուների ցուցակի մեջ: Որոշ մայրեր հուսա-
հատությունից հաշմանդամ էին դարձնում իրենց որդիներին, որպեսզի 
նրանց չկորցնեն ւսոհավետ2: 

Ավելի հաճախ ծնողները թաքցնում էին իրենց զավակներին, երբ հա-
յտնվում էին դեվշիրմե հավաքող պաշտոնյաները ենիչերիների ուղեկ-
ցությամբ: Նրանց թաքցնում էին անտառներում, լեռներում, 
քարանձավներում ե այլուր3: Դրա մասին վկայում են թե' եվրոպական, 
թե' օսմանական աղբյուրները, օրինակ աոլթանական հրահանգները, 
որտեղ տեղական իշխանություններին հրամայվում է պայքարել թաքցն-
ելու դեմ ու պատժեւ մեղավորներին4: Իշխանություններր ջանասիր-
աբար ի կատար էին ածում այսօրինակ հրամանները: Դաժանության 
վառ օրինակ է բերում արքեպիսկոպոս Մարինո Բիդին, որն այցելել է 
բուլղարական գյուղեր ու քաղաքներ 1610-1611թթ.: Կոնգրեգացիային իր 
զեկույցում նա տեղեկացնում է, որ 1610թ. Չիպրովեց քաղաքում էր գտ-
նվում Սոֆիայի կաթոլիկ եպիսկոպոս Պետր Սոլինատը, որը թաքցրել էր 
քրիստոնյա երեխաներին հավաքողներից: Քաղաք ժամանած սանջաք-
բեյը երդվել էր սպանել նախ ե առաջ եպիսկոպոսին, ապա բռնված 
քրիստոնյաներին ու բոլորին էլ գրկել սեփականությունից: Թյուրքերն 
արդեն սկսել էին պատրաստել ցիցերը, սակայն ժողովրդին հաջողվեց 
կաշառքի օգնությամբ գլուխն ազատել5: 

XVI դարի կեսով թվագրված մի հրամանում, որն ուղղված է Նիղղեի 
բեյին ու քսւդիին*, պատվիրվում է հավաքել էվոանի գյուղի զիմմի* 
բնակիչներին, որոնք լքել են գյուղը տղայաժոդովից խուսափելու հա-
մար. «Թող վերադարձվեն գյուղ ու հավաքվեն հավաքի ենթակա տղան-
երը»6: 

Կան շատ դեպքեր, երբ քրիստոնյա ընտանիքները դիմադրել են դեվ-
շիրմե հավաքին: Այսպես, 1580թ. Հերցեգովինսւյի սանջաքի* նահիյենե-
րից* մեկում գյուղացիները զենքը ձեռքին դուրս են եկել սուլթանական 
պաշտոնյաների դեմ, որոնք դեվշիրմե հավաք էին անցկացնում: Սանջ-
աքի ղեկավարին ուղղված հրամանում հրամայվում էր ձերբակալել 
սադրիչներին ու դատապարտել թիապարտության7: 

Հիջրայով 973թ. (1565-1566թթ.) թվագրված ե Իլբասանի բեյին ուղղվ-
ած ապթանական հրամանը պահանջում է որպես խրատ մյուսներին 
պատժել Բհգրեշթե գյուղի բնակչությանը դեվշիրմե հասաքից վե-
րադարձող ենիչերիների վրա հարձակում կատարելու համար : 

Իսկ Իսքենդերիյեի բեյին ուղղված հրամանից պարզ է դառնում, որ -
Իփեք քազայում* դեվշիրմե հավաքելու եկած պաշտոնյային տեղի բ-
նակչությունը չի ենթարկվել ու հարձակվել է նրան ուղեկցող 
ենիչերիների վրա՛: 

30 



* * * 

Մի շարք հրամաններում Բարձր Դոտը արտահայտում է իր դժգո-
հությանը դեվշիրմեների փախուստի կապակցությամբ, որոնք փախո-
ւստի ):ին դիմում արդեն հավաքողների ձեռքն անցնելուց հետո: Օրինակ, 
Քսւյսերի քաղաքի բեյին m քսւդիին ուղղված հրամանում նշվում է, որ 
փախուստի են դիմե| ղեվշիրմեներն* արդեն այն բանից հետո, երբ ն-
րանց տարել են Ստւսմբուլ ու մահմեդականացրել1'1: Որպեսզի բարդ-
եցվի փախուստը, հրաման է տրվում Անատոփայում* հավաքվող տղա-
ներին ուղարկե] Ո-ումելիա* ե հակառակը": Ենթադրվում էր, որ քրի-
ստոնյա տղաները, որոնք որպես կանոն չէին տիրապետում թյուրք երեն 
|եզվի (հիշեցնենք նաև, որ թյտբքերենի իմացությամբ տղաներին չէին էլ 
հավաքում), պետք է ջանան տուն գնալ, սակայն կհանդիպեն ճանա-
պարհին մի բարդ անցանեփ արգելքի՝ ծովին, ուստի նրանց հեշտ կլինի 
բռնել: Սակայն, ի հեճուկս սպասվող վտանգների, շատ դեվշիրմեներ 
փախչում էին ե այդ գործում հաջողածները կրկին դառնում էին քրիս-
տոնյա: Իշխանությունները պահանջում էին ծնողներից վերադարձնել 
դեվշիրմեներին: Այղ հրամանին չանսալու հետևանքով ծնողներին 
դաժանորեն պատժում էին ու նույիսկ վաճառում ստրկության՛2: 

Այսպես, 1564թ. Սիս քաղաքի քսւդիին ուղղված հրամանում ասվում է, 
որ Ֆեքե գյուղի հավաքվածների ազգականները, գաղտնի կերպով Ստ-
ամբուլում դեվշիրմեների շորերը փոխելով, հետ են բերել արդեն մահմե-
դականացման ծեսն անցած 7 տղաների ու եկեղեցում քրիստոնեությանը 
վերադարձման ծես են կատարել: Այս անգամ ևս Բարձր Դոտը 
պահանջում էր խստագույնս պատժել «մեղավորներին»13: 

Չնայած դաժան ճնշումների գերյալներն այնուամենայնիվ փորձում 
էին դիմել փախուստի: Փախչողները հիմնականում 15-20 տարեկան 
տղաներն էին: «Ամեն տարի քեթիաւդաները* բռնում էին այդ դեվշիր-
մեներին Ռումեփայում ու Անատոփայում»14: սակայն փախուստները 
չէին դադարում: Դրա մասին են վկայում սուլթանների բազում հրաման-
ները՝ ուղղված տեղական իշխանություններին15: 

Հայրենիք փախչելու հույսը դեռ երկար տարիներ չէր մարում եր-
իտասարդ դեվշիրմեների մոտ: Նրանց մի մասը նույնիսկ մի քանի տարի 
հետս չէր վարանում փախչել հայրենիք հնարավորության դեպքում՛6: 
Այսպես, [յնիշեհիրի քադիին հրամանից պարզ է դառնում, որ Տըոնովա 
գյուղից Իւյասի որդի Շիբյանն ու Քուրդի որդի Նիկոն, լինելով արդեն 
աջեմի օղլան, վւախել են հայրենիք կերպասագործի մոտից, որին տրվել 
էին որպես օգնական՝ շակիրդ17: Իսկ մեկ այլ սուլթանական հրամանից 
տեղեկանում ենք, որ աջեմի օղլանը հայրենիք է փախել, վերադարձել 
քրիստոնեությանը, ամուսնացել ու զավակներ ունեցել, հավաքագրվելո-
ւց արդեն 7 տարի հեստ՛11: 
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Դեվշիրմե համակարգի մասին վերոհիշյալը բերում է այն համոզման, 
որ այն ամենևին էլ չէր ողջունվում հպատակ քրիստոնյաների կողմից: 
Դեվշիրմեն չէր դիտարկվում որպես բարիք, այլ ընդհակառակը՝ 
քրիստոնյաների մեղքերի համար Աստծո կողմից ուղարկված ծանր 
պատիժ: Պատահական չէ, որ սլավոնական ժոդովուրդների մոտ դեվ-
շիրմեն կոչվել է «արյան հարկ»: 

A R T A K S H A K A R Y A N 
(IOS) 

DEVSHIRME EVASION OF TIIE OTTOMAN POPULATION 
(ACCORDING TO OTTOMAN DOCUMENTS) 

Devşhirme (boy-tribute, "blood lax") was a legal periodic tribute that was 
collected from the Christian subjects of the Ottoman Empire in 15-17lh centuries. The 
Christian subjects were forced to give their boys to the government as a spccial form 
of tribute. The collected boys were Islamized by force. Then, being given some 
particular education, the best of them were sent to the palace, army or elsewhere. The 
rest were sold as slaves. A number of Western historians mention this practice with 
admiration when describing the Ottoman administrative system. They insist that 
Devşhirme was a brilliant opportunity for the Christian subjects when an ordinary 
peasant could have become a solemn Grand Vizier or a governor. The reality was not 
like that. The Christian subjects were looking for every mean to evade from the 
Devşhirme, not avoiding even taking up arms. This is shown not only in the medieval 
manuscripts of the historians of those days but also in the Ottoman slate registers. 
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ՆՈՐ ԵՎ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՑՈՒԲՆ 

ԱՆՈԻՍՅԱՆ Ս՜ԵԼԻՆ Ե 
(ՀՑԹԻ) 

ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԸ ՀԱՎԱՍՏՈՂ ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ՕՍՄԱՆՅԱՆ «ԱԼԵՍԴԱՐ» ՕՐԱԹԵՐԹՈՒՄ (1919 թ.) 

Հայոց ցեղասպանության փաստագրման առումով առանձնահատա-
կ կարևորվում են օսմանյան աւլբյուրները, որոնց շարքում նշանակալի 
տեղ է գրավում տվյալ ժամանակաշրջանի թուրքական մամուլը: 

Աոաջին աշխարհամարտում Թուրքիայի կրսւօ պարտությունից հետ-
ո, պատերազմական տարիներին հարկադրյւպ ւոաթյան պահպանած 
օսմանյան մամուլը սկսեց ակտիվորեն քննարկել հայոց տեղահանո-
ւթյունը, կոտորածները, դրանց կապակցությամբ հարուցված դատական 
գործերը, դատավարությունների ընթացքը և այլ հարակից խնդիրներ, ո-
րոնք նաև սար վիճաբանությունների աոիթ դարձան թուրքական 
տարբեր օրաթերթերի միջև՛: Հայոց ցեղասպանության խնդրի հանդեպ 
մեծ հետաքրքրություն էր ցուցաբերում հատկապես «Ալեմդար» («Դ-
րոշակւսկիր») օրաթերթը: 

«Ալեմդարը» հրատարակվել է Ստամբուլում 1912-1921թթ.2: -
Օրաթերթի պատասխանատու խմբագիրն էր Րեֆի Ջևադ Ուլանայը, իսկ 
տնօրենը՝ Ահմեդ (Փեհփվան) Քադրին: Օրաթերթի 1918-1921թթ. տպագ-
րված եզակի համարները պահպանվում են Թուրքիայի Ազգային մեծ 
ժողովի գրադարանում3: 1919թ. սույն օրաթերթում տպա՛գրված հայոց կ-
ոտորածներին վերաբերող հոդվածների մեջ առանձնահատուկ հիշատ-
ակության է արժանի օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Րեֆի Ջևադ Ուլ-
սւնայի հռդվածաշարը4: 

«Ալեմդարի» գլխավոր խմբագիրը հայոց կոտորածներին, ինչպես 
նաև դրանց վերաբերյալ հարուցված դատական գործերին անդրադարձ-
ող իր առաջնորդողներում հատկապես շեշտում էր երիտթուրքերի դա-
տաքննություններն արագ իրականացնելու և հանցագործներին անմի-
ջապես պատժելու անհրաժեշտությունը: Փետրվարի 14-ին տպագրված 
«Տեղահանության և կոտորածների կապակցությամբ» վերնագրով հոդ-
վածում նա իր մտահոգությունն էր արտահայտում այն փաստի կապա-
կցությամբ, որ Թուրքիան հայոց կոտորածների դատաքննություններն -
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իրականացնում էր հարկադրված, ե որ դատավարությունների 
շարժառիթ էր ծառայ ե] ոչ թե արդարության վերականգնումը, այլ 
րնդամենը Եվրոպայի առջե ւպւդարսւդատ երևալու ցանկությունը, «էյր-
կիրր, կամա թե ակամա, մի քաղ կատարեց դեպ]ւ արդարադատություն: 
Այն, ցավոք, կոչում ենք հարկադիր քայլ, քանգի, չգիտես թե ինչու, մեր ե-
րկրում բւդոր իրավական, տնտեսական և հասարակական միջոցառում-
ների համար որևէ ագդեցիկ շարժիչ ուժի կարիք է զգացվում, այւ կերպ 
չենք կւսրոդանում»? 

Նայն հոդվածում Ջևադն ընդգծում էր հայոց կոտորածների 
զանգվածայ]ւն բնույթր. «Կառավարությունը, տեղահանության և կոտոր-
ածների խնդրո կապակցությամբ, դատաււանին հանձնեց երեքից-հինգ -
հոգա: Մի՞թե խնդիրն այդքանով ավարտվում է: Ինչպե՞ս կարելի է տեղ-
ահանությունն ու կոտորածները սահմանափակել նման շրջանակում»6: 

«Աւեմդարի» խմբագիրր իր հոդվածներում արագ գործելու կոչ էր ա-
նում հայոց կոտորածներր քննող ռազմական արտակարգ ատյանին: 
Վերոհիշյալ հոդվածում Ջևադր գյտւմ էր. «Նեյւկայումս ընթացա] 
դատավաւտւթյունը7 շատ ծանրաքայլ է առաջ գնում: Այդ մարդիկ (իթ-
թիհատականները-ՄԱ.) արտակարգ արագությամբ գործեցին: Ինչու՞ 
նույնպիսի արագություն չի ցուցաբերվում արդարադատության 
իրականացման դեպքում»8: 

Փետրվարի 20-ին հրապարակված «Ինչպիսի՞ն են հղել ուղեկառքի -
ձիերը» հոդվածում Ջևադը շեշտում էր այն հանգամանքը, որ Ցոզղատի 
դատավարության մեղադրյալներից Ցոզղատի մութասարրիֆի տե-
ղակալ, Բողագւըյւսնի կայմակամ Մեհմեդ Քեմալը, ոճրագործ լինելով 
հանդերձ, րնդամենը մի գործիք էր եղեյ Հայոց ցեղասպանության հեղին-
ակների՛ գլխավոր պատասխանատուների ձեռքում, իսկ վերջիններս ոչ -
միայն դեռ չեն պատժվեի այլև նույնիսկ չեն էլ կալանավորվել. «Ո՞վ է 
Քեմալ բեյր. եթե ճշմարտությունը որոնելու լինենք, այն բաղկացած կլի-
նի արյունոտ մի կացնից: Արդարադատությունը պետք է կտրի այդ 
կացինը գործել տված ձեռքը, իսկ այդ ձեռքերը, այդ ուղեղները դեռ 
ազատ շրջում են մեր մեջ»4: 

Նույն հալվածում Ջևադը գրում էր. «Մեր աոաջին իսկ հրապարակու-
մներում ընդգծում էինք, որ կառավարությանը (երիտթուրքերի-ՄԱ.) 
պատժելու համար կարիք չկա հետաքննության: Ոճրագործությունը 
հայտնի է, պատիժն էլ՝ պատրաստ: Խնդիրը պատժի արագ կիրառման 
մեջ է: 

...Մահմուդ Շեֆքեթ փաշայի սպանության10 հեղինակների դատաքն-
նությունը սահմանափակվեց մեկ նիստով: Սենք դեռ զբաղված ենք Քեմ-
ափ հանցավորությունը հաստատող վկաների փնտրտուքով: Հաս-
կացանք, ամբողջ աշխարհն էլ համոզվեց, որ այդ մարդը կատարել է -
տվյալ ոճիրները: Ուրի՞շ ինչ ենք որոնում: Ինչու" խնդբին ժամ առաջ վ-
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երջ չենք տափս: Տեղահանության ե կոտորածների դեպքերը իթթիհսւ-
տակւսնների հեււինւսկած ամենազազրելի, մինչև այժմ չլսված իրադ-
արձություններն են: Պատգամավորների պսղւստում մեկր բւլավւոմ էր, -
թե այղ ազգին (հայերին-Մ.Ա.) կործանել է տալու մինչև վերջին շունչը: 
Նա, մեղքեր գործելուց դեռ չկշտացած, ազատ շրջում է: Եթե այս դատվ-
ողները փաստացի մալպասպաններ են, ապա իրական մարդասպաննե-
րն այստեղ են. թանձրուկներով լի վայրի ուղեղները գտնվում են մեր 
շրջապատում: Ինչու" են նրանց նորանոր աղետներ նախապատրաստ-
ելու հնարավորություն տափս» : 

Ջևադը, նույն հոդվածում անդրադառնալով դատարանի՜ խնդիրը -
ձգձգելու ցանկությանը, գրամ էր հետևյալը. «Նախանցյալ օրր տեղի ո-
ւնեցած դատական նիստի ընթացքում ականատես եղանք (դատարանի 
նախագահի-ՄԱ.) տեղակալներից մեկի տված տարօրինակ հարցին: 
Հետաքրքրվում էր, թե ի՞նչ գույն, ի՞նչ ձև ունեին Քեմալի նստած 
ուղեկառքի ձիերը: Այդ հարցին պատասխան կտանք մենք. 

֊Ուղեկառքի ձիերը վիշապի տեսք ունեին, իսկ դրանց գույնը՝ արյան: 
Եթե դատարանը դա չարձանագրի, կարձանագրի պատմությունը»12: 
Մարտի 28-ի համարում տպագրված «Տեղահանության և կոտորածն-

երի դատավարությունները» հոդվածում Ջևադը, կոտորածների դատաք-
ննությունները շրջան առ շրջան իրականացնելն անարդյունավետ 
գտնելով, առաջարկում էր խնդրի լուծման իր տարբերակը. «...Դատավ-
արության՝ Ցոզղատին վերաբերող հատվածն ավարտվելու է, ապա սկ-
սվելու է Տրապիզոնի խնդիրը, այնուհետև՝ Դիարբեքիրը և այլն, և այլն: -
Քանի որ տեղահանություն և կոտորածներ եղել են Օսմանյան կայսրու-
թյան բազմաթիվ վիլայեթներում, դե' պատկերացրեք՛ երբ կավարտվեն 
դրանք ամբողջությամբ13: Այդ դեպքում անհրաժեշտ է որևէ բանական, -
օրինական և տրամաբանական ելք գտնել: Այդ ելքը կա: Ավելի ճիշտ, 
այն ընկալում ենք ոչ թե որպես ելք, այլ միակ օրինական ճանապարհը, 
որին մինչև այժմ էլ պետք է հետևած փնեինք: Տեղահանություններն ու 
կոտորածները կրում են համընդհանուր բնույթ: ճիշտ չենք համարում 
այն որպես քադհայց ընկալելը: Եթե ռազմական ատյանը, գործը երկա-
րացնելով, հույս ունի մի ամբողջ շարք գաղտնիքներ բացահայտել. 
ապա այդ տեսակետը ևս քննադատության չի դիմանում, քանզի տեղահ-
անությունն ու կոտորածներն այն հանցագործություններն են, որոնք և' 
հայտնի են, և' հաստատված, և' ապացուցված: Այդ իսկ պատճառով առ-
անձին-աոանձին հետաքննություններն անհրաժեշտ չենք գտնում: 
Պետք է կազմակերպել մի դատավարություն, որը կլինի հասարակական 
հայցի հիման վրա: Խնդիրը պետք է լուծվի ընդհանուր դատավճռով»14: 

Րեֆի Ջևադը շեշտում էր նաև կոտորածների խնդրում բոլոր իթթիհ-
ատականների' մեղքի բաժին ունենալու հանգամանքը, այդ թվում և ն-
րանց, ովքեր, տեղյակ փնելով հանդերձ, չեն միջամտել. «Ավազա-
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կախմից (նկատի ունի «Սիություն ե առաջադիմություն» 
կուսակցությանը-U՜.U.) շատ քիչ թվով մարդ ենք ճանաչում, որ տեղահ-
անության Ь կոտորաօների խնդրում չունենա իր մեղքի բաժինը: Այդ -
ոճիրները գործողներր մեղավոր են, դրանց գործիք եղողներն էլ են 
մեդավոր, լռություն պահպանողները' նույնպես: Տեղահանությունը 
և կոտորածները «Միություն ե առաջադիմություն» կուսակցության երբևէ 
խադացած ամենաահասարսուռ ողբերգությունն էր: Անհնար է երկրի 
անունից չտխրել, մարդկության անունից այն չատել: Լռություն, սպանիչ 
կերպով լռություն պահպանելը մի՞թե նույնպիսի ոճիր չէ, որպիսին 
կոտորելն է: Նույնիսկ տեղին չէ հարցնել, թե դրանց դեմ ինչ կսւրեփ էր ձ-
եռնարկել, քանգի ավելի հեշտ կլիներ հրաժարվել, քան սեփական համ-
ոզմունքներին հակառակ գործել: Եթե այդ վճռական, այդ հաստ-
ատակամ քայլը կատարած լինեինք, երկիրն ւսյս օրին չէր հասնի»15: 

«Ափմդարի» խմբագիրը ապրիլի 9-ի համարում տպագրված « Ի պա-
տասխան մի պաշտպանության» հոդվածում ընգծում էր հայոց կոտոր-
ածների կանխամտածված բնույթը, մտահղացողի և կատարողի միաս-
նական փնելը. «Ենթադրենք' որևէ մեկը հանցագործություն է կատարել: 
f-նականաբար, չենք կւսրոդ այդ ոճրագործությունը նյութած ուղեղն ու ի 
կատար ածած ձեռքը միմյանցից բաժանել: Դ ա ո՛չ օրենքը թույլ կտա, ո՛չ 
է1 բանականությունը: Եթե Բեհաեդդին Շաքիրը, ողբերգություններ հղա-
ցած աղեղն էր , ապա Քեմալ բեյն ու իր հանցակիցները այդ ուղեղի չա-
րագործությունները նախապատրաստող ձեռքերն էին: Օրենքը ձեռքն էլ 
է կտրում, ուղեղն էլ՝ հանգցնում» 7: 

Րեֆի Ջևադը մարտի 23-ի համարում հրապարակված «Ջեվահիր-
ջյան էֆենդու խոսքերը» 1տդվածում պատերազմի տարիներին թուրքակ-
ան դատարանների՝ անմեղ հայերին դատելու և դատապարտելու 
օրինակներ էր բերում. «Երբ գտնվում էինք Չորումում, ծանոթացանք մեր 
հայ հայրենակիցներից մեկի հետ, որը ցմահ բանտարկության դատապ-
արտվհլուց հետո աքսորվել էր այնտեղ և մի կերպ էր օձիքն ազատել մա-
հից: Պետրոս Փափազյան անունը կրող այդ մարդու մոտ նոտաներ էին 
հայտնաբերել: Բուրսայի դատարանը, ոչ թե հանցագործության համար 
պատիժ, այլ պատժի համար հանցագործություն որոնելով, նոտայի բո-
վանդակությունը որակե] էր որպես հայկական քայլերգ: Երբ Պետրոս 
էֆենւրսն դատարանում հարցաքննում էին նոտաների առնչությամբ, 
նույն պահին դրսամ զինվորական նվագախումբը հենց այդ երաժ-
շտությունն էր նվագում, սակայն նույնիսկ սույն հանգամանքը չէր օգնել 
մեր խեղճ հայրենակցին»1*: 

Նույն հոդվածում մտավորականը նշում էր հայերի՝ Օսմանյան կայ-
սրության զարգացմանը բերած նպաստը, ընդգծում ցեղասպանության 
պատճառներից մի քանիսը՝ նախանձը քաղաքակրթված հայ ազգի նկ-
ատմամբ, հայերի ինչքը յուրացնելու մտադրությունը. «...Իթթիհատ-
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ականները սարսափելի հարված հասցրեցին արււյւււնաբերության, -
ժամանակակից զարգացման մեջ շատ առաջ գնացած այդ ազգին: -
Անհրաժեշտ էր հագեցնել ավազակախմբի սոված անդամներին: Պահու-
ստային ֆոնդերը, վագոնային կողոպուտները, չարաշահումներն այլևս 
չէին բավարարում: Անհրաժեշտ էր կողոպուտի միջոցով հագեցնել ա-
վազակախմբի սստր խավին: Այդպես էլ վարվեցին, սակայն այդ 
կողոպուտի շահույթը (հայ-Մ.Ա.) ագգի արյունը, հոգին, սւվեփ ճիշտ -
գոյությանս արժեցավ: Մինչդեռ հայերը այս երկրի երաժշտությանը 
թուրքերի չափ, գուցե և թուրքերից ւսվեփ շատ են ծառայություններ մւս-
տուցել»": 

«Ալեմդաբի» խմբագիրը, որպես հայոց ողբերգությունների -
ականատես, «Ի պատասխան մի պաշտպանության» 1ադվածում հայ 
ագգի հանդեպ իրականացված բռնությունների օրինակներ էր բերում. «-
...Նման աղետալի տեսարանի մեկ ուրիշ անգամ էլ եմ հանդիպել, երբ 
դարս էինք գափս Հավգայից2", հանդիպեցինք գաղթականների մի քար-
ավանի: Երկանիվ սայլեր ւցված այդ խեդճ մարդիկ տեղափոխվում էին -
ժանդարմների՜ ատրճանակի պես շառաչող մտրակների ուղեկցությամբ: 
Սի պատանի, սարսափելի նյարդային ջղաձգությունների մեջ ցնցվե]ով, 
իրեն սայլից ցած նետեց: Այդ անկումն այնքան անսպասելի եղավ, որ ս-
այլում գտնվող ծնողները չկարողացան պահել իրենց տուժած որդան: 
ժանդարմը մոտեցավ, մտրակով ուշքի բերեց երեխային և սաղր նետեց: 
Մի փոքր անց մեկ ուրիշ ջղաձգություն նույն անկմամբ և նույն «դարմա-
նով» ավարտվեց: Այնժամ նայեցի այդ սգավոր քարավանին, որ մոտ-
ենում էր' փոշու ամպ տարածելով ընդարձակ դաշտերի վյւա, և այն 
տղայի հորն ու մորը, չէին լափս, քանի որ համակերպվել էին վշտին»21: 

Ապրիփ 10-ի համարում տպագրված «Ի՞նչ ենք ասում, ի՞նչ ենք ու-
զում» հոդվածում «Ալեմդարի» խմբագիրը, կասկածի տակ առներւվ կ-
ոտորածների' փոխադարձ լինելու մասին վարկածը, շեշտում էր, որ հա-
յոց կոտորածները տեսել էր սեփական աչքերով և գրում էր որպես ակ-
անատես. «Կրկին օրակարգում է տեղահանության ե կոտորածների 
խնդիրը: Ասվում է՜ այն վտխադարձ է եղել: Սեր առարկությունը վերաբ-
երում է նաև փոխադարձ եղած լինելուն: Ասում են, իբր հայերը բռն-
արարքներ են գործադրել խաղաղ բնակիչների հանդեպ: Գրում ենք' -
ասում են, իբր, քանի որ նրանց արածը չենք տեսել մեր սեփական աչքե-
րով: Այնինչ հայերի հանդեպ կատարված բռնությունները տեսել ենք -
անձամբ»22: 

Խմբագիրը սույն հոդվածում ևս շեշտում էր ոճրագործներին ըստ 
արժանվույն պատժհլու անհրաժեշտությունը. «Ընդամենը արդա-
րություն ենք պահանջում մեր հոդվածներով: Արդարություն ասելով՛ ի 
նկատի ունենք՛ բռնությանը համարժեք պատիժ: ...Այսօր քաղաքակիրթ 
աշխարհն ու մարդկությունը չեն կսղտղ անտարբեր մնալ պատռված ա-

38 



դիք ների. հանված աչքերի, ջնջխված ուղեղների հանդեպ: Չի կարելի մ-
եծ հայրենասեր համարել այդ ողբերգական տեսարանների հեղի-
նակներին: Սիսւկ բանր, որ պարտավոր ենք անել, մի ողջ ժողովրդի դե-
պի բնաջնջում տարած մարղասպսւններին պատժեւն է» 2 յ . 

Ապր1ւ]ի 11-ի համարում հրապարակված «Ծայրահեղություն արդա-
րության մեջ. ձերբակալություններ, ագատ արձակումներ» հոդվածում 
Ջևադը, ի նկւստի ունենալով այն հանգամանքը, որ հայոց կոտորածնե-
րը կրե) էին համատարած բնույթ, աոաջարկում էր այդ գործով կազմակ-
երպել ընդհանուր ղատավւսլտւթյուն, որը կանցներ Օսմանյան կայսրու-
թյան տարբեր հպատակներից բաղկացած հանձնաժողովի հսկողության 
ներքո. «-Քանի որ հանցագործները հիմնականում մեղսակից են եղել մի-
մյանց, ապա առանձին-առանձին դատական պրոցեսների 
կազմակերպումն ավելորդ հոգս է: Կարելի է նույն հանցագործության 
համար մեղավորներին միասին դատել, տարբեր հպատակներից կազմել 
հանձնաժողով, ե հանձնաժողովի «մեղավոր է» կամ թե «մեղավոր չէ» -
խոսքերից հետո անմիջապես դատավճիռ կայացնել: Այդ կերպ լիովին 
բավարարված կլինի թե' եվրոպական և թե' օսմանյան հւսսարակայն-
ությունը»24: 

Այսպիսով, «Ա]եմդար» օրաթերթի խմբագիր Րեֆի Ջեադ Ուլունայի 
հոդվածաշում բերված վկայությունները մեկ անգամ ես ապացուցում են, 
որ Առաջին աշխարհամարտի ընթացքում Օսմանյան կայսրությունում 
հայ ազգի դեմ ուղղված գործողությունները՝ հալածանքներն ու կոտո-
րածները, կանխամտածվեի նախապատրաստվել ե հրահանգվել են ի-
թթիհատական կւսռավարության կողմից, դրանք կրել են ոչ թե տեղական 
կամ մասնակի, այլ համատւսրած բնույթ: Ջևադն իր հոդվածներում շեշ-
տում էր երիտթուրքական կառավարության՝ հայ ազգին մինչև վերջին 
շունչր բնաջնջելու մտադրությունը, ընդգծում՝ հայ ագգի կործանումը, մ-
տահդացողի ու իրականացնողի միասնական լինելը, կարևորում՝ Հայոց 
ցեղասպանության գյխավոր պատասխանատուներին՝ հեղինակներին, 
անմիջապես պատժելու անհրաժեշտությունը: Թուրք մտավորականը 
նշում էր, որ հայոց զանգվածային կոտորածներն ապացույցների կարիք 
չէին զգում, ւյրանք այն հանցագործություններն էին, որոնք և' հայտնի 
էին, և' ապացուցված, և' հաստատված: Ջևադն ափսոսանքով էր գրում, 
որ հայոց տեղւսհաննությսւնն ու կոտորածները քննելու և դա-
տապարտելու շարժառիթ էր հանդիսացել ոչ թե արդարամտությունը, մի 
ամբողջ ազգի բնաջնջման ցավը, այլ ընդամենը՝ Եվրոպայի աչքում 
արդարադատ երևալու ցանկությունը: «Ալեմդւպւ» օրաթերթի խմբագիրը 
մատնանշում էր քաղաքակրթված հայ ազգի՝ Օսմանյան կայսրության 
զարգացմանը բերած նպաստը, Հայոց ցեւլասպանության պատճառներ-
ից մեկը՝ հայ ժողովրդի ունեցվածքը կողոպտելու և յուրացնելու ցանկութ-
յունը: Ջևադը կասկածում էր կոտորածների երկկողմանի լինելը, գրում, 
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որ հայ ազգի ողբերգությունը տեսել էր անձամբ: Քանի որ «Ալեմդարի» 
խմբագիրը, մտավորական լինելով հանդերձ, նաե հայոց կոտորած ների 
անմիջական ականատեսն էր, նրա վկայությունները կրկնակի արժեք են 
ձեռք բերում: 

էյվ հենց իր՜ «Ալեմդար» օրաթերթի խմբագիր Րեֆի Ջևադ Ուլսւնայի -
խոսքերով ասած՜ եթե անգամ վհրոնշյսւլ վկայությունները չարձանագր-
վեցին էլ թուրքական ռազմական արտակարգ ատյանների կողմից, դրա-
նք արձանագրեց պատմությունը: 

MELINE ANUMYAN 
(MIAG) 

EVIDENCES IN OTTOMAN DAILY "ALEMDAR" (1919) 
C O N F I R M I N G T H E A R M E N I A N G E N O C I D E 

Ottoman sources are playing an essential role for the documentary argumentation 
of Armenian Genocide. Turkish media of the concerned period is crucial in this 
regard. 

After Turkey lost in the First World War, Ottoman media, which was forcibly 
silent during the War, started to discuss actively the deportation and massacres of 
Armenians, the judicial procedures, trails and other connected issues. 

Turkish daily "Alemdar" was especially focused on Armenian Genocide. 
Series of articles written by chief editor of "Alemdar" on Armenian Genocide 

printed in 1919 is worth of particular interest. In these articles author proves that 
Armenian massacres and pogroms in Ottoman Empire during First World War were 
programmed and implemented by the government of Young Turks and had massive c-
haracter. 
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ԱՐՇԱԿՅԱ4» ԳՐԻԳՈՐ 
( № ) 

ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԲԱՔՈՒ-ԹՐԻԼԻՍԻ֊ՋԵՅՀԱՆ ՆԱՎԹԱՄՈՒՂԻ 

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

Հայաստանի համար Բաքու-Թբիփսի-Ջեյհան նավթամուղի շուրջ հ-
ետաքրքրությունը կարելի կլիներ սպառված համարել այն պահից, երբ 
հաստատվեց դրա՜ Հայաստանի Հանրապետությունը շրջանցող երթու-
ղին: Սակայն այդ երթուղին ներառեց մեր երեք հարևաններին՝ բացառո-
ւթյամբ Իրանի՝ նավթամուղը փաստացիորեն վերածելով Հարավային -
Կովկասի անվտանգության օղակի: Կասպիական ավազանն աշխարհի 
ամենամեծ նավթի և գազի հանքեր և պաշարներ ունեցող վայրերից մեկն 
է: Խորհրդային Միության փլուզումից հետո ԱՄՆ-ը, Արևմտյան Եվրո-
պայի երկրները և Թուրքիան սկսեցին ակտիվորեն քննարկել Կասպ-
իական էներգետիկ ռեսուրսներն Արևմտյան շուկա հասցնելու և այդ կա-
պակցությամբ մի նոր՝ Ռուսաստանին այլընտրանքային նավթամուղ 
կառուցելու հարցը: Նոր նավթամուղ կառուցելու համար քննարկվում էին 
մի քանի տարբերակներ: Շրջանառվում էր իրանական տարբերակը, -
համաձայն որի նավթամուղը Կասպից ծովից Իրանի տարածքով պետք 
է հասներ Պարսից ծոց: Այս նախագծի իրականացման դեպքում այն կ-
փներ ամենակարճ ուղին, սակայն Իրանը մի շարք պատճառներով արև-
մտյան ներդրողների համար անցանկսւփ գործընկեր էր համարվում: Ար-
ևմտյան ներդրողները լրջորեն մտահոգված էին Իրանում իշխող կրոնա-
պետական կառավարության վարած , քաղաքականությունից, Իրանի 
միջուկային ծրագրից և ըստ էության էական ազդեցություն ուներ նաև 
Միացյալ Նահանգների գործոնը, որն Իրանի նկատմամբ մի շարք պ-
աաժամիջոցներ էր կիրառում: Մա էր պատճառը, որ արևմտյան ներդր-
ողներն սկսեցին ավեփ լուրջ ուշադրություն դարձնել Միջերկրական ծո-
վի թուրքական հատվածին, և ի վերջո ընտրություն կատարեցին հօգուտ 
այդ նախագծի: Նախատեսվում էր նավթամուղն անցկացնել Հսւրավկո-
վկասյան երեք հանրապետություններից երկուսի տարածքով: Այն սկիզ-
բ պետք է սաներ Ադրբեջանից, այնուհետև պետք է անցներ կամ Վրսւս-
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տանի, կամ էլ Հայաստանի տարածքով: Սակայն Հայաստանի տ-
սւրբերակր Աղրբեջանի և Թուրքիայի համար անընդունելի էր՝ քաղա-
քական երեք հիմնական պատճառներով՝ 

1. Լեռնային Ղարսւբաղի հակամարտության չլուծված լինելու 
փաստր, 

2. Թուրքիայի և Աղրբեջանի միջև առկա սերտ կապերի հետևանքով 
Թուրքիան փակեւ էր Հայաստանի հետ իր սահմանները, 

3. Հայաստանի և Թուրքիայի միջև առկա էր քաղաքական լարվ-
ածություն Հայոց Ցեղասպանության հարցի շուրջ: 

Ահա սա էր հիմնական պատճառը, որ շրջանառության դրվեց Բաքու-
Թրիւիսի-Ջեյհան երթուղին՝ որպես քաղաքականապես ամենանպսւտա-
կահարմարը հիմնական գործրնկերների համար, թեև այն ամենաերկար 
երթուղի ունեցող և ամենաթանկարժեք նախագիծն էր: 

Թեե Թուրքիան ունի շատ նպաստավոր ռազմավարական դիրք, 
քսւնցի գտնվում է Արեեւյան Եվրոպայի, Ռուսաստանի, Կովկասի և Մե-
րձավոր Արեեւքի խսւչմերուկնելտւմ, ունի մեծաքանակ հանքային 
պաշարներ և դինամիկ զարգացող բնակչություն, սակայն Թուրքիան դե-
ռևս անի երկարաժամկետ ռազմավարական սպառնալիք՝ դա է-
ներգետիկ կախվածությունն է: Թուրքիայի ներկայիս կախվածությունը 
ներկրվող էներգետիկ աղբյուրներից կազմում է մոտ 65%: Սպասվում է, -
որ գսղիք երկու տասնամյակներում այս ցուցանիշը հասնելու է մոտ 
75%-ի: Որպեսզի ինչ-որ կերպ կանխեն այս զարգացող սպառնալիքը, 
Թուրքիայի քաղաքական գործիչները նախորդ տասնամյակում մեծ -
ցանկության հայտնեցին լիովին օգտագործել երկրի ռազմավարական -
դիրքի առավելությունները: Լավ հասկանալով, որ էներգետիկ տրա-
նսպորտային ուղիների վերահսկողությունը նույնքան կարևոր է, որքան 
էներգետիկ պաշարների վերահսկողությունը, նրանք սկսեցին մեծ ո-
ւշադրություն դարձնել Թուրքիայի՝ երբևիցե իրականացրած ամենակա-
րևոր նախագծերից մեկի' Բաքա-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթամուղի վրա: 
Արևմուտքը պլանավորել էր ստեղծել այսպես կոչված "Արևեյք-Ար-
ևմուտք Տրանսպորտային Միջանցք", որը Կենտրոնական Ասիայի և 
Հարավային Կովկասի նավթի և գազի հանքավայրերը կմիացներ Արև-
մտյան Եվրոպայի շուկաների հետ: 

Խորհրդային Սիության փլուզումից և Աղրբեջանի անկախացումից -
հետո Թուրքիան հսկայական ջանքեր էր գործադրում որպեսզի Կա-
սպիական տարածաշրջանի նավթը Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան ճանապա-
րհով հասնի համաշխարհային շուկա: Այգ կապակցությամբ Թուրքիան 
սկսեց բանակցություններ վարել Աղրբեջանի հետ: 1993թ. Անկարայում 
ստորագրվեց Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթամուղի կսռուցման վեր-
աբերյալ ադըբեջանա-թուրքական առաջին համաձայնագիրը՛: 
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1994թ. ապրիլի 20-ին Ադրբեջանի ազգային նավթային ընկերության՜ 
"SOCAR''-ի ե օտարերկրյա նավթային ընկերությունների Կոնսորցիումի՜ 
"AIOC''-ի միջև կնքվեց համաձայնագիր Ազերի-Չիրագ-Գյունեշւի նավ-
թահանքերի ուսումնասիրման և շահագործման վերաբերյալ: Թուրքա-
կան TPAO ընկերությունը նույնպես իր 6.75% բաժնետոմսերով հանդիս-
անում է AIOC Կոնսորց1տւմի անգամ : 

1994թ. սեպտեմբերի 20-ին Ագերի-Չիրագ Ն Գյունեշփ նավթահանք-
երի շահատւրծման վերաբերյալ Ադււբեջանի կսւռավւպաւթյան ե օ-
տարերկրյա կազմակերպություններից կազմված Միջազգային 
Կոնսորցիումի միջև կնքվեց այսպես կոչված "Դարի պայմանագիրր": Մ-
իջազգային կոնսորցիումի անդամներն էին ռուսական Lukoil, 
ամերիկյան "Amoko", "Exon", "Unocal", բրիտանական "British P-
etroleum", նորվեգական "Statoil", ճապոնական "Itochu" ե Ադււբեջանի 
ազգային նավթային ընկերություն՝ "SOCAR" ընկեւտւթյուններր: 30 -
տարով կնքված պայմանագրի համաձայն' նախատեսվում էր արտա-
հանել 540 մլն. տոննա նավթ: Պայմանագրի ընդհանուր արժեքը կ-
ազմում էր մոտ 9 միլիարդ դոլլար3: 

1994թ. փետրվարին Ադրբեջանի նախագահ Հեյդար Աւիևը 80 հ-
ոգանոց պատվիրակությամբ այցելեց Թուրքիա: Թուրքիայտմ անցկա-
ցրած բանակցությունների ընթացքում Թուրքիայի և Ադրբեջանի դ-
եկավարները քննարկեցին մի շարք հարցեր: Կողմերը ձեոք բերեցին հ-
ամաձայնություն ադրբեջանական նավթահանքերի շահագործման բ-
նագավաոում թուրքական նավթային ընկերությունների ւսվեյի ակտիվ 
ներգրավվածության հարցի վերաբերյալ: 

1995թ. հոկտեմբերին Թուրքիայի վարչապետ Թանսու Չիլլերը այց-
ելեց Վրաստան, որտեդ նա հայտարարեց. "Մենք պայմանավորվել ենք 
Վրաստանի տարածքով նավթի տեղափոխման հարցի շուրջ: Թուրքիան 
այդ նախագիծը ներկայացրել է բոլոր շահագրգիռ կազմակերպութ-
յուններին ու կողմերին և նախագիծը լավագույնն է ճանաչվել": Թու-
րքիայի նախաձեռնությամբ 1998թ. մայիսի 15-ին Թուրքիան, Ադրբեջ-
անը և վրաստանը ստորագրեցին "Փոխըմբռնման Հուշագիրը", համա-
ձայն որի յուրաքանչյուր երկրռւմ ստեղծվելու էին Աշխատանքային -
խմբեր5: 

1998թ. հոկտեմբերի 29-ին Ադրբեջանի նախագահ Հեյդար Ափեը, 
Թուրքիայի նախագահ Սուլեյման Դեմիրելը, Վրաստանի նախագահ 
էդուսւրդ Շեվարդնաձեն, Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Ն-
ազարբաեը և Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովը ստորագրեց-
ին Անկարայի հռչակագիրը: ԱՄՆ էներգետիկայի նախարար Բիլլ Ռ-
իչարդսոնը դիտորդի կարգավիճակով նույնպես ստորագրեց այս 
Հռչակագիրը: Համաձայն հռչակագրի՝ մասնակից կողմերն իրենց 
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աջակցությունն էին հայտնում Բաքու-Թբիփսի-Ջեյեան նախագծին՜ որ-
պես հիմնական նավթամուղ*: 

Վերոհիշյաւ Աշխատանքային խմբերի աշխատանքների արդյունքո-
ւմ 1999թ. նոյեմբերի 18-ին Թուրքիայի նախագահ Սուլեյման Դեմիրելը, 
Ադրբեջանի նախագահ Հեյդար Ալիևը ե Վրաստանի նախագահ 
է դուարդ Շեվարդնսւձեն եԱՀԿ Ստամբուլյան գագաթնաժւպովում ս-
տորագրեցին "Նախագծի Միջկառավարական Համաձայնագիր": ԱՄՆ 
նախագահ Բիլ Ք|ինթոնր նույնպես ստորագրեց այս համաձայնագիրը՝ 
որպես դիտորդ: ԱՄՆ նախագահը ավելի ուշ նշել է, որ այս համ-
աձայնագիրը հանդիսացել է "1999թ. արտաքին քադաքականության բն-
ագավառում իր ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկը"7: Այսպիսով 
Բաքու -Թբիլիսի-Ջեյհան նավթամուղի կառուցմամբ շահագրգիռ կողմեր-
ին հաջողվեց իրականացնել մեծ մասամբ քաղաքական այդ նախւսգիծ-
ը, քանի որ հենց քաղաքական նկատառումները գլխավոր դեր խսւղացի-
ն ամենաերկար երթուղի ունեցող ե ամենաթանկարժեք նախագծի՝ 
Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթամուղի ընտրության մեջ: 

Ինչ խոսք, Թուրքիան բազմաթիվ աշխարհաքաղաքական ե տ-
նտեսական պատճառներով շահագրգռված է Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան -
նավթամուղի գործարկմսւմբ: Թուրքիան Խոյս ունի նավթամուղի գործ-
արկումից հետո տարեկան 140-200 միլիոն դոլար ստանալ տրանզիտից 
ե շահագործումից, իսկ 16 տարի հետո նավթամուղից իր եկամուտները 
հասցնել մինչև 300-400 միլիոն դոլարի: Թուրքիան, օգտվելով իր աշ-
խարհագրական նպաստավոր դիրքից, հույս ունի ոչ միայն է՛լ ավելի 
ամրապնդե] տնտեսական և ռազմական համագործակցությունը -
Ադրբեջանի և Վրաստանի հետ, որը թույլ կտա Թուրքիային ուժեղացնել 
իր ազդեցությունը հարավկովկասյան տարածաշրջանում, այլ նաև օ-
գտագործել այն Եվրամիության հետ հարաբերություններում: Այսպիսո-
վ. Թուրքիան նախատեսում է նավթամուղի վերջնական շահագործումից 
հետո ստանալ ոչ միայն տնտեսական բավականին մեծ եկամուտներ, -
այլ նաև, օգտագործելով իր աշխարհագրական նպաստավոր դիրքը, ք-
աղաքական և ռազմավարական գերակա դիրք գրավել տարածաշրջան-
ում: Ուստի, անկասկած Թուրքիան կանի հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի 
իր վերջնական ավարտին հասցնի Անկարայի՝ երբևիցե իրականացրած 
ամենակարևոր նախագծերից մեկը՝ Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան ն-
ավթամուղի կառուցումը: 
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GRIGOR ARSHAKYAN 
(IOS) 

T H E ACTIVITY OF TURKEY DURING T H E PROCESS OF 
CONSTRUCTION 

OF BAKU-TBILISI-GEYHAN PIPELINE 

Turkey's current dependence on imported energy sources amounts to 60 percent. 
This percentage is expected to grow during the coming two decades up to 75. In order 
to prevent somehow this deveioping threat, the Turkish poiiticians expressed during 
the last decade their big wish to use thoroughly the advantages of their strategic 
location. Understanding very well that the control over energy transportation routes 
was as important as the control over energy resources, they started paying great 
attention to one of the most important projects ever realized by Turkey, that of the 
Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline. Turkey had planned to create a so called "East-West 
Transport Corridor" which would connect the Central Asian and South Caucasian oil 
and gas wells to Western European markets. Turkey expects not only to receive quite 
big economic revenues after the Tina! launching of the pipeline, but also, using its 
advantageous geographical location, to take a dominant political and strategic position 
in the region. Therefore, it was not by mere chance that Turkey did everything 
possible to bring the Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline construction, to its final complet-
ion. 
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ԴԵՎՍՐԴՅԱՆ ԳՈՈ-
(ՍԻ) 

ԵԴԻՊՏՈՍՈՒԱ2005Թ. ԿԱՅԱՑԱԾ ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ 
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 

20-րդ դարի վերջին արաբական աշխարհը հայտնվեց որակապես 
նոր գւոբալ գործընթացների հորձանուտում: Սի կողմից այն պայմա-
նավորված էր արաբական երկրներամ օբյեկտիվորեն հասունացած 
ներքին գործրնթացներով, մյուս կողմից՝ միջազգային հարաբերություն-
ներում յայն թափ ստացած գլոբալականացման գործոնով, ինչը նկատի 
է առնում արևմտյան ժողովրդավարական ինստիտուտների ներդրման 
փորձերը Մերձավոր Արևելքում: 

Արաբական աշխարհում զարգացման ժամանակակից մոդեւի կար-
ևորագույն բաղկացուցիչն է քաղաքական համակարգի արդիականա-
ցումը, ինչն իր հետ բերամ է հարաբերական դեմոկրատական գործընթ-
ացներ: Այդ շրջանակներում արաբական աշխարհում հարաբերական 
ժողովրդավարական օրինակ կարող է հանդիսանալ 2005թ. սեպտեմբեր-
ին Եգիպտոսում կայացած նախագահական ընտրությունները: 

2005թ. սեպտեմբերի 7-ին Եգիպտոսում առաջին անգամ անցկացվե-
ցին նախագահական այւընտրանքային ընտրություններ, որոնց արդյո-
ւնքում հաղթանակ տարավ երկրի գործող նախագահ 77-ամյա Մուհսւմ-
մեղ Հոսնի Մուբարաքը1, որի օգտին քվեարկել էին ընտրության մասն-
ակիցների 88,5 տոկոսը, այսինքն մոտ 6,3 մլն մարդ2: Եգիպտոսում նախ-
ագահական այլընտրանքային ընտրությունները հնարավոր եղավ 
անցկացնել միայն 2005թ. մայիսի 25-ին պետության սահմանադրության 
մեջ համապատասխան փոփոխություն անցկացնելուց հետո3, ինչը հնա-
րավորություն էր ընձեռում Եգիպտոսում գործող կուսակցություններին 
նախագահի թեկնածուներ առաջադրել: Համաձայն սահմանադրական 
այդ փոփոխությանը, սկսած 2011թ. նախագահական ընտրություններին 
թեկնածուներ առաջադրելու իրավունք կունենա միայն այն կուսակ-
ցությունը, որն առնվազն հինգ տարիների ընթացքում եգիպտական պ-
առլամենտում կապահովի պատգամավորական մանդատների 5 տոկո-
սը4: 2005թ. օգոստոսի 11-ին Եգիպտոսի ընտրական բարձրագույն կոմ-
իտեն հրապարակեց նախագահական թեկնածուների ցուցակը, հետևյալ 
կազմով. 
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1. «Ազգային դեմոկրատական» կուսակցությունը՝ առաջադրել էր Մ-
ուհամմեդ Հոսնի Մուբարաքի թեկնածությունը, _ 

2. «Բուքրա» կուսակցությունը՛ Այման Նուրի , 

3. «Սոցիալական համերաշխության» կուսակցությունը՝ Ուսամա 
Շալտուտի, 

4. «Եգիպտոսի արաբական սոցիալիստական» կուսակցություն՛ 
Վահիդ ալ-Աքսարիի, 

5. «Դեմոկրատական դաշնություն» կուսակցություն՛ Իբբահիմ 
Թուրքի, 6. «Ալ-Ումմա» կուսակցություն՛ Ահմեդ աս-Սաբահիի, 

7. «Ազգային համաձայնության» կուսակցություն՛ Ռիֆատ ալ-
Աղրուդիի, 

8. «Եգիպտոս-2000» կուսակցություն՝ Ֆստւզի Դազսդի, 
9. «Նոր Վաֆդ» կուսակցություն՝ Նուաման Գումաաի, 
10. «Սոցիալ-սահմանադրական» կուսակցություն՝ Մամդուհ Քեննաուի6: 
Ընտրությունների ընթացքում Մուբարաքի հիմնական հակառա-

կորդներն էին «Բուքրա» կուսակցության առաջնորդ Այման Նուրը, որը 
հավաքեց ընտրողների ձայների 7,6 տոկոսը (540 հազար ձայն), ե «Նոր 
Վաֆդ» կուսակցության առաջնորդ Նուաման Գումաան, որը հավաքել 
էր ընտրողների ձայների 2,7 տոկոսը՝ ավելի քան 208 հազար ձայն: Մ-
նացած յոթ թեկնածուները միասին վերցրած հավաքել էին 2 տոկոս: 
Փաստենք, որ 2005թ. հուլիսի 14-ին նախագահական ընտրություններին 
իր թեկնածությունն էր ներկայացրել նաև Տալաաթ Մադաթը՝ Եգիպտոսի 
սպանված նախագահ Անվար Մադաթի զարմիկը: Նա հանդիսանում է ը-
նդդիմադիր «ալ-Ահրար» կուսակցության նախագահը7: 

Նշենք, որ ներկայումս Եգիպտոսում գործում են շուրջ 19 քաղաքակ-
ան կուսակցություններ: 

Հակառակ այն հանգամանքին, որ ընտրարշավի և ընտրությունների 
ընթացքում թեկնածուների ե ընտրողների համար ստեղծվել էին բարեն-
պաստ պայմաններ, այդուամենայնիվ, ընտրություններին մասնակցել 
էին ընտրողների ընդամենը 23 տոկոսը, այսինքն' 32 մլն ընտրողներից 
ավելի քան 7,3 մլն մարդ: Համեմատական կարգով նշենք, որ 1999թ. 
անցկացված նախագահի թեկնածությԼսն հաստատման հանրաքվեին 
Մուբարաքին ձայն էին տվել ընտրողների 93,79 տոկոսը, ինչը խոսում է 
այն մասին, որ եգիպտական բնակչությունը, ձգտելով ներքաղաքական 
կյանքում որոշակի վավտիտւթյունների, միևնույն ժամանակ դրսևորում է 
այգ հարցում որոշակի պասիվություն: 

Եգիպտոսում այլընտրանքային նախագահական ընտրություններ 
անցկացնելու հանգամանքը արդեն իսկ ներքաղաքական կյանքում մեծ 
առաջընթացի վկայություն է: Մակայն պետք է նշել, որ այդուամենայ-
նիվ, եգիպտական հասարակության ներսում ընթացող մի շարք գործը-48 



նթացներր և առկա սոցիալ-քաղաքական կարգավիճակը դեռ հնար-
ավորության չեն տափս խոսեըս դեմոկրատական ընտրությունների ան-
ցկացման մասին": 

Եգիպտոսում անցկացված այւրնտրանքային նախագահական 
|ւնտրությո1ններն այն րանի վկայությունն էին, որ թե' եգիպտական 
հասարակությանը ե թե' կառավարությունը հակված են համընթաց 
քայլեր կատարե), որոնք համահունչ են միջազգային հարա-
բերություններում տեղի ունեցող ժողովրդավարացման գործընթացին: 

GORGEVORGYAN 
flOSj 

ABOUT PRESIDENTIAL E L E C T I O N S IN E G Y P T 2005 

At the end of 20th century the Arab world appeared in the influence of global 
processes - giving way to a gradual modernization of political systems. This new 
reality was expressed in presidential elections in Egypt (2005, September) first time 
being organized in alternative way. In result of the election among 10 candidatures 
won 77 years old Hosni Mubarak - the president of Egypt since 1981. The elections 
witnessed about gradual democratization of political system in Egypt and the 
readiness of Egyptian society to participate in socio-political processes. 
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ԴՈՒՄԱՆՑԱՆ ԱՐԹՈՒՐ 
(ՍԻ) 

ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ 1980 Թ. ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՀԵՂԱՇՐՋՄԱՆ 
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 

1980 թ. ռազմական հեղաշրջման անհրաժեշտության հիմնավորման 
որպես գլխավոր կռվաններ' հեղաշրջման հեղինակների կողմից նշվում 
հին քրդական անջատողականությունը, երկրի սոցիալական ճգնաժամը, 
ահաբեկչությանը, ներքաղաքական ճգնաժամը, ձախ շարժման գործու-
նեությանը ե այւն1: Սույն հոդվածում կանդրադառնանք ռազմական հե-
ւլաշրջման այն պատճառներին, որոնք, մեր կարծիքով, վճռորոշ նշանա-
կություն ունեցան զինվորականության միջամտության համար: 

Ահաբեկչությանը 1970-ականթթ. վերջերին 
1970-ական թթ. վերջերին Թուրքիայում ահաբեկչությունն աննախա-

դեպ ծավսդների էր հասել, որի գլխավոր նախաձեռնողներն էին աջ և 
ձախ ծայրահեղականներդ 1980 թ. ռազմական հեղաշրջման նախօրեին 
Թուրքիայում կային շրջաններ, գյուղեր, քաղաքներում՝ թաղամասեր, ո-
րոնք ամբողջությամբ կամ մասնակի գտնվում էին կա՛մ աջ, կա՛մ ձախ 
ծայրահեղականների վերահսկողության ներքո: Նրանց միջե ընթացող 
պայքարը կարելի է բնութագրել որպես չհայտարարված քաղաքացիա-
կան պատերազմ: Եվ եթե ձախ ծայրահեղականները բաժանված էին 
խմբավորումների, որոնք Թուրքիայի ապագայի մասին ունեին տարբեր 
պատկերացումներ, ապա աջ ծայրահեղականները ղեկավարվում և վե-
րահսկվում էին Ազգայնական շարժում կուսակցության (ԱՇԿ) կողմից ե 
համախմբված էին կուսակցության հիմնադիր ու առաջնորդ U. Թյուրքե-
շի պանթյուրքիստական գաղափարախոսության շուրջ2: 

Պատկերն ամբողջացնելու համար նշենք մի քանի վիճակագրական 
տվյալներ. 1978 թ. Թուրքիայում ահաբեկչության զոհ է դարձել 8793, 
1979-ին՝ մոտ 1200, իսկ 1980 թ. առաջին 8 ամիսների ընթացքում (մինչև 
սեպտեմբերի 12-ը)՝ ավելի քան 2000 մարդ4: 

Ահաբեկչության ալիքի ընդլայնամը հնարավոր եղավ կանխել միայն 
ռազմական հեղաշրջման միջոցով: 
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Իսլամական շարժումը Թուրքիայում և Ազգային փրկություն 
կուսակցության գործունեությունը 

1970-ական թթ. իսլամական շարժումը Թուրքիայում ներկայացնում 
էր Ազգային փրկության կուսակցությունը (ԱՓԿ): Չնայած 1977 թ. 
խորհրդարանական ընսդտւթյուննեւտւմ ԱՓԿ-ի ստացած քվեների քա-
նակը (8.5%՝ 24 պատգամավոր)5 նվազել էր 1973 թ. ընտրությունների 
(11,9%՝ 48 ներկայացուցիչ)6 համեմատ, 70-ականների վերջերին այն 
դեռևս շարունակում էր մնալ հզոր ուժ Թուրքիայում: 

Հարկ է նշել, որ քննարկվող ժամանակահատվածում թուրքական բա-
նակի վերնախավին (Իրանում Իսլամական հեղափոխությունից հետո՝ 
Թուրքիայի արևմտյան դաշնակիցներին ևս) անհանգստացնում էր 
հատկապես իսլամիստների գործունեությունը: Թուրքիայում ռազմական 
ուսումնարանի կուրսանտը՝ ապագա սպան, իր ուսման առաջին իսկ օ-
րից դաստիարակվում է քեմսդիգմի սկզբունքների ոգով, որոնցից հատ-
կապես կարևորվում է աշխարհիկության (լայիցիզմ) սկզբունքը , և ամեն 
տեսակի ոտնձգություններ լայիցիգմի հանդեպ անընդունեփ է զինվորա-
կանության համար, իսկ այդպիսիք շատ էին ԼԼՓԿ-ի գործողությունների 
մեջ' երբեմն հասնելով նույնիսկ խափֆաթի վերականգման և շարիաթի 
հաստատման անհրաժեշտության հայտարարությունների": 

Ներքաղաքական ճգնաժամը Թուրքիայում 
Թուրքիայում 1970-ական թթ. գործող երկու ազդեցիկ կուսակցութ-

յուններից (ժոդովրդահանրապետական կուսակցություն (ԺՀԿ) և Ար-
դարության կուսակցություն (ԱԿ)) և ոչ մեկին չհաջողվեց րնտրություննե-
րի ժամանակ ստանալ ձայների բացարձակ մեծամասնությունը և 
միանձնյա կազմել կառավարություն: Այդ հանգամանքով էր պայմանա-
վորված իրար հաջորդող կառավարությունների (Բ. էջևիթի կամ Ս. Դե-
միրելի գլխավորությամբ) կարճատևությունը և անարդյունավետությու-
նը: Այդ երկու կուսակցություննեյփ միջև եղած հակասությունները և ան-
հանդուրժողականության մթնոլորտը ի չիք դարձրեցին գեներալների՝ 
Ժ՜ՀԿ և ԱԿ «մեծ կոալիցիա» ստեղծելու և այդպիսով քաղաքական 
ճգնաժամից դուրս գալու փորձերը: 

Քաղաքական իրավիճւսկր հատկապես սրվեց մարտի 22-ին սկսված 
նախագահական ընտրությունների ընթացքում, երբ ավելի քան հազար 
վազերի արդյունքում Թուրքիայի Ազգային մեծ ժողովը այդպես էլ չկա-
րողացավ նախագահ ընտրել9: 

Սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը, գործադուլային շարժումը, ահա-
բեկչությունը իրենց հերթին խթանում էին քաղաքական ճգնաժամի խո-
րացմանը: 

Ստեղծված իրավիճակում նույնիսկ քաղաքական գործիչներն էին 
նշում քաղաքական համակարգի սնանկության և ճգնաժամից դուրս գա-
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|ու անկարողության մասին: 1980 թ. օգոստոսին իտալական «La 
Repubblica» թերթին տված հարցազրույցում Բ. էջևիթը խոստովանում է, 
որ քաղաքական կուսակցությունները ի զորու չեն հաղթահարելու ճգնսւ-
ժամր"': 

Արտաքին գործոնները 
1970-ական թթ. վերջերին Մերձավոր ե Միջին Արևելքում տեղի ունե-

ցան երկու կարևորագույն իրադարձություններ՝ Իսլամական հեղափո-
խությանն Իրանում և խորհրդային զորքերի ներխուժումն Աֆդանստան, 
որոնք խախտեցին տարածաշրջանում ուժերի հաստատված հավասա-
րակշռությունը՛ թուլացնելով ԱՍՆ-ի դիրքերը տարածաշրջանում: 
Միացյալ Նահանգներում ստիպված էին տարածաշրջանում դիրքերը 
վերականգնելու նոր ուղիներ փնտրել, ինչը հանգեցրեց Թուրքիայի դերի 
կտրակաճին ': 

Նման իրավիճակում Թուրքիայում ահաբեկչության ալիքի ընդլայ-
նումը, ձախ շարժման ակտիվացումր, իսլամիստների գործողություննե-
րը և իշխանությունների կողմից իրավիճակի անվերահսկելիությունը 
չէին կարող չանհանգստացնել Թուրքիայի արևմտյան դաշնակիցներին, 
մասնավորապես՝ ԱՄՆ-ին: Վերջինս, աչքի առջև ունենալով Իրանի ի-
րադարձությունները, բնականաբար փորձում էր չեզոքացնել Թուրքիա-
յում ծայրահեղականների կողմից իշխանությունը զավթելու բոլոր 
սպառնալիքները: Իսկ որպես ւսյդպիսիք համարվում էին. 

U. իս/ամական շարժումը. Թուրքիայի իշխանությունները որոշակի 
մտավախություն ունեին Իրանում Իսլամական հեղափոխության հնա-
րավոր արտահանման շուրջ: Միևնույն ժամանակ՝ իսլամամետ ԱՓԿ-ի 
գործունեության վերեւքը, ինչպես նաև լայն տարածում ստացած տեղե-
կություններն այն մասին, որ Թռւրքիայում գործում էին մի շարք գաղտ-
նի կազմակերպություններ, ոյտնց նպատակն էր աշխարհիկ-հանրապե-
տական կարգի տապսղումը1՜, ավելի իրական էին դարձնում այդ մտա-
վախությունները: 

Բ. ձախակողմյան շարժումը. 1970-ական թթ. վերջերին նկատվում էր 
ձախակողմյան շարժման ակտիվացում, ինչը պայմանավորված էր մի 
կողմից երկրռւմ տիրող քաոսային վիճակով և իշխանությունների կող-
մից իրավիճակի ւսնվերահսկելիությամբ, մյուս կողմից Խորհրդային 
Միության կողմից ստացվող զգալի օգնությամբ13: 

Ստեղծված իրավիճակում ԱՍՆ-ն օժանդակում էր Թուրքիայի ար-
դիականացման գլխավոր ջատագովներին՝ թուրքական բանակին՝ երկ-
րռւմ ռազմական հեղաշրջում իրականացնելու համար14: 

Ամփոփելով քննարկվող խնդիրը՝ 1980 թ. ռազմական հեղաշրջման 
պատճառներից կարելի է նշել քրդական անջատողականությունը, մաս-
նավոր սեկտորի անհանգստության գործոնը՝ կապված ձախակողմյան 
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շարժումների ակտիվացման հետ, աւցիա|-տնտեսական ճգնաժամր և 
այլն, որոնք ևս խթանեցին հեղաշրջման իրականացմանը: Կարծում ենք, 
որ զինվորականության՝ քաղաքական կյանքին միջամտելու վճռորոշ և 
գլխավոր պատճառները հետևյալն էին. Թուրքիայում ահաբեկչության 
ահագնացումը, իսլամիստների գործողությունները, արտաքին գործոն-
ները, ծայրահեղական շարժումների կողմից իշխանությունը ցավթե/ու 
վտանգը, ներքաղաքական ճգնաժամը և կաոավարւոթյան կողմից իրա-
վիճակի անվերահսկեփությու նը\ 

ARTUR DUMANYAN 
(IOS) 

ABOUT THE QUESTION OF THE CAUSES OF THE 1980 MILITARY 
INTERVENTION 

The 1980 military coup d'etat in Turkey constitutes an important era in the 
Republican life of Turkey. There were multiple causes which led to the third military. 
The given thesis aims to delineate the problem of main factors and reasons, which 
were behind the military intervention. We think that among other significant reasons 
there were several which played particularly pivotal role: the escalation of the terrorist 
movements, the unprecedented activity of the Islamic currents, external factors, the 
threat of the radical forces willing to seize the power, domestic political crisis and the 
governments' inability to cope with these problems. 
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ՔՐԴԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ ԻՐԱՆՈՒՄ 
(ՄԵՀԱԲԱԴԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՏ ԵՂԾՈՒՄԸ) 

Քրդական խնդիրը Իրանում միշտ էլ արդիական է եդեյ ե հանդիսա-
ցել ներքին քաղաքականության օրակարգային հարցերից մեկը: Սա-
կայն այն նոր թափ ստացավ հատկապես Երկրորդ համաշխարհային 
պատերազմի տարիներիս, երբ խորհրդային զոբքերր 1941թ. օգոստոսի 
25-ին հյուսիսից ներթափանցեցին Իրան: Նրանց անմիջական միջամ-
տությամբ Իրանի հյուսիսային շրջաններում հրահրվեցին, այսպես կոչ-
ված, Ատրպատականի և Քրդստանի «դեմոկրատական» շարժումները: 

Սակայն ի տարբեյտւթյուն Ատրպատականի խնդրի, որտեղ մեծ ա-
ջակցություն էր ցուցաբերվում ԽՍՀՍ-ի կողմից ադրբեջանցիներին, 
քրդական հարցի դեպքում, գոնե սկզբնական շրջանում ԽՍՀՄ-ը փոր-
ձում էր վարել զգուշավոր ե ճկուն քաղաքականություն: Աոաջին ե ամե-
նակարևոր նպատակը «առանցքի» երկրների լրտեսների հետ քրդերի 
շփումների բացառումն էր: 

Իրանի քրդերն որոշակի հույսեր էին կապում Խորհրդային Սիութ-
յան հետ, ենթադրելով, որ վերջինս հանդես կգա քրդական շարժումը հո-
վանավորողի դերում: Քրդերի ոգևորությունը էլ ավելի մեծացավ, երբ 
1941թ. աշնանը Բաքու հրավիրվեցին Իրանական Քրդստանի 30 հայտ-
նի գործիչներ: Նրանց ընդունեց Ադրբե՛ջանի ԽՍՀ-ի կոմկուսի առաջին 
քարտուղար Սիր Ջաֆար Բաղիրովը: 

1942թ. սկզբներին Իրանի կառավարությունը դիմեց Խորհրդային 
հրամանատարությանը, որպեսզի թույլատրեն զորք մտցնել քրդական 
շրջաններ' կարգ ու կանոն հաստատելու՛ համար, սակայն մերժում ստա-
ցան: Խորհրդային Սիության քաղաքականությունը մեծապես ան-
հանգստացնում էր դաշնսւկիցներին: 1942թ. հունվարի 10-ին այդ կա-
պակցությամբ ԱՍՆ-ի պետդեպարտամենտի Մերձավորարևելյան բաժ-
նի վարիչ Ռ.Մյուրեյը հայտնեց իր անհանգստությունը, որ իրանական 
մեծաքանակ զենք առգրաված քյւդերը իրականացնում են հարձակում-
ներ, ինչը մեծ սպառնալիք է: Նրանց նկատմամբ անհրաժեշտ է իրակա-
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նացնել վերահսկողություն, որպեսզի ապահովվի բեռների անվնաս տե-
ղափոխումը Տրանսիրանական երկաթգծով՛: 

1942թ. սեպտեմբերին Խորհրդային Սիություն-Իրան փոխհարաբե-
րությունները կարգավորելու ակնկալիքով՝ ԽՍՀՄ ԺԿԽ նախագահի ա-
ռաջին տեւլակալ Վ.Մոլոտովը նամակ Խլեց Իրանում ԽՍՀՄ-ի դեսպան 
Ա-Սմիրնովին, որով, ընդ1ւանուր առմամբ, հրահանգվում էր այսուհետ 
չաջակցել քրդերին, նշելով, որ քուրդ անջատողականներն Իրանում 
միշտ էլ եղել են թուրքական ե անգլիական քաղաքականության գործիքը 
Սիջին Արևելքում: Նշվում էր նաև, որ քրդերը կազմված են իրար դեմ ա-
նրնղհատ պայքարի մեջ գտնվող ցեղերից, և չունեն ազգային միասնութ-
յան գաղափար: Նրանց մեղադրում էր անհավատարմության մեջ, իսկ 
քուրդ առաջնորդներից շատերին ոլւակում որպես տարբեր երկրների 
լրտեսներ2: 

1944թ. գարնանը Մեհաբադում հավաքվեցին Իրաքի, Սիրիայի և 
Թուրքիայի քրդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները՝ 
բանակցելու քրդերի ինքնավարության հարցի շուրջ, ինչպես նաև մշա-
կելու հետագա ծրագրերը: 1945թ. սեպտեմբերին մոլլա Մուստաֆա 
Բսդպանին իր մարտիկների և 10 հազար ցեղակիցների հետ հանգրվան 
գտավ Իրանական Քրդստանում, որտեղ հենց այգ ժամանակ ուժգնա-
նամ էր քրդական շարժումը: 1944թ. հոկտեմբերին Ղազի Մուհամմեդը 
միացավ 1942թ. հիմնված «Քոմսղա» կուսակցությանը3: 

1944-45թթ., երբ արդեն պարզ էր պատերազմի ելքը, Խորհրդային 
Միությունը վերանայեց իր քաղաքականությունը իրանական քրդերի 
նկատմամբ: 1945թ. հուլիսի 6-ին Մոսկվայում կոմկուսի քաղբյուրոյի նիս-
տում «Ատրպատականի հարցը» դրվեց հատուկ քննարկման: Վճռվեց 
հարցը լուծել «դեմոկրատական միջոցներով», ինչը նշանակում էր 
«զանգվածային ազգային շարժում» հրահրել Ատրպատականում: Այդ 
ծրագրի պատասխանատվությունը դրվում էր Վ.Մոլոտովի, ԼԲերիայի, 
ՄՋ.Բսւղիրովի վրա4: Նմանատիպ ծրագիր պետք է իրականացվեր նաև 
հյուսիս-արևմտյան Քրդստանում: 1945թ. Ղազի Մուհամմեդը և այլ քուրդ 
նշանավոր դեմքեր բազմիցս հրավիրվեցին Թավրիզ, որը ԽՍՀՄ-ի ազդե-
ցության գլխավոր կենտրոնն էր: 1945թ. աշնանը նրանք երկրորդ անգամ 
այցելեցին Բաքու: Որոշ տեղեկատվության համաձայն՝ ԽԱՀՄ-ի կար-
գադրությամբ Բաղիրովը նշել էր, որ թեև քրդական խնդիրը օրակարգա-
յին խնդիր է, սակայն խորհուրդ էր տվել առայժմ պայքարել ադրբեջա-
նական ինքնավարության շրջանակներում5: Ղազի Մուհամմեդը կտրա-
կանապես մերժել էր նման տեսակետը: Կարծում ենք, որ ՂՄուհամմեդի 
հետ տարվող բանակցությունները թե' Մոսկվայում և թե' Բաքվում դիտ-
վում էին որպես զոնդաժ, դաշնակիցների հնարավոր համաձայնության 
ժամանակ Իրանի մասնակի բաժանման դեպքում: 

57 



1945թ. Մհհաբադում ԽՍՀՄ-ի գործուն աջակցությամբ ստեղծվեց Ի-
րանական Քրդսաանի դեմոկրատական կուսակցությունը /այսուհետ 
ԻՔԴԿ/, հոկտեմբերի 25-28-ին Մհհաբադում տեւլի ունեցավ ԻՔԴԿ-ի ա-
ոաջին նիստը, որտեղ դեկտեմբերին հրապարակվեց ԻՔԴԿ-ի ծրագիրը՝ 
կազմված 7 կետից: Կուսակցությունը խոստանում էր բարելավել գյու-
ղատնտեսության, առևտրի, մշակույթի զարգացման համար նախատես-
ված պայմանները, զարգացնել Քրդստանի տնտեսությունը՝ ի հաշիվ 
այդ շրջանի բնական հարստությունների: Պահանջում էին նաև ապահո-
վել Իրանի տարածքում ապրող բոլոր ժողովուրդների համար քաղաքա-
կան ազատ գործունեության դաշտ '՝: 

1946թ. հունվարի 24-ին Սեհաբադում հռչակվեց Քրդական Հանրա-
պետությունը, որի կազմի մեջ ընդգրկվեցին՝ Սեհաբադ, Ուշնու, Սիսւնդո-
հաբ, Սարգեշթ, Բանեհ, Սեքքեզ, Սենենդեջ քաղաքները : Հանրապե-
տության գլուխ կանգնեց ԻՔԴԿ-ի առաջնորդ Ղազի Մուհամմեդր, կա-
ռավարությունը կազմվեց ԻՔԴԿ-ի անդամներից, որոնք իրենց 1տչակե-
ցին Իրանի քրդական շրջաններում միակ կառավարող կուսակցությու-
նը8: Կառավարությա նը բաղկացած էր 13 նախարարներից, որոնք սե-
րում էին քրդական բարձր խավից: Սեհաբադում և այլ քաղաքներում 
ստեղծվեցին կանոնավոր զինվորական ջոկատներ՝ Մուստաֆա Բարզա-
նիի գլխավորությամբ: Փետրվարին խորհրդային զորքերի հրամանա-
տարությունը նորաստեղծ կառավարությանը տրամադրեց «Բրեն» և 
«Բոլտ» տեսակի 5000 գնդացիր, հրացան, ատրճանակ, ռազմամթերք, 
բեռնատար մեքենաներ: Խորհրդային սպաները ժամանեցին Իրան' 
ռազմական վերապատրաստական աշխատանքներ իրականացնելու: 
60 քուրդ եոիտասարներ ուղևորվեցին Բաքու՝ կրթություն ստանսղու 
նպատակով : Հետաքրքյւական է, որ 1946թ. ապրիլի 4-ին ԽՍՀՄ-ի և Ի-
րանի կառավարությունների միջև կնքված համաձայնագրով, ի թիվս մի 
շարք այլ պայմանների, իրանական կառավարությունը խոստացավ ճա-
նաչել Ատրպատականի Հանրապետությունը՛այստեղ խոսք չկար Մե-
հաբադի Հանրապետության մասին: Ակնհայտ էր, որ պաշտոնական 
Մոսկվան քրդական հարցին հատկացնում էր երկրորդական տեղ: 

Վերոհիշյալ պայմանագրի ստորագրումից հետո, 1946թ. ապրիլի 23-
ին, Թավրիզում Ատրպատականի և Քրդստանի ներկայացուցիչների 
միջև համաձայնագիր ստորագրվեց՝ հետագա համագործակցության 
համար, որը կազմված էր 7 հոդվածից: Հիշատակության են արժանի 
հատկապես պայմանագրի 4-րդ և 5-րդ կետերը, ըստ որի, անհրաժեշ-
տության դեպքում, Ատրպատականը և Քրդստանը պետք է ձևավորեին 
ռազմական դաշինք՝ ցուցաբերելով երկկողմ ռազմական օգնություն: Իսկ 
իրանական կառավարության հետ կարող էին րանակցել միայն երկու 
կողմերի հավանության դեպքում": Աակսւյն երկու հանրապետություն-
ների միջև չորոշվեց սահմանային հարցերը, ինչից էլ օգտվեց կենտրո-
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սւսկան կառավարությանը ջանալով տարաձայնություններ սերմանել 
ադրբեջանցիների ե քրդերի միջև՛4: 

Այդ վեճերը հատկապես վերաբերում էին Մակու, Խոյ, Շահփուր և 
Ո-ևզայե.շրջաններին: Սահմանային հարցերի շուրջ լարվածությունը եր-
կու կողմերի մոտ հասավ գագաթնակետին 1946թ. սեպտեմբերին, երբ 
զինված քրդական ջոկատները մտան Շահփուր և պատրաստվում էին 
հարձակվեւ Մսւկու, Ռեզայե և Խոյ քաղաքների վրա, սակայն Մեհաբա-
ւփց անհրաժեշտ հրահանգ չստանալով՝ հեռացան այդշյւջաններից: 

Քանի դեռ չէր ավարտվե] ԽՍՀՄ-ի զորքերի ամբողջական տարհան-
ման գործընթացը, Իրանի վարչապետ Ղավամ օս-Սալթանեն աշխա-
տում էր ավելորդ լարվածության չստեղծել, չնայած որ արդեն մշակված 
էր Ատրպատականի և Քրդստանի ինքնավարությունների վերացման 
ծրագիրը: 1946թ. աշնանը ԽՍՀՄ-ի զորքերն արդեն ամբողջությամբ լքել 
էին Իրանի տարածքը և պաշտոնական Թեհրանը զորք մտցրեց Ատր-
պատական: Այստեղ բերվեց 20 գումարտակ կառավարական զինված 
ուժերից: Բացի այդ, օգտագործվեցին նաև Մեհաբադի Հանրապետութ-
յան դեմ թշնամաբար տրամադրված քրդական բոլոր ցեղերը: Հարկ է 
նշել, որ, այւրււամենայնիվ, որոշ շրջաններում ադրբեջանցիները օգնութ-
յան ձեռք մեկնեցին քրդերին 3, դրանով իսկ հավատարիմ մնալով ապրի-
լի 28-ին կնքված պայմանագրի 4-րդ կետին: 

1946թ. դեկտեմբերի 11-ին քրդերը տեղեկացան, որ իրանական զոր-
քերը շարժվում են Թավրիզի ուղղությամբ: Շուտով պարզ դարձավ, որ 
Թավրիզում որևէ դիմադրություն չէր ցուցաբերվել: Անհրաժեշտ հրա-
հանգներ տալով՛ Բարդանին ժամանեց Սեհաբսւդ, որտեղ պարզ դար-
ձավ, որ Մեհաբադի կառավարությունը նույնպես չի ցանկանում դիմա-
ւրււթյուն ցույց տալ իրանական զորքերին՛4: Դեկտեմբերի 17-ին գրավ-
վեց նւսև Մեհաբադը: 

Իրանական կառավարությունն անհանգստացած էր երկյտւմ գտնվող 
բարզանցիների ներկայությունից, որոնք խոստանում էին հեռանալ երկ-
րից միայն գարնանը: Այդ հարցը քննարկելու նպատակով 1946թ. դեկ-
տեմբերի 21-ին ՄԲարզանին հրավիրվեց Թեհրան, հանդիպեց շահ Մու-
համմեդ Ռեզա Փահլավիի և այլ պաշտոնական դեմքերի հետ : 

Մարտի 31-ին Ղազի Մուհամմեդը և իր կողմնակիցներից շատերը 
մահվան դատապարտվեցին, որով գլխատվեց քրդական շարժումը, իսկ 
ԻՔԴԿ-ի անդամներից շատերը հեռացան երկրից: Չնայած 11 ամիս գո-
յատևած Մեհաբադի Հանրապետությունը չկարողացավ իրականացնել 
ԻՔԴԿ-ի ծրագրերը, այդուամենայնիվ, այն պատմական իրողություն էր 
քրդական պատմության մեջ: Պետք է նշել, որ շաժումը տարերային 
բնույթ ուներ, Իրանի քրդերը համախըմբված չէին մեկ գաղափարի 
շուրջ: Հարավի քրդերը չէին ընդունում հյուսիսի քրդերի գործելակերպը: 
Սակայն Մեհաբադի Հանրապեսաւթան տապալման գլխավոր պատ-
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ճառն այն էր, որ ԽՍՀՄ-ը չօգնեց քրդերին: Փաստորեն վարչապետ Ղա-
վամը, որը մեր կարծիքով, տաղանդավոր դիվանագետ էր. կարողացավ 
թուլացնել ԽՍՀՄ-ի ե Իրանի միջև առկա լարվածությունը՝ խոստումներ 
տալով ԽՍՀՄ-ին: Ն ա խ ՝ Իրանի տարածքից դուրս բերվեցին խորհրդա-
յին գորքերը, այնուհետև օգտագործվեց ԽՍՀՄ-ի նախկին դաշնակիցնե-
րի դժգոհությունը, որի արդյունքում առժամանակ սառեցվեց քրդական և 
ադրբեջանական խնդիրը Իրանում: 

GOHAR ISKANDARYAN 
CIOS) 

KURDS MOVEMENT IN IRAN: MEIIABAD REPUBLIC 

The article deals with the Kurdish problem and establishing of Mehabad Republic 
in Iran. During the Second World War the USSR took careful position regarding to 
Kurd's problem. But after the Second World War the policy of the USSR was 
changed. The Democratic Party of Iranian Kurdistan and the Republic of Mehabad 
(Jan. 24, 1946) were founded with the help from USSR. After the agreement signed in 
April 1946 between Iran and USSR, the latter declared that the issues of Atrpatakan 
and Kurdistan are domestic affairs of Iran. The reasons of the fall of Mehabad 
Republic were the Iranian Kurds' not to be united and the lack of nccessary support 
from the USSR. 
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ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ ԱԼԲԵՐՏ 
(ԵՊՀ) 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՆԱՎԹԱՅԻՆ ԿՈՆԱՈՐՑԻՈՒՍԻ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱՆՈՒՄ 1950-ԱԿԱՆ ԹԹ. 

1953թ. օգոստոսի 19-ին Իրանի շահի, ԱՄՆ-ի ե Անգլ]ւայի հետախու-
զական վարչությունների կողմից կազմակերպված ռազմական հեղաշրջ-
ման հետևանքով տապալվեց Իրանի ազգային բուրժուազիայի կառա-
վարությունը, որը գլխավորում էր «Ազգային ճակատի» ղեկավար Մո-
համմեղ Մոսադեղը, և իշխանության եկավ գեներալ Ֆազլոլլսւհ Զահե-
ղին': Մոտ մեկ տարի անց՝ 1954թ. հոկտեմբերի 29-ին, կնքվեց պայմա-
նագիր 25 տարի ժամկետով Սիջազագային նավթային կոնսորցիումի 
(ՄՆԿ) և Իրանի կառավարության միջև, որի միջոցով երկրի նավթարդ-
յունաբերության շահագործումր հանձնվեց աշխարհի ութ խոշորագույն 
նավթային մենաշնորհատերերին, որոնց վերահսկողության տակ էր 
գտնվում 1950-ականներին կապիտալիստական աշխարհի նավթի վե-
րամշակման 99% (բացի ԱՍՆ-ից) և սպառման շուկայի 90%2: 

ՍՆԿ-ի արժեթղթերի 40% պատկանում էր «Անգլո-իրանական նավ-
թային ընկերությանը» (որը շուտով վերանվանվեց «Բրիթիշ Փեթրոլեու-
մի»), 40% ամերիկյան «Մեծ՛ հնգյակ» հինգ խոշոր նավթային ընկերութ-
յուններին (յուրաքանչյուրին 8%), 14% հոլանդական «Ռոյալ Դաթչ 
Շելլ» ընկերությանը և 6% ֆրանսիական «Ֆրանսեզ դե Փեթրոլին»3: 

ՄՆԿ-ի հետ պայմանագիրր նոր էջ ՛բացեց Իրանի նավթարդյունաբե-
րության մեջ, որտեղ գլխավոր դեր սկսեցին խաղալ ԱՄՆ-ի և Անգլիայի 
կառավարությունները և նավթային մենաշնորհատերերը, որոնք ձեռք 
բերեցին ՍՆԿ-ի բաժնետոմսերի 95%4: 

Ինչպես նշում է Ա.Մ. Ալիևը, «Իրանը կնքեց տիպիկ կոնցեսիոն պայ-
մանագիր, որը չէր ապա1ավում 1951թ. նավթի ազգայնացման օրենքով 
նախատեսված ինքնիշխանությունը երկրի նավթարդյունաբերության 
նկատմամբ»5: 

ՍՆԿ-ի ստեղծումը հնարավորություն ընձեռեց ամերիկյան մենաշ-
նորհատերերի երկար սպասված մասնակցությանը Իրանի նավթարդյու-
նաբերության շահագործման գործում, ինչպես նաև ճանապարհ հարթեց 
ԱՄՆ-ի կառավարության դիրքերի հետագա ամրապնդման համար: 
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Պայմանագրի կետերից ամենսպլխավորն ու շահավետը Իրանի հա-
մար եկամտի 50% - 50% բաժանման սկզբունքն էր: Սակայն ՍՆԿ-ը իր 
գործունեության ընթացքում դիմում էր զանազան խարդախ միջոցների՜ 
այդ գա մարները կրճատելու կամ չվճարելու համար: 

ՍՆԿ-ի անդամների մեծ ֆինանսկան հնարւսվորությունները ե սպառման 
ու տրանսպորտային կազմակերպությունների լայն ցանցը հնարավորություն 
ընձեռեցին նրանց կարճ ժամկետներում վերականգնելս մեծացնել Իրանում 
նավթի արդյունահանումը, որը, փաստորեն,ազգայնացման տարիներին ան-
գործության էր մատնվել: 1955թ. ՍՆԿ-ը Իրանում արդյունսւհանեց 16 մլն -
տոննա, 1956թ.՝ 26 մլն տոննա, 1957թ. 35 մլն տոննա, 1958թ. ՝ 41 մլն տոննա, 
1959թ.՜ 45 մլն տոննա և 1960թ.' 50 մյն տոննա նավթ, ինչի շնորհիվ երկիրը հա-
մապատասխանաբար ստացավ 1955թ.՝ $ 100,3 մլն, 1956թ.՝ $ 152,1 մլն, 
1957թ.' $ 213,9 մլն, 1958թ.' $ 247.1 մլն, 1959թ. ՝ $ 262,5 մլն ե 1960թ.՝ $ 285 մլն 
եկամուտ6: Ի դեպ Իրանի նավթի արդյունահանումից շատ ավելի շահում էին 
ՍՆԿ-ի անդամները, քան ինքը' Իրանը, որոնք վերամշակում էին այն ե որ-
պես նավթամթերք վերավաճառում իրենց հսկողության տակ գտնվող 
Արևմտյան Եվրոպայի և ճւսպոնիայի սպառման լայն շուկաներում մի քանի 
անգամ բարձր այւժեքով՝ ստանալով դրանից հսկայական գերշահույթներ: 
Նշենք, որ Իրանում 1950թ. 1 բարել նավթի արդյունահանման ծախսը կազ-
մում էր 20 ցենտ, իսկ ԱՍՆ-ում' $ 1,45 - $ 1,75, ընդ որում նավթային մոնոպո-
յիաները Իրանի նավթից ստացած նավթամթերքը վերավաճառում էին հաշվի 
առնելով ամերիկյան նավթի այպյունահսւնման ծախսերը, ինչի հետևանքով 
ՍՆԿ-ի անդամների եկամուտների չափը իրանական նավթից մինչև 1960թ. 
կազմեց մոտավորապես $ 2,3 մըպ7: 

Տարեցտարի աճող եկամուտները մեծ ազդեցություն գործեցին երկ-
րի սոցիալ-տնտեական և քաղաքական կյանքի վրա, և ամերիկյան ֆի-
նանսական օգնությունների ու վախառությունների հետ մեկտեղ նպաս-
տեցին երկրի ֆինանսական վիճակի բարելավմանը, որը նավթարդյու-
նաբերության ազգայնացման տարիներին Անգլիայի ե ԱՍՆ-ի կողմից 
Իրանի՛ համաշխարհային նավթի շուկա դուրս գալուն և ինքնուրույն 
նավթ վաճառելուն խոչընդոտներ և արգելքներ հարուցելու հետևանքով 
գտնվում էր ծանր ճգնաժամային վիճակում: 

ՍՆԿ-ի վճարումները Իրանին կազմում էին երկրի բյուջեի 2/3-ից 
մինչև 9/10-ը, և ելնելով երկրի տնտեսական ցածր զարգացվածության 
աստիճանից՝ հանդիսանում էին նրա եկամտի հիմնական աղբյուրը, ին-
չը երկրի տնտեսական զարգացումը կախվածության մեջ էր դնում օտա-
րերկրյա նավթային ՛մոնոպոլիաներից ե նրանց կառավարություններից8: 

1956թ. Իրանի մեջլիսի կողմից հաստատված Պլանային կազմա-
կերպության երկրոդ 7-ամյա ծրագրի գումարը կազմեց $ 933 մլն, որի ֆի-
նանսավորման հիմնական միջոցը ՍՆԿ-ից ստացած եկամուտներն էին: 
Սեկ տարի հետո այդ գումարը ավելացվեց 20%-ով՝ ելնելով ՄՆԿ-ից 

63 



ստացած շահույթների ե ամերիկյան փոխառությունների ա օգնություն-
ների աճից՛: 

ՄՆԿ-ի գործունեությունը նպաստեց Արևմուտքի և հատկապես ԱՄՆ-
ի կապիտափ ներթափանցմանը Իրան, և երկիրը իր ապրանքների 
սպառման լայն շուկա դարձնելուն, որը ավելի վառ արտահայտվեց Ի-
րսւնի կառավարության կոդմից 1955թ. դեկտեմբերին օտարերկրյա կա-
պիտափ պաշտմանման և ներգրավման մասին օրենքն ընդունելուց և 
1957թ. «ագատ առևտուր» սկզբունքը հայտարարելուց հետո, ինչի 
հետևանքով 1950-ականների երկրորդ կեսից Իրանի ներմուծումը շուրջ 
հինգ անգամ գերակշռեց արտահանմանը, որն էլ իր հերթին ստիպում էր 
Իրանին ՄՆԿ-ից ստացած տարադրամի մեծ մասով լրացնել արտաքին 
առևտրի հաշվեկշռի պակասուրդը9: 

Իրանի ղեկավար շրջաններն իրենց դիրքերի ամրապնդման ե իշխա-
նության պահպանման գրավականն էին համարում ԱՄՆ-ի և Անգլիայի 
հետ սերտ համագործակցությունդ որի հետևանքն էր 1955թ. Իրանի 
մասնակցությունը Արևմուտքի կողմից ստեղծված ռագմա-քաղաքական 
դաշինքին՝ Բաղդադի պակտին: Այդ կառույցին մասնակցությունը Իրա-
նի ծախսերը ավելացնում էր տարեկան $ 60 մլն-ով, որր ծախսվում էր 
զենքի գնման ու երկրի ռազմականացման նպատակով և հետզհետե ա-
ճելով՝ 1961թ. կազմեց $2 մլրդ10: 

Այսպիսով, ՄՆԿ-ի գործունեությունը, ի տարբերություն Անգլո-իրա-
նական նավթային ընկերության, որը 40 տարվա ընթացքում Իրանին 
վճարել էր ընդամենը 119,6 մլն ֆունտ ստեռլինգ, հնարավորություն ըն-
ձեռեց երկրին ավելացնելու պետական եկամուտներն իր սեփական 
նավթի շահագործումից և մինչև 1961-1962թթ. ստանալ շուրջ $1,5 մըւդ", 
որը նրան անհյւաժեշտ էր եյւկիրը սոցիալ-տնտեսական խորը ճգնաժա-
մից դուրս բերելու և երկրի ֆինանսական վիճակը բարելավվելու համար: 
Սակայն Իրանի ղեկավար շրջաններն, ԱՄՆ-ի և Անգլիայի դրդմսւմբ 
տարեցտարի ավելացնելով երկրի համար անբարենպաստ ռազմական 
ծախսերը և զանազան ապրանքների ներմուծումների չափերը, նպատա-
կային չօգտագործեցին նավթից ստացած եկամուտները և չկարողացան 
հաղթահարել այդ ճգնաժամային վիճակը: ц 

Այնուամենայնիվ, Իյւանը 1957թ. ընդունեց նավթի մասին օրենքը, որը 
հնարավորություն տվեց 1950-ականների վերջին և 1960-ականների 
սկզբին երկրի նավթի շահագործման նոր պայմանագրեր կնքել ՍՆԿ-ի 
կազմից դուրս մնացած մի շարք եվրոպական և ամերիկյան նավթային 
ընկերությունների հետ Իրանի համար ավելի բարենպաստ պայմաննե-
րով (75%-25%) : 
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THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL OIL CONSORTIUM 
IN IRAN IN 1950's. 

As a result of the Consortium Agreement reached in 1954 between the 
government and a consortium of foreign oil companies, industry control of the oil 
companies was left virtually intact, but the agreement greatly increased the 
government's share of income from each produced barrel of oil. The Anglo-Iranian 
Oil Company, which had then become the British Petroleum, had 40% of shares, and 
40% was owned by American oil companies. Of the remaining 20%, 14% percent of 
the shares went to the Royal Dutch-Shell, and 6% to the French CFP. The 
combination of the larger share of income (50%-50%) and rising oil production 
provided the government with increased revenues to finance industrial development. 
In addition, steady progress was made in reestablishing Iran's relations with Western 
powers in the aftermath of nationalization. The Mohammed Reza Shah Pahlavi and 
his government wasted much of increased oil revenues for militarizing, instead of 
using for the development of Iran, leaving the country in continuing social -
economic and financial crisis. In 1957. the first Iranian oil bil! passed into law, which 
allowed to sign agreements based on participation with foreign investors, where 75% 
of shares belonged to National Iranian Oil Company. 
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ԿՆ5ԱԶՅԱՆ ԴԱՎԻԹ 
(ՍԻ) 

ԳԵՆԵՐԱԼ ԱՆՏՈՆ ԴԵՆԻԿԻՆԸ 
ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԱԻՆ 

Ադրբեջանական պետականության քաղաքական, ռազմական, 
տնտեսական ե այւ հիմքերի ուսումնասիրությանը վերաբերող աշխա-
տանքներում բավարար ուշադրության չի դարձվել գեներալ ԼԼԴենիկինի 
հուշերում քննարկվող թեմային վերաբերող մոտեցումներին: Այս հոդվա-
ծում փորձ է արվում ներկայացնել Ա.Դենիկինի դիրքորոշումը ադրբեջա-
նական պետականության նկատմամբ: 

Ռազմավարական դիրք գրավող և էներգակիրներով հարուստ Ադր-
բեջանր ԱԴենիկինր համարում էր ապագա միասնական Ռուսաստանի 
անօտարելի մաս: Այսպես, նա նշում էր. «Իմ գլխավոր նպատակն էր 
Ռուսաստանի հետ անդրկովկասյան ծայրամասի պետական կապի ա-
պահոժումը կամ, առնվազն, մասնատման տարածքային սահմանափա-
կումր» : 

Ադրբեջանի ե Ռուսաստանի Հարավի Զինված ուժերի հետ հարաբե-
րությունների տարբեր կողմերին նվիրված աղբյուրների շարքում կենտ-
րոնական տեղ են զբաղեցնում Անսան Դենիկինի «Очерки русской 
смуты» վերտառությամբ հուշերը: «Ռուսաստանի Հարավի Զինված ու-
ժերը» վերտառությամբ չորրորդ հասարում 18-րդ գլուխն ամբողջութ-
յամբ, ինչպես նաե 16-րդ ե 25-րդ գլուխները (5-րդ հատորի)՝ մասամբ, 
նվիրված են Ադրբեջանի հետ հարաբերություններին: Նրա հուշերում 
պարունակվում է հարուստ փաստագրական նյութ, տրվում են իրադար-
ձությունների յուրօրինակ մեկնաբանություններ և արվում եզրահան-
գումներ, որոնց զգսդի մասը երկար ժամանակ դուրս է եղել գիտական 
շրջանառությունից կամ հանրությանը ներկայացվել է խեղաթյուրված 
կերպով: 

Ուսումնասիրվող թեմային վերաբերող նյութի մեծ ծավալից նպատա-
կահարմար եմ համարում մեջբերել մի հատված, որն առավել ցայտուն է 
բնութագրում Ա.Դենիկինի անձնական վերաբերմունքը Ադրբեջանի 
նկատմամբ. «Ադրբեջանական Հանրապետությունում ամեն ինչ արհես-
տական էր, «ոչ իսկական»՝ սկսած անվանումից, որը վերցված էր 
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Պարսկաստանի նահանգներից մեկից: Արհեստական տարածք, որն 
ընդգրկում էր լեզգինական Զաքսւթալան, հայ-թաթարական Բաքվի ե b-
լիգավետպպի նահանգները, ռուսական Մուղանը, որը թուրքական քա-
ղաքականության կողմից միավորվել էր, որպես Կովկասում պանթուր-
քիգմի ե պանիսլամիզմի հենակետ ... Արհեստական պետականություն, 
քանի որ ժողովուրդների մեծ վերաբնակեցման ճանապարհին ընկած 
այդ հողերում միշտ բնակվում էին միմյանց հաջորդող նվաճողների բազ-
մազան մշակույթների ներգործությանը ենթայւկված մանր ցեղեր...: Վեր-
ջապես, արհեստական էր պահվում նաե ադրբեջանական կառավա-
րությունը՝ սկզբնապես Նուրի փաշայի կամքով, այնուհետև՝ գեներալ 
Թոմսոնի, հետագայում՝ ուղղակի իներցիայով»2: 

Արևմտյան մամուլը ևս լավատեսորեն տրամադրված չէր Ադրբեջանի 
անկախության հանդեպ: Այսպես, ազդեցիկ «Թայմս» թերթը գրում էր. 
«Ցանկացած ոք, ով պատկերացում ունի նախքան Ռուսական հեղափո-
խությունը Վրաստանում և Ադրբեջանում տիրող վիճակի մասին, կհաս-
կանա, որ նրանց անկախությունը լուրջ սպառնալիք է աշխարհում խա-
ղաղությանը»3: 

Սկզբնական վաղում նորաստեղծ Ադրբեջանական Հանրապետութ-
յան նպատակն էր՝ վերացնել ռուսական ազդեցությունը հենց Ադրբեջա-
նի տարածքում, որի հիմքն ու կրողը գեներալ ԼԲիչերախովի գլխավո-

. րած զորամիավորումներն էին: 
Ընդունակ չփնելով սեփական ուժերով հասնել Կամավորական ուժե-

րի դուրսբերմանը իր տարածքից՝ Ադրբեջանը դրան հասավ Անդրկով-
կասում անգլիական զորքերի միջոցով: 

1919թ. առաջին կեսին Կամավորական բանակի դեպի Հյուսիսային 
Կովկասի հարավ՜արևելյան հատված առաջխաղացմանը զուգընթաց 
կրկին սրվեցին հակասությունները Ռուսաստանի Հարավի Զինված ու-
ժերի և Ադրբեջանի միջև: Ադրբեջանը նույնպես հավակնություններ ու-
ներ Դաղստանի նկատմամբ՝ այդ հարցում հուսալով ստանալ անգլիա-
ցիների քաղաքական աջակցությունը: Լեռնականների պատվիրակութ-
յան հետ համատեղ ակտիվ գործունեություն էր ծավալել նաև ադրբեջա-
նական պատվիրակությունը Փարիզի խաղաղության վեհաժողովում4: 

Դաղստանի հարցում անգլիացիների դիրքորոշման ձևավորման գոր-
ծում կարևոր նշանակություն ուներ այն հանգամանքը, որ ըստ նրանց, 
Դաղստանում հակադենիկինյան պայքարը կյտւմ էր բոլշևիկյան և պա-
նիսլամիսաական բնույթ : 

Ծանր կացության մեջ հայտնված Վրաստանն ու Ադրբեջանը 1919թ. 
հունիսի 16-ին Թիֆլիսում պաշտպանական դաշինք կնքեցին, որի առ-
թիվ ՀՀ ԱԳ նախարար Ս.Տիգբանյանն իր զեկույցում գրում էր. «Սդիվա-
նին օրեր աոաջ ասել էր, թե, եթե հայերդ չզիջեք, մենք ստիպված կմիա-
նանք թաթարների հետ: Սեր քաղաքական գործակցության անհրաժեշ-
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տությունր մերժել էին, իսկ մեր չեզոքությունը, աոսւնց դաշնագրի և կոմ-
բինացիայի, ապահովելու հաստատ ու բավարար միջոցը գտել էին Հա-
յաստանի ներսը ե դուրսը մուսուլմանների հարձակումներով ու սպառ-
նալիքներով մեր ուժերը զբաղեցնելու, ջլատելու և չեզոքացնելու մեջ»6: 

Ադրբեջանը և Վրաստանը համոզված էին Հայաստանի ե Կամավո-
րական բանակի միջև գադտնի դաշինքի գոյության մեջ: Այս առումով 
հատկապես հատկանշական է Հայաստանում Ադրբեջանի դիվանագի-
տական ներկայացուցիչ Թեքինսկու հաղորդագրությունը Ադրբեջանի 
արտգործնախարսւրին, որտեղ նշվում էր. «Կամավորական բանակի ա-
ռաջխաղացումը հայերին ուրախություն է պատճառում, որովհետև հույս 
անեն, թե Բաքուն կգրավվի ... Եթե մեր հարաբերությունը Կամավորա-
կան բանակի հետ լարվի, հայերը դեպի մեգ թշնամական դիրք կբռնեն, 
ուստի անհրաժեշտ է Հայաստանի համար Շարուր-Նսփփջևանում 
ստեղծել վտանգ» : 

Իրականում Ադրբեջանը ի վիճակի չէր դիմադրություն ցուցաբերել: 
Այդ կապակցությամբ հետաքրքիր է Դենիկինի վկայությունը, որը գրում 
էր՝ «Ադրբեջանական բանակը նույնպես իսկական չէր: ... Մի անգամ 
խորհրդարանում գեներալ Մեհմանդարովը ստիպված էր հայտարարել, 
որ իր բանակը մարտունակ չէ և ի վիճակի չէ գիմադրել Կամավորական 
բանակին»8: 

Վերոհիշյալ պատճառով Ադրբեջանը ստիպված էր հենվել անգփսւ-
ցիների քաղաքական օժանդակության վրա: 1919թ. օգոստոսին Բսւք-
վում բանակցություններ տեղի ունեցան Անդրկովկասում Դենիկինի 
գլխավոր ներկայացուցիչ գեներալ Բարաթովի և Ադրբեջանի կառավա-
րության միջև: Այս կապակցությամբ Դենիկինն իր հուշերում նշում է, որ 
Բարաթովին տրված գաղտնի հրահանգը հանդիսանում էր «Անդրկով-
կասում մեր ողջ քաղաքականության իրական արտահայտությունը 
սկզբից մինչև վերջ և այնտեղ տեղի ունեցած իրադարձությունների 
ըմբռնման բանսդին»: Ադրբեջանի մասին հրահանգում նշվում էր. «Ռու-
սաստանի Հարավի Զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարությունը, 
Ադրբեջանը համարելով Ռուսաստանի անբաժան մասը, ընդունում է 
Ադրբեջանի ժամանակավոր ինքնուրույն կառավարումը, ընդհուպ մինչև 
համաոուսաստանյան պետական իշխանության վերջնական հաստա-
տումը ... »9 : 

Բանակցությունները անարդյունք էին, քանի որ, ինչպես նշում էր 
Ադրբեջանի նույնանուն պաշտոնաթերթը, գեներալ Բարաթովի և Ադրբե-
ջանի կառավարության միջև «ընդհանուր լեզու կարող էր գտնվել միայն 
այն դեպքում, եթե Կամավորական հրամանատարությունը որոշակիո-
րեն և վճոականաբար հրաժարվեր Ադրբեջանի տարածքային ամբող-
ջականության և քաղաքական անկախության նկատմամբ բոլոր 
նկրտումներից»10: 
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Սկսվեց Ադրբեջանի ե Ռուսաստանի Հարավ]ւ Զինված աժերի միջև 
հարաբերությունների ամենալարված փոււը. որը տևեց մինչև 1919թ: վեր-
ջը: Դրա վկայությունն է գեներալ Դենիկինի նոյեմբերի 3-ի հայտնի 
հրամսւնր, որի տեքստը հարկ եմ համարում ամբողջությամբ մեջ բերել. 
«Հաշվի առնելով ռուսական բանակի հանդեպ ադրբեջանական իշխա-
նությունների թշնամական վերաբերմունքը և Հայաստանի հողերի վրա 
ադրբեջանական զորքերի դավադրական հարձակումները՝ հրամայում 
եմ ադրբեջանական զորքերում գտնվող ռսաական ծառայության բոլոր 
սպաներին ւքել նրանց շարքերը» ': 

Անգլիացիների ճնշումը և Կամավորական բանակի անմիջական 
հարևանությունն ի վերջո ստիպեցին Ադրբեջանին հրաժարվել լեռնա-
կաննեյփ ընդվզումների բացահայտ հովանավորությունից: Բոլշևիկյան 
վտանգի դեմ պայքարի հրամայականը նույնիսկ ստիպեց ոխերիմ հա-
կառակորդներին մերձեցման որոշակի քայլեր անել, որոնք սակայն ու-
շացած էին: 

Ամփոփելով՝ պետք է նշենք, որ, ընդունելով հանդերձ ադրբեջանա-
կան պետականության միջազգային-իրավական, քաղաքական, ռազմա-
կան հիմքերի վերաբերյալ ԱԴենիկինի մոտեցումների հիմնավորված 
լինելը, միաժամանակ չենք կարող չհերքել ցարական գեներալի այդ 
դիրքորոշման պայմանավորվածությունը ռուսական մեծապետակա-
նությամբ: 

DAVID KNYAZYAN 
(IOS) 

GENERAL DENIKIN ON THE AZERBAIJANI REPUBLIC 

The research of political, military, economic and ethnic aspects of the Azerbaijani 
statehood will not be fu!l if we don't take into account the approaches of the Russian 
General Denikin on that issue. In the 4"' volume of his memoires a chapter is 
dedicated to the relations between the Armed forces of the South of Russia and the 
Azerbaijani Republic. 

In our conclusion we should state, that Denikin's position on the Azerbaijani 
statehood is reasonable and based on facts, but on the other hand his approaches are 
based on the vision of Azerbaijan as a part of the Great Russian Empire. 
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ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՂԱՎՆԻ 
(ՍԻ) 

ՉԻՆԱՍՏԱՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՄԵՐՁԱՎՈՐԱՐԵՎԵԼ5ԱՆ 
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՇՈՒԿԱՑԻ ՆՈՐ ԴԵՐԱԿԱՏԱՐ 

1978թ. սկսած ՁԺՀ-ը հրաժարվեց դասակարգային պայքարն իբրև 
անկյունաքար ընդունելու քաղաքականությունից՜ իր ուշադրությունը 
սևեռելով տնտեսական շինարարության ու բարեվտխումների, պլանայի-
նից սոցիալիստական շուկայական տնտեսության անցման, տնտեսութ-
յան ազատականացման ու բաց դոների վարման քաղաքականությանը՛: 
Չինաստանը, որը 1960-1970-ակսւններին հայտնի էր իր ինքնամվտ-
վաւթյամբ ու ինքնաբավությամբ, արդեն 1980-1990-ականներին արձա-
նագրեց տնտեսության դինամիկ աճ, համաշխարհային նշանակության 
տնտեսական նվաճումներ և բնակչության կենսամակարդակի գգալի ա-
ոաջընթաց2: Այսպիսով, բարեփոխումների քաղաքականության հետևո-
ղական կենսագործման շնորհիվ ներկայիս 1.299,88 մլն. (միայն մայր-
ցամաքային հատվածի) բնակչություն ունեցող երկիրը դրսևորեց հա-
մաշխարհային տնտեսության պատմության մեջ գրեթե աննախադեպ՝ 
տարեկան 9 տոկոս աճ: 

Թերևս վերոհիշյալ զարգացումներով կարելի է բացատրել նաև վեր-
ջին տարիներին ՉԺՀ միջազգային դերակատարության աստիճանա-
կան աճն ու չինական դիվանագիտության կողմից տարածաշրջանային 
խնդիրներից գլոբալ խնդիրների վրա կիզակետման միտումները: Դրա-
նում, անշուշտ, իր ուրույն դերն ունի նաև Չինաստանի՝ իբրև աճող գեր-
տերության կարգավիճակը՝ վերջինիս ինչպես մուտք, այնպես էլ ազդե-
ցության լծակներ ապահովելով գլոբալ էներգետիկ պաշարների նկատ-
մամբ: 

Խնդիրն այն է, որ 1990-ականների սկզբներից Չինաստանի տնտե-
սական զարգացման տեմպերին այլևս չհամապատասխանող վառելի-
քային դիֆիցիտի պայմաններում Պեկինի համար կենսական նշանա-
կություն ձեռք բերեց էներգետիկ պաշարներով հարուստ մերձւս-
վորարևելյան տարածաշրջանի նավթարդյունահանող երկրների նկատ-
մամբ լայնածավալ և հարաճուն մուտքի ապահովումը : 
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Չինաստանի նավթային ծարավի շարունակ չթուլսւցման պայմաննե-
րում 1993-ից ՉԺՀ-ը վերածվեց վառելիքային ներկրողի՝ Մերձավոր 
Արևելքի նավթարղյունահանող երկրների հետ հարաբերությունների 
զարգացումը համարելով դիվանագիտական առաջնահերթություն4: 

Իսկ ՉԺ՜Հ-ի հյոաիս-աբևելյան Դաքինի նավթահորի պաշարների 
սպառման և Սինցզյան նահանգում, Արևելյան ու Հարավային Չինական 
ծովերում կանխատեսվող նավթային պաշարների հետ կապված Պեկի-
նի ակնկալիքների ^արդարացման5 հանգամանքները մերձավորարևել-
յան տարածաշրջանից նավթառաքումների ապահովման ոպղությամբ 
վերջինիս ջանքերի ակտիվացման պատճառ հանդիսացան 6: 

Սակայն Մերձավոր Արևելքի հետ համագործակցության զարգացու-
մը Չինաստանին միաժամանակ ներքաշեց քաղաքական հակասութ-
յունների ու տարածաշրջանային հիմնախնդիրների հորձանուտը՛ կապ-
ված մերձավորարևելյան նավթային շուկայում ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի, 
ճապոնիայի և Եվրոպայի հետ Պեկինի անխուսափելի մրցակցությամբ: 
Հետևաբար, Չինաստանը հարկադրված եղավ հետամուտ լինել իր 
մրցակիցների համար անցանկափ լուսանցքային կամ ռիսկային շուկա-
ների (այսինքն՛ միջազգային խնդիրներ ունեցող այնպիսի երկրների, 
ինչպիսիք են Իրանը, Իրաքը և Աուդանը) որոնմանը: 

Այստեղ հատկանշականն այն է, որ թեև Պեկինը, մի կողմից վե-
լտնշյալ շուկաների օգտագործման ու ընդլայնման հետ մեկտեղ չի կա-
մենում վնասել ԱՍՆ-ի հետ իր հարաբերությունները7, մյուս կողմից էլ չի 
պատրաստվում պասիվորեն հարմարվելու կենսական էներգետիկ պա-
շարների նկատմամբ վերջինիս գլոբալ վերահսկողության հետ՝ այդպի-
սով տարածաշրջանում ԱՍՆ շահերի դեմ վճռական մարտահրավեր 
հանդիսանալով : 

Խնդիրն առավել սուր բնույթ է ստանում, երբ ԱՍՆ-ի և ՉԺՀ-ի էներ-
գետիկ ռազմավարական շահերը բախվում են նաև այնպիսի տարա-
ծաշրջաններում, ինչպիսին Կենտրոնական Ասիան է, Կովկասը, ենթա-
սահարայական Աֆրիկան և Լատինական Ամերիկան9: 

Այս առումով անհիմն չենք համարում Հենրի Քեսինջերի' հիդրոկար-
բոնային պաշարների համար մղվող պայքարն առաջիկա տարիների 
միջազգային ամենահավանական հակամարտությունը համարելու շուրջ 
արվող կանխատեսումները՛": 

Այնուամենայնիվ, 2002թ. ՉԺՀ Կոմունիստական Կուսակցության 
գլխավոր քարտուղար Հու Ձինտաոյի պաշտոնավարության ստանձնու-
մից ի վեր երկրի աճող էներգետիկ պահանջների բավարարման նպա-
տակով Պեկինի որդեգրած «դուրս գալու»՝ «զոու չու քու», ռազմավա-
րության հիմնական ուղենիշը համարվեց Սերձավոր Արևելքի նավթարղ-
յունահանող երկրների հետ հարաբերությունների հաստատումը: 
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Եվ եթե 1990-ականների սկզբներին ՉԺՀ-ը նավթ էր ներկրում Պար-
սից ծոցի երկու փոքրագույն երկրներից՝ Օմանից ու Եմենից, իսկ 90-
ականների երկրորդ կեսից' Ծոցի նավթարդյունահանոդ երեք հիմնական 
երկրներից' Իրաքից, Իրանից ու Սաուդյան Արարիայից", ապա վե-
րոնշյսղ ռազմավարության որդեգրումից հետո Պեկինը ձեռնամուխ ե-
դավ ինչպես Ծոցին պատկանող առավել փոքր արդյունահանող երկրնե-
րի' Քուվեյթի ու Արաբական Սիացյալ էմիրությունների, այնպես էլ տա-
րածաշրջանից դուրս արդյունահանող երկրների՝ Ալժիրի, Եգիպտոսի, 
Լիբիայի ե Սադսւնի հետ հարաբերությունների հաստատմանը 2. 

Հարկ ենք համարում նշել, որ Սերձավոր Արևելքի տևական անկայու-
նության պարագայում էներգետիկ ոլորտի չինացի փորձագետները մեր-
ձավորարևելյան նավթից չափից դուրս կախվածությունից խուսափելու 
նպատակով առաջ են քաշում նավթային պաշարների դիվերսիֆիկաց-
ման' տարորոշման խնդիրը: Նրանց կարծիքով, Չինաստանը պետք է 
վերանայի իր էներգետիկ ռազմավարական նկատառումները՝ անվտան-
գության (քաղաքական և տնտեսական) տեսանկյունից անկայուն 
էներգիայի աղբյուրների հարցում: Վերջիններիս համաձայն, Չինաս-
տանի նավթային ներկրումը 1/3-ով պետք է կախված լինի Ռուսաստա-
նից, 1/3-ով՝ Կենտրոնական Ասիայից և 1/3-ով՝ Սերձավոր Արևելքից: 

Այնուհանդերձ, հաշվի առնելով այն հանգամանքր, որ 21-րդ դարի 
կեսին համաշխարհային նավթարտադրության և արտահանման ոլոր-
տում կայուն ու երկարատև աղբյուր է հանդիսանում միայն Սերձավոր 
Արևելքը, ապա վերջինս, ամենայն հավանականությամբ, Չինաստանի 
էներգետիկ աղբյուրների ռազմավարական տարորոշման գործում կմնա 
առանցքային, իսկ մյուս տարածաշրջանները՝ իբրև հավելյալ աղբյուր-
ներ: 

Հարկ է նշել, որ Չինաստանի «խաղաղ աճի» և արդիականացման 
համար խիստ կարևոր մերձավորաբևելյան տարածաշրջանի երկրների 
հետ համագործակցության զարգացման հանգամանքն իր հերթին կարող 
է նպաստել համաշխարհային թատերաբեմում Պեկինի դերակատարութ-
յան ակտիվացմանը: Եվ քանի որ կսւնխատեսեփ ապագայում Չինաս-
տանի տնտեսությունն ըստ էության կտուժի էներգիայի դիֆիցիտից, ապա 
Սերձավոր Արևեյքն իբրև վառեփքի գլխավոր աղբյուր ինչպես ներկայում, 
այնպես էլ ապագայում Չինաստանի էներգետիկ անվտանգության առու-
մով կպահպանի իր կենսական նշանակությունը : 
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CHINA AS A NE.W ACTOR IN T H E MIDDLE E A S T E R N OIL M A R K E T 

In 1979 China initiated a new political line, a switch from "taking class struggle 
as a guide line" to taking economic construction as the central link and starting 
reform and opening up. With China's rapid economic development in recent years and 
increasing strengthening of China's comprehensive national power. China's influence 
on regional affaires arc increasing. It is hard reality that China is rising and China's 
diplomacy tends to transit from regional to global focus accordingly. Because of its 
new need to supplement lagging domestic production with oil imports, China 
embarked on a new phase of energy-driven engagement with the Middle East in the 
1990s. China initially established important relationships with Oman and Yemen, two 
of the smaller Persian Gulf states. Over the last decade, China has stepped up efforts 
to cultivate ties with other, smaHer Gulf producers such as Kuwait and the United 
Arab Emirates, as well as with non-Persian Gulf energy producers in the region, such 
as Algeria. Egypt. Libya, and Sudan. With its overriding goal of securing oil and gas 
to fuel China's economic growth, the Chinese government has actively cultivated its 
relations with the oil-rich countries, especially Iran and Saudi Arabia. If Beijing 
continues to view access Lo Middle East as a playing field for great power 
competition, more direct confrontation between China and the United States will be 
not the exception but the rule. Given that in the foreseeable future China will continue 
Lo suffer from energy deflcit. it is obvious that energy in the Middle East is vital to 
China's energy Security. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. China Basic Series, China's Economy, by Wang Mengkui and others, China 
)ntemationaI Press, 2004, p. 4. 

2. Салицкий А.И., Фисюков В.И., Китай и кризисы 90-ых годов, 
Московский общественный научный фонд, М., 1999, с. 7. 

3. Internationa] Energy Security and Cooperation, Energy of the Middle East and 
Peaceful Rise, by Li Weijian. SIIS Publication, Shanghai, China, June 24-25, 
2004, p. 184-189. 

4. Dan Blumenthal. Providing Anns China and the Middle East, The Middle East 
Quarterly, Volume XII: Number 2. Spring, 2005. Տես՝ 
(http://www. meforum.org/article/695'). 

5. Flynt Leverett and Jeffrey Bader, Managing China-U.S. Energy Competition in 
the Middle East. By The Center for Strategic and International Studies and the 
Massachusetts Institute of Technology, The Washington Quarterly, 2005, p. 189. 

6. Ji Guoxing, "Jiaqiang Yatai Hezuo Nengyuan Yinsu Burong Hushi," Jiefang 
Daily (Shanghai), July 20, 1997. 

75 

http://www


7. Rubin Barry, China's Middle East Strategy, Middle East Review of International 
Affaires, Volume 3, No. 1, March-1999. Տես՜ 
(http://www.biu.ac.il/SOC/besa/meria/ioumal /l999/issuel/iv3nla4. html). 

8. Flynt Leverett and Jeffrey Bader, նշվ. աշխ, էջ 187: 
9. Mark Magnier, "China Stakes Claim for Major Access to Oil Around the World," 

Los Angeles Times, July 17, 2005, p. A l . 
10. Caroline Daniel, "Kissinger Warns of Energy Conflict," Financial Times, June, 

2005, p. 8. 
11. Rubin B, նշվ. աշխ.: 
12. Flynt Leverett and Jeffrey Bader, նշվ. աշխ. Էջ 190: 
13. International Energy Security and Cooperation. Energy of the Middle East and 

Peaceful Rise, by Li Weijian. SIIS Publication, Shanghai, China, June 24-25 
2004, p. 185. 

76 

http://www.biu.ac.il/SOC/besa/meria/ioumal


ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԼԾՎՈՆ 
(ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ) 

ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
ԽՆԴՐԻ ՇՈՒՐՋ 

ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների շարքում /Թուրքիան, լինելով իր 
բանակի թվակազմով եւ սպառազինության հզորությամբ երկրորդ երկի-
րը եւ գրեթե չունենալով իր բանակի համար ռազմական տեխնիկայի եւ 
սպառազինության ապահովման սեփական ռազմաարդյունաբերական 
համափրը, 90-ական թթ. ակտիվորեն ձեռնամուխ է եղել սեփական ռազ-
մական արդյունաբերության համալիրի ստեղծման ծրագրին: 

Ներկա ժամանակաշրջանում Թուրքիան իրականացնում է զինված 
ուժերի եւ սպառազինության արդիականացման ու նորացման ծրագիր, 
որը հաստատվել էր դեոեւս 1997թ.: Այդ ծրագրի շրջանակներում թուր-
քական բանակին ու պաշտպանության նախարարության պաշտպանա-
կան արդյունաբերությանը մինչեւ 2007թ. հատկացվել է շուրջ 27 մլրդ դո-
ւար: Մինչեւ 2007թ. ծրագրի իրականացումը կարելի է դիտել որպես 
թուրքական զինված ուժերի արդիականացման կարճաժամկետ գործո-
ղություն: Որպես երկարաժամկետ եւ հեռանկարային ծրագիր՝ նախա-
տեսվում է մինչեւ 2020թ. Թուրքիայի զինված ուժերի (այսուհետ՝ ԶՈՒ) 
արդիականացման համար ներդնել 150 մլրդ դոլար՛: 

2005թ. նոյեմբերին Թուրքիայի զինված ուժերի պաշտպանական 
արդյունաբերության խորհուրդը որոշեց ուժեղացնել երկրի թիկունքային 
ենթակաոուցվածքները, ինչի համար մտադիր է առաջիկա 10 տարիների 
ընթացքում 50 մլյւդ դոլարի ներդրումներ ապահովել այդ ոլորտում: 
Պաշտպանական հիմնադրամի հաշվին կատարվելիք այդ ներդրումների 
շարքում են ապագայի ռազմական ինքնաթիռներ համարվող «Atak» 
կոչված 50 հատ տակտիկական-հարձակողական ռազմական ուղղա-
թիռների եւ վերջին տարիներին տարածված «Avacs» կոչված ինքնա-
թիռների ձեռք բերման համար ներդրումները: Թուրքիայի պաշտպանա-
կան արդյունաբերության կապալառուական ծրագրերում տեղ են գտել 
հետեւյալ նախագծերը, ապագայի ռազմական ինքնաթիռների ձեռքբե-
րում, 50 հատ տակտիկական-հարձակողական ուղղաթիռների ձեռքբե-
րում, զինված ուժերի համար 50 հատ ընդհանուր օգտագործման ուղղա-
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թիռների ձեռքբեւտւմ, «Leopard 1» տիպ!ւ տանկերի արդիականացում, 
ռազմական նավերի արդիականացում եւ սւյւն2: 

Հարկ է նշեի որ Թուրքիան հատկապես վերջին տասնամյակում 
խիստ հետեւողական է իր սեփական կամ մասնակի ազգային պաշտ-
պանական արդյունաբերության ստեղծման եւ զարգացման գործում, ին-
չը նախատեսում է այլ երկրների համապատասխան հաստատություն-
ների ու արդյունաբերական համալիրների հետ համատեղ ռազմական 
տեխնիկայի եւ մի շարք զինատեսակների արտադյտւթյուն: Թուրքական 
ռազմական արդյունաբերությունը կարելի է ասել արդեն գրանցել է որոշ 
հաջողություններ այդ ոլորտում: Թուրքիայի ռազմաարդյունաբերական 
համալիրի հիմքի վրա է արտադրվում այդ երկրի բանակի տրամադրութ-
յան տակ գտնվող ռազմական տեխնիկայի եւ զինատեսակների մոտ 20 
տռկոսը3: 

Թուրքիայի ԶՈՒ-ի սպառազինության ապահովման համար գործըն-
կերներ են եղել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի պետություններր՝ ԱՍՆ-ը, 
Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան: Վերջին շրջանում նկատ-
վում են ռազմական ոլորտում, եւ հատկապես ռազմական տեխնիկայի 
ձեռքբերման ուղղությամբ, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի, ինչպես նաեւ 
Ոկրսփնայի հետ համագործակցության միտումներ: 

1990-ական թթ. կեսերից Թուրքիայի ԶՈՒ-ի սպառազինության ձեռք-
բերման եւ արդիականացման տեսանկյունից բավական սերտ համա-
գործակցություն զարգացավ հատկապես Իսրայելի ռւսգմաարդյունաբե-
րական համալիրի հետ4: Իսրայելական ռազմաարդյունաբերական հա-
մալիրի հետ համագործակցությունը հնարավորություն տվեց Թուրքիա-
յին ապահովել իր ԶՈՒ-ի սպառազինության թարմացումն ու արդիակա-
նացումը, ինչպես նաեւ Իսրայեփ միջոցով անուղղակիորեն ամերիկյան 
նորագույն զինտեխնիկայի ձեռքբերումը: 

Իսրայելական ռազմաարդյունաբերական համալիրի հետ համագոր-
ծակցությունը հնարավորություն էր տափս թուրքական զինուժն ապահո-
վել նորագույն ռազմական տեխնոլոգիաներով: Թուրքիայի պաշտպա-
նության արդյունաբերական քարտուղարությունը (Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı) շահագրգռված էր համատեղ ռազմական արտադրություն 
հիմնելու հարցում: Քայլեր ձեռնարկվեցին հակաօդային պաշտպանութ-
յան, հրթիռների համատեղ արտադրության ուղղությամբ, որոնք դեռեւս 
շարունակվում են: Թուրքիան մինչեւ օրս էլ շահագրգռված է Իսրայեփ 
ավիացիոն արդյունաբերության հետ համատեղ միջին հեռահարության 
«երկինք-եր1յյդւ» հրթիռների համատեղ արտադրության համար: 
«Roketsan» թուրքական ընկերության տնօրեն Հուսեյին Բայսաքը հայ-
տարարել է, որ բոլոր ենթակաոուցվածքներն ունեն՝ ամեն տեսակի հե-
ռահար գործողության հրթիռներ արտադրելու համար: «Մենք արդեն 
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սկսել ենք հեռահար գործողության հրթ]տների արտադրությունը՝ սեփա-
կան կարիքները հոգալու համար: Դյւա առաջին նմուշները կլինեն հա-
կատանկային հրթիռները», - ասել է նա3: 

2005թ. նոյեմբերին թուրքական պաշտպանական արդյունաբերութ-
յան քարտուղարության եւ իսրայեյական ռազմական արդյունաբերութ-
յան րնկերաթյան ու «Elbit Systems» ընկերության միջեւ ձեռք բհրված 
համաձայնությամբ սկսվել Ւ. թուրքական բանակի «M-60» 170 տանկերի 
արդիականացման 688 մլն դոլար գնահատվող ծրագիրը6: Նախատես-
ված Ւ. դրանք մի շարք բնութագրերով համապատասխանեցնել իսրայե-
|ական տանկերի նորագույն տեսակներին: Թուրքական տանկերի ար-
դիականացման պայմանագիր էր կնքվել դեոեւս 2002թ, բայց տեխնի-
կական պատճառներով հետաձգվել էր: Տանկերի որոշ բաղադրամասե-
րի արտադրությունը սկսվելու է 2006թ. վերջին, իսկ նոր տանկերի թո-
ււարկումը 2007թ. թուրքական Կայսերի քաղաքում: Նույն ծրագրի շրջա-
նակներում «M-60» տանկերը հանդերձավորվելու են մի շարք համա-
կարգերով, որոնք օգտագործվում են իսրայելական «Merkav 4» տանկե-
րում, այդ 170 տանկերը նորացված ձեւով Թուրքիան կստանա 2009թ.7: 

Իսրայելական ռագմաարդյռւնաբեյւական ընկերությունները մաս-
նակցել են նաեւ թուրքական ռազմական ուղղաթիռների ռւ ռմբակոծիչ-
ների արդիականացման ծրագրերին՝ դրանք ապահովելով նորագույն 
տեխնոլոգիաներով ու սարքավորումներով: 

2005թ. երկու երկրների միջեւ կնքված պայմանագրով Իսրայեփ 
պաշտպանության նախարարությունը տեխնոլոգիապես աջակցություն 
է ցույց տալու Թուրքիային' տիեզերական հետախուզության ստեղծման 
համար, որի կապակցությամբ Թուրքիայում ազգային տիեզերական 
գործակալության մասին օրենք է ընդունվել: Նշենք, որ դեոեւս 2002թ. 
դրա ստեղծման համար նախատեսվել էր հատկացնել 250 մլն դոլար8: 

Թուրքիան այս տարի ձեռնամուխ է լինում տիեզերական հետազո-
տությունների ազգային ծրագրի իրագործմանը, որը նախատեսում է 
ւսնհրաժեշտ ենթակաոուցվածքի ստեղծում՝ տիեզերքի ուսումնասիրման 
եւ 2014թ. առաջին մաքռքանավի արձակման համար: Երկրի Ազգային 
անվտանգության խորհրդի (MGK-Milli Güvvenlik Konseyi) հաստա-
տած՛ «Տիեզերական նախագիծը» նաեւ նպատակ է դնում 2006թ. Թուր-
քիայի միացում Եվրոպական տիեզերական ծրագրին, մինչեւ 2010թ. 
տիեզերագնացների պատրաստման սեփական ծրագրի մշակում եւ մին-
չեւ 2012թ. ազգային տիեզերակայանի կառուցում9: Անցած տարի Թուր-
քիայի ԶՈՒ-ի Գլխավոր շտաբը (Genel Kurmay) վերականգնեց հետա-
խուզական արբանյակի ստեղծման եւ բացթողման ծրագիրը10: 

2005թ. վերջին Թուրքիան մոտ 10 մլրդ դոլար արժողության երրորդ 
սերնդի հայրենական տանկերի արտադրության հավակնոտ խնդիր 
դրեց իր առջեւ, որին ցանկություն հայտնեցին մասնակցել ամերիկյան, 
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իսրայելական, հարավկորեական եւ եվրոպական ռազմաարդյունաբե-
րոդները: Հայրենական տանկերի արտադրության այդ ծրագիրն էլ կսւ-
րեփ է դիտել թուրքական սեփական ռազմական արտադրության ամե-
նամեծ նախաձեռնությունը, որ երբեւէ առաջադրվել է: 

Անցած ամիս Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության 
գծով խորհրդական Մուրադ Բայարը նշել էր, որ Թուրքիայի պատմութ-
յան մեջ ամենամեծ պաշտպանական նախագիծը հանդիսացող զինված 
ուժերում նորագույն ինքնաթիռների կարիքի համար պետք է ընդհանուր 
առմամբ 10 մլյւդ դոլար արժողությամբ 100 ինքնաթիռներ գնեն: Թուրք 
զինվորական խորհրդականն ասել է, որ նոր սերնդի ռազմական ինքնա-
թիռները պետք է վտխարինեն թուրքական զինված ուժերի կողմից դե-
ոեւս օգտագործվող «F-16» եւ «F-4» ռազմական ինքնաթիռներին: Են-
թադրվում է, որ նախագծի ամբողջությամբ իրագործման համար կպա-
հանջվի մոտ 20 տարի եւ նախագծի հետ կապված աշխատանքների ՏՕ 
տոկոսը կիրագործվի թուրքական «TUSAŞ», «ASELSAN», 
«HAVELSAN», «ROKETSAN» ընկերությունների եւ Թուրքիայի օդագ-
նացության եւ տիեզերագնացության արդյունաբերության ընկերության 
պաշտպանական գործարաններում": 

Վերջերս Թուրքիան մաս կազմեց պաշտպանական բնագավառի 
ինքնաթիռաշինական լայնածավալ ծրագրին: ԱՍՆ-ի «Lockhead Martin» 
ընկերության Տեխասի նահանգի ինքնթիռաշինական գործարանում ար-
տադրության պատրաստվող «F-35» տիպի ուղղահայաց վերելք եւ վայ-
րեջք կատարող ինքնաթիռների ստեղծման նախագծին մաս է կազմել 
նաեւ Թուրքիան, եւ որ այդ ինքնաթիռների վաճառքից մասնաբաժին 
պետք է հատկացվի նաեւ այդ երկրին: «F-35» ինքնաթիռների ստեղծ-
ման նախագծի արժեքը կազմում է 276 մլրդ դոլար եւ նախագծի իրա-
գործման համար Թուրքիան 10 մլրդ դոլար է հատկացրել, որի 3.5 մլրդ -
դոլարի վերադարձն այդ երկրին երաշխավորված է՝ Թուրքիային 100 
ինքնաթիռներ վաճառելու ակնկալիքով : 

Ակներեւ է, որ Թուրքիան ակտիվ քայլեր է ձեռնարկում սեփական 
ռազմաարդյունաբերական համալիրի ստեղծման ուղղությամբ՝ միաժա-
մանակ այլ երկրների հետ ռազմական համագործակցության շրջանակ-
ներում ապահովում իր ԶՈՒ-ի ռազմա՛կան տեխնիկայի եւ սպառազի-
նության համալրումն ու արդիականացումը՝ նման ծրագրերին հատկաց-
նելով հսկայական գումարներ: 
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LEVON HOVSEPYAN 
(Armenpress news agency) 

T H E MODERNIZATION OF T U R K E Y ' S A R M E D F O R C E S 

Being the second country with its ammunition and ranks and file among the 
NATO member countries and without having its own complex for ensuring the 
ammunition and military technology for its army, starting from 90s Turkey launched 
program on creating its own military-industrial complex. 

At present Turkey is implementing program on modernization of its Armed 
Forces which was adopted in 1997. Within the frameworks of the program 27 million 
USD were provided lo the Turkish army and Defense Ministry's defense industry by 
the 2007. It is also expcctcd to provide 150 billion USD for the modernization of 
Turkish armed forces by 2020. 

In these sphere Turkey has sLarled actively cooperating with Israel as well as with 
NATO member states, particularly in the spheres of modernization of military 
technology and achievement of new military equipment. 

It is obvious that Turkey is undertaking active steps for the creation of its own 
military-industrial complex at the same time ensuring modernization of its armed 
forces within the frameworks of cooperation with other countries. 
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ԴԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ 
(ՍԻ) 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐՆԱԽԱՎԵՐԻ ՍԵՐ-
ՏԱՃՍԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ՍԻՐԻԱՑՈՒՍ 1990-ԱԿԱՆ ԹԹ. 

1980-ական թթ. կեսերին ներքաղաքական անկայուն իրադրությունը 
ե սոցիալ-տնտեսական լարվածությունը Սիրիայում աստիճանաբար 
մեղմացավ: 

Ասադի օրոք Սիրիայում փաստացի գործում էր կառավարման եր-
կաստիճան համակարգ, որն սկսել էր առավել ցայտուն դրսևորվել 1980-
ականների սկզբից և շարունակվեց 1990-ականերին: Երկրռւմ արտաք-
նապես գործառնում էր կառավարման համակարգ՝ նախագահի գիսա-
վորությամբ և իշխանության գործադիր և օրենսդիր մարմիններով, ինչ-
պես նաև պետության կողմից վերահսկվող մի շարք ինստիտուտներով, 
որոնք ստեղծվել էին վարչակարգի կողմից՝ զինված Արաբական վերած-
նունդ սոցիալիստական կուսակցության՛ (ԱՎՍԿ կամ Բաստ, բառացի՝ 
վերածնունդ) գաղափարախոսական հիմնադրույթներով: Կուսակցութ-
յունում գոյություն ուներ սեփական իշխանական հիերարխիան և կառա-
վարման սեփական մարմինները: Դրա հետ մեկտեղ Սիրիայում գործում 
էին նաև բազմաթիվ հասարակական և մասնագիտական կազմակեր-
պություններ (այսպես կոչված մունազզամաթ շա՚աբիյյա՝ ժողովրդա-
կան կազմակերպություններ), որոնք ներկայացնում էին սիրիական 
բնակչության տարբեր խավերի և շերտերի շահերը: Երկրի կառավա-
րությունում ներկայացված էին Սիրիայի տարբեր կրոնական դավա-
նանքների ներկայացուցիչները՝ բնակչության մեջ իրենց թվաքանակի 
համապատասխան: Ասադի ստեղծած վարչակարգը մեծամասամբ հա-
մապատասխանում էր Սիրիայի բնակչության հիմնական խմբերի շահե-
րին, բացառությամբ մեծահարուստ սուննի խավի, պւոնց դրությունը, 
սակայն, էական վտվախության ենթարկվեց 1990-ականների սկզբից: Իր 
ճկուն քաղաքականությամբ Ասադն ապահովել էր վարչակարգի աջակ-
ցության լայն հասարակական հենք և երկրռւմ համեմատաբար սոցիա-
լական խաղաղություն՝ կյանքի կոչելով 1970թ. նրա հիմնադրած ուղղիչ 
շարժման միջոցով արմատավորված հիմնադրույթներն ու նպատակնե-
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pp. որոնք փաստորեն չէին փոփոխվել վերջին երեք տասնամյակների 
րնթւսցքում: 

Լեյլայի օրոք ստեղծված այդ ձևական պետական և հասարակական 
կառույցներն m -ինստիտուտները հիմնականում կառավարող էփտանե-
րի գործունեության օրինականացման միջոց էին հանդիսանում, իշխա-
նության օրինականության կերպարի ստեղծման խնդիր էին կատարում, 
ծառայում էին որպես բնակչության սոցիալական և տնտեսական հա-
մախմբման էական գործոն: Այդ համակարգը իշխանությանը հնարավո-
րություն էր տափս իր կողմր գրավել նոր կողմնակիցներ և նշանակել 
նրանց ղեկավար պաշտոնների, որոնք ապացուցել էին իրենց հավա-
տարմությունը2: 

Այդ ձևական կառուցվածքի հետ մեկտեղ գործում էր իշխանության 
իրական կառուցակարգր, որր ներկայացված էր բանակի և հատուկ ծա-
ռայություների բարձրագույն ղեկավաբւթյամբ, որոնցից իրականում 
կախված էր վարչակարգի կայունությունր և ապագան: Զինվորականնե-
րը վճռորոշ դիրքեր էին զբաղեցնում կառավարող հիերարխիայի մեջ, 
նրանց իրավասություններն իհարկե նշված չէին սահմանադրության 
մեջ, սակայն նրանք քաղաքական մեծ ազդեցություն ունեին: Շատ դեպ-
քեյտւմ Սիրիայում մի շարք հանգուցային հարցերի շուրջ վճռորոշ խոս-
քը պատկանում էր դիվիզիաների հրամանատարներին, հատուկ ծառա-
յությունների ղեկավարներին, ինչպես նաև ալավիակսւն3 հոգևորակա-
նության վերնախավին4: 

Որոշ բարձրաստիճան զինվորականներ մտնում էին Պաշտպանութ-
յան խորհրդի կազմի մեջ, որը կարևոր տեղ էր գրավում քաղաքական ո-
րոշումներ ընդունելու գործում: Ինչպես պաշտպանության խորհուրդը, 
այնպես էլ սդավի շեյխերի բարձրագույն խորհուրդը չէր ազդարարում 
իր գործունեությունը: Իր ամենամսյա նիստերում ալավիակսւն համայն-
քի վերնախավը որոշումներ էր ընդունում համայնքի կյանքի և ընդհան-
րապես երկրի ամենանրբանկատ հարցերի վերաբերյալ: Եվ չնայած այդ 
որոշումները հասնում էին պետության նախագահին որպես երաշխավո-
րություններ և կարծիքներ, Ասադը, որպես կանոն, հետևում էր դրանց5: 

Այլ էր իրադրությունը՛ տնտեսական ոլպւսաւմ: 1990-ականների 
սկգբներից երկրռւմ սկսեց ձևավորվել նոր տնտեսական էլխոան: Հետզ-
հետե ազատ տնտեսական հարաբերությունների զարգացման պայման-
ներում ալավիների իշխանության պահպանման և կայունության գրա-
վականը սդավի վերնախավի և քաղաքական էփտայի սերտ կապն ու 
համագործակցությունն էր Սիրիայի աոևտրա-ֆինանսական էփտայի 
սուննի խոշոր ներկայացուցիչների հետ՝ ալավիակսւն ընկերակցության 
կողմից պետական վարչակազմի, բանակի և անվտանգության ու հա-
տուկ ծառայությունների վրա վերահսկռղռւթան պահպանման հետ մեկ-
տեղ: Այն ուներ իր տրամաբանական հիմնավորումը: Ավանդական սուն-
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(փական մեծահարուստ խավի հետ համեմատած տնտեսական առումով 
առավել թույւ ալավիները տարակուսում էին, որ եթե տնտեսության շու-
կայական բնույթն առավել զարգացում ստանա և տնտեսության ւսգա-
տականացման բարեփոխումներն էլ ավեփ խորանան, ապա ալավի 
փոքրամասնությունը կարող է չդիմանալ մրցակցությանը ե զիջել նաև իր 
քաղաքական դիրքերը սուննի մեծահարուստ գործարար խավի ճնշում-
ների նեյւքո: Ի տարբերություն 1970-ականների և 1980-ականների, և 
համոզվելով, որ անհնար է իշխանության հետ բացահայտ առճակատ-
մամբ6 հասնել հաջողության, ալավիակսւն իշխանության հետ սերտ 
գործակցության մեջ շահագրգռված էր նաև սուննիական խավը և 
ձգտում էր դրան: Սուննի խոշոր գործարարներին անհրաժեշտ էր ազդե-
ցիկ սդավի գեներալների և կուսակցական-վարչական վերնախավի ա-
ջակցությունը բյուրոկրատական արգելքներն ու տնտեսության պետա-
կան կարգավորման սահմանափակումները հաղթահարելու համար: Ա-
լավիներն իրենց հերթին շահագրգռված էին սուննիների միջոցով ելք ու-
նենալ դեպի արևմտյան շուկաներ և նրանց կապերի շնորհիվ պսւհովել 
արտասահմանյան ներդրումներ Սիրիայի տնտեսությունում: Իր հերթին 
ավանդապես տնտեսական ավեփ մեծ ներուժ և արտաքին շուկաներում 
որոշակի հեղինակություն և մշակված կապեր ունեցող սուննիական մե-
ծահարուստ գործարար խավը տնտեսության պետական կարգավոր-
ման պայմաններում իր տնտեսական շահերը պաշտպանելու համար 
ստիպված էր աջակցություն փնտրել բարձրաստիճան ալսւվիների՝ զին-
վորականների և հատուկ ծառայությունների ղեկավարների մոտ, որոն-
ցից վերջին հաշվով կախված էր երկրռւմ ազատ գործարարությամբ 
զբաղվելու հնարավորությունը: Սիևնույն ժամանակ 1990-ական թթ.-ի 
սկզբից սիրիական նոր խոշոր գործարար խավը սկսեց ձեռք բերել առա-
վել ծանրակշիռ դիրքեր՝ որպես վարչակարգի հիմքերից մեկը, որը պե-
տության մեջ ուժերը հավասարակշռող գործոն էր: Ասադը լավ հասկա-
նում էր, որ նոր սիրիական տնտեսական էփտան մոտ ապագայում կա-
րոդ է դառնալ վարչակարգի կայունության և անկախության վճռորոշ 
տարրերից մեկը: Այգ պատճառով նա տնտեսական ազատականացման 
միջոցով ձգտում էր բացել նրա մուտքը և ներթափանցումը իշխանական 
մարմիններ և ինստիտուտներ: Այդուհանդերձ սուննիների պարագայում 
ամբողջությամբ իշխանամետ կուռ խավի ձևավորումը, որը դեռևս 1980-
ականների սկզբին ֆինանսավորելով իսլամական-ծայրահեղականնե-
րին լուրջ սպառնալիք էր ստեղծել վարչակարգին և աշխարհիկ Սիրիա-
յին, պահանջում էր ոչ միայն մասնավոր սուննիական կապիտալի և ա-
լավիսւկան իշխանության առավել սերտացում, այլև Սիրիայում առավել 
լայն քաղաքական ազատականացում և արմատական բարեվտխում-
ներ7: 
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Սիրիայում 1990-ական թթ.-ի սկզբից սկսեցին ձևավորվել ալավիա-
կսւն և սուննիական բիզնես-ընկերակցություններ, ընդհանուր տնտեսա-
կան շահերի և աճող քաղաքական նկրտումների հիմքի վյւա: Սուննիա-
կան տնտեսական էլիտան, հատկապես Դամասկոսի իտշոր գործարար 
խավււ 1990-ական թթ-ի սկղբներից սկսեց հետզհետե ինտեգյւվել իշխա-
նությանը այն միջոցով, որր դեռ վաղուց հայտնի էր ալավի համայնքի 
մեջ պետական բարձր պաշտոնները բաշխելու գործում: Սիրիայում 
տնտեսության ուժեղ պետական հատվածի առկայության և տնտեսութ-
յան պետական կարգավորման պայմաններում սուննիներն իրենց 
տնտեսական շահերը բավական գործուն պաշտպանում էին նաևամուս-
նական-բարեկամական կապերի միջոցով կառավարչական կառույց նե-
րում և իշխանության վերնախավում, սակայն նրանց ազդեցությունը ո-
րոշումներ ընդունելու ոլպւսաւմ բավական սահմանափակ էր, իսկ նրանց 
կարգավիճակը, որպես իշխանության գործընկերներ, քիչ զգալի էր": Սի-
րիայի կրոնա-դավանական փոքրամասնությունները՝ քրիստոնյաները, 
դրուզները, իսմաիլականնհրը նույնպես ալսւվիների իշխանությունը դի-
տարկում էին որպես իրենց անվտանգության և հասարակական կարգա-
վիճակի որոշակի երաշխիք, որը նրանց կարծիքով կարոդ էր փովտխվել 
սուննիների՛ իշխանության գալու դեպքում: 

Փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները նույնպես լուրջ քա-
ղաքական և տնտեսական դիրքեր էին զբաղեցնում պետությունում և ան-
միջական ադեցություն ունեին Սիրիայի քաղաքական վերնախավի ձ-
ևավորման գործում: Նրանց սոցիալական կարգավիճակի այդպիսի աճը 
մեծամասամբ պայմանավորված էր Սիրիայում բանակի և ՍՎՍԿ-ի դե-
րի բարձրացմամբ: Հայտնի է, որ զինվորական ծառայությունը հնարա-
վորություն էր տափս կրոնական համայնքների ներկայացուցիչներին 
պետությունում բարձրանալ ղեկավար դիրքերի: Նմանատիպ հնարավո-
րություններ էր ընձեռում նաև անդամակցությունը Բաաս կուսակցությու-
նում4: 

Այսպիսով, 1990-ականներին Հաֆեզ ալ-Ասադի հավասարակշռող 
քաղաքականությունը Սիրիայում մեծամասնություն կազմող սուննիների 
և իշխանության կորիզը կազմող ալսւվիների միջև, ինչպես նաև ոյտշակի 
ուշադրությունը կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ և 
նրանց ներգրավումը կառավարման համակարգում երկյտւմ քաղաքա-
կան կայունության հիմնական գրավականներից մեկն էր, ինչի շնորհիվ 
Սիրիան դուրս եկավ 1980-ականների ներքաղաքական շարունակական 
անկայուն գրությունից: 
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THE PROCESS OF ACCRETION OF POLITICAL AND ECONOMIC 
ELITES OF SYRIA IN THE EARLY 1990's. 

After the economic stagnation of I980's the new economic elite of Syria was on 
the way to formation in the early 1990's. Under conditions of development of free 
economic relations and increasing liberalization of the Syrian economy, the keeping 
of power by the alawics and the stability of the regime were determined by the close 
cooperation between the Alawi political and military elite with the Sunni upper 
representatives of commercial and financial elite. 

The upper Sunni businessmen and entrepreneurs actually needed the support 
of the influential Alawi generals and party-administrative officials, to overcome the 
bureaucratic obstacles and the restrictions of the state-regulated economy as well. 
Simultaneously the Alawies were interested in getting a possibility to reach 
international markets via Sunnis and providing foreign investments for the Syrian 
economy using the close business tics of the Sunni economic elite. 

Ö ԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Կուսակցությունը հիմնադրվել էր Սիրիայում 1947թ. և վերածվել համւսարա-
բական կուսակցության՝ իր մասնաճյուղերով մի շարք արաբական երկրնե-
րում: 1954թ. Դամասկոսում ստեղծվեց կուսակցության աոաջին համազգա-
յին ղեկավարությունը: Կուսակցությունը Սիրիայում իշխանության եկավ 
1963թ., ե նրա հիմնական կարգախոսն է «միասնություն, ազատություն, սո-
ցիալիմ»: 
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ՄԱ!1 ԼՅԱ՛Ն ԲԵՆԻԱՄԻՆ 
(Աի) 

ՀԱՄՇԵՆԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԸ ՈՐՊԵՍ 
ՌԱԶՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆ ՍՈՉԻ-ԳԱԳՐԱ 

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ 1919Թ. 

1919թ. փետրվարին «սպիտակ» Կամավորական բանակը դուրս քշեց 
Սպիից վրացական զորքերը, որից հեստ նվաճեց Գագրայի տարածքը: 
Այդ բանակի առաջխաղացումը համընկել էր անկարգություններ անոդ 
վյւաց զինվորականների դեմ համշենահայ բնակչության մասնակի զին-
ված ելույթի հետ: Սոչիի Հայոց ազգային խորհուրդը (այսուհետև՝ ՀԱԽ) 
կոչ էր անում բոլոր շահագրգիռ կողմերին այլևս չենթարկել շրջանը 
Վրաստանի կառավարության իշխանությանը1: «Սպիտակ շարժման» և 
վրւսց զինված ուժերի բախման հետևանքով առաջացել էր Սոչիի ռազ-
մաճակատը: «[Սոչիի շրջանում] բոտն դժգոհութիւն չկար Կամասւրա-
կան բանակի դէմ մինչև մոբիլիզացիայի յայտարայտւմը...[ռուս գյուղա-
ցիությունը] սաստիկ յուզւեց և որոշեց զի նար չտալ»2: Բնակչության հու-
զումներն ակտիվ հրահրում էին ռուս սոցիափստ-հեղափոխականները: 
Զորահավաքից խուսափողները թաքնվում էին լեռներում: Նրանց հա-
վաքում ընդունվել էր բանաձև, որը մերժում էր զորակոչի մասին հրամա-
նը, քանզի «գյուղացիները չեն ցանկանում զոհվել վրացական և բոլշևիկ-
յան ռազմաճակատներում...»3: Շարժումը ղեկավարելու համար ընտր-
վել էր «ժողովրդական շտաբ»: Խռովարար ռուս գյուղացիները կոչվում 
էին «կանաչներ»՝ կոմունիստ «կարմիրներից» և միապետական «սպի-
տակներից» տարբերելու համար4: Ոյտշվել էր սկսել ապստամբություն 
«սպիտակների» դեմ և գրավել շրջանի քաղաքնեյւը: Լեռներից Սոչիի 
ուղղությամբ արշավելու համար անհրաժեշտ էր անցնել հայկական ա-
վանների միջով, որոնք գոտի էին կազմում ռուսաբնակ գյուղերի և ծովա-
փի միջև: Ռւստի հարկավոր էր հայ գյուղացիների համաձայնությունը 
ստանալ, կամ գոնե նրանց չեզոքությունն ունենալ: Ապստամբների ղե-
կավարները խնդրեցին Սոչիի ՀԱԽ-ի անդամներին իրենց հետ բանակ-
ցությունների մեջ մտնել: Հայերի ներկայացուցիչները մտահոգություն 
էին հայտնում, որ առաջացած հակամարտությունից կարող է օգտվել 
վրացական բանակը: Հայկական կողմը կասկածում էր նաև, որ անհա-
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ջողության դեպքում ապստամբները կարող էին դիմել Վրաստանի օգ-
նության5: Ուստի հայերը պարզ արտահայտեցին իրենց դ1տքը. նրանք 
դեմ են ապստամբությանը, իսկ եթե վրացական բանակն օգտվելով ե-
լույթից ճեւլքի ռազմաճակատը, ապա հայերն այդ պստսւգայում, իրենց 
գոյությունը պահելու համար, կմիանան ցանկացած ուժի հետ, թեկուզ 
«սպիտակ»: Այսպիսով հայերի դիրքորոշման հետևանքով հետաձգվեց 
ապստամբների հարձակումը շրջկենտրոնի ուղղությամբ, ինչն էապես 
ազդեց դեպքերի հետագա զարգացումների վրա: 1919թ. ապրիլի սկզբին 
ելույթը սկսվեց, սակայն ոչ այն չափով, որը սպասվում էր: Խռովարար-
ները կարճ ժամանակով կարողացան գրավել Խոստան և Ադլերը: Հայե-
րից շատերը, որոնք ողջունում էին «սպիտակների» տիրապետությունը, 
որպես ազատություն վրացական լծից, համերաշխ չեղան այդ պարա-
գայում ռուս գյուղացիների հետ6: Չնայած բռնկված ապստամբության՝ 
բոլոր զինապարտ հայերը ներկայացել էին զորակոչային կետերը: Կա-
զակների երկու հարյուրյակների և հայերից հապճեպորեն կազմակերպ-
ված ջոկատների միացյալ ուժի շնորհիվ, ապրիլի 11-ին Խոստայի մո-
տակայքում եղած դաժան մարտում, հաջողվեց ջախջախել ապստամբ-
ների «բանակը», որը քաշվեց դեպի լեռներ: «Սպիտակ» հրամանատա-
րության գնահատականը եղավ այն, թե «բոլոր զորակոչված հայերը հա-
վատարիմ մնացին Ռուսաստանին» : Շրջանում «Աշխատավոր» թերթի 
սեփական թղթակիցը հաղորդում էր. «Դրութիւնը լուրջ էր ծայր աստի-
ճանի, հայերը բնաւ ցանկութիւն չունէին կռիւ բռնել իրենց դրացիների 
հետ, որոնց հետ տասնեակ տարիներ եղել են բարի հարևաններ և ապ-
րել են շատ խաղաղ ու բարեկամական»8: Խռովությանն ակտիվ մաս-
նակցություն էին ցուցաբերել Պլաստունսկայա գյուղի վրաց բնակիչնե-
րը9: Այս գյուղի դեմ ուղվել էին պատժիչ ուժեր: Նրան հարակից Նորա-
շեն ավանի հայկական ջոկատին «սպիտակ» հրամանատարությունը 
կարգադրել էր գրավել ռազմավարական նշանակություն ունեցող բլուրը, 
որն ընկած էր Նորաշենի և Պլաստունսկայի միջև և, որի վրա դիրքավոր-
վել էին զինված վրացիները: Հայերը մերժեցին այդ կարգադրությունը: 
Վրաց գյուղացիները, որոնց ելույթի էին հանել վրացական բանակի ա-
ջակցության և շրջանում Վրաստանի տիրապետության վերականգնման 
խոստումներով, հուսախաբ եղան և փախչում էին դեպի լեռներ, տեսնե-
լով «սպիտակների» գերազանցող ուժերը: Սի քանի հարյուր երեխա, կին 
և ծեր ապաստան գտան դրացի Մամայքա հայկական գյուղում10: Ըստ 
«Աշխատավոր»-ի թղթակցի, «Պլաստունսկայի դժբաղդութիւնը անկեղծ 
ցաւ պատճառեց բոլոր Խտութեան, որովհետև այդ խաղաղ...գիսլը զոհ 
գնաց ...պրովոկացիային» : 

Ունենալով աչքի առաջ վրացական վտանգը, տեղի հայկական բոլոր 
հասարակական ուժերը համախմբվեցին Սոչիի ՀԱԽ-ի շուրջը և գերա-
գույն ջանքեր գործադրեցին ապստամբ ռուս գյուղացիներին խաղա-
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ղսւցնելու հսւմար: Քանզի վրացական բանակի ենթադրվող միջսւմտութ-
յու Qfi ձգձգվում էր, ապա ապստամբ ղեկավարների մոտ ՀԱԽ-ի խաղա-
ղարար միջնորդությունը հաջողություն ունեցավ: Վերցնելով այդ առա-
քելությունը ՀԱԽ*ը նախապես առաջարկել էր «սպիտակ» հրամանա-
տարությանն ընդհանուր ներում շնորհել ելույթի մասնակիցներին, ինչ-
պես նաև շրջանում այլևս չանցկացնել զորահավաք՛2: Սոչիի բնակիչ, 
սոցիալիստ-հեղափոխական Ն. Վ. Վորոնովիչը նվազեցնում է ՀԱԽ-ի 
դերը խաղաղության հաստատման գործում, ասելով, թե հիշյալ պայ-
մաններն առաջարկվել էին անմիջապես «սպիտակ» հրամանատարութ-
յան կողմից, իսկ հայերին իբր մնում էր միայն հաղորդել այն «ժողովր-
դական շտաբին»'3 : ՀԼԼԽ-ի նախաձեռնությամբ 1919թ. ապրիլի 16-ին 
Սոչիում հրավիրվեց խորհրդակցություն, որի աշխատանքներում մաս-
նակցեցին հայ, ռուս, հույն, էստոնացի ե մոլդովացի ազգաբնակչության 
բանագնացները: Խորհրդակցությունը պարզ կերպով հայտարարեց, որ 
չի ցանկանում վերստին տեսնել շրջանը Վրաստանի տիրապետության 
ներքո՛՝1: Սակայն ապրիլի 17-ին, երբ Սոչիի շրջանը գրեթե խաղաղվել 
էր, վրացական զորքերն անցան հարձակման ե այնուհետև գրավեցին 
Ադլերր: «Սպիտակների» շտաբը, չունենալով բավարար թվով զինված 
ուժ ղիմադրելու համար, պատրաստվում էր լքել Սոչին 5: Համշենահայ 
համայնքի մեծ մասը տրամադրված էր վաղ թե ուշ վերադառնալ Հայրե-
նիք16 և այն հարցը, թե կլինի Սոչիի շրջանը Վրաստանի կամ Ռուսաս-
տանի կազմում նրան քիչ էր հուզում: Սակայն համշենահայ բնակչութ-
յունը համոզված ւինհլով, որ վրացական տիրապետության վերահաս-
տատումը բացի հալածանքներից հայերին ոչինչ չի խոստանում, ապա 
դիմում է ինքնապաշտպանության և այդ պահին հանդիսանում էր գրեթե 
միակ կազմակերպված ուժը, որը ռազմաճակատում կարողանում է կա-
սեցնել վրացական առաջխաղացումն Ադլերից հյուսիս ընկած տարածք-
ների ուղղությամբ17: Դեպի հարավ գտնվող Գագրայի և Պիլենկովայի 
ենթաշրջանի հայկական գյուղերի մեծ մասը չէր դիմադրել վրացական 
արշավանքի հենց առաջին օրից և կամավոր զինաթափ էր եղելՍուխու-
մի ՀԱԽ-ի անդամների քարոզչության և միջնորդության շնորհիվ'8: Նույ-
նը տրամադրվել էին անել նաև լեոներում գտնվող Ձորագյուղ, Քրիստա-
ֆորովո ե Օվա գյուղերի բնակիչները, բայց տեսնելով, որ ոչ մի հնա-
զանդություն չի փոկում թալանից և բռնություններից, գյուղացիները որո-
շել էին դիմադրել՛ : Վրաստանի ՀԱԽ-ը տեղեկացվում էր Գագրայից, որ 
«հայերը հիշեալ շրջանում ստիպւած լինելով իրենց կեանքը, գոյքը, պա-
տիւը պաշտպանելու համար քաշւել են լեռները և ինքնապաշտպանու-
թեան դիմել գերազանց ոյժերի դէմ: Ներկայումս Պիլենկովայի [են-
թա]շրջանի Քրիստաֆորովօ, Օվա, Ձորագիւղ.. .շրջապատւած են վրա-
ցական զօրքերով, հայերի տները հրդեհի են մատնւած վրացիների կող-
մից... վերջիններիս ու հայերի միջև տեղի ունի անհաւասար կռիւ» Օգ-
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նություն չստանալով «սպիտակներից» ե անկարոււ լինելով սեփական 
անբավարար ուժերով պահել 15 վերստ երկարությամբ պաշտպանա-
կան գիծը, մայիսի 4-ին հայ գյուղացիները ստիպված են լինում զիջել21: 
Հրաժարվելով զինաթափվել, հայերի ինքնապաշտպանական ջոկատ-
ներն անցել էին լեռների վրայով դեպի Ադլեր, տանելով իրենց հետ 
բնակչության մի մասը22: Սուխումի Հայոց ազգային խորհրդի անդամնե-
րը դիմել էին Սոչիի ՀԱԽ-ին նամակով, որտեղ մասնավորապես ասված 
էր. «[Պիլենկովայի ենթաշրջանի] գխղեյւը զինաթափ են լինում, եթէ նոր 
դէպքեր առաջ չգան, [ապա] ազգաբնակութիւնը ֆիզիքապէս գոնէ տու-
ժած չի լինի (՞): • • Բայց շատ Վ ա տ ԿԱ փ ն Ի. եթէ.. .Սոչիի և Ադլէրի շրջան-
ների հայերը նորից Կամատրական բանակի շարքերում յինեն : Այս 
դէպքում Պիլենկովայի ե Սուխումի շրջանի հայերի վիճակը շատ ու շատ 
կը ծանրանայ և այս հանգամանքը պէտք է որ աչքի առաջ ունենան Սո-
չիի ե Ադլէրի շրջանի հայերը...» : Սոչիի ՀԱԽ-ի պատասխանը երկար 
սպասել չտվեց. «Ձեզ ևս մի անգամ ընդմիշտ բացարձակապէս յայտնում 
ենք, որ Սոչիի հայութիւնը ամբողջ 7 ամիս համբերութեամբ տարել է 
վրացական բաշիբուզուկութիւնները, չէզոքութիւնից դուրս չգալյով]: [Սո-
չիի Հայոց] Ազգ. Խորհուրդը միշտ դիմումներ է տվել թե' վրաց իշխանու-
թեան, թե' «դաշնակիցներին», բայց ոչ մի անգամ Կամաւորական բանա-
կին: ...Սոչիիշրջանում մինչև նրանց (իմա՝ վրաց-Բ. Մ.) գալը տիրում էր 
ազգերի կատարեալ համերաշխութիւն, բայց նրանց տիրապետութեան 
ընթացքում բորբոքւեց տեղական վրացիների շովինիզմը...իսկ այս վեր-
ջին շաբաթներում վրաց կառավարութեան ագենտների վերջին պրովո-
կացիոն գործունԵոթեան պատճառով քիչ էր մնում վտանգւեր հայ-
ռուս...տասնեակ տարիներ ունեցած խաղաղ հարաբերութիւնները: 
.. .Սի անգամ որոշելով վրացական կառավարութեան դիմագիծը և պարզ 
լինելով, թէ ինչ է սպասում [հայերին] անկարգապահ [վրաց] զինարների 
ներս խուժումից, բնական է, որ Սոչիի շրջանի հայերը պիտի մտածէին 
լուրջ ինքնապաշտպանութեան մասին և...յենւէին այն ուժին, որ այս 
պարագայում իր բնական օգնականը պիտի լիներ - այդ ուժը փներ Կա-
մաւորական բանակ, թէ մի ուրիշ անուն կրող կազմակերպութիւն: 
...Դուք, որ...ձեր աչքի առջև կողոպտելտւիք Պիլենկովօն ու ձեր բերա-
նով խոստովանում էք, որ ձեր կառավարութիւնը կարող է այդ կողմի հա-
յերի ֆիզիքական գոյութիւնը վտանգել, բարոյական իրաւունք չու-
նիք...հասարակութեան կարծիքը մոլորեցնելու: ...Եթէ դուք ուզում էք, որ 
մենք հրաժարւենք անհրաժեշտ ինքնապաշտպանութիւնից, [ապա] հա-
մոզեք ձեր ընկեր վրացիներին՝ թող ձեռք քաշեն հայահալած քաղաքա-
կանութիւնից.. ,»2 5 : 

Ըստ «Աշխատավպւ»-ի թղթակցի Սոչիի շրջանի «հայերը կատարե-
ցին վճռական դեր. նրանք մէկ կողմից դրացի գիւղացիներին հանգս-
տացրին, ազատեցին պրովոկացիայից, իսկ միւս կողմից որոշ ռազմա-
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կան ուժ հանդէս բերին»26: Իրոք, եթե չլիներ Սոչիի ՀԱԽ-ի միջնորդա-
կան նախաձեռնությունը, ապա հայտնի չէ ինչքան կտևեր ռուս գյուղա-
ցիների ապստամբությունը, որը հրաշալի առիթ էր ստեղծել վրացական 
բանակի հարձակ՛ման համար: Հետևապես Սոչիի շրջանում բռնկված 
քաղաքացիական պատերազմի պարագայում հայերը ներկայացնում 
էին ուժ, որի հետ ստիպված էին հաշվի նստել բոլոր շահագրգիռ կողմե-
րը: Զինելով հայերին «սպիտակները» կարողացան կասեցնել շրջկենտ-
րոն Սոչիի վրա ապստամբների առաջխաղացումը, և չի բացառվում, որ 
վրացական բանակի միջամտությունը հետաձգվել էր մինչև այն պահը, 
երբ Սուխումի Հ Ա Խ ֊ ի անդամների միջոցով հաջողվել էր ստանալ Գագ-
րայի հայության չեզոքության երաշխիքները: Նաև այս հանգամանքն է 
բացատրում վրացական բանակի նախնական հաջողությունը, քանի որ 
Գագրայի ե Պիլենկովայի հայությունն իրենից զգալի ռազմական գոր-
ծոն էր ներկայացնում (տարածքի բնակչության 75 տոկոսը27, 1000 
տնտեսություն2"), ինչն ապացուցում է նաև հրեք հայկական գյուղերի 
համառ դիմադրությունը 17 օրվա ընթացքում: Վրաստանի կառավա-
րությունը ծրագրել էր գրավել Սոչիի շրջանի ամբողջ տարածքը29: Սու-
խումի Հայոց ազգային խորհրդի դիմումը Սոչիի ՀԱԽ-ի անդամներին 
վկայում է, որ դեպքերի զարգացման գործում Ադլերից հյուսիս գտնվող 
տարածքների հայկական բնակչության դիրքորոշումը զգալի նշանա-
կություն ուներ, քանզի վրացական կողմը Սուխումի ՀԱԽ-ի միջոցով 
փորձում էր հասնել նաև այդ հատվածի հայության չեզոքությանը: Բրի-
տանական հրամանատարությունը վերջնագիր էր ներկայացրել Վրաս-
տանի կառավարությանը, առաջխաղացման դադարեցման պահանջով, 
ինչպես նաե զորքերը նախկին դիրքերը քաշելու մասին30: Վրացիները 
մասամբ ենթարկվեցին վերջնւսգրի պահանջներին, 1919թ. ապրիլի վեր-
ջերին զիջելով Ադլերը31: 1919թ. մայիսի 23-24-ին Թիֆփսում բանակ-
ցությունների ժամանակ վրացական կողմը չափավորեց իր պահանջնե-
րը և առաջարկեց Սոչիի շրջանը վերածել չեզոք գոստւ32: Բրիտանական 
հրամանատարության նախաձեռնությամբ Գագրայի տարածքում կող-
մերի միջև հաստատվել էր «չեզոք գոտի»3 3: Հայաբնակ Պիլենկովայի 
ենթաշրջանը հայտնվեց նրա սահմանագծին, կիսվելով՝ «չեզոք» և 
«վրացական» մասերի34: Այսպիսով, Ադլերից հյուսիս բնակվող հայերի 
դիրքորոշումը, ինչպես նաև ամենա վճռական օրերին Պիլենկովայի են-
թաշրջանի երեք հայկական գյուղերի զինված դիմադրությունը, կասեց-
րեցին վրացական բանակի հարձակումը և, հետևապես, սահմանափա-
կեցին վրացական կողմի ձգտումները Սոչիի շրջանի հյուսիսային մասի 
նկատմամբ մինչև այն պահը, երբ անգլիացիների վերջնագրի հետևան-
քով Վրաստանի կառավարությունը հրաման տվեց առաջխաղացման 
դադարեցման մասին: 
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Sochi - Gagra region status was not finally juridically legalized. The question of 
border evoked the military conflict between Georgia and Russian "White" movement. 
The violence of Georgian troops had such result self-defence local Armenians. 
Resistance of Armenian population was not permited Georgian Army captured of 
Sochi district. 
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ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ ՍԻՐԻԱ6ՈՒՄ2000-2005ԹԹ. 

2000թ. հունիսի 10-ին վախճանվեց Սիրիայի Արաբական Հանրապե-
տության /ՍԱՀ/ երկարամյա նախագահ Հաֆեզ ալ-Ասադը ե մեկ ամիս 
անց' հուլիսի 12-ին համընդհանուր հանրաքվեի արդյունքում երկրի ղե-
կավար դարձավ նրա որդի Բաշ ար ալ-Ասադը: Ազդարարվեց Սիրիայի 
պատմության մի ամբողջ քաղաքական դարաշրջանի ավարտ և սկսվեց 
նորը, որն իր հետ բերեց բազմաթիվ նոր հիմնախնդիրներ ե հարցադ-
րումներ1: 

Դրանց մեջ ամենակարևորներից էր սիրիական իշխանությունների և 
իսլամական րնդդիմության փոխհարաբերություն ների հարցը: 1976-
1982թթ. երկրռւմ նրանց միջև ծավալված սուր հակամարտությունն ա-
վարտվեց «Մահմեդական եղբայրներ» արմատական իսլամական կազ-
մակերպության պարտությամբ, կրոնական ընդդիմության վտանգն ար-
մատախիլ արվեց ամենածայրահեղ գործողությունների միջոցով: Հե-
տագա 20 տարիների ընթացքում վարչակարգի վերաբերմունքը որոշա-
կիորեն մեղմվեց, սակայն Հաֆեզ ալ-Ասաղի քաղաքականության ընդ-
հանուր ուղեգիծը միշտ էլ մնում էր անփոփոխ՝ բացառել ելույթի դրսևոր-
ման ցանկացած հնարավորություն. «Մահմեդական եղբայրներ» կազ-
մակերպությունն արգելված էր, իսկ իսլամն իր չափավոր դրսևորումնե-
րով կոչված էր ծառայելու պետության, իշխող կուսակցության և երկրի 
նախագահի իշխանության ամրապնդմանը: Իրավիճակի արդյունավետ 
վերահսկողության գրավականն էր այն, որ իշխանությունները մշտա-
պես ընդգծում էին անհրաժեշտության դեպքում կոշտ քայլերի դիմելու ի-
րենց վճռականությունը: 

Հաֆեզ ալ-Ասադի մահից հետո իրավիճակը փոխվեց: 
Այսօր երբեմնի ընդգծված աշխարհիկ սիրիական հասարակությունն 

արագացված տեմպերով իսլամականացվում է: Երկրռւմ ավելի մեծ թափ 
է ստանում մգկիթաշինությունը, իսկ հին մզկիթները մշտապես լիքն են 
լինում աղոթքի ժամերին: Համատարած է դարձել կանանց գլխաշոր 
կրելու սովորույթը: Այս ամենը վերաբերում է Սիրիայի բոլոր քաղաքնե-
րին՝ ներառյալ ւսմենաաշխարհիկը համարվող մայրաքաղաք Դամաս-
կոսը՜: 
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Իսլամականանում է նաև Սիրիայի իշխանական վերնախավը: Այս-
պես, նախագահ Բաշար ալ-Ասադի ճառերում իսլամական հռետորա-
կանության գերն ավել]ւ ընդգծված է դաոնում1: Բարձրաստիճան պաշ-
տոնյաները նույնպես փորձում են ավելի ընդգծել սեփական կրոնավա-
խությունը: Հետաքրքրական է նաև նախկին փոխնախագահ Խւսդդամի 
մահմեդական օրենքների և ավանդույթների ավելի մեծ հարգանքով գոր-
ծելու հրամանագիրը: Իշխանության վերին օղակներում այս ուղղության 
կողմնակիցների առկայության ե մեծ կշռի մասին է վկայում նաև գրող 
Նարիլ Ֆայյադի ձերբակալումը, որի հիմնական «մեղավորությունը» 
նրա' երկրի իսլամականացման մասին ահագանգող հոդվածներն Ւ.ին: 

Երկրի իսլամականացմանը նպաստում է նաև արտաքին գործոնը: 
Սիրիական հասարակությունում, բազմաթիվ այլ իսլամական պետութ-
յունների նման, վերջին տարիներին բավականին տարածված է 
արևմտյան քաղաքակրթական սպառնալիքին դիմակսւյերււ անհրաժեշ-
տության գաղափարը: Իրաքում ամերիկյան քաղաքականության պայ-
մաններում այս չափազանց պարզեցված «քաղաքակրթական բախ-
ման» կոնցեպցիան բավականին արդյունավետ օգտագործվում է իշխա-
նությունների կողմից, հասարակության մոբիլիզացման, հայրենասիրա-
կան զգացմունքների բարձրացման և սեփական իշխանության հեղինա-
կության համար: Վարչակարգն իսլամական բաղադրիչի ընդգծման մի-
ջոցով ստանում է իսլամական աշխարհի գաղափարական աջակցութ-
յունն ԱՄՆ-ի հետ պայքարում և բացի այդ շահում Ւ. երկրի ավելի իսլա-
մականացող բնակչության համակրանքը: Սրանով նաև հնարավոր է լի-
նում խլել նախաձեռնությունն իսլամական խմբերից և հետզհետե ավելի 
ակտիվացող «Մահմեդական եղբայրներ» կազմակերպությունից: 

Իսլամիստական կազմակերպությունները 1980-ականների կեսերից 
գործում են երկրից դուրս: Նրանք բազմաթիվ պառակտումների և ներ-
քին հակասությունների շրջան են անցել և մինչև 2000թ. բավական պա-
սիվ էին: Պատճառը պայքարի շարունակության համար համապատաս-
խան նախապայմանների բացակայությունն էր: Երկրի ներսում նրանք 
չունեին ոչ մի հենարան, իշխանության գփւին ուժեղ, միասնական վար-
չակարգ էր, իսկ հասարակությունը, հոգնած քաղաքացիական պատե-
րազմի տարիների տարածված ահաբեկչությունից, չէր ցանկանում սա-
տարել արմատական իսլամական շարժումներին: Երկրից դուրս նույն-
պես ոչ մի օգնության ակնկալիքներ չկային: Սիրիայի հարևանները շա-
հագրգռված էին երկրի կայունության պահպանման մեջ, իսկ պաղես-
տինյան և լիբանանյան իսլամական խմբավորումները Դամասկոսին դի-
տարկում էին իբրև գործընկեր, որը նրանց զգափ ֆինանսական և կազ-
մակերպչական օգնություն է ցուցաբերում: 

Նոր նախագահի ինագուրացիայից հետո նկատվեց իսլամականների 
որոշակի ակտիվացում: Անմիջապես հանրաքվեից հետո, «Մահմեդա-
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կան եղբայրներ» կազմակերպության նախագահ Ալի Սադրեդդին ալ-
Բայանունին երկրի նոր ղեկավարությանը կոչ արեց արմատական քա-
ղաքական բարեփոխումներ իրականացնել սիրիական հասարակությու-
նամ4: Հետո նոր պայմաններում նոր իշխանությունների նկատմամբ վե-
րաբերմունքի և ընղհանուր ռազմավարության մշակման նպատակով 
2000թ. հոկտեմբերի 19-ին իպամսւկանները հանդիպեցին Վաշինգտո-
նամ: Հանդ1ւպմանը, որը նախագահում էր Ափ Սադրեդդին ալ-Բայանու-
նին, ներկա էին նաև «Մահմեդական եղբայրության» մեկ այլ ֆրակցիա-
յի Սղնան Սաադեդդինի խմբավորման ներկայացուցիչները : Հավանա-
բար. այս հանդիպման ժամանակ որոշում ընդունվեց ՍԱՀ-ի նոր ղեկա-
վարության հետ հարաբերությունների հաստատման վերաբերյալ: Ցան-
կությունն այնքան մեծ էր, որ արվեց արդեն երկրորդ նման առաջարկը, 
այն պայմաններում, երբ հորդսւնանյան Իսլամական գործողության ճա-
կատի միջոցով ուղարկված առաջին դիմումը ոչ մի արձագանքի չարժա-
նացավ Բաշար ալ-Ասւսդի կողմից6: Երկխոսության ևս մեկ փորձ ձեռ-
նարկվեց 2001թ. մայիսին «Քաղաքական գործունեության ազգային 
պատվի պակտի» հռչակումով, որով «Մահմեդական եղբայրները» ճա-
նաչում էին նոր իշխանությունների օրինականությունը և հայտարարում 
էին ժողովրդավարական գործընթացի սատարման մասին7: 

ՍԱՀ կառավարությունն իր հերթին հստակ գիտակցում էր իսլամա-
կան շարժման իրական վտանգը և վարձում էր համապատասխան քայ-
լեր ձեռնարկել: Այսպես, տարբեր բնագավառներում բարեվւոխումներ ի-
րականացնելուց հետո, երիտասարդ նախագահը փորձեց որոշակի փո-
փոխությա ն£եր իրականացնել նաև իսլամական արմատական խմբերի 
հետ հարաբերություններում: 2003թ. դեկտեմբերի վերջին Ազգային ա-
ռաջադիմւսկան ճակատի (ՍԱՃ) տարածաշրջանային կազմակերպութ-
յունների երրորդ համագումարի ժամանակ ճակատի աշխատանքներին 
նոր քաղաքական կուսակցությունների մասնակցության հարցի համա-
տեքստում նորից քննարկվում է իսլամական կուսակցության ստեղծման 
գաղափարը իբրև իսլամական ծայրահեղականության երկընտրանք8: 
Սա հստակ տեղավորվում էր ազգային և իսլամական արժեքների հա-
կադրումից խուսափելու Սիրիայի ղեկավարության քաղաքականության 
մեջ: Մշտապես ընդգծվում է, որ «իսլամական նախագիծը ազգային նա-
խագծի երկընտրանք չէ» և հետևաբար առաջանում է Սիբիայում «օրի-
նականորեն գործող իսլամական կուսացաթյան» ստեղծման «հնարա-
վորթյուն ե անհրաժեշտություն»9: 

Միաժամանակ փորձ կատարվեց նաև հաշտության եզրեր գտնել իս-
լամական ընդդիմության հետ: Այսպես, 2004թ. օգոստոսին ՍԱՀ նախա-
գահի և «Մահմեդական եղբայրների» ներկայացուցիչների միջև շվտւմ-
նեբ կազմակերպվեցին, որոնք պետք է ցույց տային, որ երկիրը «հաղթա-
հարել է 1980-ականների ճգնաժամը և նրա հետևանքները»: Այս հանդի-
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պումնհրի կապակցությամբ Սիրիայի խորհրդարանի պատգամավոր, 
իսլամական հետազոտությունների կենտրոնի նախագահ, իսւամական 
բարեփոխումների կողմնակից Մուհամմադ Հաբբաշը 0 հայտարարեց, 
որ «իսլամական ե ազգային շարժման միջև կապը երբեք այսքան ամուր 
չի եղել»: Կողմերը հստակորեն փորձում էին պայմանավորվածություն-
ներ ձեռք բերել: Այս գործընթացին զուգահեռ ներում շնորհվեց 250 քա-
ղաքական բանտարկյալների, որոնց մեծամասնությունը նախկինում 
«Մահմեդական եղբայրներ» և Իսլամական ազատագրման կուսակցութ-
յան անդամներն էին: Դ ա հնարավորություն տվեց Հաբբաշին հայտա-
րարելու, որ երկրռւմ այլևս չկան քաղբանտարկյալներ. նույնիսկ առա-
ջարկել երկրից հեռացած արմատականներին տրամադրեւ Սիրիա վե-
րադառնալու իրավունք, ինչը ցույց կտա կայունության վերականգնումը 
և վախի մթնոլորտի բացակայությունը: Բանակցությունները, սակայն, ոչ 
մի արդյունք չտվեցին": Ավելին, հարաբերություններն ավելի լարվեցին, 
իսկ երբ Աբդել Հա լ իմ Խադդամը հանդես եկավ նախագահ Բաշարին 
քննադատող հայտարարություններով, «Մահմեդական եղբայրները» ող-
ջունեցին նրա ւսյս հայտարարությունը և սատարեցին նրան՛՜: 

Սիրիական իշխանությունների և ընդդիմության այսպիսի կտրուկ օ-
տարման և շփումների անհնարինության գաղտնիքը հավանաբար իսլա-
մականների մեծ ներուժի և կառավարության կողմից դրա հստակ գի-
տակցման մեջ է: Աշխարհիկ ընդդիմության տկարությունը թույլ է տափս 
Բաշար ալ-Ասադին իրեն հանգիստ զգւսլ13: Իսլամական ընդդիմությանը 
դիտարկվում է իբրև գործող իշխանությունների միակ հնարավոր եր-
կընտրանքը, և այս պայմաններում բնավ էլ զարմանալի չէ սիրիական 
իշխանությունների կոշտ դիրքորոշումը նրա հանդեպ: Իշխանություննե-
րի վերաբերմունքի մասին է վկայում, օրինակ, 2005թ. մայիսի 24-ին 
«Դամասկոսյան գարնան» ժամանակ բացված քաղաքական սալոննե-
րից վերջինի՝ Աթթասիի ակումբի փակումը և ութ անդամների ձերբակա-
լումը: Իշխանությունները բավական հանդուրժող էին ակումբի գործու-
նեության նկատմամբ, նույնիսկ, երբ այնտեղ կազմակերպվում էին հան-
դիպումներ ընդդիմադիր գործիչների հետ և հնչում էր քննադատություն 
երկրի ղեկավարության նկատմամբ: Սակայն, երբ այս ակումբում ըն-
թերցվեց Ափ Սադրեդդին Բայանունիի հրապարակային հայտարարութ-
յունը, իշխանությունները կտրուկ միջոցների դիմեցին14: Փաստորեն, իշ-
խանությունները պատրաստ էին որոշակի քաղաքական ազատություն-
ների, քանի դեռ դրանք չեն առնչվում իսլամականներին: 

Սիրիական իշխանություններն այսօր հասկանում են, որ ստիպված 
են քաղաքական նկատառումներով որոշակիորեն շահարկել իսլամա-
կան գործոնը և շատ դեպքերում սեփական նպատակներով օգտագործել 
իսլամականներին, սակայն նաև հստակ գիտակցում են դրա վտանգը և 
վերջիններիս վերահսկողությունից դուրս գալու հնարավորությունը: 
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Դրա օրինակ կարոդ են ծառայել ոտբսւթօրյա աղոթքները, որոնք օգ-
տագործվում են իշխանությունների սեփական քաղաքականության գա-
ղափարական հիմնավորման համար, սակայն շատ հաճախ դրանք 
ԱՍՆ քաղաքականության քննադատության հետ մեկտեղ իսլամիստա-
կան քարոզչություն են իրականացնում, հայտարարելով, որ իսլամն է 
բոլոր խնդիրների միակ լուծումը, ինչը բառացիորեն կրկնում Է «Մահմե-
դական եղբայրների» կարգախոսը15: 

SUREN MANUKYAN 
(IOS) 

ISLAMIC MOVEMENT IN SYRIA IN 2000-2005 

Syria's Muslim Broihcrhood - banned for nearly 25 years - has been increasingly 
vocal rcccntly in its criticism of the regime of President Bashar Assad. For example, it 
demanded the organization of free elections, cancellation of the state of emergency 
and dismantlement of special courts, warning lhat the ruling Baath Party would bear 
"sole responsibility" for the damage the country suffered if it failed to heed this call. 

The Brotherhood's increasingly aggressive stancc, coupled with developments in 
Lebanon and reports that the U.S. has he!d talks with Syrian opposition figures, has 
led speculation as to whether Assad will survive the current tumult. 

The Brotherhood's statements were noteworthy in that they appeared to represent 
a shift in their approach during the past years, where they focused on engagement 
with the regime. When Bashar Assad took office in 2000, for example, the 
Brotherhood took steps to reach out to the new president. In May 2001, the group 
prepared a "National Honor Pact", accepting the democratic process and, for the first 
time, recognizing the regime's legitimacy. 

The move appeared to pay off: In 2004, senior Syrian officials, including Assad, 
met with leaders who had ties to the Brotherhood. As Muhammad Habash, a Syrian 
parliamentarian, put it: "The commonalities between the Islamic movements and [the] 
national movement are stronger than at any time before". The signs were so 
promising, in fact, that this newspaper ran an article in May 2004 titled "Damascus, 
Brotherhood set to reconcile?". In the end, however, the negotiations appeared to 
fizzle, bringing the two sides no closer together. 
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ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ 
(ՀՑԹԻ) 

ԱՐԱԲՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ ՍԻՐԻԱՑՈՒՄ 
ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՀԱՑ ՈՐԲԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 

1915թ. Հայոց ցեղասպանությունից մազապուրծ հայ տարագիրների 
հարյուրավոր քարավաններ հայտնվեցին սիրիականան անապատում, 
որոնց օգնության ձեռք մեկնեց սիրիացի արաբ ժողովուրդը: Թուրքական 
իշխանությունները համոզված էին, որ արաբական անապատներում 
հայտնված հայ ժողովրդի բեկորներին դանդաղ և տանջալից վախճան է 
սպասվում սովի ե հիվանդությունների պատճառով, ինչին պետք է «ա-
ջակցեին» իսլամադավան արաբները: 1915թ. սեպտեմբերի 9-ի Թալեա-
թի հեռագիր հրամանում, որն ուղղված էր Հալեպի կուսակալին, ասվում 
էր. «Հալեպից հեռացրեք կանանց, երեխաներին...թույլ մի տվեք, որ 
նրանց պաշտպանի տեդի ժողովուրդը...»1: Ակնհայտ է, որ թուրքական 
կառավարութունը սկզբից եեթ քաջատեղյակ է եղել արաբների՝ հայ տա-
րւսգիրների նկատմամբ ունեցած բարյացակամ վերաբերմունքին: 

Հայ տարագիրների անվտանգության և բարօրության տեսանկյունից 
բացառիկ կարևոր նշանակություն ունի Մեքքայի շերիֆ և էմիր Հուսհյն 
իբն Ալիի 1917թ. օրենքի ուժ ունեցող հայտնի պատգամը, որ կոչ էր ա-
նում. « ... օգնեք Յակոբյան հայ համայնքի զավակներին, որոնք 
գտնվում են ձեր կողմերում՝ լուծելով նրանց խնդիրները, պաշտպանելով 
նրանց, ինչպես կպաշտպանեք ինքներդ ձեզ, ձեր հարստությունը և զա-
վակներին, օժանդակեք նրանց ամեն ինչում, թե ճամփորդության ժամա-
նակ, թե ձեզ մոտ իջևանելիս, քանի որ նրանք իսլամադավանների հովա-
նավորության տակ են»2 : 

Շերիֆի հրամանը ճշտորեն սկսեց իրականացնել նրա որդին՝ Ֆեյ-
սսւլը Աիրիայում իր կառավարության տարիներին (1918-1920թթ.) վար-
ձում էր կարգավորել տեդի բազմահազարանոց հայ գաղթականների 
բնակեցման հարցը: Ն ա հետամուտ էր ազգային փոքրամասնություննե-
րին սիրաշահելու քաղաքականությանը՝ ձգտելով հետագայում ծառա-
յեցնել այն ֆրանսիացիների դեմ պայքարում: 

1919թ. հունվարի կեսերին Փարիզում էմիր Ֆեյսսդը, ընդունելով Ազ-
գային պատվիրակության ղեկավար Պողոս Նուբար փաշային, նրա հետ 
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քննարկեց Սիրիայի, Լիբանանի, Պաղեստինի, Իրաքի հայ գաղթակա-
նության վիճակը բարելավելու խնդիրը ե հայ-ւսրաբական համագոր-
ծակցության հետ կապված հարցեր: Փարիգի Հայ ագգային պատվիրա-
կությունն այդ աոթիվ Ֆեյսափ տրամադրությանը հանձնեց Մանչեստրի 
ե Մւսրսելի հայ գաղթօջախների նվիրատվություննեւտվ գոյացած ավելի 
քան 150 կգ. ոսկին, որն օգտագործվելու էր Դամասկոսի ե Հալեպի հայ 
տարագիրներին սնունդ, բուժօգնություն տրամադրելու համար: Ֆեյսւպը 
Փարիզից հեոագյտվ կարգադրեց համասիրիական կառավարության ղե-
կավար Ալի Ռիգա աո-Ռիկաբիին՝ «հնարավոր բոլոր միջոցները ձեռք 
առնել՝ բարելավելու հայ տարագիրների կացությունը»: Մեկ այլ հեռագ-
րով նա կարգադրեց վերջինիս՝ «հայտնաբերել արաբների մոտ և աշի-
րաթներում գտնվող հայ որբերին, աղջիկներին ե կանանց ու հանձնել 
հայկական ներկայացուցչական մւպւմիններին»3: 

Տարագիրների մեջ ամենածանրը թերես հայ որբերի վիճակն էր, ե 
պատահական չէ, որ ի կատարումն Ֆեյսալի հիշյալ կարգադրության, 
տեղական իշխանությունները սկսեցին աջակցել Դեր Զորում, Ո-աքքա-
յում, Ռաս ալ-Այնում ե այլ վայրերում գործող որբահավաքի մարմիննե-
րին, որոնց հիմնական խնդիրը անապատի զանազան վայրերում 
հայտնված որբերին, աղջիկներին ու այրիներին հավաքելն ու Հսղեպ ու-
ղստկելն էր: 

1919թ. հունիսի 2-ին՝ Սիրիական կոնգրեսի գումարման նախօրեին, 
Ֆեյսսղը Հալեպում այցելեց տարբեր համայնքների կենտրոններ, այդ 
թվում Հայոց առաջնորդարան, որտեղ կայացած հանդիպման ընթաց-
քում քննարկվեց նաև հայ որբերի խնդիրը: Հալեպում Ֆեյսալն այցելեց 
նաև հայ-ֆրանսիական որբանոց ե նվիրատվություն արեց որբանոցին: 
Հալեպի հայ գաղթականության առաջնորդների խնդրանքին ընդառա-
ջելով՝ Ֆեյսւպը կարգադրեց խստագույն պատիժների ենթարկել հայ 
կանանց ու երեխաներին չվերադարձնողներին, նույնիսկ «նիքյւսհով» 
(պաշտոնական-կրոնական ամուսնությամբ) ամուսնացածներին, որոնք 
հայտնաբերվելու դեպքում 15 օրից մինչև մեկ ամիս չեզոք կազմակեր-
պությունների մոտ մնալուց հետո պետք է տեղեկացնեին՝ ցանկանում են 
վերադառնալ հայկական շրջանակներ, թե՝ ոչ: 

Հայերին վերադարձնելու բազմաթիվ հայտարարություններ տպագր-
վեցին նաև թերթերում: 1919թ. հունիսի վերջերին Հալեպում հրատարկ-
վող «Կխիկիսւ» լրագիրը հաղորդում էր, որ հայ կանանց, աղջիկների, ե-
րեխաների հավաքման գործը լայն թափ էր ստացել: Գրեթե ամեն օր 
Հալեպ էին ժամանում շրջակա քաղաքներից, գյուղերից և վրաններից ե-
կող մեծ ու վտքբ խմբեր: Հայ տարագիրների քարավանների գլխավոր 
հանգրվանը Հալեպ և Դամասկոս քաղաքներն ու նրանց մերձակա 
շրջաններն էին: Հալեպում որբանոցներ բացվեցին նաև մի շարք հրկրնե-
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յւի հյուպատոսությունների ե միսիոներական տարբեր հաստատություն-
ների ջանքերու], իսկ Դամասկոասմ որբանոց բացվեց ՀԲԸՄջանքերով: 

Արաբ ժողովրդի օգնությունը չէր սահմանավւակվում պաշտոնական 
շրջանակներով: Աոանձին անհատներ ես, թե' աշխարհիկ և թե' հոգևո-
րական, օգնության և ապաստան են տրամադրել հայ որբերին: Նրան-
ցից է Ո-աքքսւյի աշիրաթի առաջնորդ շեյխ Ֆեդի Ալ Ֆուագը, որն այդ 
տարիներին եղել է «աքսորի հսկիչ»: Նրա որդու՜ Մուհամմադ Ամին Ֆո-
ււսզի խոսքերով՝ հայրը նահանգի ամենաագդեցիկ մարդկանցից մեկն 
էր և մեծապես օգնել է հայերին: Վերջինիս ընդարձակ տանը մոտ 50 
հայ որբեր էին ապրում, որոնց մասին նա հոգ էր տանում և հովանավո-
րում4: 

Հսդեպցի բժիշկ Մուստաֆա Ջելեբին 1914թ. Բիթլիսում զինվորական 
ծառայության մեջ էր և աշխատում էր տեղի զինվորական հիվանդանո-
ցում: Տեսնելով Բիթլիսի բնակչության հանդեպ 1915թ. կիրառված դա-
ժանությունները՝ նա հավաքում է քաղաքի վաղոցներում իրեն հանդի-
պած մոտ 40 որբ աղջիկների ու դեռատի կանանց և որպես աշխատող-
ներ տանում իր հիվանդանոցը: 

Հայ որբերի մեկ այլ հովանավոր էր հալեպցի Աբդ ալ-Ղանի ալ-Ջուդ-
դին, որը 1915թ. թուրքական բանակում զինվորական ծառայության մեջ 
էր: Թուրքական իշխանությունները նրան էին վստահել հայ տարագիր-
ների քարավաններից մեկի՝ Սիրիական անապատ ուղեկցման և 
բնաջնջման գործը: Սակայն մարդասիրությունը նրան թույլ չի տափս ի-
րագոբծել ոճրագործությունը: Նրան հաջողվում է փրկել հարյուրավոր 
հայ ընտանիքների : 

Արաբ կրոնավոր, շեյխ Աբդալլահ Մուսային չորս ամսվա ընթացքում 
Համա քաղաքում հայկական որբանոց հիմնեց՝ իր վրա վերցնելով ծախ-
սերի հետ կապված ողջ դժվարությունները6: Բացի այդ նա օգնության 
ձեռք է մեկնել Եգիպտոսում 1915թ. ապաստանած մուսալեռցի հայ գաղ-
թականներին: 

Տարագրության շրջանում Սիրիայում շատ հայ որբեր նաև հավա-
տափոխ են եղել: Չնայած որբահավաք կազմակերպելու և հայերին ազ-
գային հաստատություններին վերադարձնելու Ֆեյսալի քաղաքակա-
նությանը, բազմաթիվ հայեր, համակերպված նոր իրողություններին և 
չունենալով այլընտրանք, չէին ցանականում փոխել նոր՝ արաբական 
միջավայրը: 

Սիրիական անապատի մի շարք աշիրաթներ, հատկապես Անագե, 
Շամմար, Ղամմաբ, Թայի, Ռաքքար, մեծ դեր են ունեցել հայ որբերին 
օգնելու գործում: Նրանք որդեգրում էին հայ որբերին՝ անգամ ստանց 
կրոնավտխության պայմանի, չնայած որ նրանց մի զգալի հատվածը, 
այնուամենայնիվ, արաբացավ: Քաղդեական ծագումով մի եպիսկոպոս, 
որը իբրև շեյխ ծպտվել է Միբիական անապատի վրանաբնակների մոտ, 
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գրում է, որ Շամմար ցեղի մարդկանց մոտ ծառայության հն վերցվել 
2000 հայեր: Երեխաները թլպատված էին և կրում էին մահմեդական ա-
նուններ, իսկ ցեղասպանության ականատես և վերապրող Լեոն Մերոպը 
վկայում է, որ Անագե ե Շամմար ցեղախմբերի մոտ 5000-ից ավելի հայ-
բեդվիններ են ապրել7: 

Սիրիական անապատում որբահավաք էր կազմակերպել նաև թուր-
քական կառավարությունը, որը միայն մի նպատակ էր հետապնդում՝ 
հայ որբերի թրքացումն ու ազգափոխությունը: Այն հետևողականորեն ի-
րականացվել է Սիրիայում գործող որոշ որբանոցներում, որոնք գտնվել 
են Օսմանյան կայսրության հոգածության ներքո: Թրքացած երեխանե-
րը մեհդեդի էին կոչվում և որբանոցներում նրանց նկատմամբ հատուկ 
հսկողություն էր սահմանված: 

Արաբ ժողովրդի ցուցաբերած անգնահատելի օգնությունը փրկել է 
տասնյակ հազարավոր հայ որբերի կյանքը և որոշ չափով կանխել 
նրանց դավանափոխության գործընթացը: 

Ամփոփելով հայ որբերի թեման, տեղին է մեջբերել սիրիացի պատ-
մաբան Նայիմ ալ-Ցաֆիի հետևյալ խոսքերը, «...արաբներն ապաստան 
տվեցին հայ որբերին, այրիներին, տարագիրներին.. .Նրանք մարդկա-
յին վերաբերմունք ցուցաբերեցին հակառակ թուրքական կառավարութ-
յան հսկողությանը՝ ելնելով իրենց խղճի թելադրանքից: Նրանք իրենց 
սրտերն ու դռները բացեցին բոլոր հայերի առջև, ովքեր դրա կարիքն ու-
նեին»11: 

NARINE MARGARYAN 
(MIAG) 

THE ARABS' STANCE ON ARMENIAN ORPHANS FOUND IN SYRIA 

After the Armenian genocide in 1915 Armenian deportees were found in the 
Syrian Desert. There they received the assistance of Syrian Arab people. The evidence 
of good will of latter is the call of Meqqa Emir and Sherif Huseyn Ibn Ali in 1917 to 
protect and assist the Armenian deportees. -Under the conditions of policy of 
Genocide, implemented by the Turkish government, the Armenian orphans were in 
very lamentable situation. The work of orphan collecting began; orphanages were 
founded in the main centers of caravans. Hussein's son Feysal had a great role in this 
work. He urged all local bodies to found the orphans, which were in Arab families and 
handle them to the representatives of Armenian organizations. The assistance of Arab 
people didn't confine only in official frames. Many persons assisted and gave a 
heaven to the Armenian orphans. (The Raqqa's Ashira leader Fedi AI Fuaz, Mustafa 
Jelebi, Abd al Ghani al Juddi). The religious leader Abdullah Musi founded an 
orphanage in Hama. Many Armenian orphans became apostates. Leaving with Arabs, 
they gradually accepted the Arab's lifestyle. Summarizing we can conclude that Arabs 
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showed humanistic stance toward the Armenian orphans otherwise the latter would 
not survive. 
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1. Ատոնյան Ա, Սնծ ոճիրը, Եր, 1990, էջ 36: 
2. Նայիմ ալ-Ցաֆի, Հայոց ցեղասպանությունը և արաբական հասարակական 

կարծիքի դիրքորոշումը, Լաթակիա, 1992, էջ 68 (արաբերեն): 
3. «Աթ-Թակադդում» հալեպյան թերթի վավերագիր էջերը հայերի ն արաբների 

վիճակի մասին Օսմանյան պետության մեջ ու Սիրիայում, Դամասկոս, էջ 
321 (արաբերեն): 
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6. Սւսլիհ Զահր ադ-Դին, Արաբների անկեղծությունն ու հայերի երախտագի-

տությունը, Բեյրութ, 2000, էջ 245 (արաբերեն): 
7. Ագատյան Լ , Հայ որբերը Սնծ Եղեռնի, Լոս Անջելես, 1999, էջ 227: 
8. Նայիմ ալ-Յաֆի, Հայոց ցեղասպանությունը և արաբական հասարակական 

կարծիքի դիրքորոշումը, Լաթակիա, 1992, էջ 76 (արաբերեն): 
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ՅԱՐԱԼՅԱՆ Ո-ՈհԴԻԿ 
(ԵՊՀ) 

ԿԱՍՊԻՑ ԾՈՎԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ 
ԽՆԴԻՐԸ 

Նախքան Կասպիցի իրավական կարգավիճակի մասին խոսելը, 
անհրաժեշտ է անդրադառնալ նրա տարբեր որակումներին՛ որպես 
«լիճ», «ծով», «փակ փճ», «փակ ծով»: Թեպետ վերջին ձևակերպումը 
դուրս է մնացել միջագգւսյին ծովային իրավունքի կոնվենցիաներից 
(1958թ. ժ-նեի և 1982թ. ծովային կոնվենցիաներ), սակայն չի կարոդ ան-
տեսվել նրա առկայությունն օրակարգում, մանավանդ, որ կան ծանրակ-
շիռ պատճառներ Կասպիցը փակ ծով համարելու համար, այն չունի ելք 
դեպի ծովեր և օվկիանոսներ, իսկ չափսերը հեռու են փճ կոչվելու հա-
վակնությունից՝ շրջապատված փնելով մի շարք պետություններով (մա-
կերեսը կազմում է 378000ք.կմ): 

«Փակ ծ ո վ » ֊ ի գաղափարն առաջին անգամ Երկրորդ համաշ-
խարհային պատերազմից հետո ասպարեզ իջավ Խորհրդային իրավա-
գետների կողմից1, նպատակն էր՝ սահմանափակել մրցակից երկրների 
նավերի մուտքը Սև ծով: 1956թ. Խորհրդային մասնագետները փակ ծո-
վերը բաժանեցին երեք խմբի. 

1. ծով, որ կապված չէ այլ ծովերի հետ, շրջապատված է երկու 
կամ ավելի երկրներով (Կասպից ծով) 

2. ծով, որ մեկ կամ մի քանի նեղուցներով կապված է այլ ծովերի 
հետ, կարգավիճակը սահմանվում է միջազգային կոնվենցիայով, շրջա-
պատված է սահմանափակ քանակությամբ երկրներով (Բալթիկ և Սև 
ծովեր) 

3. ծով, որ շրջապատված է երկու, կամ ավեփ երկրներով, սակայն 
կարգավիճակը չի սահմանվում միջազգային կոնվենցիայով (ճապոնա-
կան ծով): 

Վերոհիշյալ երեք տարբերակների միջև ընդհանուրն այն է, որ 
համաշխարհային ծովային ուղիները շրջանցում են այդ ծովերը՝ անօրի-
նական դարձնելով ոչ տարածաշրջանային պետությունների միջամ-
տությունը փակ ծովերին վերաբերող խնդիրներին: 
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«Ծով», «փճ» ե «փակ փճ» համարվում են այն ջրատւսրածութ-
յունները, որոնք ընդգրկում են ցամաքի որոշակի սահմանափակ տա-
րածք ե շրջապատված են երկու կամ ավելի պետություններով: Ըստ մի-
ջազգային իրավունքի' դրանք ներքին ջրեր են, ե ափամերձ հրկրներն ի-
րենց ինքնիշխանության շրջանակները որոշում են միմյանց հետ պայ-
մանագրեր կնքելով (1982թ. կոնվենցիա, 123-րդ հոդված): Փակ ծովերի 
վերաբերյալ վերջնական սահմանում գոյություն չունի, ինչն էլ մեբձ-
կասպյան երկրների միջև տարաձայնությունների պատճառ է հանդիսա-
նամ՝ բարդացնելով Կասպից ծովի իրավական կարգավիճակի որոշման 
խնդիրը: 

Խորհրդային միության փլուզումը պատճառ հանդիսացավ լուրջ աշ-
խսւրհաքաղաքական տեղաշարժերի, որի դրսևորումներից է Արևմուտք-
Արևելք հակամարտության տեղափոխությունը Միջերկրական ծովի 
արևելյան ափերից դեպի Կասպից ծով2: Առաջ են մղվում մի կողմից 
ԱՄՆ և ՆԱՏՕ, մյուս կողմից՝ Ռուսաստանի դաշնության (ՌԴ) և Իրանի 
իսլամական հանրապետության (ԻԻՀ) շահերը: 

Այս խմբավորումները թեպետ պայմանականորեն բաժանվել են եր-
կու հակադիր ուժերի, սակայն միևնույն ժամանակ չեն կորցրել միմյանց 
նկատմամբ մրցակցության զգոնությունը: 

ՌԴ-ը և ԻԻՀ-ը, լինելով սեփական տարածաշրջանային գործընթաց-
ների անմիջական մասնակիցներ և Կասպիցի տերեր3, կարող՝ են վտխ-
զիջումների միջոցով գալ ընդհանուր գաղափարի Կասպյան հիմնահար-
ցում՛ առաջնահերթությունը տալով հարցի քաղաքական կողմին (հիշեց-
նենք, որ 1995թ. ԻԻՀ նավթի նախարար Ղոլամ Ռեզա Աղագադեն հայ-
տարարեց, որ «Կասպից ծովի հարցում Իրանն առաջնորդվելու է տնտե-
սական նպատակահարմարությամբ, ոչ թե քաղաքական կողմնորոշ-
մամբ»: Սա նշանակում էր, որ Իրանի իսլամական հանրապետությունը 
տնտեսապես շահավետ պայմանների դեպքում կհրաժարվի Ռ-Դ համա-
գործակցությունից): 

Արևմուտքը լուրջ քաղաքական նպատակներ է հետապնդում աշ-
խարհագրական նպաստավոր դիրք գրավող Կասպյան տարածաշրջա-
նում՝ շեշտադրումը կատարելով բնական հարստությունների յուրացման 
և շահագործման վրա: Նրա քաղաքական նպատակները կարող են 
խախտել ծովի բնապահպանական համակարգը4, եթե չասենք ավելին՝ 
կործանել այն. ծովի նավթօջախնհրի՝ անգամ կանոնավոր շահագործու-
մը չի վերացնում նրա աղտոտման վտանգը: 50տ նավթի ներհոսքը ծովի 
հյուսիսային հատված, որտեղ ջրի խորությունը 20մ է (հարավում խո-
րությունը մինչև 1025մ է), մահացու ազդեցություն կունենա կենդանի 
մարմինների վրա: 

Արևմտյան նավթային ընկերություններին, որոնք գործում են սեփա-
կան տարածաշրջանից դուրս, դժվար թե մտահոգհն այդ կարգի խնդիր-
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ները: Այդ իսկ պատճառով նախընտրելի են ծովի իրավական կարգավի-
ճակի լուծման այն տարբերակները, պանք բխում են սեփականատիրոջ 
իրավասությունից, դրանով տարածաշրջանի զարգացման առավել կա-
յուն նախադրյալներ կստեղծվեն: 

RUDIK YARALIAN 
(YSU) 

THE PROBLEM OF LEGAL STATUS OF THE CASPIAN SEA 

At first it is necessary to have a notion about the seas, lakes and closed lakes for 
discussing the problem of the legal status of the Caspian Sea. The concept "of the 
closed sea" has not been included in the right of the international sea conventions 
though the Caspian Sea is actuaUy possible to be considered as the closed sea - it is 
not connected to other seas and oceans and its sizes are great enough. 

The acceptance of the concept "of the closed sea" will neutralize the political aims 
of the West in this region and will help to avoid ecological crisis by creating more 
stable conditions for development of the Caspian region. 

Ö ԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Daryaye Mazandaran, Iraj Afshar, Tehran, 2002 (պարսկերեն): 
2. Дарабади П, Каспийский регион в современной геополитике, Центральная 

Азия и Кавказ, 3 (27), Швеция, 2003. 
3. Ս. Հարությունյան, Կասպյան թնջուկը և Իրանը, Հանրապետական, թիվ 6, 

2003: 
4. Кляпиов В.М., Экологические проблемы Каспийского Бассейна. Новая 

Евразия: Россия и страны Ближнего зарубежья, М, 2002. 
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ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԱՐԱՍ՜ 
(Հ«) 

ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՏԱԲՈՒԻ ՆԱՀԱՆՋԻ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ 

Եվրամիության անդամակցության գործընթացի պայմաններում 
հատկապես վերջին տարիներին նկատելի է Թուրքիայում տաբուների՝ 
որոշ ազգային թեմաներում հարուցված պետական արգելների աստի-
ճանական նահանջի միտում: Սա աոնչվում է մասնավորապես քրդա-
կան խնդրին, Թուրքիայում ազգային փոքրամասնությունների իրա-
վունքների թեմային, ինչպես նաեւ Հայոց Եղեռնի հարցին: Թուրքական 
պետությունը շարունակում է մերժողական քաղաքականությունը Հայոց 
ցեղասպանության խնդրում, բայց գիտական շյւջանակներում եւ մամու-
լում աստիճանաբար առավել լսելի են դառնում ազատական, օբյեկտիվ 
դիրքորոշումները Հայոց ցեղասպանության հարցում պետական հե-
տապնդումները նախկինի համեմատ տեդի են տվել: «Հայկական տա-
բուն նահանջում է» խորագրով իր վերջին մենագրության մեջ թուրք սո-
ցիոլոգ Թաներ Աքչամը նկատում է. «Հասարակությունն ասես սկսել է 
հետաքրքրվել իր խնդիրներով, Հայկական հարցի շուրջ մամուլով եւ գի-
տական շրջանակներում աննախադեպ ողջամտությամբ քննարկումներ 
են անցկացվում»1: 

Թ. Աքչամն արձանագրել է Թուրքիայում հայկական տաբուի նա-
հանջը դեռեւս 2000թ.: Անցնող տարիների կտրվածքով եւս կարելի է ար-
ձանագրել տաբուի հետընթաց, այսինքն Թուրքիայում Հայոց Եղեռնի 
հարցում պետական արգելքի նահանջը ստացել է շարունակական 
բնույթ, ինչը վկայում է, որ գործընթացն առավել հիմնավոր է դառնում: 

Թուրք աշխարհահռչակ արձակագիր Օրհան Փամուքը եւս 2005թ. 
նոյեմբերին հայտարարել էր, թե «վերջին շրջանում Հայկական հարցը 
Թուրքիայում աստիճանաբար դառնում է հասարակական բաց քննարկ-
ման առարկա»2: Նույն թեմայով ամերիկյան «Քրիսչընզ սայնս մոնի-
ստը» հանդեսը մեջբերում է պոլսահայ «Ակոս» շաբաթաթերթի գլխավոր 
խմբագիր Հրանա Դինքի խոսքը. «Աստիճանաբար սկսում ենք հարցնել, 
թե ինչ է տեղի ունեցել հայերի հետ: Այժմ եկել է դա հասկանալու ժամա-
նակը»3: Հրապարակախոս Յիգսղ Շլեյֆերը նշում է. «Ս]ւնչեւ վերջերս 
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թուրքական պետությունը կարող էր ազատորեն հրապարակել պաշտո-
նական տեսակետը նշված հարցերի շուրջ: Բայց, ըստ դիտորդների, գե-
րազանցապես ԵՄ ճնշումների պայմաններում իրականացվող ժողովր-
դավարական բարեփոխումները ավելի լայն դաշտ են ապահովում այս 
հարցում հասարակության համար ազատ քննարկումներ կազմակերպե-
լու հարցում»4: 

Տաբուի նահանջին նպաստող առաջնային գործոն Է եվրաինտեգր-
ման գործընթացում թուրքական կողմին եվրոպական տարբեր ատյան-
ներից, հասարակական-քաղաքական, մտավորական շրջանակներից 
առաջադրվող ժալովրդավարացման պահանջը: Մեկ աղ իրողություն, ո-
րը եւս կարծում ենք անհրաժեշտ Է կարհտրել. բուն Թուրքիայի ներսում 
հանուն ժոդովյւդավարացման, այդ շրջանագծում նաեւ հայկական տա-
բուի վերացման նպատակով տարվող որոշակի աշխատանքն է, որ պե-
տական ճնշումների մասնակի թուլացման պայմանում առավել նկատելի 
Է դարձել: 

Հայոց Եղեռնի հարցում տաբուի նահանջի թերեւս ամենանշանակա-
լի իրողություն կարող Է համարվել նախորդ տարվա սեպտեմբերի 23-24-
ը Ստամբուփ «Բիլգի» համալսարանում Հայոց Եղեռնի թեմայով գիտա-
ժողովը, որի ընթացքռւմ արձանագրվեցին գերազանցապես օբյեկտիվ 
դիրքորոշումներ, իսկ Գերմանիայի Բոխում քաղաքի «Ռուհբ» համալ-
սարանի պատմության պրոֆեսոր, ազգությամբ թուրք Ֆիքրեթ Ադաները 
կատարվածը հստակ բնորոշեց որպես «ցեղասպանություն»5 : Թուրքիա-
յի ակադեմիական կյանքում այս գիտաժողովը եզակի Էր իր բնույթով, 
սակայն դրա մասնակից արտասահմանում ինչպես նաեւ բուն Թուրքիա-
յում բնակվող պատմաբանները ավելի վաղ եւս արտահայտվել Էին Մեծ 
Եղեռնի վերաբերյալ: Մասնավորապես Ստամբուփ «Սաբանջը» համալ-
սարանի պրոֆեսոր Հափլ Բերքթայը, անդրադառնալով թուրք արձակա-
գիր Փամուքի հայտնի հայտարարությանն այն մասին, որ «Թուրքիա-
յում ժամանակին սպանվել են 1 միլիոն հայ եւ 30 հազար քուրդ» նշել Է. 
«1915-1916թթ. գուցե 800 հագար հայ Է սպանվել, գուցե՝ 1 միլիոն: Երբ 
նախկինում, որպես պատմաբան, այդ մասին հայտարարում Էի, ինչպես 
Փամուքն այս օրերին, ես եւս ենթարկվում Էի ազգայնամոլների հարձա-
կումներին» : Իսկ «Բիլգի» համալսարանից գրականագիտության պրո-
ֆեսոր Մուբաթ Բելգեն հարցազրույցներից մեկում նշել Էր, որ «1915թ. 
տեղի ունեցածը համահունչ Է ՄԱԿ-ի ցեղասպանության մասին կոնվեն-
ցիային» 7 : 

Աննախադեպ կարելի Է համարել Թուրքիայի մարդու իրավունքների 
պաշտպանության կազմակերպության հայտարարությունը 2005թ. ապ-
րիլի 24-ին: «90 տարի առաջ այս օրը Օսմանյան կայսրության վերջին 
ժամանակաշրջանի երիտթուրքական կառավարությունը Ստամբռւլում 
լայնածավալ ձերբակալություններ սկսեց: Ձերբակալվածները Գլխա-
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վոր շտաբի կամ նախարարությունների տեղեկատվական կայքերում 
բնորոշվում են որպես «հայ կոմիտաջիներ»: Մինչդեռ նրանց զգալի մա-
սը հայ հասարակության ընտրյալ մտավորականներն էին՝ պատգամա-
վորներ, գրողներ, բանաստեղծներ, երաժիշտ, արվեստագետ, բժիշկ, 
փաստաբան: Մենք որպես մարդու իրավունքների պաշտպաններ պա-
հանջում ենք հրաժարվել ֆաշիստական արշավներից, «ցեղասպանութ-
յան» բառի շուրջ առկա հակաժռղովրդավարական օրենսդիր սահմա-
նափակումներից. Քրեական օրենսգրքի 305-րդ հոդվածի Հայոց ցեղաս-
պանության վերաբերյալ մասից, որը խոչընդոտում Է պատմության հետ 
առերեսումը», ասված էր տեքստում : Հայտարարությանը սատարել էր 
գերազանցապես Թուրքիայի քրդերից բաղկացած «Դեմոկրատ ժողովր-
դի» կուսակցությունը: Նշված կառույցը գգափ տեղ ունի երկրի արեւել-
յան շրջանների տեղական ինքնակառավարման մարմիններում: Կարելի 
է որոշակի վերապահումով ասել, որ հանրապետական Թուրքիայի 
պատմության մեջ առաջին անգամ Հայոց ցեղասպանության փաստը 
ստացավ նաեւ քաղաքական օբյեկտիվ գնահատական: 

Հայկական տաբուի նահանջի գործում կարծում ենք կարեւոր են 
նաեւ երկրի ւյւատվամիջոցներում ժամանակ առ ժամանակ լույս տեսնող 
ազատական հոդվածները: Այս իմաստով զգալի աշխատանք է տանում 
«Ռաղիկալ» օրսւթերթր: Այստեղ են հոդվածներ հրապարակում Մուրադ 
Բեւգեն. էրոլ Քաթըրջըօղլուն, Իսմեթ Բերքսւնը, որ նաեւ «Ռադիկալ» օ-
րաթերթի խմբագիրն է: 

Հայտնի է, որ Թուրքիայում դատական կարգով հետապնդվում էին 5 
ւրագրողներ վերոնշյսղ «Բիլգի» համալսարանի գիտւսժողովի հանդեպ 
թուրքական պետական դիրքորոշումը քննադատելու պատճառով: Պետք 
է նշել, որ 5 ւրագրողներից 4-ն աշխատում են «Ռադիկալ» օրաթերթում: 
2006թ. փետրվարի 12-ից սկսած՜ թերթը հրատարակեց «91 ամյա ա-
ռեղծվածը. Հայկական հարց» խորագրով Մեծ Եղեռնի վերաբերյալ թեր 
եւ դեմ տեսակետներ արտահայտող հարցազրույցների շարք: Ընդհա-
նուր թվով 7 հրապարակումների 14 հարցազյտւյցներից 11-ում, «ցեղաս-
պանություն» բառեզրի ուղղակի կիրառումից խուսափելու հետ մեկտեղ, 
ներկայացվեց Հայոց Եղեռնը հաստատող տեսակետ (Հսդիլ Բերքթայ, 
Հրւսնտ Դինք, էրդողան Այդըն, Բասքըն Օրան, Մասիս Քյուրքչյուգիլ, 
Այհան Աքթար, Այշե Հյուր, Թաներ Աքչամ, Դիլեք Զափթչըօղլու, Օսման 
Քյսքեր, Ֆուաթ Դյունդար) եւ միայն 2-ը՝ դեմ (Յոստւֆ Հալաչօղլու, 
Թուրքքայա Աթաօվ), իսկ կարսեցի Ֆաիք Բուլութը միջանկյալ դ1ւրք 
զբաղեցրեց9: 

Հոդվածաշւսրում նաեւ պոլսահայ համայնքի ներկայացուցիչները 
արծարծում էին իրենց հիմնախնդիրների մասին, մասնավորապես պոլ-
սահայ Լեդա Սերմերը պատմում է, որ մորական կողմը լինելով հայ, ըն-
ւրոնել է իսլամը եւ թաքցնում է իրական ծագումը10: 
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«Ռադիկալի» հոդվածաշարք որոշ չափով կրկնում էր 2005թ. Մեծ Ե-
դեոնի տարեփցի օրերին «Հյուրիեթ» թերթում լրագրող Սեֆա Քափլանի 
հրատարակած «Ինչ է տեդի ունեցել 1915թ.» շարքի մոտեցումը, որը եւս 
օբյեկտիվ դիրքորոշմամբ պատմաբաններին զուգահեռ ներկայացնում 
էր մերժողական կեղծ դիրքորոշումները, սակայն այստեդ լյւագրողը հիմ-
նականում պահպանել էր կողմերի միջեւ «հավասարակշռությունը»: Սա-
կայն նկատելի է նաեւ, որ լրագրողն առավելապես համակարծիք է օբ-
յեկտիվ կողմին: Սեֆա Քափլանն ավեփ ուշ առանձին գրքով տպագրեց 
իր հոդվածաշարը, որում նաեւ տեղագրեց Թալեաթի հեռագիրը Դիսւր-
բեքիրի նահանգապետին հայերի ջարդը շարունակելու վեււաբեբյալ": 

Կա տեսակետ, որ Անկարան իրականացնում է մակերեսային, «կոս-
մետիկ» բարեփոխումներ՝ եվրոպական «տեսուչների» մոտ ժողովրդա-
վարացման պատրանք ստեղծելու համար: «Եթե անգամ Թուրքիան 
խոսքի ազատության ուղղությամբ որոշ բարեփոխումներ կատարել է, 
դա ոչ թե համոզմունքներից է, այլ ասես շոու է», հայտարարել է արձա-
կագիր Օրհան Փամուքը 2: 

Հայկական տաբուի նահանջի գործում պետք է կարետրել նաեւ 
պատմական իրականությունն արտացոլող գրքերի հրապարակումը 
Թուրքիայում: Նշված ոլորտում զգալի աշխատանք է տարել «Բելգե» 
հրատարակչությունը: «Թուրքիայում ամենակարեւոր տաբուներից մեկը 
համարում ենք 1915թ. հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը: 
...Պետությունները չպետք է խուսափեն իրենց պատմությունը քննարկե-
լուց եւ նրա հետ առերեսումից: Իվ Թեռնոնի եւ Վահագն Դադրյանի 
գրքերը տպագրել ենք հենց այս գիտակցությամբ», - նշել է թուրքական 
«Բելգե» հրատարակչատան ղեկավարներից Այշե Նուր Զարաքոլուն13: 
1977թ. հիմնված «Բելգեն» լույս է ընծայել Մեծ Եղեռնի վերաբերյալ 
պատմական իրականությունը ներկայացնող տասնյակից ավեփ գրքեր, 
որոնց թվում Ֆ. Վերֆելի «Մուսա Լեռան 40 օրը», Ավետիս Ահարոնյանի 
«Ֆիդայիները», Վահագն Դադրյանի՜ «Հայոց ցեղասպանության գոր-
ծում կառույցների դերը» հոդվածների ժողովածուն,- Առնոլդ Թոյնբիի, 
հայ պատմաբան Արսեն Ավագյանի, ՛իրավապաշտպան Ելդա Օգջանի 
աշխատություն ները: 

Թուրքական «Փերի» հրատարակչատունը 2004թ. լույս է ընծայել 
Անդրանիկ Չելեպյանի «Անդրանիկ փաշա» գիրքը: Հատկանշական է, 
որ Չելեպյանի գիրքը լույս էր տեսել Բեյրութում 1986թ, Հայաստանում 
տպագրվել 4 տարի անց՝ 1990թ.՝ այս դեպքում արդեն խորհրդային հա-
մակարգի հարուցած արգելքների պատճառով: Արժանահիշատակ է 
նաեւ վերջին տարիներին պատմաբան Թաներ Աքչամի գրքերի հրատա-
րակումն ու վերահրատարակումը Թուրքիայում, Ատոմ էգոյանի «Արա-
րատի» ցուցադրությունը «Կանալ Թյուրք» հեռուստաափքով ապրիլի 
13-ին: «Եւս մեկ հայկական տաբու վերացվեց» հոդվածում հրապարա-

112 



կւսխոս Մ. Ափ Բիրանդը նշում էր, որ համարձակ մոտեցումի համար հե-
ռու ստասղիքի ղեկավարին պետք է շնորհավորել 4: 

Պետք է նաեւ նշել, որ առկա դրությամբ պաշտոնական Սնկաբան 
շարունակում է մերժողական քաղաքականությունը: Թուրքիայի պատ-
մության ինստիտուտի Յուսուֆ Հալաչօղլոփ գլխավորությամբ իրակա-
նացնում է համապատասխան կեղծ գիտական եւ քարոզչական աշխա-
տանք: Իր վերջին հարցազրույցներում Հալաչօղլուն կրկին վերահաս-
տատել էր դիրքորոշումը: Պնդելով, թե ջարդի ենթարկվածների թիվը 
սահմանափակվել է մի քանի հազարով, ինչը պատահական միջադեպե-
րի արդյունք է եղել՛ նա շարունակում է. «Տեղեկանալով այս մասին՝ 
Թալեաթը միջոցառումներ ձեռնարկելու համար հեռագիրը հեռագրի հե-
տեւից էր ուղարկում: Ցեղասպանություն հրահանգողը դա կանե՞ր»15: 
Գերազանցապես մերժողական ուղղվածություն ուներ նաեւ Ստամբուփ 
համալսարանում տեղի ունեցած վերջին գիտաժալովը16: 

Սակայն զարգացնելով Թաներ Աքչամի միտքը՝ կարելի է արձանագ-
րել որ հայկական տաբուի ոլորոտում ընթանում է յուրատեսակ 
«ձնհալ»: Միանգամայն տրամաբանական համարելով, որ սա արվում է 
գերազանցապես հանուն ԵՄ անդամության գործընթացի՝ կարելի է ար-
ձանագրել, որ Եղեռնի հարցում հասարակության տեղեկացվածության 
մակարդակն աճում է, ինչը կարեաբ է նաեւ աստիճանական կարգով 
«ներքին ճնշում» ձեւավորելու եւ թուրքական պաշտոնական ղեկավա-
րությանը սեփական անցյալի հետ «առերեսման» մղելու համար: 

HAYKARAM NAHAPETYAN 
(Public TV Company of Armenia) 

THE PROCESS OF REMOVAL OF ARMENIAN TABOO IN TURKEY 

During the recent years the Armenian Genocide issue has been discussed in 
Turkey more freely than in previous years and decades. The steps forward are 
conducted mostly due to the pressures by Western and especially European circles 
against Turkey. They demand that Turkish authorities create better conditions for 
discussing the Genocide question and accept the historical reality. Under these 
circumstances Ankara started suggesting some liberal viewpoints concerning the 
Armenian issue in the recent years. Many Turkish human rights activists, liberal-
minded intellectuals, journalists, as well as political dissidents are contributing to the 
process of creating better atmosphere for discussing the realities of 1915 Genocide. 
On 24 April of 2005, the Human Rights Organization of Turkey issued a proclamation 
condemning Turkey's official position over Genocide issue and blaming the 
authorities for failing "to come face to face with their own history". Several books 
describing the historical reality of Genocide have been published mostly by "Beige" 
publishing house in Istanbul. The Conference held on 24-25 September 2005 in 
"Bilgi" University of Istanbul may also be considered as a step forward. Writer Orhan 
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Pamuk believes that Ankara is conducting a "make up" rather than reforms. In any 
case, year after year Turkish society is getting more and more informed about the 
Armenian Genocide issue. 
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ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ ՆԱԶԵԼԻ 
(ԱԻ) 

ԱՆԳԼՈ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆԸ ԵՎ ԻՐԱՆԻ 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄՆ ԱՌԱՋԻՆ 

ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻՑ ԱՌԱՋ 

Առաջիս Համաշխարհային պատերազմի նախօրեին Իրանը շարու-
նակում էր գտնվել Մեծ Բրիտանիայի և ցարական Ռուսաստանի միջև 
Սիջին Արևելքում ընթացող քաղաքական, ռազմավարական և տնտեսա-
կան շահերի մրցակցության կիզակետում: Իրանի ղաջարական կառա-
վարությունը՛ գրեթե ամբողջովին կորցրել էր իր քաղաքական և տնտե-
սական կենսունակությունն ու ինքնուրույնությունը: Իրանն ապրում էր 
խոր սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական ճգնաժամ, վտանգված էր 
երկրի ռազմական անվտանգությունը և վարչական կայունությունը : 
Ղաջարական կառավարությունը փորձում էր պահել իշխանությունը՝ որ-
պես ճգնաժամից դուրս գալու միջոց կիրառելով հրաժարականների մե-
թոդը և լավագույնս խուսանավել երկրռւմ առկա անգլո-ռուսական 
մրցակցության և ներքին համայնքային հակասությունների միջև3: 

X X դարի սկզրին անգլո-ռուսւսկան մրցակցությունը Իրանում 
կարևոր գործոն էր, առանց որի ուսումնասիրության հնարավոր չէ հաս-
կանալ միջինարևելլան, ինչպես նաև միջազգային քաղաքականության 
բազում հարցեր: 

1912թ. փետրվարի 18-ին Ռուսաստանի և Անգլիայի ճնշման արդ-
յունքում Իրանի կառավարությունը ստիպված էր պաշտոնապես ճանա-
չել4 դեռևս 1907թ. անգլո-իրանական համաձայնագիրը՜ Իրանն ազդե-
ցության երեք գոտիների բ՛աժանելու վերաբերյալ5: Փոխաբենը Իրանին 
տրամադրվեցին նոր վտխառություններ' յուրաքանչյուր երկիրի կողմից 
100 հազ. ֆունտ ստեռլինգ գումարով, տարեկան 7 տոկոս տոկոսադրույ-
քով6: 

Նշենք, որ համաձայնագբի IV-V կետերի համաձայն Իրանի բոլոր 
մաքսատների շահույթները պետք է մտնեին Անգլիայի հիմնադրած 
«Շահնշահական բանկ» և Ռուսաստանի հիմնադրած «Հաշվավարկա-
տու բանկ»7 ' մարելով շահական կառավարության կողմից նախկինում 
վերցված բոլոր փոխառությունները և դրանց տոկոսները8: 
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XIX դարից սկսած Անգլիան և Ռուսաստանը փորձում էին աոավել 
ամրապնդել իրենց ֆինանսատնտեսական դիրքերը Իրանում: Անգլիան 
երկրի հարավում, իսկ Ռուսաստանը՛ հյուսիսում սկսեցին իրականացնել 
ներդրումային մենաշնորհային ծրագրեր երկրի տնտեսության տարբեր 
ոլորտներում9: Օրինակ' Անգլիայի ներդրումը Իրանի հեռագրային ընկե-
րությունում կազմում էր՝ 50 հագ. ֆունտ ստեոփնգ, «Շահնշական բանկ» 
հիմնելու նախնական կապիտալը կազմում էր' 100 000 ֆունտ ստհո-
լինգ10: 

Վերոհիշյալ երկու երկրները' հատկապես Անգփան, փորձում էին ի-
րենց մենաշնորհային դիրքերը ապահովել նաե Իրանի նավթարդյունա-
բերության ոլորտում: Մասնավորապես 1901թ. Մոգաֆֆար Էդ-Դին շահի 
կողմից անգլոհպատակ դ՚Արսիին տրամադրվեց Իրանի տարածքում 
նավթի շահագործման մենաշնորհային կոնցեսիա, որի շրջանակների 
մեջ չէին մտնում հյուսիսային հինգ նահանգները, որոնք գտնվում Էին 
ռուսական ազդեցության ոլորտում: 1909թ. այդ կոնցեսիայի հիման վրա 
հիմնվեց Անգլո-պարսկական նավթային ընկերությանը, որը պատերազ-
մի տարիներին իրականացնում էր բրիտանական նավատորմի նավթի 
մատակարարումը": 

Ձեռք բերելով մենաշնորհային իրավունքներ, այս երկու տերություն-
ները սահմանափակում էին շահի ինքնուրույնությունը, ընդհուպ մինչև 
նրա կողմից ինքնուրույն քաղաքական որոշումներ կայացնելու հնարա-
վորությունը: 1911-1914թթ. շահական կառավարությունը ստացավ ես 
հինգ նոր վտխառություններ: Այսպիսով, արդեն աշխարհամարտի նա-
խօրեին Իրանի արտաքին պարտքը Ռուսաստանին և Անգլիային կազ-
մում էր 6 մլն. 804 հագ. ֆունտ ստեոփնգ12: 

Իրանը Ռուսաստանի ե Անգլիայի համար ինչպես էժան հումքի, գյու-
ղատնտեսական բնամթերքի արտահանման շուկա էր, այնպես էլ այդ 
եբկրների արդյունաբերական ապրանքների խոշոր սպառող: Իրանի 
գյուղատնտեսական բնամթերքի նկատմամբ բարձր պահանջարկը և 
չձևավորված արդյունաբերական կապիտալի բացակայությունն ի վերջո 
հանգեցրեցին առևտրային ազատ կապիտալի կուտակմանը բարձր 
պաշտոնյանների, հոգևորականության, ՚ առևտրային բուրժուազիայի 
ձեռքում13: Կուտակված միջոցները (ազատ կապիտալը) գյուղատնտե-
սական ոլորտում ուղղվում էր վերջիններիս կողմից հողերի ձեռքբերմա-
նը, քանի որ գյուղատնտեսական ոլորտում ներդրված միջոցներն ավեփ 
շահութաբեր էին: Գյուղատնտեսական արտադրանքի ինքնարժեքի 
ցածր լինելն Իրանում հնարավորություն էր տափս օտարերկրյա 
առևտրային ընկերություններին այդ արտադրանքն արտահանել մի-
ջազգային շուկա: 

Ինչ վերաբերում է արդյունաբերական արտադրությանը, ապա Իրա-
նում գերակշռում էր հիմնականում Ռուսաստանից և Անգլիայից նեբ-
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մուծվող արդյունաբերական ապրանքները, քանի որ դրանք առավել 
մրցունակ էին: Իրանի Ռուսաստանի և Անգլիայի հետ առևտրի բնորոշ 
ձևերից էր առևտրային բացասական հաշվեկշիռը, ինչի վառ արտահայ-
տությունն էր ներմուծվող ապրանքների անընդհատ աճն՝ արտահանվող 
ապրանքների նկատմամբ14: 

Որոշակի վերապահումով մոտենւպով մի շարք խորհրդային հեղի-
նակների աշխատություններին, որոնցում նշվում է, թե օտարերկրյա 
կապիտալի մուտքն Իրան խոչընդոտեց և կասեցրեց իրանական տնտե-
սության զարգացմանը նշենք, որ ընդհակառակը, օտարերկրյա ներդ-
րումների աճր դրական ազդեցություն ունեցավ իրանական բուրժուա-
զիայի, ինչպես նաև կապիտալիստական հարաբերությունների և ազատ 
շուկայի ձևավորման վրա: Այլ է խնդիրը, որ իրանական իշխանություն-
ներն աոաջնորդվերւվ իրենց անձնական և ոչ պետական շահերով, ինչ-
պես նաև կաշկանդված լինելով ավատականության կապանքներով, 
հետևողական չգտնվեցին օտարերկրյա ներդրումները և փոխառություն-
ները ի նպաստ երկրի տնտեսության զարգացմանն ուղղորդելու և դրա-
նով իսկ խթանելու իրենց երկրի առաջադիմական զարգացմանը: 

NAZELY NAVASARDYAN 
(IOS) 

BRITISH-RUSSIAN FACTOR AND IRAN'S ECONOMIC 
CRISIS BEFORE THE WORLD WAR I 

The research of the British-Russian competition and Iran's economic crisis in the 
beginning of XX century is too important problem. Without it's analysis it will be too 
difficult to understand correctly Great Britain's and Russia's straggle for the 
strengthening of their strategical and economical profits in Middle Asia, especially in 
Iran, before the World War I. 

The Qajar dynasty (1796-1925) bounded with feudal limits wasn't able to create 
acLing system of security of great vitality and administrative government. As a result 
Iran was in deep social-political and economical crisis. In spite of foreign investments 
and credits (in this case British and Russian) which mostly promoted the development 
of Iranian economy the authorities, leaded by their personal not the state profits, 
couldn't use them in favour of the progressive development of the country. 
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րիներին, ուսումնական ձեոնարկ ե մեթոդական օժանդակ նյութեր, Եր, 1984, 
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ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ 
(ՍԻ) 

ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆ ԻՐԱՆՈՒՄ20-ՐԴ 
ԴԱՐԻ 20-40 ԱԿԱՆ ԹԹ. ԵՎ ԴՐԱ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ 

ՀՈ Գ-ԵՎՈՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 

1921թ. փետրվարի 21-ին Իրանում տեղի ունեցած հեղաշրջումից հե-
տո մտներւվ քաղաքական թատերաբեմ՝ Ռեզա խանը ձեռնամուխ եղավ 
միասնական ե կանոնավոր բանակի ստեղծմանը ե երկրռւմ կենտրոնա-
կան հզոր իշխանություն ու կայունություն հաստատելու գործընթացին: 
Հետևողական քայլերի միջոցով աստիճանաբար իր ձեռքերում կենտրո-
նացնելով Իրանի ինչպես զինվորական, այնպես էլ քաղաքացիական իշ-
խանությունները՝ Ռեզա խանը փորձեց օգտագործել 1923թ. երկրռւմ 
սկիզբ առած հանրապետական վարչակարգ ստեղծելու շարժումը՝ Ղա-
ջարների դինաստիան տապալելու և իր դիրքերը ամրապնդելու նպա-
տակով: 

Սակայն, հանդիպելով ավատական ազնվականության և ազդեցիկ 
հոգևորականության հուժկու դիմադրությանը, նա ստիպված եղավ հրա-
ժարվել հանրապետական շարժմանը սատար կանգնելու իր քաղաքա-
նությունից: Նա անգամ մի հռչակագիր հրապարակեց, որտեղ հայտա-
րարում էր, որ ինքը միշտ ջատագով է եղել իսլամի ծաղկմանը և հոգևո-
րականության դիրքերի անսասանությանը՛: Հենց այդ ժամանակաշրջա-
նից էլ ձևավորվեց Ռեգա խանի, իսկ ապագայում Ռեզա շահի քաղաքա-
կանությունը կրոնի և մասնավորապես հոգևորականության հանդեպ: 
Քաջ գիտակցելով, որ կրոնի դերն Իրանում չափազանց կարևոր է, իսկ 
հոգևորակա նությ ա ն դիրքերը՝ ամուր, նա որդեգրեց հոգևորականությա-
նը սիրաշահելու և նրանց իր կողմնակիցը դարձնելու քաղաքականութ-
յուն, որն ուներ ևս մեկ հեռահաբ նպատակ, հոգևորականության աջակ-
ցությունը ձեռք բերելով՝ նա կստանար հավատացյալների մի ստվար 
զանգվածի հավանությունն ու աջակցությունը: 

Հետամուտ լինելով իր ոբդեգրած քաղաքականությանը՝ Ռեզա խանը 
մի հայտարարություն հրապարակեց, որի համաձայն իր հիմնական 
խնդիրն էր համարում, «իսլամական օրենքների իրագործումը և ժողովր-
դի բարօրությունը»2: 
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Նշված քայլերի արդյունքում նրան հաջողվեց ստանալ հոգևորակա-
նության մի մասի աջակցությունը, որի շնորհիվ էլ 1925թ. դեկտեմբերի 
12-ին Մեջլիսի որոշմամր Ռեզա խանը հռչակվեց Իրանի շահ: Իրանում 
հիմնվեց նոր միապետական դինաստիա, որն ընդունեց Փահլավի գա-
հակալական անունը: 

Լիարժեք իշխանություն հաստատելուց և երկրի կայունությունն ա-
պահովելուց հետո՝ Ռեզա շահը ձեռնամուխ եղավ մի շարք միջոցառում-
ների իրագործմանը, որոնք ուղղված էին երկրի արդիականացմանը և 
արևմտականացմանը: Իրանի պարագայում արդիականացման քաղա-
քականությունը անխուսափեւիորեն ենթադրում էր երկրի աշխարհիկա-
ցում, որն էլ իր հերթին՝ հոգևորականության դերի և ուժի թուլացում: Ըստ 
Ռեզա շահի՝ Իրանի արդիականացման ճանապարհին առկա էր երեք 
կարևորագույն խնդիր՝ հոգևորականության ավանդական ազդեցությու-
նը, բնակչության անգրագիտությունը և կանանց կախյալ վիճակը3: 

Այսպիսով, հենց այդ խնդիրնեյփ լուծմանն էր, որ իր ուշադրությունը 
բևեռեց Ռեզա շահն առաջին հերթին, քանի որ աշխարհիկ տիպի կրթա-
կան համակարգի հիմնադրումը և կանանց վիճակի բարելավումը ոչ 
միայն երկրի առաջընթացի գրավականն էին, այլև հոգևորականության 
ազդեցությունը թուլացնելու լավագույն միջոց: Հոգևորականության ան-
ձեոնմխելիաթյանը խափանվեց նաև 1938թ. հունիսի 19-ին ընդունված՛ 
Համընդհանուր զինվորական պատրաստականության մասին վերանայ-
ված օրենքով, որի 62-րդ հոդվածի համաձայն բոլոր հոգևորականները 
ենթարկվում էին երկամյա պարտադիր զինվորական ծառայության4: 

Հոգևորականության ազդեցությունը թուլացնելու՛ Ռեզա շահի քաղա-
քանությունը առավել կտրուկ ձևով արտահայտվեց արդարադատության 
համակարգի բարեվտխումների գործընթացում: Դեռևս 1907թ. Թեհրա-
նում հիմնվել էին աշխարհիկ տիպի առաջին դատարանները, սակայն 
աշխարհիկ օրենսգրքերի բացակայության պատճառով դրանք առաջ-
նորդվում էին շարիաթով5: 

Այսպիսով, դատական ռեֆորմը նպատակ ուներ շարիաթական օ-
րենսգրքերը փոխարինել եվրոպական իրավունքի նորմերով6: Այս դեպ-
քում ևս, գիտակցելով հոգևորականության ուժը և ներգործության աստի-
ճանը հավատացյալ զանգվածների վրա, Ռեզա շահը գերադասեց ճա-
կատային պայքարի մեջ չմանել, որի արդյունքում Սահմանադրության 
Լրացման երկրորդ հոդվածի համաձայն նոր օրենքները ոչ մի դեպքում 
չպետք է հակասեին շարիաթին7: 

Այսպիսով, չնայած ընդունվեցին եվրոպական տիպի Քրեական 
(1927թ.) և Քաղաքացիական (1929թ.) օրենսգրքեր՝ սակայն Քաղաքա-
ցիական օրենսգիրքը իրենից ներկայացնում էր շարիաթի և արևմտյան 
աշխարհիկ օրենքների ընդհանրացում, քանի որ ոչ մի այլ բնագավա-
ռում շարիաթի գաղափարներն այնքան հարատև չէին, որքան ամուս-
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նությանը, ապահարզանին, ընտանեկան հարաբերություններին և բա-
րոյականության դեմ հանցագործություններին վերաբերող հարցերում8: 

Հետագա քայլերի արդյունքում շարիաթական դատարանների գոր-
ծունեության իրավական դաշտը նեդացվեց: Ի վերջո, 1931թ. նոյեմբերի 
30-ին Սեջւիսը վավերացրեց օրենք, որտեղ ասվում էր, որ «Շարիաթա-
կան դատարանները ստեղծված են՛ քննելու այն դեպքերը, որոնք պե-
տության օրենքներով մտցված են նրանց իրավասությունների շրջա-
նակների մեջ»4: Այսինքն, շարիաթական դատարանների իրավասութ-
յան մեջ էին մտնում միայն ընտանեկան ե կրոնական բնագավառների 
խնդիրները: Նույն օրենքով շարիաթական դատարանների բոլոր գործո-
ղությունները մտցվեցին Գլխավոր դատախազի վերահսկողության ներ-
քո, դրանք զրկվեցին դատավճիռ հրապարակելու իրավունքից, նրանց 
դատավճիռները պետք է ուղարկվեին պետական այն դատարան, որը ե 
գործր ուդղեւ էր նրանց, ե այդ իսկ դատարանը կարոդ էր հրապարակել 
ղատավճիռր: Պետական դատարանները ստացան նաև շարիաթական 
դատարանների դատավճիռները բողոքարկելու իրավունք՛ : 

1939թ. Քաղաքացիական օրենսգրքում կատարված փոփոխություն-
ների արդյունքում շարիաթական դատարանները ընդհանրապես 
զրկվեցին փտծելու հնարավորությունից՛ : Հոգևորականության դերը 
երկրի արդարադատության բնագավառում էլ ավեփ թուլացավ 1936թ. 
դեկտեմբերի 27-ին, երբ Մեջլիսի կողմից ընդունվեց արդարադատության 
համակարգի վերակառուցման և դատավորների վերաբերյալ օրենքը, ռ-
րի համաձայն դատավորները պետք է համապատասխան մասնագի-
տական կրթություն ունենային, իսկ նախկինում արդեն գործող դատա-
վորները պետք է քննություններ հանձնեին իրանական և միջազգային օ-
րենսդրության վերաբերյալ, որպեսզի կարողանային շարունակել իրենց 
գործունեությունը 2: Դատավորների ծառայողական վերոհիշյալ որակա-
վորումների կիրառման հետևանքով հոգևորականության բազմաթիվ 
ներկայացուցիչներ դուրս մնացին արդարադատության համակարգից: 

Ռեզա շահի քաղաքականությունը հետապնդում էր հոգևորականութ-
յան ոչ միայն հասարակական, այլև ֆինանսական դիրքերը թուլացնելու 
նպատակ: Դատական բարեփոխումների շրջանակներում 1932թ. մար-
տի 17-ին Մեջփսն օրենք ընդունեց, որի համաձայն օրինական փաս-
տաթղթերի, սեփականությանը և ունեցվածքին վերաբերող այլ գոր-
ծարքները պետք է կատարվեին միայն պետական աշխարհիկ դատա-
րաններում13: Այդ գործառնությունը նախկինում լինելով շարիաթական 
դատարանների մենաշնորհը՝ ամուսնությունների և ապահարզանների 
գրանցման հետ միասին մոջթահիդների ու ցածր խավի հոգևորակա-
նության օրինական եկամուտների աղբյուրն էր կազմում: Հոգևորակա-
նության ֆինանսական դիրքերը խարխլելու ուղղությամբ կատարված 
քայլերից էր նաև նվիրատվությունների միջոցով կուտակված՝ մզկիթա-
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պատկան հարստությունների (վակուֆների) բռնագրավումը14: Հատ-
կանշական է, որ վակուֆների մի մասը մտցվեց Լուսավորության նախա-
րարության վերահսկողության ներքո' աշխարհիկ կրթական համակար-
գի տարածման կարիքները հոգալու նպատակով: Բնականաբար դա 
անցանկալի հետևանքներ ունեցավ հոգևորականության համար, քանի 
որ եկամուտների աղբյուր հանդիսացող միջոցների կորուստը կախման 
մեջ էր գցում նրանց կառավարությունից: Կատարված բարեփոխումնե-
րի հետևանքով բազմաթիվ հոգևորականներ ստիպված եղան հանել 
կրոնավորի հագուստը և աշխարհիկ աշխատանք փնտրել: 

Այսպիսով, ամփոփելով Ռեգա շահի կառավարման շրջանի իրողութ-
յունները, հարկ է նշել, որ կատարված բարեփոխումները, փնելով թերի ե 
ոչ հետևողական ու հաճախ իրականացվերւվ բռնապետական մեթոդնե-
րով, այնուամենայնիվ, նպաստեցին պետության ղեկավար դերի ուժե-
ղացմանը երկրի տնտեսական ու հասարակական կյանքում, ինչպես 
նաև Իրանի կայացմանը որպես անկախ պետություն: Երկրի կենտրո-
նացումից և կայունացումից հետո, ըստ Ռեզա շահի, կարևորագույն 
խնդիր էր արդիականացումը, որը կնպաստեր Իրանի առաջընթացին: 
Իշխանության գալու ընթացքում և դրանից հետո իր ճանապարհին խո-
չընդոտ համարելով հոգևորականությանը, որը մեծ դեր ուներ երկրի 
կյանքում, Ռեզա շահը կարևոր էր համարում իր «մրցակիցների» դիրքե-
րի թուլացումը: Նրա պայքարը կրում էր նաև հոգեբանական բնույթ: Որ-
պես ոգեշնչման աղբյուր փառաբանելով ոչ թե իսլամական անցյալը, այլ 
նախաիսլամական Իրանի նվաճումները, սահմանափակելով մահմեդա-
կան կրոնական տոների զանգվածային անցկացումը և իրականացնելով 
ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց հագուստի բռնի արևմտա-
կանացում, նա կործանարար հարված էր հասցնում հոգևորականության 
գաղափարական դիրքերին ևս: Անգամ առողջապահության ոլորտում 
կատարված բարեփոխումները՝ պարտադիր պատվաստումները, 
բժշկական զննումները և այլն, որոշ առումներով դիտվում էին որպես 
հակահոգևռրական տրամադրությունների դրսևորում: ՚ 

Այդուհանդերձ, իր բարեփոխումների ողջ ընթացքում հանդիպելով 
հոգևորականության դիմադրությանը, Ռեզա շահը բավականին զգույշ 
էր պահում իրեն նրանց հանդեպ: Չնայ՛ած իր կառավարման շրջանում 
հոգևորականության ուժը թուլացնելու ուղղությամբ կատարված բոլոր 
քայլերին՝ նա հաճախ իր ելույթներում և հայտարարություններում հան-
դես էր գափս որպես հավատացյալ մահմեդական և նույնիսկ պնդում էր, 
որ բարեփոխումների իրականացումը ամենևին էլ չի հակասում հավատ-
քի սկզբունք ներին15: Այսպիսով, «մտրակի և բլիթի» հայտնի քաղաքա-
կանության շնորհիվ Ռեզա Շահին հաջողվեց իրականացնել սեփական 
նպատակները, որը, սակայն չի կաբելի վերագրել միայն նրա ուժեղ ան-
հատականությանը: Շահի հաջողության գրավականը նաև մտավորա-
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կասության մեծ մասի, քաղաքային նորաստեղծ միջին խավի՝ պետա-
կան պաշտոնյաների, արհեստավորների ե ուսանողների, իսկ ամենա-
կարևորը՝ բանակային սպաների աջակցությունն էր: 

LUSINE STEPANYAN 
(IOS) 

THE RESULTS OF MODERNISATION POLICY IN IRAN FOR CLERGY 
IN 1920-1940՝ s OF XX CENTURY 

Having undisputed political power, during years of his reign Reza Shah Pahlavi 
initiated a number of reforms to modernize the country. Three factors, according to 
him. that hindered the realization of the reforms, were Shiah religion in its traditional 
form, illiteracy and the status of women. 

So the shah initiated a number of reforms that dealt successive blows to the body 
of organized Islam and radically undermined the position of the clergy. One and the 
most trenchant reform was the confiscation by the government of the ecclesiastical 
possessions, called waqf in Islamic countries, which meant not only decisive loss of 
power, but also deprived them of their independence and made them government 
officials and staLe functionaries. The second and may be the most important step was 
the establishment of modern sccular educational system in Iran. Not less important 
were the reforms in judiciary sphere. The displacement by secular law of the religious 
law. the Sharia'h, was fatal for the clergy. 

Ana!yzing all modernizing reforms that took place in Iran we can say that due to 
Reza Shah՝s customary vigor and support of intellectual and newly established urban 
middle classes, there were great changes, which resulted in decisive loss of power for 
clergy not only in the social, but also economic sphere of the country. 
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ՎԱՐԴԵՐԵՍՅԱՆ ԱՐԵՆ 
(ԱԻ) 

ԻՐԱՆ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ. ԳԱԶԱՏԱՐԻ 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

21 ֊ ր դ դարում էներգետիկ անվտանգության հարցը զուտ տնտեսա-
կան հասկացությա նից վերածվել է քաղաքականիՆերկայումս էներգա-
կիրների ներմուծման խնդրի հետ կապված ցանկացած հարց ուղղակիո-
րեն առնչվում է երկրի ազգային անվտանգության հարցերին: էներգե-
տիկ անվտանգությունը կարևոր է հատկապես այն երկրների համար, ո-
րոնք կախված են այս կամ այն երկրից' էներգակիրների ներմուծման 
հարցում:էներգակիրների ներմուծման րազմականացումը տարբեր 
երկրներից դառնում է ռազմավարական նշանակություն ունեցող խնդիր: 

21-րդ դարը կարելի է բնութագրել որպես էներգակիրների այլընտ-
րանքի ստեղծման դար, որտեղ անկախ է նա, ով ունի այդ այլընտրանքի 
հնարավոլտւթյա նը կամ ով իր համար ստեղծում է այդ այլընտրանքը: 
Նկատենք, որ Հարավային Կովկասի հանրապետությունները ևս վար-
ձում են գտնեյ էներգակիրների ներմուծման նոր աղբյուրներ: էներգետի-
կայի բնագավառում հայ-իրանական հարաբերությունները կարելի է դի-
տարկել հենց այս' այլընտրանքի տեսանկյունից: 

1992թ. դեկտեմբերին Իրանում Հայաստանի Հանրապետության և 
ԻԻՀ միջև ստորագրվեցին մի շարք պայմանագրեր, այդ թվում՝ Հայաս-
տան գազամուղի կառուցման համաձայնագիրը: 

Այդ համաձայնագիրը ստորագրվեց այն ժամանակ, երբ երկու երկր-
ների կապերի զարգացման համար բավական նպաստավոր պայմաներ 
կային: Հակառակ բւղոբ սպասումների՝ տարբեր պատճառներով համա-
ձայնագիրը կյանքի չկոչվեց: 

1995թ. գազամուղի կառուցման հարցի շուրջ հնարավոր դարձավ Ի-
րանի հետ կնքել մի լրացուցիչ համաձայնագիր, ըստ որի Հայաստանը 
գազամուղի կառուցումից հետո տարեկան կսդտղ էր ստանալ 700 մլն 
խմ. գազ: Եվ հարկ է ավելացնել, որ մինչև վերջ հստակեցված չէր, թե ով 
է իր վրա վերցնելու գազամուղի Թավրիզ-Մեղրի հատվածի շինարա-
րությունը1: 

125 



2000թ. նոյեմբերի 8-9-ը ՀՀ պաշտպանության նախարար Սերժ 
Սարգսյանն այցելեց Թեհրան ե հանդիպումներ ունեցավ Իրանի որոշ 
պաշտոնյաների, այդ թվում նախագահ Խաթամիի հետ: Բանակցությու-
ների առանցքային 1ւարցր եղել է Իրան-Հայաստան գագւստարի կառու-
ցումը, որի շինարարության աշխատանքները պետք է սկսվեին 2001թ. 
փետրվարին: Նույն թվին հայտարարվեց, որ Իրան-Հայաստան 140 կմ 
երկարությամբ գազատարի կառուցումը գնահատվել է 138 մլն ւրղար, և 
որ նախագիծն իրականացնելու է ռուսական «Գագպյտմ», ֆրանսիա-
կան «Ֆրանսգագ», իրանական գազի ազգային ընկերությունների ե ՀՀ 
էներգետիկայի նախարարության մասնակցությամբ ստեղծված կոնսոր-
ցիումը2: 

Ինչպես նախորդ համաձայնագրերը, այդ համաձայնագիրը ես կյան-
քի չկոչվեց: Դրա հիմնական պատճառներից էին ռուսական կողմի հրա-
ժարվելը վերը նշված կոնսորցիումից, ինչպես նաե Իրանի առաջարկած 
բարձր սակագինը3: 

Հարկ է նշել՛ 1992թ.-ից ի վեր գազամուղի թեման եղել է հայ-իրանա-
կան բոլոր բանակցությունների առանցքային խնդիրներից մեկը: 

2001թ. հուլիսի 3-5-ը Թեհրան ժամանեց ՀՀ կառավարական պսւտվի-
րակությունը:Նրա ունեցած հանդիպումներում մասնավորապես 
քննարկվեցին էներգետիկայի և հաղորդակցության ոլորտի մի շարք հա-
մատեղ ծրագրեր՝ կարևորելով Իրան-Հայաստան գազատարի, Արաքս 
գետի վրա հիդրոէլեկտրակայանի և Քաջաբանի թունելի կառուցումը4: 

Իրան-Հայաստան գազատարի շինարարության կապակցությամբ 
առկա էր այն տեսակետը, որ ԱՍՆ-ը կարող էր դեմ լինել նրա իրագործ-
մանը: Այդ հարցի շուրջ հայ-ամերիկյան քնարկումնհրը ցույց տվեցին, 
որ Վաշինգտոնը ըմբռնումով է մոտենում Հայաստանի էներգետիկ անվ-
տանգության խնդիրներին և դեմ չէ գազատարի այդ ծրագրի կենսա-
գործմանը: 

2001թ. դեկտեմբերին ՀՀ նախագահ Ռոբեբտ Քոչարյանը պաշտոնա-
կան այցով եղավ Իրանում, որտեղ տեղի ունեցած բանակցությունների 
առանցքային թեմաներից է եղել Իրան-Հայաստան ՛գազատարի շինա-
րարության հարցը5: 

ՀՀ վարչապետ Անդրանիկ Մարգաըյանը 2003թ. դեկտեմբերին այդ 
հարցի առնչությամբ իր հայտարարություններից մեկում ասել է. «Ռու-
սաստանի Դաշնությունը չի ժխտում նախագծի իրագործման կարևո-
րությունը, ավեփն՝ հայկական կողմը Ռուսաստանին հրավիրում է գա-
զատարի շինարարության գործում ակտիվ դեր խաղալ» : 

Տևական բանակցություններից հետո վերջապես Հայաստանը և Ի-
րանը 2004թ. մայիսի 13-ին ստորագրեցին Իրան-Հայաստան գազատա-
րի կառուցման վերջնական պայմանագիրը7: 
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2004թ. սեպտեմբերին ԻԻՀ նախագահ Մոհամմսւդ Խաթամիի Հա-
յաստան կատարած պաշտոնական այցի ժամանակ երկու նախագահ-
ների ներկայությամբ Երևանում մի շարք համաձայնագրեր ստորագրվե-
ցին, որոնցից մեկր վերաբերում էր Իրան-Հայաստան գազատարի Մեղ-
րի-Քաջւսրան հատվածի ֆինանսավորմանը, որը պարտավորվում էր 
կատարե| իրանական կողմը : 

ԻԻՀ նախագահի երևանյան այցի ընթացքում ՀՀ էներգետիկայի նա-
խարար Արմեն Մովսիսյանր և Իրանի նավթի նախարար Բիժսւն Զան-
գանեն ստորագրեցին փոխրմբոնման մի հուշագիր՝ էներգետիկ բնագա-
վառում հետագա աշխատանքների վերաբերյալ : 

Հանդիսավոր արարողությամբ 2004թ. նոյեմբերի 30-ին մեկնարկեցին 
«Իրան-Հայաստան» գազատարի շինարարության աշխատանքները, 
միաժամանակ Շինուհայրամ շահագործման հանձնվեց «Ագարաե-Շի-
նուհայր» էլեկտրահադորդման բարձրավոլտ օդային երկրորդ գիծը : 

Իրանական կողմում կառուցվեփք գազատարի երկարությունը 100 կմ 
է և ընդգրկում է Թավրիզ-Նորդուզ (Մեղրի սահմանային կետը) տարած-
ք դ 

Այդ հատվածի շինարարությունը պետք է իրականացնի իրանական 
կողմր: Գազատարի առաջին 40 կիլոմետրը, որի շինարարությունն ար-
դեն սկսվել է, կառուցվելու է իրանական կողմի հատկացրած 30 մլն դո-
ւար վարկի միջոցներով: Վարկի տրամադրման մասին համաձայնագի-
րը ՀՀ էներգետիկայի նախարարության ու Իրանի արտահանման և 
զարգացման բանկի միջև ստորագրվել էր սույն թվականի սեպտեմբե-
րին' ԻԻՀ նախագահ Մոհամադ Խաթամիի Հայաստան կատարած այցի 
ժամանակ": 

Այդ նույն ժամանակ գազատարի 40կմ շինարարության մասին պայ-
մանագիր էին ստորագրել նաև «Հայաստանի բարձրավոլտ էլեկտրա-
կան ցանցեր» ընկերությունը և, որպես կապալառու, Իրանի «Մանիր» 
ընկերությունը12: Ըստ հիշյալ պայմանագրի՝ շինարարությունը պետք է 
ավարտվի մինչև 2007թ. հունվարի 1-ը, որից հետո Իրանի և Հայաստանի 
գազի համակարգերը կարող են միանալ և սկսել աշխատանքը, սակայն 
ավեփ փոքր թողունակությամբ, քան նախատեսված էր գլխավոր պայ-
մանագրում (2004թ. մայիսի 13-ին), համաձայն որի Հայաստան ներ-
մուծվող գագի ծավալը սկզբնական շրջանում կհասնի մինչև տարեկան 
1,1 մլրդ խմ, իսկ 2019թ.' 2,3 մլրդ խմ-ի" : 

Ըստ «Սանիր» ընկերության փոխտնօրեն Համիդ Ռեզա Զամանի ա-
րած հայտարարության՝ կառուցվող գազատարը տարեկան առավելա-
գույնը 2,8 մլրդ խմ. գազ Հայաստան առաքելու հզորություն ունի, գազի 
խողովակն ունի 711 մմ տրամաչափ և իջեցվում է 1,7 մ խորության խրա-
մատներում14: 
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Պայմանագիրը ստորագրված է 20 տարով: Նախատեսված հզորութ-
յամբ գազատարը շահագործելու համար Հայաստանում պետք է կա-
ռուցվի ևս 197 կմ խողովակաշար, որը կընդգրկի Քաջարան-Սիսխսն-
Ջերմուկ-Արարատ տարածքը : 

Ըստ Իրանի հետ ձեռք բերած համաձայնության՝ հայկական կողմը 
Իրանից ստացվող 1000 խմ գագի դիմաց իրանական կողմին կտրամադ-
րի 3000 կվտ ժամ էլեկտրաէներգիա «գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց» 
սկզբունքով: 

Ըստ համաձայնագրի՝ նախատեսվում է 1:3 հարաբերակցությամբ 
ստանալ գազ և հատկացնել էլեկտրաէներգիա: Համաձայն հաշվարկի՝ 
1,1 մլրդ խմ. գազ տարեկան ստանալով Իրանից՝ Հայաստանը Իրանին 
կմատակարարի 3,3 մլրդ կվտ ժամ էլեկտրաէներգիա : 

Պետք է նկատի առնել, որ Հայաստանը, գագի խողովակաշարի և 
բարձրավոլտ էլեկտրացանցի միջոցով կապվելով հարևան Իրանի Իսլա-
մական Հանրապետության հետ, ստեղծում է էներգետիկ անվտանգութ-
յան այն համակարգը, որը ռազմավարական նշանակություն ունի մեր 
երկրի զարգացման համար թե' ներտնտեսական և թե' արտաքին քաղա-
քական ոլորտների տեսանկյունից: 

AREN VARDERESYAN 
(IÖS) 

IRAN-ARMENIAN COOPERATION IN POWER ENGINEERING: 
CONSTRUCTION OF THE GASLİNE 

The article deals with the construction of the gasline between Iran-Armenian 
withia the framework of agreement in power engineering signed between Armenia 
and Iran, in 1992. 

The developments concerning the project have also been touched upon. 
The article concludes the importance of the gasline for both countries. 
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ՓԱՇԱՅԱՆ ԱՐԱՔՍ 
(ՍԻ) 

«ՀԵՏԻՍԼԱՄԻԶՄ». ԱՆԽՈՒՍԱՓԵԼԻ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱ 

Արևմտյան վերլուծարաններից շատերի կարծիքով՝ Սաոը պատե-
րազմի ավարտից հետո քանի դեռ «նոր» աշխարհը բնութագրող չափո-
րոշիչները մշուշապատ են ու վտփոխական, ապա կարիք ունեն սահ-
մանվելու «հետ» նախդիրով՛: Այս տեսանկյունից հետաքրքրական է 
«հետիսլամիգմ» ("Post-Islamism") եզրի նշանակությունը: 

Արևմտյան արևելագիտության կողմից բնութագրված «հհտիսլամիզ-
մր» սկսեց ձևավորվել 1990-ականներից և պատմականորեն համարվում 
է երրորդ փուլը նախաիսլամիզմից (կամ ազգայնականությունից) և իս-
լամիզմից հետո: Ընդ որում, յուրաքանչյուր շրջան իր նախորդի էվոլյու-
ցիայի արդյունքն է: «Հետիսլամիզմի» ֆրանսիացի տեսաբան ժիլ Կե-
պելի համոզմամբ' 20-րդ դարի վերջին քառորդը նշանավորվեց իսլամիս-
տական շարժումների վերելքով, ապա և մայրամուտով, ինչը որքան 
տպավորիչ, նույնքան անսպասելի էր2: 

Համարձակ և վիճարկելի է թվում այն տեսակետը, թե իսլամիզմը կա-
րելի է հաղթահարված համարել այն դեպքում, երբ վերջինս, ինչպես 
նշում է ամերիկացի ուսումնասիրող Դանիել Փայփսը, դեռևս կենսունակ 
է և ձգտում է իշխանության գալ : Իսլամիստական շարժումների գծով ե-
գիպտացի վտրձագետ Դիա Ռաշվանի համոզմամբ՝ «հետիսլամիզմի» ի 
հայտ գալն ամենևին չի նշանակում, թե իսլամիզը սպառվել է: Նրա կար-
ծիքով' թե՛ «իպամիզմը» և թե' «հետիսլամիզմը», որպես հայեցակարգեր, 
կարող են հանդես գալ միաժամանակ : 

Կասկածից վեր է սակայն, որ վերջին շրջանում քաղաքական իսլամի 
գաղափարաիտսական դաշտում տեդի են ունեցել առանցքային վտվտ-
խություններ, ի հայտ են եկել զարգացման նոր միտումներ, ինչն էլ բնո-
րոշում է «հետիսլամիգի» տեսությունը: Այս իմաստով «հետիսլամիզմը» 
կաբելի է դիտարկել որպես մի տարողունակ հասկացողություն, որ իսլա-
միզմի հետ համեմատած աչքի է ընկնում գաղափարաիտսական նոր 
բաղադրիչներով: 

«Հետիսլամիզմի» տեսաբանները նոր իրողություն են համարում այն, 
որ մարտնչող իսլամիզմը նահանջ է ապրել՝ ընդհանուր ստմամբ հրա-
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ժստվելով իր մի շարք սկզբունքներից ու մեթոդներից, այդ թվում՛ բռնութ-
յունից ու հեղափոխությունից: Ֆրանսիացի ուսումնասիրող Օլիվեր Ռոյը 
"Քաղաքական իսյամի ձախողումը» գրքում նշում է, որ իսլամիստները, 
պարտություն կրելով «մերձավոր թշնամուց», այսինքն' սեփական վար-
չակարգերից, իրենց պայքարն ուղղորդեցին «հեռավոր թշնամու», այն է' 
Արեմուտքի և մասնավորապես ԱՍՆ-իդեմ5: 

Օ.Ռոյի կարծիքով 1990-ականներին ձախողվեց նաև «իսլամական 
ինտերնացիոնալ» և Մերձավոր Արևելքի մի շարք երկրներում իսլամիս-
տական շարժումները «ազգայնականսւցվեցին»6: 

Իսլամիզմն այժմ հանդես է գափս չափավոր դ1ղւքերից և հայտ է ներ-
կայացրել՛ գործելու քաղաքական դաշտում, ինչպես ժիլ Կեպելն է նշում 
վե]ւաճե]ով ժողովրդավարական շարժումների : Ասվածի ապացույցը, 
«հետիսլամիզմի» մեկ այլ տեսաբան Ասեֆ Բայաթի կարծիքով, Եգիպ-
տոսում, Սիրիայում", Ալժիրում, Քուվեյթում, Հորդանանում, Պաղեստի-
նում, Սաղանում «Մահմեդական եւլբ այր ների» կամ իսլամական փբե-
րա|ների որդեգրած ուղեգիծն է Սաուդյան Արաբիայում"1: 

Փաստորեն, «հետիսլամիգմն» իսլամական մտքի մեջ ի հայտ է բերել 
մի նոր մոտեցում, որն աչքի է ընկնում չափավոր ու ազատական ուղղ-
վածությամբ: Այն էապես նոր որակ է ստեղծում ժամանակակից իսլա-
մական գաղափարախոսության մեջ ': 

Իպամակսւն չափավորների համոզմամբ' իսլամն իր կրոնական, քա-
ղաքական, սոցիալական և գաղափարաիտսական կողմերով լիովին հա-
մատեղելի է արդիականության հետ և կարող է ընդառաջ գնալ 21-րդ դա-
րի պահանջներին: Եթե իսլամիզմին հատուկ է կրոնական ճշմարտութ-
յան բացարձակացումը, իսլամի բացառիկության սկզբունքը և իսլամա-
կան ւսրժեհամակարգն աշխարհում գերակա դարձնելու այլընտրանք 
չունեցող անհրաժեշտությունը, ապա «հետիսլամիգմին» հատուկ է տա-
րակարծությունը, բազմազանությունը, փոխհամաձայնությունը, ինչպես 
նաև անհանդուրժողականության և կրոնական մոլեռանդության ժխտու-
մը: 

Իսլամական չափավորները ժամանակակից աշխարհի արժեվորման 
սեփական տեսակետն ունեն՛ հիմնված շարիաթի ընդհանուր սկզբունք-
ների վրա: Ըստ այդմ՝ շարիաթը ոչ թե քարացած տեքստ է, այլ որոշակի 
արժեքների վրա հիմնված ուղի, որը մեկնաբանեփս պետք է հաշվի առ-
նել նոր իրողությունները: Չպետք է կուրորեն հետևել արդեն հնացած 
կարծրատիպեբին կամ որոշակի կրոնսփրավական ուղղության: Քաջա-
լերվում է ստեղծագործական միտքը, կարևորվում իջթիհադը, որպես՛ իս-
լամական սկզբունքների ազատ մեկնության մեթոդ: Բազմակարծության 
իրականացման համար առաջարկվում է հիմնավոր փաստարկումներով 
ամրագրված երկխոսությունը՝ ինչպես նեբիսլամական միջավայրում, 
այնպես էլ այլ կրոնների և մշակույթների շրջանակներում: Անընդունելի 
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են համարվում իսլամական սկզբունքների միակողմանի մեկնություննե-
րը և այդ համատեքստում՝ ընդդիմախոսներին անհավատության մեջ 
մեղադրելն ու նրանց սեփական տեսակհտները պարտադրհլը: Իսլամա-
կան մոլեռանդության հիմնական պատճառներ են համարվում ինքնա-
մեկուսացումն ու նհրփակվածությունը: 

Բացի այդ, կարևորում է արևմտյան մի շարք հիմնարար արժեքների 
ներդրումն իսլամական հասարակություններում: «Հետիսլամիզմի» 
շրջանակներում հանդես եկող առանձին ուղղությունների բնորոշ է դաո-
նում նաև որոշակի աշխարհիկ ուղղվածությունը: Ասվածի ապացույցը ե-
գիպտական «Մահմեդական եղբայրներից» 1995թ. առանձնացած «Ալ-
վասատ» կուսակցության գաղափարախոսութունն է12: 

Ամերիկացի ուսումնասիրող Ջոն էսսլռզիտոյի կարծիքով՜ անկախ 
«իսլամիզմ» և «հետիսլամիզմ» եզրերի կիրառությունից, ակնհայտ է, որ 
քաղաքական իսլամն այժմ աչքի է ընկնում ավեփ սոցիալական, քան 
քաղաքական շեշտադրմամբ1 3 : Իսկ դա նշանակում է, որ իսլամիզմր 
ձեռք է բերել նոր հատկանիշներ: 

Չ ն ա յ ա ծ առկա բազմակողմ մոտեցումներին, անժխտելի է այն փաս-
տը, որ «հետիսլամիզմն» աչքի է ընկնում նոր հարցադրումներով, որի ի 
հայտ գալը դեոևս չի նշանակում իսլամիզմի պատմական ավարտ: 

Արդի գլոբալ մարտահրավերների առջև «հետիսլամիզմը» կարող է 
դառնալ արդյունավետ ռազմավարություն ժամանակակից իսլամի հա-
մար: ժիլ Կեպեփ համոզմամբ' 21-րդ դարում իսլամական աշխարհը 
վերջնականորեն մուտք կգործի արդիականություն՛ նպաստելով իսլա-
մական ժողովրդավարության տարածմանը: 

ARAKS PASHAYAN 
(IOS) 

"POST-ISLAMISM ՚ ՚ : AN ANA VOIDABLE EVOLUTION 

According to western political theory, since the end of Cold War the intellectual, 
political and social characteristics of the "old" world have given way to a radically 
different, "new" world, which is still vague. There any no terms to describe it except 
prefix "post". The purpose of this article is to distuss the term and substance of "Post-
Islamism" - as a moderate direction in Islamic thought, applying for modernization of 
Islam. 
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ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՂԱԲԱԲ5ԱՆ ՀՐԱՅՐ 
(ԵՊՀ) 

ՈՒՂԻՂ ԽՆԴՐԻ ՇԱՐԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ ԴԻՐՔՆ 
ԱՐԱԲԵՐԵՆՈՒՄ ԽՆԴՐԱՈՈՒԹՅԱՆ 

ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Արաբական լեզվաբանական ավանդույթս (այսուհեսւ՝ ԱԼԱ) առանձ-
նացնում է այնպիսի բայական շարքեր, որոնցով կազմված ստորոգա-
կան միջուկը կարող է ընդլայնվել միաժամանակ երկու կամ երեք ակտ֊ 
Կւստիկ անվանական միավորներով, որոնք պայմանավորված լինելով 
բայի կառավարման գործառույթով՝ նախադասության մեջ գործառնում 
են իբրև ուդիղ խնդիրներ՛: Ակկուգատիվ շարահյուսական լրացական 
միավորների նման մեկնաբանությունը ոչ միշտ է համապատասխանում 
ժամանակակից լեզվաբանական տեսության մոտեցումներին: Թերևս դ-
րանով է պայմանավորված արևմտյան լեզվաբանների կողմից այդ դիր-
քերը նկարագրելիս ուղիղ խնդիր եզրի փոխարեն ակռւզաախ/ անուն 
կամ Աէացռւմ եզրերին դիմելը՝ դրանով իսկ կասկածի ենթարկելով արաբ 
քերականագետների կողմից առաջարկվող բայերի ստորաբաժանումը 
միակի, երկակի և եռակի անցողիկ բայական շարքերի: Ստորև քննութ-
յան կառնվեն արաբերենի երկակի և եռակի անցողիկությամբ բնութագր-
վող բայական շարքերը, որոնք, ինչպես կտեսնենք, որոշ դեպքերում ցու-
ցաբերում են միակի անցողիկ բայերին բնորոշ առանձնահատկություն-
ներ: 

1. Կրկնակի անցողիկությամբ բնութագրվող բայերը (а1-'аГй1 al-
muta'addiya ila maՐ0layn) ըստ իրենց կողմից կառավարվող խնդրառ-
ված անվանական միավորների բնույթի և շարահյուսական առանձնա-
հատկությունների կազմում են երկու տարբեր շարքեր: Աոաջին շարքի 
բայական միավորների կողմից կառավարվող խնդիրներն իրենց ելքա-
յին տարբերակում փոխկապակցված են անվանական ստորոգական 
կառույցի ստորոգական միջուկը կազմող ենթակայի և ստորոգյալի միջև 
առկա հարաբերություններով (£anna wa 'axawfltuha): Զուգահեռներ 
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անցկացնելով հայերենի բայական շարքերի հետ, կարող ենք նկատել, 
որ այս շարքը կազմող միավորները ցուցաբերում են նմանություններ վե-
րացական բայերի անցողականությամբ բնութագրվող տեսակի հետ, ո-
րոնք չունենալով ւիարժեք նյութական կամ բայական իմաստ իրենց սե-
մանտիկ բեռնվածքը ամբողջությամբ իրացնելու նպատակով վերջադաս 
խնղրառված անվանական միավււրի հետ (ԱԼԱ-ում' երկրորդ ուղիղ 
խնդիր) կագմում են բաղադրյալ անվանաբայական ստորոգյալ: 

Երկրորդ շարքը կազմող պատճառական իմաստով բեռնված բայերի 
կողմից կառավարվող խնդրառված միավորների միջև չկա որևէ տեսակի 
շարահյուսական հարաբերություն: Այս շարքի բայերի հոլովական հա-
մակարգ ունեցող այլ լեզուների նույն սեմանտիկ բեռնվածքով բայերի 
հետ համադրության արդյունքում պարզ է դառնում, որ խնդրառված 
միավորներից մեկր գործառնում է իբրև ուղիղ խնդիր, մինչդեռ մյուսը 
ցուցաբերում է անուղղակի, մեծամասամբ հանգման անուղղակի 
խնդրին բնորոշ առանձնահատկություններ: Խնդիրների տայւբերակումր 
ստուգաբանելու նպատակով առաջարկում ենք այդ շարքի բայերով 
կազմված ստորոգական կառույցների առաջին խնդրառված անվանա-
կան միավորի փոխարինումը հարակցական մասնիկ + գենետիկ անուն 
կառույցով. (1) 'a'taytu Zaydan kit a ban (Զեյդին գիրք տվեցի) О (2) 
'a'taytu lizaydin kitaban: Կարելի է ենթադրել, որ երկրորդ տեսակին 
պատկանող փոխակերպված նախադասությունները ժամանակակից ա-
րւսբերենում հանդես են գափս որպես աոաջին տեսակի ելքային նախա-
դասությունների փոխակերպման արդյունք2: 

2. ԱԼԱ-ում առանձնանում է պատճառական սեմանտիկ բեռնված-
քով երկակի անցողականություն ցուցաբերող բայերի շարք 
(xabbara. 'axbara, nabba'a , 'a ' lama, 'ara), որոնք գործառնելով մեկ այլ 
բայի նյութական իմաստով3 տվյալ դեպքում՝ 'a ' lama սոկորեցնել, հաս-
կացնել. ցույց տա/, որակվում են իբրև եռակի անցողականությամբ բա-
յեր: Այսպես 'araytu Sa'Tdan (1) al-'amra (2) şahlan (3) «Հասկացրի Սա-
յիդին, որ խնդիրը պարզ է» նախադասության մեջ առաջին ե երկրորդ 
խնդրառված անունները համապատասխանաբար գործառնում են իբրև 
հանգման անուղղակի ե ուղիղ խնդիրներ, մինչդեռ երրորդ խնդրառված 
անվանական միավորը չի կարող բնութագրվել իբրե ուղիղ խնդիր, քանի 
որ իմաստային առումով բայի հետ գտնվելով վիճակային հարաբերութ-
յունների" մեջ ցուցաբերում է սիրկոնստանտներին բնորոշ պարագայա-
կան առանձնահատկություններ: 

3. Կարելի է եզրակացնել, որ արաբերենի բայը հիմնականում միակի 
անցողական է, որոշ դեպքերում՝ կրկնակի, իսկ վերջինիս կառավարման 
գործառույթով պայամանավորված երկու խնդրառված անուններից մե-
կը ստորոգական կառույցի սահմաններում գործառնում է իբրև հանգ-
ման անուղղակի, իսկ մյուսը՝ իբրև ուղիղ խնդիր. 

135 



HRAYR AGHABABYAN 
(YSU) 

THE SINTACTICAL POSITION OF THE DIRECT OBJECT IN ARABIC IN 
THE CONTEXT OF GOVERNMENT THEORY 

The traditional Arabic linguistics distinguishes between verbs which have one. 
two & throe direct objects. This thesis is not estimated identically by modem 
linguistic theory. As the 1". 2nd & 3"1 accusative nominal units which follow the verb 
(depending on its valency) do not function as direct objects in all cases. The transitive 
Arabic verbs which need 2 direct objects are divided into 2 groups. According to 
traditional Arabic linguistics between the 2 direct objects of the first group initially 
lies a syntactical relation of a predicate and a subject of a nominal sentence. But in 
reality the Iм group verbs should be regarded as abstract verbs having no verbal 
meaning and which form a compound nominative-verbal predicate. The 2 accusative 
nominal units of the verbs of the second group shouldn't be regarded as direct objects 
as one of them, in fact, functions as an indirect object. As for the verbs which need 3 
accusative names, they, in fact, arc nothing else than transitive verbs which need 2 
objects. They need the 3n> accusative nominal unit when they function with a semantic 
Filling of another verb. If the l u and the 2"d accusative nominal units function as direct 
and indirect objects, the 3rd one functions as an adverbia! modifier. 
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ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԷՄՄԱ 
(ՌՀ(Ս)Հ) 

ԱՐԱԲԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՍԿԶԲՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

Արաբական լեզվաբանությունը, իր հիմքում ունենալով հունական 
յեզվաբանության և հնդկական հնչյունաբանության ազդեցությունը, 
սկզբնավորվեց իսլամի տարածումից ե արաբական խսդիֆայության 
ստեղծումից հետո: Արաբական լեզվաբանական մտքի և հատկապես 
քերականության զարգացումը պայմանավորված էր պետության քաղա-
քական իշխանությունն ամրապնդելու, Ղուրանի սուրբ տեքստերը մեկ 
միասնական քերականական համակարգով մշակելու, ինչպես նաև՝ սւ-
րաբերենը այլալեզու ժույովուրդների ազդեցությունից զերծ պահելու 
պահանջով: 

Արաբական քերականական դպրոցների առաջացումը վերագրվում է 
7-յւդ դարի երկրորդ կեսին: Դա այն ժամանակաշրջանն էր, երբ արաբ 
բանասերները փորձեցին բացատրել լեզվական առանձին երևույթներ, 
ինչպես նաև այւաբերենի զարգացման օրինաչավաւթյունները: 

Արաբական քերականության հիմնադիրն, իրավամբ, համարվում է 7-
րդ դարի գործիչ Աբու ալ-Ասուադ ալ-Դաուլին, որին, ըստ ավանդության, 
չորրորդ արդարադատ խալիֆա Ափն հանձնարարել է զբաղվել լեզվի ու-
սումնասիրությամբ՝ նախապես մատնանշելով բառերի հիմնական 
խմբերն արաբերենում: Ադ-Դաուլիին հաջողվել է մշակել արաբերենի 
ձայնանշաննեյւը, որոնք հնարավորություն են տվել ճիշտ ընթերցել Ղու-
րանը: Դա առաջին լեզվական նվաճումն էր արաբական լեզվաբանութ-
յան մեջ՛: 

Արաբերենը և նրա քերականական միտքը զարգացել են Բասրայի, 
Քուֆայի և Բաղդադի դպրոցների ուղղություններով: 7-րդ գաբի վերջին 
8-րդ դարի սկզբին հիմնված Բասրայի դպրոցի ներկայացուցիչները (Աի-
բավեյհիի գլխավորությամբ) հիմք էին ընդունում դասական հեղինակնե-
րի լեզուն և խստապահանջ էին քերականական նորմերի պահպանման 
հարցում: Բասրայի լեզվաբանական դպրոցի ականավոր ներկայացու-
ցիչներից էին Աբդալլահ ալ-Հադրամին ե Իսա բին Ամմի ալ-Աակաֆին: 
Խալիլ բին Ահմադ ալ-Ֆարսւհիդին և Յա նուս բին Նաջիբը շարահյուսա-
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կան ուսումնասիրությունների հետ մեկտեղ զբաղվում էին նաև բաոի 
խոսքիմաստային առանձնահատկությունների հետազոտմամր: Դպյտ-
ցի հիմնադիր ալ-Սակաֆին փորձել է ամբողջացնել լեզվական բոլոր ու-
սումնասիրություններն իր «Ալ-իքմալ» («Ամբողջացում»), «Ալ-ջամու'» 
(«Համակարգում») ե «Ալ-Սուհամմադ» տրակտատներում՛ տալով արա-
բերենի քերականական նորմերի կանոնավորված շարադրանքը: Բսւս-
րացիները հիմնականում զբաղվում էին լեզվական աոանձին իրողութ-
յունների ուսումնասիրմամբ, այդ թվում՝ բառագիտությամբ և ձևաբա-
նությամբ2: 

Քուֆայի քերականական դպրոցը հիմնվել է 8-րդ դարում, որի հիմնա-
դիրն է Աբու Ջա՚ֆար Մուհամմադ ալ-Ո-ուասին: Դպրոցը մեծ տեղ էր 
հատկացնում խոսակցական խզվի առանձնահատկությունների ուսում-
նասիրմանը: 

Քուֆայի և Բասրայի լեզվաբանական դպրոցների միջև ստկա տա-
րաձայնություններն, ընդհանուր աոմամբ, հաջողվել է հաղթահարել 
Սիրբավեյհիին և ալ-Աակաֆիին: Հակառակ դրան՝ ընդունված է այն 
տեսակետը, որ 126 լեզվաբանական հիմնահարցեր այդպես էլ մնացել 
են անլուծեփ: 

Քուֆայից և Բասրայից դուրս եկան առաջին կրթված քերականներն 
ու գրականագետները3: 

Բաղդադի կամ էկլեկտիկ քերականների դպրոցը հիմնադրվել է 9-րդ -
դարում: Այս դպրոցի ներկայացուցիչները հիմնականում համակարգում 
և մշակում էին բասրացի և քուֆացի քերականների աշխատանքներր: 
Այս տեսանկյունից ուշագրավ է Աիբավեյհիի «Ալ-քիթաբ» հիմնաբար 
աշխատության ալ-Ֆարիսիի կատարած մշակումը: 

Դպրոցի ամենաականավոր ներկայացուցիչն Օսման բին Ջինսին էր, 
որն զբաղվել է լեզվի երկտառ արմատների ուսումնասիրությամբ, անուն-
ների ծագումնաբանությամբ: Նրա հայտնի երկերից են՝ «Ալ-քիթաբը», 
«Ալ-խասաիսը» («Առանձնահատկությունները»), «Ասրաբ ալ-արաբի-
յան» («Արաբերենի գաղտնիքները»)4: 

Լեզվական առանձին հարցերին նվիրված բավական արժեքավոր 
ուսումնասիրություններ են կատարել բաղդադցիներ Իբն Քութայբը, ալ-
Ջաուհարին և Աբդ ալ-Ռահմանը: 

Հարկ է նշել որ հիշյալ երեք դպրոցները հիմնարար դեր են խաղացել 
արաբերենի և նրա քերականական մտքի զարգացման հարցում, իսկ ա-
րաբական լեզվաբանությունը հիմնականում զարգացել է Աիբավեյհիի, 
ալ-Ջուրջանիի (10-րդ դար) և ալ-Ջամախշարիի (12-րդ դար) մշակած 
ուղղություններով: 

Աիբավեյհիի «Ալ-քիթաբը» ներառում է այն բոլոր ուսումնասիրութ-
յունները, որոնք արվել են մինչև իր ժամանակաշրջանը: Նրա քերակա-
նական ուսումնասիրությունն այնքան լիարժեք է և ամբողջական, որ 
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դրանից հետո ոչ ոք նոր խոսք չի ասել: Ալ-Ջուրջանին քերականության 
մեջ հիմնավոր տեղ է տվել մասնիկներին և անցողիկ բայերին: Խիստ 
արժեքավոր է նրա' հացար տողից կազմված «Ալֆիյա» տրակտատը, 
ուր հեղինակը չափածոյով շարադրել է արաբերենի քերականությունը՛: 
Ալ-.Տամախշարին իր «Ալ-քիթաբ ալ-մուֆասսսղ» («Հանգամանալից 
տրակտակ») աշխատության մեջ բառերը բաժանում է բայերի, անուննե-
րի և մասնիկների՛ կատարելով դրանց շարահյուսական, ձևաբանական 
և հնչյունաբանական վերլուծությունը: 

11-12-րդ դարերում արաբական լեզվաբանության կենտրոններ դար-
ձան Եգիպտոսն ու Սիրիան, սակայն եգիպտացի, սիրիացի և ավելի ուշ 
շրջանի քերականները ընդհանուր առմամբ որևէ նոր բան չեն ավհլաց-
րեյ արաբական դասական քերականական ուսմունքին: 

EMMA KHACHATRYAN 
(RA(S)U) 

ABOUT THE FOUNDATION OF GRAMMAR OF ARABIC LANGUAGE 

Awarding achievements of Hellcnic and Indian Grammar, the Arabs since the mid 
of 7th century founded the basic of own Grammar, which came to his apogee in 8-12th 

century and was developed by Basra, Kufa and Baghdad Grammar Schools. In that 
period the Grammar of Literary Arab language was finally developed and was 
conserved up today without any essential changes. 

The development of Grammar of Arabic was mainly conditioned with the spread 
of Arabic Language and regulation of the holy texts of Quran, which has to be 
unanimous for all believers. There are three famous grammarians in the intellectual 
history of Arabs. They arc Sibaweyhi /VIII/. al-Gurgani /X/ and al-Zamahshari /XII/ 
opening a new path for development of Arabic Grammar. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Մանրամասն տե՛ս՛ Звегинцев В., История арабского языкознания, М., 
1958. 

2. Մանրամասն տե՛ս՝ Г.Габучян, О проблеме слова в свете факторов а-
рабского литературного языка, М., 1968. 

3. Աուրհի ալ-Աալիհ, Դիրասաթ ֆի ֆիկհի ալ-լուղա, Դիմաշկ, 1994, սաֆհա 
177-178 (արաբերեն): 

4. Մուհամմադ Ալ-Մուբարիք, Ֆիկհու ալ-լուդա վա խասաիս ալ-արաբիյյա, Դի-
մաշկ, 2002, սաֆհա 48 (արաբերեն): 

5. Աբդաըահ Թատավի, Ուդ իլա ալ-սիհա ալ-լոսլավիյա, ալ-Կահիրա, 2004, 
սաֆհա 23-24 (արաբերեն): 

•139 



ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԼԻԼԻԹ 
(ԾՊՀ) 

«ԽՆԴՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ 
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՆ ԱՐԱԲԱԿԱՆ 

ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՈՒՄ 

Ինչպես հայտնի է, նախադասությունը գործարկվում է բառերի օգ-
նությամբ, ամբողջություն է կազմում և չի մասնատվում նրա մասերի ա-
ոանձին արժեքայնությամբ: Մյուս հատկությունների նկատմամբ այս 
հատկությունն առաջնային է: Սի միավորը բավական է ստորոգւսկա-
նություն արտահայտելու համար, ինչպես նաև պարտադիր չէ «սուբյեկ-
տի» (ենթակա) առկայությունը ստորոգյալի առկայության դեպքում: Շա-
րահյուսությունը համարվում է նախադասության միայն քերականական 
կոդը, որը ապւսհովում է նրա անդամների ճիշտ զուգակցումը: Տարբեր 
ինտոնացիոն ուրվագծերը ունիվերսալ չեն և գտնվում են սուբյեկտիվ 
գնահատականների ոլորտում: Հետևաբար նախադասության միակ 
հատկությունը համարվում է նրա ստորոգականության հատկությունը՛: 

Սիջնւսդարյան արաբ բանասերները, ուսումնասիրելով պարզ նա-
խադասությունը կառուցվածքային և գործառական առումներով, լեզվա-
բանական վերլուծության յուրաքանչյուր ոլորտում հստակեցրել են ի-
րենց ուսումնասիրության օբյեկտը: Դա կառուցվածքային ոլորտում 
jumla-ն է (նախադաություն), իսկ գործառական ոլորտում՝ al-kalam-ը2: 
Համաձայն արաբական լեզվաբանական ավանդույթի՝ նախադասութ-
յունները բաժանվում են 4 խմբի՝ ա) Բայական նախադասություններ, ո-
րոնցում աոաջին բաղադրիչն արտահայտված է բայով, օրինակ՝ Zahaba 
Zeydun (Գնաց Զեյդը): բ) Անվանական նախադասություններ, որոնցում 
աոաջին բաղադրիչը արտահայտված է անունով, օրինակ՝ A'mru 
Zâhibun (Ամրը գնացողն է): գ) Պայմանական նախադասություններ, ո-
րոնցում աոաջին բաղադրիչը պայմանի մասնիկն է, օրինակ՝ Zeydun in 
taqramahu yakramuka (Եթե մեծարես Զեյդին, նա էլ քեզ կմեծարի): դ) 
Պարագայական նախադասություններ, որոնցում աոաջին բաղադրիչն 
արտահայտված է պարագայով կամ առաջադաս ստորոգյալի հետ հան-
դես եկող հետադաս պարագայով, օրինակ՝. Khalidun amamaka3 (Խալիդը 
քո առաջ է): 
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Անվանական նախադասություններում բայական ստորոգական ձևե-
րի բացակայությունը նման շարահյուսական կառույցներում բերում է 
այնպիսի լեզվական երևույթների, որոնք հանգեցնում են նման կառույց-
ներում ստորոգման առաջացմանը: Այս խնդրի լուսաբանումը կապված 
է արաբերեն գրական լեզվում որոշյալության և անորոշության շարահ-
յուսական ռեյևանտության վարկածի ճշտման հետ: Այս հիմնախնդրի 
լուծումը ենթադրում է բաղադրիչների վերլուծության, անվանական բա-
ռաձևերին համապատասխանող որոշյալ-անորոշության իմաստի տար-
րերի անդամատում4: 

Միաժամանակ ստորոգական միավորների կառուցվածքային համա-
կարգի քերականական վերլուծությունը միջնադարյան արաբ բանասեր-
ների մոտ չի սահմանափակվում միայն նրանց ձևակազմական տարբե-
րի կոնկրետ քերականական ներկայացմամբ, այլ ընդլայնվում է՜ վերա-
ցարկվելով «թեմայի» (Al-musnad ilayhi) և «ռեմայի» (Al-musnad), նաև 
նրանց վերացական օրինակների կառուցվածքային սխեմաների տես-
քով: 

Ստորոգական կառույցի բնորոշ առանձնահատկությունները նրանց 
հնարավորության է տվել այս միավորների կառուցվածքում առանձնաց-
նել 2 հատկության' ստորոգում՝ (Al-isnad) կառուցվածքային ոլորտում և 
անհրաժեշտ տեղեկատվություն՝ (AI-ifada) հաղորդակցական ոլորտում5: 

Բայական նախադասության կառույցի բնորոշ գծերից մեկը նրա բա-
ղադրիչների դիրքային որոշարկումն է: Նշված վիճակը բխում է կառա-
վարման տեստթյունից (Al-'amal), որի համաձայն' բայը կառավարող 
գործառույթ ունի, այսնինքն՝ al-'amil-է, իսկ ենթական կառավարվողն է՝ 
al-ma'mul6: 

Ալ-Ջուրջանին (XI դար) իր «Al-awamil al-mi'a» աշխատության մեջ 
դասակարգում է նախադասության շարահյուսական պատկերը ձևավո-
րող բոլոր գործոնները' նախ քիչ գործածական ma'nauiya-ն, իսկ ապա՝ 
հաճախ գործածվող lafziya-ն, ինչն էլ իր հերթին բաժանվում է qiyasiya-ի 
և samai'ya-ի7: 

Համապատասխանաբար 'amil-ի8 ազդեցությունը բառի վրա հան-
գեցնում է բառավտխության' al'-i'rab-ի: 'Amil-ի և al'-i'rab-ի փոխկա-
պակցվածություն արաբ ժամանակակից քերականագետ ալ-Ղալաինին 
ներկայացնում է այսպես՝ որոշ բաոեր վախում են վերջավորություննե-
րը՝ կապված նախադասության մեջ իրենց ունեցած դիրքից և այն միա-
վորից, որը նախորդում է բառերին: Նրանցից որոշները երբեք չեն վա-
խում իրենց վերջավորությունը, ինչ 'amil էլ նախորդի: Առաջինները կոչ-
վուն են m'ua'rab, իսկ երկրորդները՝ mabni, իսկ 'amil-ի ազդեցությամբ 
բառերի վերջավորության վավտիտւթյունը կոչվում է al'-i'rab և համա-
պատասխանաբար՝ վտվտխության բացակայությունը՝ al-bina'9: АГ-
i'rab-ը 'amil-ի գործունեության ազդեցությունն է բառի վերջավորության 

141 



վրա, լինի այն marfu', majrur, mansub, majzum բառափոխական վիճակ-
ների' համաձայն 'amil-ի պահանջի: Mu'arab են ներկա ժամանակի բա-
յերը, որոնց չեն հավելվել nun al-taukidi-ն (ուժեղացման նունը) և բոլոր 
անունները՛ որոշ բացառություններով: 

Բառի վերջավորության փոփոխման պաճաո կարող են լինել կառա-
վարող բառերը՝ 'awamil, որը անունները ե բայերը դնում է որոշակի քե-
րականական ձևի մեջ: Որպես կառավարող գործոն կարող են հանդես 
գայ անունները, բայերը, բայանունները (դեբբայերն ու մասդարները), 
նախդիրները և այլն: 

Արաբական քերականական ավանդույթում (ԱՔՍ) կարևոր տեղ է 
հատկացվել նախադասության ենթադրյալ անդամին՝ taqdir: Համաձայն 
ԱՔԱ-ի՝ գոյություն ունի առաջնային որոշակի կառուցվածք, որով ենթա-
կան հանդես է գափս ուղիղ ձևով, լրացումը՝ խնդրառված, իսկ ստորոգ-
յալը (բանավոր խոսքում)՝ բայով, սակայն իրական լեգվական իրավի-
ճակը առավել քան բարդ է՝ առաջ են գափս նախադասություն հիշեցնող 
տարբեր փոփոխոխական կառույցներ: Այդ նպատակին է ծառայում' ա) 
նախադասության անդամի գրաված դիրքը, բ) հնարավոր ենթադրյալ 
կառավարող բառը (Al-mahkum), գ) կառավարող բառի բացթողումը: 
Այսպես, օրինակ'1. marartu bi Zaydin1 (Անցա Զեյդի կողքով) ասույթը 
բայական է, որում ստորոգյալը բայ է էս վերջավորությամբ արտահայ-
տելով կցյալ ենթական խնդրառական նշանակությամբ, իսկ "Zeydin" ու-
ղիղ խնդիրն Է հարակցական նշանակությամբ դրված, bi նախդիրով 
պայմանավորված, քանի որ ուղիղ խմդիրը միշտ դրվում Է հայցական 
հոլովով, ապա տեսականորեն այստեղ ուղիդ խնդիրը համարվում Է հայ-
ցական հոլովով դրված: 2. Բայը ենթադրվում Է a'Abdu a]-lahi darablahu 
(Մի՞թե դու Աբդուլլահին ես ծհծեւ) նախադասության մեջ, որն ընկած Է a' 
հարցական մասնիկի ու հատուկ անվան միջև: 3. Zaydun fi d-dari (Զհյդը 
տանն Է) նախադասությունում բայը բաց Է թողնված, որը ենթադրյալ՝ 
istaqarra Է (բառացի՝ հաստատվեց): 

Խնդրառությունը իրագործվում Է ինչպես մեկ այնպես Էլ մի քանի նա-
խադասությունների անդամների միջև, որոնք գտնվում են մեկ բարդ նա-
խադասության կազմում: ԱՔԱ-ի համաձայն՝ խնդրառմսւն հատկութ-
յամբ առանձնանում Է բայ-ստորոգյալը: Խնդրառությունը կարող Է իրա-
գործվել ինչպես առաջընթաց, այնպես Էլ հետընթաց ուղղությամբ: Հե-
տընթաց ուղղությամբ ներգործում են միայն անուններն ու բայերը, նախ-
դիրները ներգործում են միայն առաջընթաց ուղղությամբ: Անվանական 
նախադասության ենթական (Al-mubtada) նախորդում Է ստորոգյալին 
(Al-khabar), հետևաբար այն կառավարում Է ստորոգյալը նույնիսկ այն 
դեպքում, երբ ստորոգյալը առաջադաս Է, քանի որ ստորոգյալը 
mahkumun 'alyhi Է11: "Muntaliqun Zeydun" նախադասության մեջ անվա-
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նական նախադասության ստորոգյալը նախորդում է ենթակային, սա-
կայն ենթական պահպանում է իր mahkum 'alyhi դիրքը: 

Տարակարծությունները Բասրայի ե Քուֆայի քերականական դպրո-
ցի ներկյացուցիչների միջե այս ասպարեզում առաջ են եկել երկու ուղ-
ղություններով. 1 .քուֆայականները որոշ շարահյուսական կառույցնե-
րում ընդունում էին այնպիսի սկզբունքներ, որոնք բասրայականները 
գրական լեզվի համար համարում էին անթույլատրելի, 2.քհրականական 
երկու դպրոցների ներկայացուցիչներն էլ, ընդունելով գրական լեզվի հա-
մար այս կամ այն կառույցի պիտանելությունը, դրան տալիս էին բոլորո-
վին այլ տեսական գնահատական: 

LILIT HARUTYUNYAN 
(YSU) 

THE FRAME OF "GOVERNMENT" MEANING IN ARAB GRAMMER 
TRADITION 

The cffect of an abstract 'âmil such as ai-ibtidâ is produced only when a 
syntactical connection exists between the subject affected by it and its predicate in the 
nominal sentence. Similarly, it can be inferred that the imperfect verb takes the 
nominative produced by its abstract 'âmil only when a syntactic connection exists 
between the verb and another part of the sentence. Some 'âwâmil are particular to 
nouns and others are particular to imperfect verbs. No 'âmil can affect both a noun 
and a verb. 
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ՍԱՖՐԱՍՏ6ՄՆ ԼԻԼԻԹ 
(ԵՊՀ) 

ԿԱՆԱՆՑ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՄՈՀԶԵՆ ՄԱԽՍԱԼԲԱՖԻ 
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

Սկսած 1980թ. արդի իրանական գրականության և կինոարվեստի 
մեջ առանձնահատուկ կարևորություն ստացան կանանց Խիմնախնդիր-
ներին նվիրված թեմաները: 

Աշխսդւհահոչակ պարսիկ կինոբեմադրիչ, արձակագիր և սցենարիստ 
Մոհզեն Մախմալբաֆը այն եզակ]ւ արվեստագետներից է, որը թե' իր արձակ 
ստեղծագործություններում և թե' կինոնկարների մեջ կանանց հիմնախնդիր-
ներին անդրադառնում է արվեստագետի ինքնատիպ մտածողությամբ: 

Ավանդապահ հասարակության մեջ սիրո, ամուսնության, կնոջ իրա-
վազրկության խնդիրներն են շոշափվում Մախմալրաֆի «Գաբե» 
(1995թ.) չափազանց գրավիչ ու գու նեղ կինոնկարում: Ֆիլմը պատմում է 
հարավարևելյան Իրանի տեղաբնիկ կին գորգագործների մասին: Դա-
րեր շայաւնակ այս կանայք հյուսել են «գաբե»1, յուրաքանչյուր գորգի 
հետ մեկտեղ պատկերելով իրենց իսկ կյանքը, հուզումներն ու վշտերը: 
Գաբեն ընտանեկան-տոհմական ասքապատում է, որտեղ կանայք 
զրկված են սեփական ճակատագրին տնօրինելու իրավունքից: Ազա-
տությունը ապյւում է միայն կնոջ երևակայական աշխարհում, որն էլ 
գույների միջոցով փոխանցվում է «գաբեին»: 

Մահմեդական կանանց իրավունքների ոտնահարման և նրանց դեմ 
կիյւառվող հոգևոր ու ֆիզիկական բռնության խնդիրն է շոշափում Սախ-
մսղբաֆի մեկ այլ կինոստեղծագործությունը՛ նրան մեծ համբավ բերած 
աղմկահարույց «Ղանդահաբ» (2001թ.) ֆիլմը: Այն նկարագրում է սե-
փական ինքնություն չունեցող, սովի, բռնության զոհ, մարդկային տար-
րական իրավունքներից զուրկ աֆղան կանանց կյանքը թսղիբների իշ-
խանության օրոք: Ֆիլմի հիմքում Կանադայում ապաստան գտած երի-
տասարդ աֆղանուհի Նաֆասի պատմությունն է, որի ճանսւպաբհոր-
դությունը վերածվում է մղձավանջի, երբ նա տարիներ անց վերադառ-
նում է Աֆղանստան՝ փրկելու ինքնասպանության եզրին հայտնված իր 
հարազատ քրոջը: «Իրականությունը Աֆղանսաանում ինքն իր մեջ ար-
դեն իսկ սյուրռեալ է, սա մի հրկիր է, որտեղ կանայք չունեն դեմք: Անա-
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պատում դեգերող աֆղան կանանց քարավանները դիտելուց հետո, ավե-
լի սյուրոեալ պատկեր չես կարող երեակայել», - իր հարցազրույցներից 
մեկում շեշտում է Մախմսղբաֆը2: 

«Ղանդահար» ֆիլմը մախմալբաֆյան հումանիզմի բացառիկ դրսևո-
րումներից մեկն է: 2002թ. այն վերածվում է գրքի՜ կրելով «Բուդդան 
չքանդվեց Աֆդանստանտմ. այն փշրվեց ամոթից» խորագիրը: Գրքի վե-
րաբհրյսղ արվեստագետը տալիս է իր ինքնատիպ մեկնաբանությունը. 
«Բւսմիանում Բուդդայի արձանը փուլ եկավ, որպեսզի աշխարհին պատ-
մի իր երկլփ աղքատության, բռնության, անտարբերության ու բարոյա-
կանության մասին, այն փշրվեց Աֆղանստանի նկատմամբ աշխարհի 
ցուցաբերած անտարբերության ամոթից»3: 

Կնոջ անձնական ողբերգության, սիրո, հուսալքության և պայքարի 
մասին են պատմում Մախմալբաֆի «Սիրո ժամանակը» (1990թ.), 
«Օրհնված ամուսնություն» (1988թ.), «Արտիստը» (1993թ.) ֆիլմերը: 

Իրանական անդբոցենտրիկ հասարակության մեջ կնոջ հասունութ-
յան խնդրի շուրջ ստեղծված հիվանդագին ընկալման երևույթին են անդ-
րադառնում Սախմալբաֆի սցենարների հիման վրա էկրանավորված 
«Այն օրը, երբ ես կին դարձա» (2000թ.) և «Խնձորը» (1998թ.) ֆիլմերը: 

ժամանակակից Իրանի կանանց սոցիալական և իրավական դրութ-
յունը շահական վարչակարգի օրոք, ինչպես նաև իրանա-իրաքյան պա-
տերազմի տարիներին նրանց կրած բարոյահոգեբանական ճգնաժամը, 
փայլուն կերպով նկարագրված են Մոհզեն Մախմալբաֆի «Համբուրիր 
ինձ» (1994թ.) և «Բյուրեղապակյա այցին» (1986թ.) արձակ ստեղծա-
գործություն ներու մ: 

«Համբուրիր ինձ» պատմվածքում հեղինակը պատկերում է շահա-
կան բռնապետության դեմ պայքարող, մարքսիստական շարժման 
հայտնի մասնակիցներ Մարզիյե Օսկուի և Մոսթաֆա Շոայանի սիրո, 
հայրենասիրության, ՍԱՎԱԿ-ի կողմից բանտում կրած նրանց տան-
ջանքների ու մահվան իրական պատմությունը6: Պատմվածքի գլխավոր 
հերոսուհու՝ Մարգիեյի միջոցով Մախմալբաֆը ամողջացնում է նախա-
հեղափոխական Իրանում հակաշահւսկան շարժման մեջ ներգրավված 
այն հազարավոր կանանց կերպարը, ովքեր սեփական կյանքը զոհաբե-
րեցին հանուն գաղափարական պայքարի: 

Իրանա-իրաքյան պատերազմի դաժան հետևանքներին, նահատա-
կության երևույթին, կանանց բարդ սոցիալական ու հոգեբանական 
խնդիրներին է անդրադառնում հեւլինակը իր «Բյուրեղապակյա այգ/ւՖ> 
վեպում, որը նա նւԱւրելէ իր երկրի բոլոր ճնշված կանանց: 

Վեպը պատկերում է իրանա-իրաքյան պատերազմի ընթացքում նահա-
տակված զինվորների այրիներին, ովքեր այդ ծանր տարիներին, առանց ա-
մուսնու, վարձում էին պայքարել հանուն կյանքի ու միայնակ մեծացնել ի-
րենց զավակներին: Մախմալբաֆի վեպի հերոսուհիները, չնայած պատե-
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րազմի կրած դժվարություններին, ասպարեզ են հանում իրենց անընկճելի 
ոգին ու մաքառման կամքը՝ հաստատելու ապրեյու իրենց մարդկային իրա-
վունքը: Վեպն ունի հումանիստական խոր բովանդակություն ե ավարտվում 
է կյանքի լավատեսական հեռանկարի պատկերով: 

«Բյուրեղապակյա այգին» վեպի միջոցով հեղինակը կարողացավ 
ցույց տալ, որ իրանցի կանայք անհանդուրժողականության, կաղապար-
ված ու հետադիմական հայացքների զոհն են: 

Իր գեղարվեստական ստեղծագործություններում, անդրադառնալով 
կանանց հիմնախնղիրներին, Մ.Մախմալբաֆը շեշտադրում է ժամանա-
կակից իրանական արվեստի հումանիստական ուղղվածությունը, ար-
վեստ, որը չի ճանաչում բռնություն և խտրականություն: 

LILIT SAFRASTYAN 
(YSU) 

WOMEN'S ISSUES IN THE WORKS OF MOHSEN MAKHMALBAF 

Mohsen Makhmalbaf became a famous writer and filmmaker of the post-
revolutionary Iran. His literary and scientific activities include research into the arts, 
novels, short stories and screenplays. 

After the victory of the Islamic Revolution Iranian cinema was also revolutionized 
and the general nature of films and the role of women in the films changed in a 
positive manner. 

The films of M. Makhmalbaf redefine the humanitarian themes of contemporary 
Iranian cinema, firstly, by treating all aspects of women social and private lives in 
modern Iran 

His famous films such as "Gabbeh", "Kandahar", 'Time of Love", "Marriage of 
Blessed" and "Actor" make very strong statements about the women rights issues, 
social and psychological problems that women face in Iran and Afghanistan. 

Women's issues predominate in M. Makhmalbaf s fictional works such as "Kiss 
Me", and "The Crystal Garden". Mohsen Makhmalbaf, dedicated his novel, "The 
Crystal Garden", to "the. women, the oppressed women of his land". 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. «Գաբեն» գորգի յուրահատուկ տեսակ է Իրանում: 
2. The Gurdian. August 11,2001. 
3. Նույն տեղում: 
4. Տե՛ս՛ Մախմալբաֆ Մ., Գոնգե Խաբիդե, Նաշրե-Նհյ, Թեհրան, 1994 (պարս-

կերեն): 
5. Տե՛ս՛ Սախմաւբաֆ.Ս՜., Բաղե Բոլուր, Նաշրե-Նեյ, Թեհրան, 1986 (պարսկե-

րեն): 
6. Talattof К.. The Politics of Writing in Iran, Syracuse, New York, 2000, p. 119. 
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ՓԱՇԱՅԱՆ ԱՆԻ 
(ԳԻ) 

ԱՐԵՎԵԼՑԱՆ ՆՐԲԵՐԱՆԳՆԵՐՆ ԱՂԱՍԻ 
ԱՅՎԱԶՑԱՆԻ ԱՐՁԱԿՈՒՄ 

Արևեյքն ԻՐ ինքնատիպ գույներով ու բնավորությամբ միշտ էլ հե-
տաքրքրել է հայ գրողներին: Արևելյան իրողություններին իրենց ստեղ-
ծագործություններում անդրադարձել են Խ.Աբովյանը, Հովհ.Թումանյա-
նը, ԱփԻսահակյանը, Ե-Չարենցը, Հ.Շիրագր և ուրիշներ: 

ժամանակակից հայ արձակի նշանավոր ներկայացուցիչներից մե-
կի՝ Աղա սի Այվագյանի արվեստը, կարելի է ասել, առնչվում է արևելյան 
աշխարհին, նրա հոգեբանությանը, նիստուկացին: Առանձին ստեղծա-
գործություններ պարզապես հագեցած են արևելյան շեշտադրությամբ ու 
նրբերանգներով: Այդ են ասում և վերնսւգրհրը՝ «Արևելյան դուքան», 
«Մուխամբազ՝ դուդուկով», «Թիֆլիս», «Պուճուր մի տեղ Բուդդայի կող-
քին», «Նախշուն բաղնիքը», «Դարդ-աղյոաը» և այլն: 

Հեղինակի նախընտրած բոլոր ժանրերում էլ (վիպակներ, պատմ-
վածքներ, պիեսներ, Էսսեներ) կարելի է գտնել արևելյան կյանքի ցայ-
տուն տեսարաններ. «Հսւվլաբարում եկեղեցիներ կային, Շայթանբագա-
րում' մզկիթներ, Հավլաբարում արևելյան պանդոկ կար, Շայթանբազա-
րում՝ պարսկական բաղնիքներ, ուղտերն Էին տնգտգալով քայլում»1: 

Արևելյան քաղաքին բնորոշ պատկերներ կան «Նախշուն բաղնիքը» 
պատմվածքում, որը ոչ միայն արևելյան քաղաքի, այլև արևելյան մտա-
ծողության շեշտեր ունի: Բաղնիքն այստեղ խորհրդանշում է ոչ միայն 
արևելյան տաք գույները, առույգ, աշխույժ, կենդանի ժամանակը, այլև 
պատմվածքում հասունացող տագնապը, անլուծելի թվացող հարցերը, 
մարդկային ինքնատիպ հարաբերությունները: Եվ ոչ միայն, արևելյան 
նախշուն բաղնիքն այստեղ աոաջին հերթին խորհրդանշում է արևելյան 
գեղեցկուհիների թե՛ արտաքինը, թե՛ ներաշխարհը. «Պճնազարդ ու խա-
տուտիկ, թարթիչներին սուրմա քաշած, կապտագույն աչքերը կոպերի 
տակ, ծանր հետույքը ցեխաջրում, կլկլոցը աղիքների մեջ, նախշուն 
բաղնիքը նստել է Թուրքի մեյդանում: Մեյդանը՝ Թիֆլիսի վւոսի մեջ, 
Նախշուն բաղնիքը՝ մեյդանի փոսի մեջ, բաղնիքի ջրավազանները՝ էլա-
վելի խորը»2: 
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Գրողի պատկերած արևելյան բաղնիքը, որ խորհրդանշում է կա-
նանց, ձևավորում է մսղւդկային յուրահատուկ հարաբերություններ. 
«Նախշուն բաղնիքը շարունակում էր իր կյանքը: Գափս էին Թիֆլիսի 
կանայք, գափս էին իրենց բոխչաներով, բոխչաների մեջ՝ խինկալ ու 
խաշ, բումբար ու փիթի...»3: 

Շատ հաճախ քաղաքի (Թիֆլիսի) նկարագիրը հեղինակի գրչի տակ 
ձեոք է բերում նաև արևելյան հոգեբանության արտահայտություններ, 
ինչպե՞ս են ապրում այստեղ, ինչպե՞ս են սիրում. «Հավլաբւսրում մար-
դիկ թասիբ են պահում, նամուսի համար իրար աչք են հանում, իրար 
սպանում, իրենք իրենց են սպանում...Ու սիրում են սպանելու չափ, սւ-
տելու չափ, փախչելու չափ»4: 

Դինա հրապույրով և դուդուկի հնչյուններով է բնորոշում գրողն իր 
կողմից կերպավորած բացառիկ արևելյան քաղաք Թիֆլիսը: Դա երևում 
է հատկապես «Ավետարան ըստ Հավլաբսւրի», «Երկրպագություն միա-
ձայնությանը», «Մուխամբագ՝ դուդուկով» և այլ պատմվածքներում: 
Արևեյյան երաժշտությունը՝ փ անսովոր գեղգեղանքով և քաղցրածո-
յտւթյամբ, մեղեդային ինքնատիպ լուծումներով հաճախ լրացնում է այն 
գլխավոր ասելիքը, որը վաղուց է մտապահվել գրողի կողմից. «Քառա-
սուն դուդուկի հնչյունները տարածվում էին Թիֆլիսի վրա՝ ինչպես շռայլ, 
մեծ քեֆի սեղանին' ընդարձակ ծածկոցը. Եկեղեցիների խաչերը ուռենի-
ների նման օրորվում էին նրանց հնչյունների ուժից»5, կամ. «Իսկ դուդու-
կը ամեն տեղ լինում էր. Սիրաչխանայով բարձրանում էր դարնիվեր, 
շունչը բերանը հասնում, հետո լոթիավարի պարում Հավլաբարի նշանդ-
բեքում, հետո իջնում ցած՝ Չուղուրեթ, դարդ անում Փեփանի մեռելի 
վրա, հետո մտնում Պեսկի ու հուսակտուր սեր բացատրում կոկլիկ, խա-
լավոր Քեթևանին.. .»6: 

Արևելյան հնչյուններով ու նրբերանգներով են պարուրված Այվազ-
յանի հատկապես այն ստեղծագործությունները, որոնք միտված են 
արևելյան քաղաքի ոչ միայն նկարագրությանը, այլև այնտեղ ապրող 
արևելյցուն: Մարդն անսահման կարոտում է այն վայրը, որտեղ անցկաց-
րել է մանկությունն ու պատանեկությունը, իր քաղաքը: Շատ տարիներ 
հետո նա տենչում է տեսնել քաղաքը, իր ընկերներին ու ծանոթներին: 
Այդքան ժամանակ իր ծննդավայրի հարուստ գույները ուղեկցել են 
նրան, տեղ գտել նրա հոգում, և նա անզոր է մոռանալ դրանք: 

Հանդիպման ժամանակ նորից հնչում է դուդուկը՝ որպես անցյալի 
մեծ սիմվոլ, իսկ «...մի քանի շիշ կախեթի գինով, լոքո ձկով, մչադիով, 
կծու լոբիով ու ջոնջոլով սեղանը առնված էր մարդկային պատկառելի 
կերպարանքների օղակի մեջ.. ,»7: 

Արևելյան կյանքի պատկերներ են ամվափված «Դարդ-աղյուսը» 
գողտրիկ մի պատմվածքում ևս: Արևելյան ինքնատիպ նկարագիր ունե-
ցող գլխավոր հերոսի հոգեկան ապրումներն անդրադառնում են նաև 
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պատմվածքի գործողություններին. «Քոտը ամբողջ քաղաքով գափս 
հասնում էր Շեյթան բագար, կպչում Շահ-Աբասի մզկիթի պատերին, 
խրտնած պտտվում, տակուվրա լինում, իր պոչի ետևից ընկած շան 
նման ոլորան տալիս...Ու եթե կինտոների նավակը ընկնում էր այղ 
ջրապտույտի մեջ, մի ամբողջ օր այդպես էլ պտտվում էր տեղում կարու-
սելի նման: Նավակի միջի մաճառը գինի էր դաոնում, ու հարբածից հար-
բած կինտոները գիշերը անկողնում ոտուձեռով փաթաթված սեփական 
կնիկներին, աչքները փակ պատմում էին իրենց ճամփորդության մասին. 
Արևելքում՝ հագար ու մի մինարեթի շուրջը»*: 

Այվագյանի հերոսի և Քոա գետի ինքնատիպ միաձուլում կա «Սա-
տանայի օգնությունը» պատմվածքում, որն ավարտվում է գլխավոր հե-
րոսի՝ Ակոփի ինքնասպանությամբ: Կրկին կերպավորվում են արևելյան 
տաք գույներն ու մեղեդիները՛ արդեն տխուր, շատ տխուր հնչյուններով. 
«Քոի երկու ափերը ուղեկցում էին Ակոփին: Ձախ ափի բոլոր պատշ-
գամբներում թառ էին նվագում, աջ ափի բոլոր տներում՝ քյամանչա, և 
հրաժեշտ էին տափս դարդիմանդ Ակովփն...»9: 

«Աղասի Այվազյանը նկարիչ է,- գրում է Ս.Հարությունյանը> Նկարիչ 
է ոչ միայն մասնագիտությամբ, այլև որպես գրող: Նրա ընկալումը տե-
սողական է: Այդ է պատճառը, որ մի քանի ցայտուն շտրիխով նա մեր ա-
ոսւջ է կանգնեցնում իր հերոսներին' լիարյուն ու հավաստի»10: 

Հեռավոր Հնդկաստան ուղևորված Խոպային («Պուճուր մի տեղ 
Բուդդայի կողքին») ապշեցնում է այդ երկիրն իր անսովորությամբ ու նո-
րությամբ: Զարմացնում են բոլորը՝ արևելյան այդ աշխարհի մարդիկ՝ 
թե' ծերերը, թե՛ երեխաները և թե՛ կանայք. «Հնդիկները ընտանիք-ընտա-
նիք մերկ պառկած էին մայթերին, փողոցով մեկ: Նրանց ամբողջ ունեց-
վածքը մի քանի սավան էր: Մեկը վտել էր տակը, մյուսը' վրան: Խոսրոն 
ու Կուկուջանովը քայլ էին անում նրանց վրայով: Սիայնակ հնդիկները 
հարմարվել էին ամենազարմանափ տեղերում՝ պատերի տակ, փայտե 
հարթակների վրա...Սի սպիտակ սավան մարմնին և մի սպիտակ փաթ-
թոց գլխին, ու նրանք արև էին վայելում...»": 

Պարսկական կյանքի նկարագրություններ կան «Պոեմ վասն շենքի և 
շինության» վիպակում: Այստեղ հնչող սազը ևս խորհրդանշում է 
Արևելքն ու այստեղ ապրող բնակչին. «Կույր պարսիկը սազի վրա մեղ-
րածոր մի մեղեդի էր հնչեցնում Թավրիգի փողոցում: Եվ ասես փողոցը 
մեղեդու շարունակությունը փներ: Նա ծուլորեն հալչում էր իր հեռա-
պատկերի մեջ՝ տների և տանկների կլկլոցով.. .Սեղեդին ծանոթ էր քունջ 
ու պուճախին և հեշտությամբ էր կողմնորոշվում տեղանքում»12: 

Ինքնատիպ ու գեղեցիկ աշխարհ Արևելքն իր տաք գույներով, բույրե-
րով ու ներկայությամբ, անշուշտ, հարստացնում է գրողի ստեղծագոր-
ծական տարածքը նոր ձայնով ու ոիթմով. «Թիֆլիսում ծիածանի բոլոր 
գույներով Կախեթի գինիներ կային, Երևանի ծիրան, Թավրիգի խաղալն 
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էր ինքն իրեն փարվում զամբյուղների մեջ, պարսիկները տապակած 
«քյաԱա» հին գւիփ վրա թավայով ման ածում ու ցրում նրա բուրմունքը, 
սրսկում ամեն քունջ ու պուճախ...Թիֆփսում հնդկական խուրմա կար, 
դարչին ու մեխակ, արաբական գունավոր քաղցր ջրեր, ղալիան...ու թ-
եածում էին նրանց հոտերը քաղաքի վրա, միանում իրար, մի կախարդիչ 
ու գու նավոր ամպ դաոնում...»' : 

Այսպիսով' արևելյան պատկերներն ու արևելյան մարդու նկարագիր 
պարունակող կերպարներն ավելի պատկերավոր ու արտահայտիչ են 
դարձնում Աղ. Այվազյանի ստեղծագործությունները. Արևելքը՜ աշխար-
հի մի մեծ մասը, իր նրբերանգներով հեռու չի մնացել արձակագրի տե-
սադաշտից: Նա կարողացել է զգալ և վերարտադրել արևելյան աշխար-
հին բնորոշ շատ նրբերանգներ: 

ANI PASHA YAN 
(İL) 

THE ORIENTAL SHADES IN PROSE WORKS OF AGHASIAYVAZYAN 

The Orient with its peculiarities and warm colors is present in prose works of 
Aghasi Ayvazyan such as "Arevelyan Doukan", "Nakhshun Baghnike", "Avetaran Est 
Havlabari", "Mukhambaz Dudukov", "Puchur Mi Tegh Buddayi Koghkin" etc. In all 
of the author preferred genres (tales, short stories, pieces, essays) we can find scenes 
of oriental life, specifics of oriental city, elemente of oriental mentality. The oriental 
realities make the prose works of Ayvazyan more descriptive, reach and expressive. 
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