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Պ Ա Տ Ս* Ո Ւ Թ 6 Ո Ւ Ն 

ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՄԱՐԻԱՆՆԱ 
(ԵՊՀ) 

ԻՐԱՆԻ ԻՄԼԱՄԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՑԱՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՍՊԻՑ ԾՈՎԻ 

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ 

Խորհրդային Միության փլուզումից հետո արմատապես փոխվեց 
կասպյան տարածաշրջանի աշխարհաքւսղաքական կաոուցվածքը: 
Կասպից ծովի ավազանի նոր հանրապետությունների ձևավորումը զգա-
լիորեն մեծացրեց այդ տարածաշրջանի նշանակությունը: Միաժամա-
նակ նավթային խոշոր ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրողների 
աոջև բացվեցին կասպյան ավազանի «դարպասները»: Ոչ տարածաշր-
ջանային ուժերը սկսեցին սևեռուն հետաքրքրություն դրսևորել էներգա-
կիրներով հարուստ այդ շրջանի վրա, որը կարող էր դաոնալ Պարսից 
ծոցի ածխաջրածնային պաշարների լուրջ մրցակիցը՛: Բնական է, որ 
այդ ամենի կապակցությամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն 
(ԻԻՀ) իր առանձնահատուկ դիրքով, համաշխարհային նշանակություն 
ունեցող կոմունիկացիաներով, վիթխարի տարածքով և իր քաղաքական 
կշոով տարածաշրջանում ձեռք էր բերում առաջնակարգ նշանակութ-
յուն2: Ավեփն, ԽՍՀՄ փլուզման հետևանքով նա Եվրոպայի և Ասիայի 
միջև ստանձնեց մի յուրատեսակ կապող օղակի և կամրջի ղեր3: 

ԻԻՀ-ը ակտիվորեն ներգրավվեց Կասպից ծովի ավազանի շուրջը 
սկսված միջազգային «խաղի» մեջ՝ փորձելով շահագրգիռ պետություն-
ներին թելադրել իր պայմանները: 

Անկասկած, ԻԻՀ կասպյան քաղաքականության նրբերանգների 
մեջ խորամուխ լինելու համար աոաջին հերթին կարևոր է պարզել նրա 
դիրքորոշումը Կասպից ծովի իրավական կարգավիճակի հարցում: Այդ 
հարցի կապակցությամբ իրանական կառավարության ընդհանուր դիր-
քորոշումը հետևյալն էր. «Մենք պետք է ստեղծենք այնպիսի պայման-
ներ, որ ապագա սերունդները կարողանան օգտվել Կասպից ծովի պա-
շարներից իրենց տնտեսությունը զարգացնելու համար»4: Իսկ ավելի 
կոնկրետ Թեհրանը պահանջում էր ճշտելու կանոնակարգել ծովի հան-
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քսւյին ռեսուրսների օգտագործման կարգը: Հիմք ընդունելով 1921 ն 
1940pp. խորհրդա-իրանսւկան պայմանագրերը, Իրանը լիովին պաշտ-
պանում էր Կասպից ծովի միասնական օգտագործման սկզբունքը բոլոր 
ափամերձ պետությունների կողմից : 

Դեոես 1992թ. Իրանն աոաջ քաշեց մերձկասպյան երկրնեբի հա-
մագործակցության կազմակերպություն (ԷԿՕ) ստեղծելու առաջարկը: 
Թեհրանը գտնում Էր, որ մինչև մերձկասպյան պետությունների դիրքո-
րոշումների համաձայնեցումը և Կասպից ծովի կարգավիճակի շուրջ նոր 
պայմանագրի կնքումը մերձկասպյան պետությունները պետք Է ձեռն-
պահ մնան ծովի ռեսուրսների շահագործմանն ուղղված միակողմանի 
գործողություններ իրականացնելուց: 

Հարկ Է նշել որ ի սկզբանե ԻԻՀ և Ռուսաստանի Դաշնության շա-
հերը համընկնում Էին Կասպից ծովի իրավական կարգավիճակի հար-
ցում: Թեև հանդես գալով նման դիբքորոշմամբ, Թեհրանն, անկասկած, 
ակնկալում Էր Ռուսաստանի աջակցությունն այլ խնդիրների հարցում6: 
Սակայն նրանց դիրքորոշումներում ի հայտ եկան տարաձայնություն-
ներ այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը պայմանագրեր կնքեց Ղա-
զախստանի և Ադրբեջանի հետ, ինչը դուր չէր գափս Իրանին7: Համա-
ձայն այդ պայմանագրերի, Իսլամական Հանրապետությանը թւսժին էր 
հասնում կասպյան հարավային ափամերձ գոտու միայն տասներեք տո-
կոսը8, այնինչ պաշտոնական Թեհրանը հավակնում էր այդ եկամտաբեր 
տարածքի քսան տոկոսին: 

Իրանը սկզբում հանդես էր գափս կոնդոմինիումի, այսինքն մերձ-
կասպյան բոլոր պետությունների կողմից ծովի և նրա պաշարների ընդ-
հանուր օգտագործման օգտին : Սակայն կոնդոմինիումի սկզբունքներն 
անընդունելի էին մերձկասպյան մյուս պետությունների համար: Ուստի 
Իրանը մշակեց մեկ այլ տարբերակ: Նա պատրաստ էր ընդունել Կաս-
պից ծովի ազգային հատվածների բաժանման տարբերակը, սակայն 
պայմանով, որ բաժանումը կատարվի հավասարության սկզբունքով, յու-
րաքանչյուր ափամերձ պետությանը տրամադրելով ծովի քսան տոկո-
սը՛ : Այդ ձևով Իրանը փորձում էր բոնակցել ադրբեջանական նավթով 
հարուստ հատվածի մի մասը": Սակայն այս տարբերակը նույնպես 
դժվար իրագործեփ էր: Ինչ՛պես ցույց տվեց մերձկասպյան հինգ պե-
տությունների՝ 2002թ. ապրիլյան առաջին գագաթաժողովը, ոչ Իրանը և 
ոչ էլ մերձկասպյան մյուս պետությունները փոխզիջման չէին հասել: Ի-
րանի այդ դիրքորոշման հետևանքով կողմերը միասնական փաստա-
թուղթ այդպես էլ չստորագրեցին: 

Ռուսաստանն ամենևին էլ չէր ձգտում բացահայտ փչացնել հա-
րաբերությունները Թեհրանի հետ Կասպյան խնդրի պատճառով: Այդ է 
վկայում 2001թ. մարտի 12-ին Իրանի նախագահի՝ Մոսկվա այցը, որի 
ժամանակ ստորագրվեց համատեղ հայտարարություն Կասպից ծովի 
կարգավիճակի վերաբերյալ՛2: Փաստաթղթի համաձայն, մինչ Կասպից 
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ծովի իրավական կարգավիճակի սահմանումը կողմերը պաշտոնապես 
չեն ճանաչում որևէ գործողություն ծովում, իսկ բոլոր նոր որոշումները ե 
պայմանագրերը ուժ կունենան միայն ափամերձ պետությունների ընդ-
հանուր համաձայնության դեպքում: 

Ընդհանրացնելով վերոշարադրյալը, հարկ t նշել, որ ինչպես ցան-
կացած նավթարդյունահանող այլ խոշոր երկիր, Իրանը նույնպես չի կա-
րոդ դիտորդի դերում լինել նավթային շուկայի ձևավորման համաշխար-
հային գործընթացում: Իրանը ցանկանում է դաոնալ տարանցիկ երկիր 
Կասպից ծովի ածխաջրածնային պաշարների փոխադրման հարցում: 
Իրանը միևնույն ժամանակ Սհսկվայի պոտենցիալ գործընկերն է՝ դի-
մակայելու ԱՄՆ-ի շահերին Կենտրոնական Ասիայում և Մերձավոր 
Արևելքում: 

Ըստ Իրանի նավթային նախարարության Կասպից ծովի նավթի և 
գազի հարցերով բաժնի գլխավոր տնօրեն Մահմուդ Հսսլհանիի, Իսլա-
մական հանրապետությունը «ոսկյա դարպասներ է»13, որոնց միջոցով 
անհրաժեշտ է ներդրումներ կատարել կասպյան նավթի արդյունահան-
ման մեջ: Այս դիրքորոշումը մերժում է Վաշինգտոնը, որը հսկայական 
ջանքեր է գործադրում իրանական նավթամուղներով ադրբեջանական և 
ղազախական նավթի փոխադրման հնարավորությունը խոչընդոտելու 
համար: Այդուհանդերձ փորձագետների հաշվարկները ցույց էին տափս, 
որ իրանական երթոսփն ավելի էժան է (ՏՕմլն դոլար), քան Բաքու-Թբի-
լիսի-Ջեյհան խողովակաշարը (3-3,5մւրդ դոլար): 

Ինչ վերաբերում է ԱՄՆ-ին, ապա վերջինը Իրանը դիտում է որ-
պես թշնամի երկիր և սպաոնում է պատժամիջոցներ կիրաոել բոլոր այն 
պետությունների նկատմամբ, որոնք տնտեսական հարաբերություններ 
կհաստատեն ԻԻՀ հետ14: ԱՄՆ-ի այս քաղաքականությունն Իրանին 
մղում է դեպի Ռուսաստան: Վերջինի վերադարձը տարածաշրջան Թեհ-
րանի համար աոավել ընդունելի է, քան ԱՄՆ-ի ազդեցության հնարավոր 
ուժեղացումը: ԱՄՆ Իսլամական հանրապետության նկատմամբ վարում 
է զսպման քաղաքականություն19: ԱՍՆ ձգտում է Իրանին մեկուսացնել 
համատեղ նախագծերում նավթի ձեոքբերման և արտահանման մաս-
նակցությունից16: ԱՄՆ-ի, Թուրքիայի և ՆԱՏՕ-ի այլ հրկրների ներխու-
ժումը կասպյան տարածաշրջան չի կարող չանհանգստացնել ԻԻՀ ղե-
կավարությանը: Թեհրանը խուսավտւմ էր տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի 
լիակատար ներկայությունից17: Հնարավոր է, որ հենց այդ պատճառով 
էլ Կասպից ծովի բաժանման հարցում Իրանը զբաղեցնում է անզիջում և 
ոչ կառուցողական դիրքորոշում, ավելին, խոչընդոտում է Կասպից ծովի 
իրավական կարգավիճակի վերջնական սահմանմանը՝ չցանկանալով, 
որ այդ տարածաշրջանի նավթը հայտնվի ԱՄՆ-ի և Եվրոպական երկր-
ների ձեռքերում18: 

Այսպիսով, տարածաշրջանում Իրանը նպատակ ունի խոչընդո-
տել Արևմուտքի ներկայությունը և թուլացնել նրա ազդեցությունը: Մոս-
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կովյան բանակցությունների ժամանակ /2001թ. մարտ/ քննարկելով տա-
րածաշրջանի և կասպյան նավթի հետ կապված հարցերը՝ Ռուսաստա-
նը և Իրանը հայտարարեցին, որ «...տարածաշրջանում արևմուտքի կա-
րիքը չունեն»19: Իրանը կասպյան նավթի և գազի արտահանման հետ 
կապված տնտեսական ծրագրեր է նախատեսում Ղազախստանի, 
Թուրքմենստանի և Ադրբեջանի հետ: Իրանը պնդում է, որ նավթի հիմ-
նական խողովակաշարերն անցնեն իր տարածքով՝ դա հիմնավորելով 
Կասպյան նավթը համաշխարհային շուկաներ հասցնելու այդ տարբե-
րակի աո ավել էժան ու արդյունավետ լինելու հանգամանքով : 

M A R I A N N A A B R A H A M Y A N 
( Y S U ) 

THE POLICY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 
IN THE CASPIAN REGION 

As the second most powerful Caspian state after Russia, Iran is a 
major actor in the region's political arena. Iran's policy in the Caspian sphere 
will be shaped by the nature of its developing relationship with the West and 
Russia. Isolated by the West, Iran recognized the benefits of friendly relations 
with Russia. Iran and Russia view with suspicion the growth of American 
influence in the Caspian region. Despite the friendly tenor of Iranian-Russian 
re!ations, it should not be forgotten that the two countries remain competitors 
for the transit of Caspian oil and gas. 

Thus, Iran's Caspian policy revolves around these main objectives: the 
development of bilateral links with all regional states; the limitation of 
Western and other outside influences in the region; the creation of regional 
cooperation; the promotion of its role as a transit spot for energy resources; 
and upholding the 1940 Iranian-Soviet Treaty until the states agree on a new 
legal status for the Caspian sea that would give Iran an 'equitable' (20 
percent) share of the sea's resources. 
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ԱՆՈՒՄՅԱՆ ՄԵԼԻՆԵ 
(ՀՀՌ) 

ՀԱՏՈՑ ԲՆԱՋՆՋՈՒՄԸ ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ ՆԱՀԱՆԳՈՒՄ 
ՏԵՂԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԻ ԴԱՏԱԿԱՆ 

ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ 

Ինչպես հայտնի է, հայոց կոտորածների խնդիրը թուրքական 
ռազմական արտակարգ ատյանների կողմից քննվել է նաև՝ ըստ Օսման-
յան կայսրության շրջանների: Հոդվածն անդրադարձ է Տրապիզոնի դա-
տավարությանը, որի ամբաստանագիրն ու դատական նիստերում լսված 
վկաների որոշ ցուցմունքներ գիտական շրջանառության մեջ են դրվում 
աոաջին անգամ: 

Տրապիզոնի հայ բնակչության տեղահանման ընթացքում կա-
տարված ջարդերը վկայվել են ոչ միայն հայ և օտար ականատեսների 

րր հուշագրություններում, այլև 1919թ. մարտի 26-ից մայիսի 20-ը թվով 20 
նիստի շրջանակներում իրականացված Տրապիզոնի տեղահանության 

է՝ ու կոտորածների դատաքննության նյութերում: 
Տրապիզոնի դատավարության սկզբում ամբաստանվել են 7 հոգի՝ 

հարկային տեսուչ, Մեհմեդ Ալին, ոստիկանապետ Նուրին, գաղտնի գոր-
ովս ծակալ Մուստաֆան, գավառապետ Թալաաթը, հյուրանոցատեր Նիա-
^ ւ գին, բժիշկ Ափ Սաիբը և երիտթուրքական կուսակցության կենտրոնա-

կան կոմիտեի անդամ Յուսուֆ Ո-ըզան: Վերջինիս գործը Տրապիզոնի 
դատաքննության 16-րդ նիստում (1919թ. մայիսի 5) առանձնացվել և 
քննվել Է «Սիություն և առաջադիմություն» կուսակցության կենտրոնա-
կան կոմիտեի անդամների դատական գործընթացում: Տրապիզոնի դա-
տավարության ժամանակ հեռակա կարգով քննվել են նաև Տրապիզոնի 
նահանգապետ Ջեմալ Ազմիի և «Միություն և առաջադիմություն» կու-
սակցության պատասխանատու քարտուղար Ցենիբահչելի Նսւյիլի գոր-
ծերը՛: 

Տրապիզոնի դատաքննության գլխավոր առանձնահատկություն-
ներից մեկը, թերևս, դատարանին գրավոր կամ բանավոր ցուցմունքներ 
տված վկաների, մեծ մասամբ, թուրք կամ այլազգի մահմեդական փնելն 
Էր2: 

Տվյալ դատաքննության ընթացքում բազմաթիվ վկայություններ են 
եղել հայոց քարավանների՝ ճանապարհներին կոտորածների ենթարկ-
ված լինելու և ծովում ջրահեղձ արվելու մասին: Մասնավորապես, 1919թ. 
ապրիփ 1-ին կայացած նիստում հանդես եկած վկաներից Նևարեթի 
ցուցմունքների համաձայն՝ հայոց քարավանները «պահպանելու» նպա-
տակով որպես ուղեկցորդ Էր նշանակվել 50 ժանդարմ, որոնք, ıiu^Uyü?-.. 
ճանապարհին սպանդի Էին ենթարկել անդամալոս^ս- հւժսւսպաո հա-" -
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զւսրավոր մարդկանց, իսկ պարկերի մեջ լցված երեխաներին՝ գետերում 
խեղդել3: Դատաքննության ապրիլի 3-ի նիստում ընթերցվել է քաղհայց-
վոր Միրանուշի գրավոր ցուցմունքը, ըստ որի՝ «Սիություն ե առաջադի-
մություն» կուսակցության որոշ անդամներ կոտորել էին հայ տղամարդ-
կանց4: Միևնույն նիստում ներկայացվել է նաև մեկ այլ քաղհայցվոր 
կնոջ ցուցմունքները, համաձայն որոնց՝ Ջեմալ Ագմիի հրահանգով 
Քումքալե ուղարկելու պատրվակով ձերբակալված տղամարդկանց ոչն-
չացրել էին' մի մասին գնդակահարելով, իսկ մյուսներին՛ ջրախեղդ ա-
նելով5: Ապրիլի 5-ին տեղահանության ընթացքում ժանդարմների կա-
տարած բռնությունների մասին վկայություններ է տվել Թահթաջյան է-
ֆենդին6: Մեկ այլ նիստի ընթացքում վկայությամբ հանդես եկած ժան-
դարմերիայի ավագ լեյտենանտ Մյունիբը ցուցմունքներ է տվել աո այն, 
որ «Պետական պարտքի» գրասենյակի տրապիգոնյան մասնաճյուղի 
պաշտոնյայից իրեն հասած տեղեկությունների համաձայն՝ հայերին 
բեռնավորել են լաստանավերը և ծովը նետելով՝ խեղդել7: 

Մույն դատաքննության ընթացքում որպես վկա ցուցմունքներով 
հանդես եկած բարձրաստիճան պաշտոնյաներից պետք է հատկապես 
առանձնացնել Վանի նախկին նահանգապետ Նագըմ բեյին և Օսման-
յան կայսրության ռազմածովային նախարար Ավնի փաշային: Վանի 
կուսակաւը դատարանին տեղեկություններ է տվել Ջեմալ Ազմիի կատա-
րած բռնությունների, ինչպես նաև՝ Նուրի և Մեհմեդ Ալի բեյերի ՛հայ 
կանանց ու երեխաներին ջրահեղձ անելու վերաբերյալ . Ըստ Նազըմ 
բեյի՝ 18 հայ ծերունի էլ ջրախեղդ էին արվել Օրդուի գավւսոապետ Ֆաի-
քի հրամանով9: Նույն նիստում վկայություններ է տվել նաև Տրապիզոնի 
վերաքննիչ դատարանի նախագահ, հայոց «Լքված գույքի» հանձնաժո-
ղովի անդամ Հիլմի բեյը, ըստ որի՝ տարագրված հայերը բնաջնջվել են 
ճանապարհներին և խեղդվել ծովում1": Նույն օրը հայերի՝ մակույկա-
վարների պետ Ցահյայի կողմից ջրախեղդ արվելու մասին վկայություն-
ներ է տվել Տրապիզոնի «Ռազմական առաքումների» հանձնաժողովի 
նախագահ էթհեմը": Մ՛այիսի 5-ին ընթերցվել է ռազմածովային նախա-
րար Ավնի փաշայի գրավոր վկայությունը, համաձայն որի՝ Ջեմալ Ազ-
մին հայերին կոտորելու նպատակով հատուկ չեթեներ էր կազմել ու 
սպանել տվել հայ բժիշկների և առողջապահական պաշտոնյաների12: 
Ավնի փաշայի տված գրավոր վկայություններից առանձնահատուկ հի-
շատակման է արժանի այն ցուցմունքը, ըստ որի՝ Կովկասից փախած 
մահմեդական և քրիստոնյա վրացիներից Տրապիզոնում կազմվել է 
"L6gion Georgienne" («Վրացական լեգեոն») անունով հատուկ մի գունդ, 
որը հարձակումներ է գործել հայոց քարավանների վրա13: Նույն նիս-
տում ցուցմունքներ տված Հյուսեինի խոսքերով՝ Տրապիզոնի գիսավոր 
բանտապահ Մուլեյմանը չեթեներ էր կազմել հայերին կոտորելու նպա-
տակով, իսկ Օրդուի գավառապետ Ֆաիքը 2 «մավունա» |4կին ու երեխա 
ջրախեղդ անելու հրաման էր տվել: Ականատեսը հայտնում էր, որ 
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նրանց լաստանավ էին նստեցրել իրրն թե Սսւմսոն ուղարկելու պատր-
վակով, մինչդեռ հաջորդ օրը ծովեզերքը լի էր նրանց դիակներով15: Հա-
յերին ջրահեղձ անելու միջոցով կոտորելու մասին վկայություններ է 
տվել նաև դատական քննիչ Քենանը, ըստ որի համոզմունքի՝ վերոնշյալ 
դեպքերի բուն հեղինակն է եղել հենց ինքը՝ նահանգապետը : 

Տրսւպիզոնյան դատավարության ընթացքում բազում վկայութ-
յուններ են եղել այն մասին, որ 42 դաշնակցականների հետ թուրքերի 
կողմից ջրասույզ արված ռուսահպատակ Վարդանը ալիքների դեմ պայ-
քարելով՝ հաջողացրել էր ափ դուրս գալ: Ապաքինելու պատրվակով 
վերջինիս տարել էին «Կարմիր մահիկ» հիվանդանոց, որտեղ էլ թունա-
վորել17: Ապրիլի 7-ին դատարանին ցուցմունքներ տված վկաներից 
ֆրանսահպատակ Վիտւսլիի խոսքերով՝ Վարդանը հիվանդանոց էր 
տարվել ոստիկանների ուղեկցությամբ և այնտեղ թունավորվել Ափ Սաի-
բի կողմից'8: Թեև վերջինիս կողմից կատարված թունավորումների մա-
սին վկայություններ են տվել նաև Տիգրան Նարդիյանը", տիկին Մանի-
կը2", Տրապիզոնի վերաքննիչ դատարանի նախագահ Հիլմին21 և շատ ու-
րիշներ, սակայն դատարանը թունավորումների մասին Ափ Աաիբի դեմ 
եղած վկայությունները «բավարար» չի համարել: Այս համատեքստում 
անդրադառնանք նաև դատախազ Ֆերիդունի կազմած մեղադրական 
եզրակացությանը, որն ընթերցվել է ապրիլի 15-ին կայացած նիստում: 
Ֆերիդունը որպես Ափ Մաիբի կատարած ոճրագործությունների «մեղ-
մացուցիչ հանգամանք» ամբաստանագրում նշում էր, թե մանուկների 
թունավորման դեպքերը կարող էին ի հայտ գալ դեղերի չսւփաբաժնի 
խախտման արդյունքում : Դատախազը կարծում էր, որ Ափ Սաիբին 
պետք է հանցավոր ճանաչել միայն երեխաներին պարկերում խեղդելով 
սպանելու մեջ, ինչ վերաբերում է թունավորման դեպքերին, ապա Ֆերհ-
դունն առաջարկում էր կատարել դատաբժշկական փորձաքննություն : 
Թերևս, հետագայում այն կատարվել է, քանի որ 1919թ. հուլիսի 8-ին Ափ 
Սաիբի դեմ նոր դատաքննություն է սկսվել՝ Տրապիզոնի «Կարմիր մա-
հիկ» հիվանդանոցում գազի և այլ միջոցներով հայերին թունավորելու 
մեղադրանքով *: 

Տրապիզոնի հայոց տեղահանությանն ու կոտորածներին վերաբե-
րող ամբաստանագրում ընդգծվում էր տվյալ նահանգում կատարված 
ահասարսուռ կոտորածների զանգվածային բնույթը, « . . .նախ հայ տղա-
մարդկանց և ապա կանանց ու երեխաներին նշանակված վայրերը տե-
ղափոխելիս նրանց մի մասն անգթաբար սպանվել է (birahmane kati) Դե-
յիրմենդերեի կողմերում, իսկ կանայք ու երեխաներն էլ բեռնավորվել են 
նավակները և ջրախեղդ արվել: Հայերի մի մասին էլ, իբր բուժման նպա-
տակով, թունավորել են տարբեր միջոցներով; Ողջ մարդկության կողմից 
անեծքով ու նողկանքով հիշվեփք նման անամոթ արարքների հանդգ-
նած, այժմ փախուստի մեջ գտնվող Տրապիզոնի նահանգապետ Ջեմալ 
Ազմիի և կուսակցության պատասխանատու քարտուղար Յենիբւսհչելի 
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Նսւյիլի, ինչպես նաե դատարանում ներկա գտնվող մյուս հանցակիցնե-
րի մասնակցությունն այդ վիթխարի կոտորածին (azîm kitali) հիմք են 
տալիս պատիժ սահմանելու համար: Եվ ի վերջո, ովքե՞ր են Ազմին ու 
Նայիլը: Սրանք ոչ թե պետական կամ վարչական պաշտոնյա են, այլ ի-
նը տարի ստաջ պետության ղեկը պատահաբար ձեռք գցած, աոանձին 
կամ միասին կատարված բռնությունների, կոտորածների արդյունքում 
սուլթանական կառավարությանն այսօրվա ողբալի վիճակին հասցրած 
կործանիչ ձեռքերից ու վայրենի ուղեղներից բաղկացած «Սիություն և 
առաջադիմություն» կոչեցյալ ավազակախմբի հանցագործ ներայացու-
ցիչներն են Տրապիզոնում: Բնականաբար, միայն Ջեմալ Ազմին ու Նա-
յիլը չէին կարող այդ ահռելի սպանդն իրականացնել: Վերոհիշյալ ավա-
զակախմբի մտահղացումները կյանքի կոչելու համար բազմաթիվ գոր-
ծիքների կարիք էր զգացվում: Գաղափարը և կիրառվող մեթոդն էլ այն 
էր, որ որպես գործիք ընտրվեն սահմանափակ, ազդեցության տակ ընկ-
նող, սեփական ջանքերով առաջընթաց գրանցելուն անկարող մարդիկ: 
Անկասկած է, որ քիչ թե շատ զարգացած մեկը չէր կարող ողջ մարդկութ-
յանը հուզած այդ ոճիրների մասնակիցը դաոնալ»25: 

Վերջում նշենք, որ թուրքական ռազմական արտակարգ ատյանը 
1919թ. մայիսի 22-ին կայացրած դատավճռով Տրապիզոնի նահանգա-
պետ Ջեմալ Ագմիին և կուսակցության պատասխանատու քարտուղար 
Յենիբահչեփ Նւսյիլին հեռակա կարգով դատապարտել է մահվան, Մեհ-
մեղ Ափին՝ 10, իսկ Ս՚ուստաֆային ու Նուրիին՛ 1 տարվա ազատազրկ-
ման26: 

Այսպիսով, Տրապիզոն նահանգի հայ բնակչության տեղահանութ-
յան ու կոտորածների դատաքննության վավերագրերը նոր մանրամաս-
ներ են հաղորդում 1915р. դեպքերի մասին: 

MELINF. A N U M Y A N 
(PRA) 

EXTERMINATION OF ARMENIANS IN TRABZON 
PROVINCE ACCORDING TO DEPORTATION AND TRIAL 

DOCUMENTS 

It is acknowledged that the Turkish Military Tribunals held trials on 
Armenian massacres in different regions of the Ottoman Empire. The present 
article examines the Trabzon Trial, the indictments and several testimonies of 
witnesses of which are being researched for the first time. 
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The Trial on Trabzon Deportation and Massacres was conducted by 
the Turkish Military Tribunal from March 26 through May 20, 1919. The 
documents of the Trabzon Trial, including testimonies of witnesses and 
indictments, reveal that the true intent of deportation was extermination of 
Armenians. 
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ԱՐՇԱԿՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐ 
(ԱԻ) 

«ԵՐԿՆԱԳՈՒՅՆ ՀՈՍՔ» 
ԳՈՐԾԱՐՔԸ ՈՐՊԵՍ ՌՈՒՍ ֊ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ 

ՍԵՐՁԵՑՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼ 

1990-ական թվականների առաջին կեսին ռուս-թուրքական հւսրա-
բերություներում առկա էր ակնհայտ լարվածություն: Թուրքիան, օգտվե-
լով այն հանգամանքից, որ Ռուսաստանը Խորհրդային Միության փլու-
զումից հետո զգափորեն թուլացել էր և երկրի ներսում լուրջ խնդիրներ ու-
ներ, ճզտում էր իր ազդեցությունը տարածել ոչ միայն միջինասիական 
նորանկախ հանրապետություններում, այլ նաև Հարավային Կովկսւ-
սում: Հատկանշական է, որ ռուս-թուրքական հարաբերությունները ժա-
մանակ առ ժամանակ հասնում էին լարվածության բարձրակետի, քանի 
որ Թուրքիան, ստանալով Արևմուտքի աջակցությունը, հետխորհրդային 
հանրապետություններում ծավալում էր հակառուսական գործնեություն՝ 
ձգտելով հանդես գալ որպես Ռուսաստանին հակակշռող գործոն: 

Սակայն 90-ականների երկրորդ կեսին նկատվեց որոշակի մերձե-
ցում ռուս-թուրքական հարաբերություններում: Ռուսաստանի և Թուր-
քիայի ղեկավարները ձգտում էին համագործակցության եզրեր գտնել 
հատկապես առևտրատնտեսական բնագավառում և շահագրգռվածութ-
յուն էին ցուցաբերում երկկողմ տնտեսական համագործակցությունը 
բարելավելու հարցում: Այդ հարաբերությունների բարելավման հարցում 
կարևոր ազդեցություն ունեցավ երկու երկրները իրար անմիջականորեն 
կապող գազամուղ ստեղծելու գաղափարի իրականացումը, որի իրակա-
նացման շուրջ ակտիվ բանակցություններ սկսվեցին: Թուրքիա ռուսա-
կան գազի առաքման հարցում մեծ նշանակության ունեցավ «Երկնա-
գույն հոսք» (Blue Stream) բազմամիփարդանոց գործարքը, համաձայն 
որի գազատար էր կառուցվելու Սև ծովի հատակով, ինչն ապահովելու էր 
ռուսական գազի անմիջական առաքումը Թուրքիա: Այս նախագծի իրա-
գործման պարագայում Թուրքիայի կախվածությունը ռուսական գազից 
անհամեմատ մեծանալու էր: Մասնավորապես «Երկնագույն հոսք» նա-
խագծի իրականացման դեպքում Թուրքիան դառնալու էր Գերմանիա-
յից հետո ռուսական գազը ներկրող երկրորդ ամենամեծ երկիրը՛: 

Թե Ռուսաստանը, և թե Թուրքիան բավականին լուրջ քաղաքա-
կան և տնտեսական շահեր էին հետապնդում վերոհիշյալ գազամուղի 
կառուցմամբ: «Երկնագույն հոսք» գազամուղի կառուցման արդյունքում 
Մոսկվայի հետապնդած քաղաքական և տնտեսական գլխավոր նպա-
տակն էր էներգետիկ կախվածության մեջ պահել ոչ միայն Թուրքիան, 
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այլ նան ողջ հարսւվ-արևելյան Եվրոպան: Քանի որ Ռուսաստանը չի 
կարող մրցակցել ԱՄՆ-ի հետ որպես անվտանգության ապահովող և 
տարածաշրջանային գերտերություն, ուստի նախատեսում էր այս նա-
խագծի միջոցով դառնալ հիմնական էներգետիկ մատակարարը թե հա-
րավ-արևելյան Եվրոպայի, ե թե ողջ Եվրոմիության համար2: Բացի այղ, 
Ռուսաստանի համար «Երկնագույն հոսք» նախագծի քաղաքական 
նպատակներից էր՝ կանխել մրցակից երկրների ջանքերը' օգտագործել 
Թուրքիայի տարածքը Սիջին Արևելքից և Կասպիական տարածաշրջա-
նից գազ հասցնել Եվրոպա: 

Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, ապա Թուրքիան 1990-ակւսննե-
րից սկսած հսկայական ջանքեր էր գործադրում՝ տարածաշրջանային 
կենտրոններից մեկը դաոնալու համար: Թուրքական կառավարությունը 
միշտ էլ շահագրգռված է եղել բնական գազ արտահանել Եվրոպա մաս-
նավորապես Հունաստան, Բուլդարիա, Իտալիա ե Բսւլկաններ: Ըստ 
էության, «Երկնագույն հոսք» գազամուղի կառուցումը բխում էր Ռուսաս-
տանի և Թուրքիայի ռազմավարական շահերից: 

Ռուսաստանը Թուրքիային կապող «Երկնագույն հոսք» գազամու-
ղը իր բնույթով եզակի է: 1213կմ երկարությամբ գազամուղը, որը սկիզբ է 
առնում Ռուսաստանի «Իգոբիլնոյե» գազի հանքավայրից ե հասնում է 
մինչև Թուրքիայի Սամսուն նավահանգիստ, բաղկացած է երեք հատ-
վածներից՝ ցամաքային հատվածներ (Ռուսաստանի և Թուրքիայի տա-
րածքներում) և ստորջրյա հատվածը (485 կմ), որը միացնելու է Ջուբգա 
և Սամսուն նավահանգիստները: «Երկնագույն հոսքն» աշխարհի ամե-
նամեծ ստորջրյա գազամուղն է, որով տարեկան փոխադրվելու է շուրջ 
16 մլրդ խորանարդ մետր գազ3: 

«Երկնագույն հոսք» գազամուղը ռուսական բնական գազը անմի-
ջականորեն Սև ծովի հատակով մատակարարելու է Թուրքիա՝ խուսա-
փելով երրորդ երկրների հետ առնչվելուց: Այս նախագիծը հանդիսանում 
է մի նոր, լրացուցիչ՝ Ռուսաստանից Թուրքիա մատակարարող գազա-
մուղ ի հակակշիռ արդեն տարիներ ի վեր գոյություն ունեցող գազամու-
ղի, որն անցնում է Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Ռումինիայի ե Բուլղարիա-
յի վրայով: 

«Երկնագույն հոսք» գազամուղի կառուցման վերաբերյալ Ռու-
սաստանի և Թուրքիայի միջև միջպետական պայմանագիրը ստորագր-
վեց 1997թ. դեկտեմբերի 15-ին Ռուսաստանի վարչապետ Վիկտոր Չեր-
նոմիրդինի Թուրքիա կատարած այցի շրջանակներում: Համաձայնագ-
րի ստորագրման կապակցությամբ Թուրքիայի վարչապետ Մեսութ 5ըլ-
մազը հայտարարեց. «Թուրքիան ցանկանում է քննարկել ցանկացած 
հարց և նախընտրում է համագործակցել քան թե մրցել իր մեծ հարևանի 
հետ»: Իր հերթին Վիկտոր Չերնոմիրդինը ընդգծեց, որ «Եթե Թուրքիան 
սեղմի Ռուսաստանի կողմից մեկնած ձեռքը, ապա մենք տնտեսական ո-
լորտում 21-րդ դարում կդառնանք ռազմավարական գործընկերներ... 
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Մենք ի վիճակի կլինենք միասին ավելի շաա բան անել երրորդ երկրնե-
րում և աջակցել տարածաշրջանի կայունությանը ե խաղաղությանը»4: 

Նշենք, որ ըստ ձեռք բերված պայմանավորվածության, ռուսական 
«Գազպրոմ» ընկերությունը թուրքական «Բոթաշ» ընկերության հետ 
կնքել է առևտրական պայմանագիր, համաձայն որի «Գազպրոմ» ընկե-
րությունը պարտավորվում է 25 տարվա ընթացքում մատակարարել 365 
մլրղ խորանարդ գազ: Գազամուղի ընդհանուր արժեքը կազմում է 3.2 
միլիարդ դոլլար՝ ներառյալ գազամուղի ծովային հատվածի կառուցման 
համար նախատեսված 1.7 մւրդ. դոլլարը5: 

Անհրաժեշտ է հիշատւսկել այն փաստը, որ «Երկնագույն հոսք» 
նախագիծը լուրջ քննադատության և դժգոհության արժանացավ ոչ 
միայն ԱՄՆ և Թուրքմենստանի, այլ նաև Թուրքիայի որոշ շրջանակնե-
րի կողմից, որոնք վերոհիշյալ նախագիծը դիտում էին որպես մրցակից 
Տրանս-կասպիական գազամուղին, որով նախատեսվում է թուրքմենա-
կան գազը հասցնել Թուրքիա: Մասնավորապես այս նախագիծը հստա-
կորեն ուրվագծեց թուրքական պետական կառույցների և կոափցիոն 
կառավարության ներսում առկա տարաձայնությունները Թուրքիայի 
արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ: 

Կոափցիոն կառավարության ներսում «Երկնագույն հոսք» նա-
խագծի վերաբերյալ տարաձայնություններն ւսվելի ակնառու դարձան 
Թուրքիայի վարչապետ Բյուլենթ էջևիթի՝ 1999թ. նոյեմբերին Մոսկվա 
այցելության ժամանակ: Կոափցիոն կառավարության մաս կազմող Ազ-
գային շարժում կուսակցությունը ներկայացնող որոշ նախարարներ 
հայտարարեցին, որ ժողովրդավարական ձախ կուսացությանը և Մայր 
Հայրենիք կուսակցությունը ներկայացնող նախարարների մասնակցութ-
յամբ Մոսկվայում ռուս դիվանագետների հետ հանդիպման ժամանակ ի-
րենց չհրավիրված լինելու գլխավոր պատճառը եղել էր այն, որ վերոհիշ-
յալ կուսակցությունները չէին ցանկացել ռուսական կողմին տեղյակ պա-
հել «Երկնագույն հոսք» նախագծի վերաբերյալ ԱՇԿ-ի մտահոգություն-
ների մասին : 

Ուշագրավ է այն փաստը, որ թեև ԱՇԿ նախարարները կտրակա-
նապես դեմ չէին «Երկնագույն հոսք» նախագծին, այնուամենայնիվ, 
ակնհայտորեն իրենց նախապատվությունը տափս էին թուրքմենական 
բնական գազի նախագծին: Դրա վառ օրինակներից էր ԱՇԿ-ն ներկա-
յացնող Թուրքիայի պետնախարար Սուայիփ Ուսենմեզի հայտարա-
րությունը: Նա մասնավորապես նշել էր. «Մենք դեմ չենք «Երկնագույն 
հոսքին», սակայն մեգ համար թուրքմենական բնական գազի նախա-
գիծն ավելի նախընտրեփ է: Մենք «Երկնագույն հոսք» նախագծի իրա-
կանացման հարցում կասկածներ ունենք: Սև ծովի հատակում կառուց-
վելիք 2200 մետր երկարությամբ գազամուղը բավականին բարդ գործոն-
րւսց է, որի համար ձեզ անհրաժեշտ կլինի հատուկ տեխնոլոգիաներ» : 
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Թուրքական որոշ լրատվամիջոցներ նույնպես քննադատեցին 
նախագծը: Այսպես, համաձայն թուրքական «Սաբահ» օրաթերթի մեկ-
նաբան Սեդւսթ Մերթօղլոփ «Երկնագույն հոսք»՝ նախագիծը Թուրքիա-
յին ամբողջովին էներգետիկ կախման մեջ էր գցելու Ռուսաստանից: 
Ըստ նրա՝ նախագիծը միայն ծառայելու էր տարածաշրջանում ռուսա-
կան գերիշխանության վերականգնման համար ե կարոդ էր բացասա-
կան ազդեցություն ունենալ ԱՄՆ ե Թուրքմենստանի հետ Թուրքիայի 
հարաբերությունների վրա8: Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է նշել, որ 
Թուրքիայի էներգետիկայի նախարարությունն էապես շահագրգռված 
էր «Երկնագույն հոսք» նախագծի իրականացման հարցում: Այդ կա-
պակցությամբ իր տեսակետն էր հայտնել Թուրքիայի էներգետիկայի 
նախկին նախարար Ջամհուր էրսումերը, նշելով, որ «Երկնագույն հոսք 
նախագծում որևէ պրոբլեմ չկա: Թուրքիան մինչև 2020թ. Ռուսաստանից 
գնելու է իրեն անհրաժեշտ գազի 56 տոկոսը: Բացի այդ, Թուրքիան նաև 
ցանկանում է գնել բնական գազ Թուրքմենստանից»9: 

Այս համատեքստում անհրաժեշտ է հիշատւսկել, որ թեև որոշակի 
հակազդեցության առկայությանը, այնուամենայնիվ, «Երկնագույն հոս-
ք» գազամուղի աշխատանքները լայն թափով սկսեցին ընթանալ: Գա-
զամուղի կառուցման աշխատանքների շրջանակներում 1999թ. փետր-
վարին «Գազպրոմ» ընկերության ե իտալական «Ենի» ընկերության 
միջև ստորագրվեց «Փոխըմբռնման Մեմորանդում», ըստ որի վերոհիշյալ 
ընկերությունները փոխադարձ ջանքերով իրականացնելու էին «Երկնա-
գույն հոսք» նախագիծը10: Փաստենք, որ նախատեսվում էր 2002թ. ամ-
ռանը ավարտել գազամուղի ծովային հատվածի շինարարությունը, իսկ 
մինչև 2002-ի վերջը «Երկնագույն հոսք» գազամուղի շինարարական աշ-
խատանքները պետք է ամբողջովին ավարտված փնեին: Հավելենք, որ 
գազամուղի կառուցման աշխատանքները ընթանում են նախատեսված 
ժամանակացույցի համաձայն: 

Չնայած պատմական դարավոր մրցակցությանը և հետխորհրդա-
յին առաջին տարիներին նկատվող թուրք-ռուսական մեծ լարվածությա-
նը, միջազգային և տարածաշրջանային փոփոխությունները 90-ական-
ների երկրորդ կեսին հանգեցրեցին Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև մի 
շարք ոլորտներում ե հակտապես տնտեսական ոլորտում սերտ հարաբե-
րությունների հաստատմանը: Այս գործում շատ կարևոր դերակատա-
րություն են ունեցել հատկապես թուրքական և ռուսական գործարարք-
ներն ու խոշոր կազմակերպությունները, որոնք մուտք գործելով ռուսա-
կան և թուրքական շուկաներ՝ ակտիվ քայլեր ձեռնարկեցին ազդելու 
Թուրքիայի և Ռուսաստանի արտաքին հարաբերությունների վրա: Ինչ 
խոսք, թուրք-ռուսական տնտեսական հարաբերությունների հետագա 
զարգացման գործընթացում հսկայական նշանակություն է ունենալու 
«Երկնագույն հոսք» գազատարը, որի շահագործումից հետո լուրջ նա-
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խաղրյւսլներ կարող են ստեղծվել երկկողմ հարաբերություններն էլավե-
փ սերտացնելու համար: 

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

"THE BLUE STREAM" DEAL AS A PREREQUISITE FOR 
WARMING 

RUSSIAN-TURKISH RELATIONS 

'The Blue stream" gas pipeline is intended for deliveries of the 
Russian natural gas to Turkey going under the Black Sea, avoiding third 
countries. The project presumes an additional new way of gas delivery from 
Russia to Turkey in contrast to gas transportation via the Ukraine, Moldova, 
Romania and Bulgaria being under operation for years. Russia-Turkey gas 
pipeline is the unique gas transmission facility which unparalleled in the 
world. Building the B!ue Stream pipeline was intended to be the foundation 
for a "strategic partnership" between Russia and Turkey, with joint 
participation in oil, energy, and transport projects. The political decision to 
sell Russian gas to Turkey was made in December 1997, when the two sides 
signed a corresponding inter-govemmental agreement in which Russia 
undertook to supply 364.5 billion cubic meters of gas to Turkey between 
2000 and 2025.The total cost of the Blue stream pipeline is USD 3.2 billion. 
The success of the Blue Stream highlights once again the major economic 
and strategic stakes of the broad area linking the southeastern Balkans, the 
Black Sea region and the Caspian Sea. Russia, Turkey, the E.U. powers and 
the U.S. are all involved in a complex geo-economics competition. The Blue 
Stream will increase the dependence of Turkey on Russian energy carriers, 
and new projects in this area will strengthen this tendency even more. It will 
inevitably affect the foreign policy of Ankara and affect negatively its 
attitudes with the USA. 
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ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՍՈՆԱ 
(ԱԻ) 

ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ ԳՐ.ՂԱՓԱՆՑ6ԱՆԸ ԵՎ ՎԱՆԻ 
ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԻՑԱՐԱՆԻ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ 

Անգնահատելի է ակադեմիկոս Գրիգոր Ղափանցյանի ներդրումը 
Վանի թագավորության ռազմաքաղաքական պատմության, տեղանուն-
ների, լեզվաբանության, ինչպես նաև դիցաբանի ուսումնասիրության 
բնագավառում, ընդարձակ են նրա հետազոտության սահմանները: ժա-
մանակի հրամայականն է նորովի վերանայել և արժեքավորել ականա-
վոր արևելագետի ներդրումը նաև ուրարտական դիցաբանի բնագավա-
ռում, քանզի անցել են բազում տասնամյակներ, և նրա կողմից կատար-
ված շատ վերլուծություններ կարիք ունեն նոր լրացումների: Ներկա հոդ-
վածում փորձ է արվում արժեքավորել Ղափանցյանի ուսումնասիրութ-
յունները, առաջարկված հիմնավորումները՝ համադրելով դրանք հետա-
գայում մասնագիտական գրականության մեջ արտահայտված կարծիք-
ների հետ, մատնանշել դրանց տեղն ու դերը գիտության առաջընթացի 
համար: 

Վանի թագավորության դիցաբանի ուսումնասիրության բնագա-
վառում առանձնահատուկ աղբյուր է Իշպուինի և Մենուա թագավորնե-
րի համատեղ գահակալության տարիներին (մ.թ.ա. IX դարի վերջին քա-
ռորդ) փորագրված Սհերի դռան պաշտամունքային արձանագրությու-
նը': 

Հիշյալ արձանագրությանը, բնականաբար, իր աշխատություննե-
րում անդրադարձել է նաև Գբ. Ղափանցյանը: Նա աոաջինն էր հայ ի-
րականաթյան մեջ, որ ուրարտական պանթեոնի դիցանունները բաժա-
նեց վեց խմբի, որոնցից աոաջին երեքը՝ արական, մյուս երեքը՝ իգական: 
Աոաջին խմբում նա հաշվել է երեք, երկրորդում՝ քսանվեց, երրորդում՝ 
քսանհինգ, չորրորդում՝ չորս, հինգերորդում՝ երկու, վեցերորդում՝ յոթ 
աստվածություններ: 

Ստորև բերում ենք Սհերի դռան ուրարտական դիցաբանի աստ-
վածությունների անուններն ըստ Գր. Ղափանցյանի բաժանման: 

Աստսածնեո 
I խումբ՝ Խալդի, Թեյշեբա, Շիվինի: 
II խումբ՝ Խուտուինի, Տուրանի, Ուա, Նալաինի, Արսիմելա: 
III խումբ՝ Անապշա, Դիդուսփնի, Շելարդի, Աթբինի, Կուեռա, 

«Աստված, որը հոգիներ է տեղափոխում», Ալափթուշինի, էրինա, Շինի-
րի, Ունինա, Այրաինի, Զուզումարու, Խարա, Արածա, Զիուկունի, Ուբա, 
Արծիբեդինի, Առնի, Շուբա, էփավա, Թալափուրա, Կիփբանի: 

Դիցուհիներ 
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I խումբ՜ Վարուբ(սւ)ինի, Բաբա, Տուշպուեւս2, Աոփ: 
II խումբ՝ Սարդի, Ծինույարդ: 

III խումբ՝ Իշխարի, Բարծիւս, Սիլիա, Արոսս, Ադիյա, Ույա, Ար-
դի3: 

Այժմ անդրադառնանք ուրարտական պանթեոնի այն սաստվածնե-
րին և դիցուհիներին, որոնք տեղ են գտել Գր. Ղափանցյանի տեսադաշ-
տում: 

Անհրաժեշտ ենք համարում անդրադառնալ «աստված» և «աստ-
վածուհի» բառերի բացահայտմանը և նորովի մեկնաբանմանը: Ս՛հերի 
դռան դիցացանկում դիցուհիներին զոհաբերվող զոհաբերությունների 
թվարկումը ավարտվում է di-nu-a-na-û-e XVII UDU արտահայտութ-
յամբ4: Մասնագիտական գրականության մեջ di-nu-a-na-û-e-û համարել 
են թե հատուկ և թե հասարակ անուն: Նրա նշանակության բացահայ-
տումը կատարել է Ն. Հարությունյանը՝ այն մեկնաբանելով որպես հա-
սարակ անուն: i-nu-a-na-ü-e-ն հանդիսանում է inua հասարակ անվան 
հոգնակի տրականը (հոգնակի ուղղականն է inuanili-ն), ինչը նույնական 
է խոտ. eni «աստված» բառի հետ: Հետևաբար, inua բառի տակ ենթադր-
վում է «դիցուհի», իսկ ina(ini) ուրարտ. բառի տակ՝ «աստված, աստվա-
ծություն» բառերը5: 

Ըստ Գր. Ղափանցյանի՝ Խալդին՝ դիցաբանի գերագույն աստ-
վածը, սկզբում եղել է Մուսասիրի (Արդինի) քաղաքի տեղական աստվա-
ծը: Սակայն, հետագայում՝ պետության կազմավորմանը զուգահեռ, նա 
ստացել է համաուրարտական նշանակություն, ուստի «խալդյան» լինե-
լը՝ Խալդիին պաշտելը, համազոր էր ուրարտական լոյալ քաղաքացի փ-
նելուն6: Խալդիի կնոջ անունը հայտնի է Վարուբանի (ուրարտական 
աղբյուրներում) ե Բագբարտու/Բագմաշտու ձևերով: Գր. Ղափանցյանը 
գերադասում է ասորեստանյան սեպագիր աղբյուրներում հիշատակվող 
Բագբարթու ձևը և նրան վերագրում իրանական ծագում՝ իր հիմքում ու-
նենալով Bag-bar, և ոչ թե՛ Bag-mas ձևը7: Ավելի վաղ Գր. Ղափանցյանը 
կապ էր տեսնում Սհերի դռան արձանագրությունում հիշատակված 
Բարծիա և Բագբարթու դիցանունների միջև8: Խալդիի և նրա կնոջ պաշ-
տամունքի կենտրոնն էր Արդինին' ասորեստանյան աղբյուրների Մու-
սասիր-Մուծածիրը (Ուրմիա լճից հարավ-արևմուտք)9: Հարկ ենք համա-
րում նշել, որ Ուրարտոփ տեղանունների մեջ ամենուրեք հանդիպում ենք 
անվանումներ, որոնք կազմվել են այս կամ այն աստծու անունից, սա-
կայն, մասնագիտական գրականության մեջ դրանց չեն անդրադարձել 
պատշաճ կերպով՛": 

Թեյշեբա աստծուն Գր. Ղափանցյանը բնորոշել է որպես երկնքի, 
անձրևի, ամպրոպի, ջրի և կայծակի աստվածություն: Այս աստծու կինն 
է Բաբա դիցուհին: Ըստ Գր. Ղավւանցյանի' հայերը Թեյշեբա աստծու 
անունը փոխառել էին փռյուգական Սաբաձիոս ձևով, որը այնուհետև 
դարձել է հասարակ անուն՛ «աստված», իսկ նրա կնոջ անունը՝ Հեպիտ 
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(«Հեպիտ սքանչելի», «Իշտար սքանչելի») պահպանվել է հայ. «հպիտ, 
հպտանք, հտպիտ, հպտիմ/հտպտիմ» բառերում)": Թեյշեբա աստծու 
պաշտամունքային կենտրոնն էր Կամենան, որը տեղայնացվում է Հայ-
կական լեռնաշխարհի ծայր հարավում՛ Նիբուր (Ջոււլի ղաղ) լեոան 
շրջանում12 և Թեյշեբաինի քաղաքը ներկայիս Երևանի մարզի տարած-
քում13: 

Առնի դիցանունը Գր. Ղափանցյանը բացատրելէ «լեռ, բարձրութ-
յուն» նշանակությամբ14: Ն. Վ. Հարությունյանը այս աստծու անունը հա-
մեմատում է ուրարտերեն՛ ami «ուժ» ե arni(u)§inili' «արիություն, սխրա-
գործություն» բառերի հետ15 (Գր. Ղափանցյանն ami(u)sinili բառին 
տափս է «շինարարություն, կառուցում» իմաստը)": Հետևաբար, Առնի 
աստվածը համարվում է ուժի, առնականության և սխրագործության 
աստվածություն: Նրա անվան հետ է կապված նաև ուրարտական Ար-
նա (Ama) բնակավայրի անունը, որը գտնվում էր Արմւսրիլի նահանգում՝ 
Վանա լճի արևելյան ափից ոչ հեռու (պատմական Վասպուրական)": 

Գր. Ղափանցյանը Շեբիթու դիցանունը դասել է ուրարտական 
պանթեոնի սեմական ծագում ունեցող աստվածների շարքը և այն հա-
մադրել միջագետքյան Siduri դիցուհու Սաբիթու անվան հետ՛8: Իսկ Ն. 
Աղոնցը Շեբիթու դիցանունը համադրում է Արևելյան Եփրւստի աջ ա-
փին՝ այժմյան Բալուի մոտ տեղադրվող Շեբեթերիա քաղաքի հետ՝ այն 
համարելով Շեբիթուի պաշտամունքային կենտրոնը19: 

Կուեռա դիցանունը Գր. Ղափանցյանը համադրում է ուրարտ. 
qi(u)ra բառի հետ՝ «երկիր, ցամաք, հող» նշանակությամբ՝ նրան համա-
րելով «երկրի, ցամաքի» աստվածություն2": Այս դիցանվան հետ է առնչ-
վում Սարդուրի 11-ի Իզողլուի արձանագրության՝ Կուեռայի ընծա 
(URUQuerai tase) քաղաքի անունը: Վերջինս հիշվում է URUTase քաղաքից 
հետո21: Ըստ Ն. Վ. Հարությունյանի՝ Ռուսա 11-ի Զվարթնոցի արձանագ-
րությունում հիշատակվող և ըստ երևույթին Արարատյան դաշտավայրի 
մի մասը կազմող Կուառփնի անվանված հովիտը՝ KURQuarlini hubi, ինչ-
պես նաև Ուլթուզաինի ցեղի Կուարզանի՝ (mQuarzani) արքայի անուննե-
րը առնչվում են այս դիցանվան հետ22: 

Ադարութա աստծուն Գր. Ղափանցյանը բնորոշում է որպես 
ծնունդն ու սերունդը հովանավորող աստվածություն և նրան համադրել 
է ասուրա-արամեական Արար՝ սիրո, պտղաբերության, բուժող և ծնունդ 
հովանավորող աստվածության հետ23: 

Դեռևս 1930-ական թվականներին Գր. Ղափանցյանը Արա ծա 
(Araşa) դիցանունը կապում էր արոտավայրերի հետ՝ ի նկատի ունենա-
լով հայ. «արած-ել» և «արաւտ» (<*արաւծ) բառերը՝ նրան բնորոշելով 
որպես արոտավայրերի աստված24: Այս դիցանվան հետ է հավանաբար 
առնչվում Արևելյան Եփրատի ասորեստանյան սեպագիր աղբյուրների 
Արծանիա և հայ. Արածանի գետանունը25: 
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Խուտուինի աստծուն Գր. Ղափանցյանը բնորոշել է որպես «ա-
ռողջության» աստված ե այս դիցանունը ստուգաբանել է ուրարտ, 
ljutuini՝ «իշխանություն» բառով26: Ս. Հմայակյանի կողմից Խուաուինին 
համադրվել է հայ ժողովրդական հավատալիքների մահվան հրեշտակ 
Գրողին, որի իշխանությունը տարածվում էր կյանքի ե մահվան վրա՜ : 

Գր. Ղափանցյանը անդրարձրել է նաե Երեմիա Մեդրեցու բառա-
րանում հիշատակված հայ. Մեղարդ՝ «լուսին» Լ ուրարտերեն Շելարդի 
կարդացվող Լուսնի աստծո անունների նմանության վրա: Նա այս դի-
ցանունը տառադարձում է Շելարդի ձևով և գտնում է, որ Մելարդը Սե-
ղւսրղ բառի ձևն է և արդյունք է երկաթագիր Ս և Ս՜ տառերի շփոթութ-
յան28: Ըստ նրա' JSielardi-G բարդ բառ է, կազմված է Sel' «գիշեր» և ardi' 
«արև» բառերից, այսինքն՝ լուսինը պատկերացվել է որպես՝ «գիշերվա 
արև»: Նման կազմություն ունի նաև Şinuiardi դիցանունը 9: Այս ղիցա-
նուններով տեղանունների հանդիպում ենք Արմարիլի երկրռւմ՝ Ծինի-ու-
նակ, Արդի-ունակ ձևերով30: Ս. Հմայակյանը հակված է այս աստծո ա-
նունը ընթերցել dMe-c-la-ar-di-e ձևով, որտեղից և հայերեն Մեղարդ բա-
ռը: Նա իր կարծիքը հիմնավորում է այն փաստով, որ հնարավոր է թվում 
դիցանվան հետ առնչել Ուրարտուի արքա Մելարտուա Ո-ոաայորդու ա-
նունը31: 

Սհերի ղռան ե Կարախանի արձանագրություններից հայտնի է 
Ուրա աստվածը32: Հնարավոր է, որ նրա անունից է ծագում Ura լեռան 
անունը33, որը գտնվել է, ամենայն հավանականությամբ, Վանա լճից 
հյուսիս34: Գր. Ղափանցյանը այս աստվածությանը տափս է շումե-
րաաքքադական ծագում և նրան Ուրաշ ձևով համադրում բաբոնյան 
գարնան և կովի աստված Ուրսւյի հետ35: 

Սարդի դիցուհու անունը դեռևս Ա. Սեյսը կապել է լիդիական 
EâpSiç՝ «տարի» կամ «արևի աստված» բառի hhur6: Գր. Ղափանցյանը 
հետևելով Սեյսին՝ բերում է նույն մեկնաբանությունը, և այս դիցանունը 
իր հերթին համադրում իրանական sard՝ «տարի» բառի հետ: Ըստ նրա 
մեկնության՛ ուրարտացիները Սարդարիի (IUSarduri)՝ ՚'Sardi դիցանվան 
առաջին վանկում կարդացել են Իշթար աստվածուհու անունը37: 

Արժեքավորելով Գր. Ղափանցյանի ներդրումը այս բնագավա-
ռում՜ կարող ենք արձանագրել. 

ա) նա է դասակարգել ուրարտական աստվածությունները արա-
կան և իգական б խմբերի, 

բ) ճիշտ է բնորոշել Խալդի աստծու դերն Ուրարտուում՝ որակելով 
այն որպես «խալդւսմոլություն», ինչն այսօր էլ հիմք է տափս անելու նոր 
եզրակացություններ, 

գ) առաջինն է եղել ուրարտագիտության մեջ, որ բնորոշել է դիցա-
բանի՜ dIphari, dAia, dBarşia, dUia, dArua և dAini աստվածությունների ի-
գական լինելը: 
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ACADEMICIAN GRIGOR KAPANTSYAN AND THE 
OBSERVATIONS OF THE PANTHEON 

OF THE KINGDOM OF VAN 

In the article we have tried to evaluate and to show the analyses of Gr. 
Kapantsyan in the sphere of the Urartian pantheon by comparing them with 
the hypotheses (opinions) which expressed in Urartology in previous years 
and nowadays. It is the inscriptions of Mher's Door which were made in the 
years of reign of the kings ISpuini and Menua (the last quarter of the ninth 
century В. C.) and of which Gr. Kapantsyan made use, that are a special 
source for the investigation of the Kingdom of Van. Gr. Kapantsyan has 
divided the names of the divinities of the Urartian pantheon into six groups, 
three masculine and three feminine. He is the first scholar who defined that 
dIp(jari, dAia, dBarşia, dUia, dArua, dAini divinities are feminine. 
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ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԳՈՌ 
(ԱԻ) 

2007Թ. ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ 
ԵԳԻՊՏՈՍՈՒՄ. 

ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒ՛Ն ԹԵ՞՝ ՊԱՏՐԱՆՔ 

Վերջին շրջանում գիտական և փորձագիտական հանրության 
կողմից քննարկման աոարկա են դարձել արաբական աշխարհում քա-
ղաքական համակարգի արդիականացմանն ուղղված գործընթացները, 
որոնք շատ դեպքերում տվյալ երկրների քաղաքական ընտրանու կողմից 
ներկայացվում են իբրև ժողովրդավարությանն ուղղված քայլեր: Այդ տե-
սանկյունից ուշագրավ է Եգիպտոսի փորձը, որը սոցիալ-քաղաքական, 
տնտեսական և ժողովրդագրական առումով համարվում է արաբական 
աշխարհի ամենամեծ ներուժ ունեցող երկրներից մեկը: 

Վերջին տարիներին երկրռւմ իշխող «ԼԼգգային-դեմոկրատւսկան» 
կուսակցությունը, ի դեմս նախագահ Սուհամմադ Հոսնի Ս՛ուբարաքի, 
երկրռւմ իրականացնում է ժողովրդավարացմանն ուղղված գործընթաց-
ներ, որոնք պայմանավորված են թե' ներքին եւ թե' արտաքին գործոն-
ներով՛: Ասվածի ապացույցն են 2005թ. սեպտեմբերի 7-ին Եգիպտոսի 
պատմության մեջ աոաջին անգամ տեղի ունեցած նախագահական այ-
լընտրանքային ընտրությունները, երբ վերընտրվեց 77-ամյա Հոսնի Մու-
բարաքը2, ով այդ պաշտոնը զբաղեցնում է 1981թ. հոկտեմբերից, երբ ա-
հաբեկչական գործողության արդյունքում սպանվեց Եգիպտոսի նախա-
գահ Անվար Սադաթը3: 

Այլընտրանքային նախագահական ընտրություններ հնարավոր ե-
ղավ անցկացնել միայն 2005թ. մայիսի 25-ին Եգիպտոսի սահմանադ-
րության մեջ համապատասխան փոփոխություն անցկացնելուց հետո4, 
ինչը հնարավորություն էր ընձեռում գործող կուսակցություններին՝ նա-
խագահի թեկնածուներ առաջադրել: Համաձայն փոփոխության՝ սկսած 
2011-ից նախագահական ընտրություններին թեկնածուներ առաջադրե-
լու իրավունք կունենա միայն այն կուսակցությունը, որն առնվազն հինգ 
տարիների ընթացքում Եգիպտոսի ազգային ժողովում կապահովի 
պատգամավորական մանդատների հինգ տոկոսը5: 

Դեռես 2005թ. նախագահական ընտրություններից առաջ երկրռւմ 
ակտիվորեն քննարկվում էր գործող նախագահ Հոսնի Ս՜ուբարաքի որ-
դուն՝ Գամալ Մուբարաքին իշխանությունը փոխանցելու հարցը, ինչը, 
բնականաբար, հակազդեցության արձագանք է գտնում ընդդիմադիր 
դաշտում: Եգիպտոսի ընդդիմադիր կուսակցություններից ամենածան-
րակշիռը դեռես 1928-ին հիմնված «Մուսուլման եղբայրներն» են, որի 
գործունեությունը պաշտոնապես արգելված է 1954-ից6: Կրոնաքաղա-
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քակւսն այս շարժումը սակայն գործում է կիսաօրինակւսն ձևով և վայե-
լում բնակչության մի զգալի հատվածի համակրանքը: Ասվածի ապա-
ցույցն է այն փաստը, որ «Մուսուլման եղբայրներին» համակիր անկախ 
պատգամավորները կազմում են Եգիպտոսի ազգային ժողովի 1/5-ը7: 
2005թ. ընտրություններում նրանք հավաքեցին ձայների 20 տոկոսը եւ 
կարողացան ձեւավորել եգիպտական ազգային ժողովի ֆրակցիաներից 
մեկը": Հատկանշական է, որ քաղաքական մեծ փորձ ունեցող շարժումը, 
որի մասնաճյուղերը գործում են աշխարհի տարբեր անկյուններում, 
ձգտում է իշխանության գալ և որոշակիորեն փոխել երկրի ներկայիս աշ-
խարհիկ համակարգը՝ հօգուտ իսլամականի9: Երկար տարիներ է, ինչ ե-
գիպտական իշխանությունները խստորեն վերահսկում են շարժման 
գործունեությունը՝ պարբերաբար իրականացնելով ակտիվիստների 
ձերբակալություններ, կիրառելով բռնություններ ու պատժամիջոցներ: 

2007թ. Հոսնի Մուբարաքն առաջարկեց 1971-ից գործող սահմա-
նադրության մեջ շուրջ 34 փոփոխություն անցկացնել, որոնք, ըստ նրա, 
ուղղված են երկրի «ժոդովրդավարացմանը»: Փոփոխությունները հիմ-
նականում նկատի են առնում կրոնական հիմքի վրա կուսակցություննե-
րի և շարժումների գործունության արգելումը, ինչպես նաև անվտան-
գության նոր համակարգի ձևավորումը, ոստիկանական և հատուկ ծա-
ռայությունների իրավունքների ու փազորությունների ընդլայնումը, դա-
տավորների փազորությունների նվազեցումը և այլն 

Ընդդիմադիր գործիչները բարեփոխումերը համարեցին անընդու-
նելի՝ որպես ժողովրդավարությանը, քաղաքական ազատություններին ե 
մարդու իրավուքներին ուղղված քայլ ': Նման մտավախություն հայտնե-
ցին նաև միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները: 
2007թ. մարտի 8-ին հրապարկվեց նաև ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենսփ՝ 
Եգիպտոսում սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ քննա-
դատություն պարունակող զեկույցը12: Դրան հետևեցին Եգիպտոսի 
պաշտոնական արձագանքները: Արտաքին գործերի նախարար Ահմադ 
Աբու Ալ-Ղեյտի համոզմամբ՝ սահմանադրական բարեփոխումները Ե-
գիպտոսի ներքին գործն է13: 

Մարտի 18-ին Եգիպտոսի խորհրդարանական ընդդիմությունը 
փորձեց տապալել Ազգային ժողովում նախագծի քննարկումը: Այդ օրը 
խորհրդարանի նիստին 454 պատգամավորներից չէին ներկայացել 102-
ը, ինչը, սակայն, արդյունք չունեցավ, չնայած ընդդիմությանը՝ «Մուսուլ-
ման եղբայրներ», ազատական «Վաֆդ», աջ կողմնորոշում ունեցող 
«Թագամմու», նասերական «Ալ-Քւսրամե», կուսակցություններին հա-
ջողվել էր միավորվել14: 

Մարտ ամսին իշխանություններն ուժեղացրին անվտանգությանն 
ուղղված միջոցառումները, քանի որ այդ շրջանում Եգիպտոսում առավել 
քան նախկինում առկա էր կրոնական ծայրահեղական կազմակերպութ-
յունների կողմից ահաբեկչություններ իրականացնելու վտանգ: 
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Մարտի 3-13 երկրռւմ հերթական անգամ ձերբակալվեցին «Մու-
սուլման եղբայրների» ակտիվիստներ, իսկ 2007թ. ապրիփն ձերբակալ-
ված շարժման 100 ակտիվիստների ազատազրկման ժամկետը երկա-
րացվեց: Նրանցից 9-ը, այդ թվում՛ «Եղբայրների» աստիճանակարգում 
երրորդ տեղը զբաղեցնող Մուհամմադ Խայրաթ Ալ-Խւսթերը, պետք է 
դատապարտվի զինվորական դատարանով՛ : Մարտի 13-ին ձերբակալ-
վեց նաե շարժման ղեկավար Մսւհմուդ Գոզլանը: «Մուսուլման-եղբայր-
ների» հոգևոր առաջնորդ Մուհամմադ Մահդի Ակեֆի համոզմամբ՝ այդ 
ձերբակալությունները տեղի ունեցան այն բանից հետո, երբ շարժումը 
կոչ արեց չմասնակցել հանրաքվեին"*: 

Սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեն տեղի ունեցավ 
2007թ. մարտի 26-ին նախկինում հայտարարված ապրիփ 4-ի փոխա-
րեն: ժամկետն ամենայն հավանականությամբ առաջ բերվեց այն բա-
նից հետո, երբ լուրեր տարածվեցին, որ ԱՍՆ-ը ծրագրում է հարվածել 
Իրանին17: 

Սահմանադրության մեջ տեղ գտած ամենակարևոր դրույթներից 
մեկը ահաբեկչության վերաբերյալ նոր խմբագրմամբ 179 հոդվածն է, ո-
րը թույլ է տափս ուժային կառույցներին՝ ձերբակալել ահաբեկչության 
մեջ կասկածվող ցանկացած մարդու, խուզարկել նրա բնակարանը, 
հետևել նրա նամակագրությանը և լսել հեռախոսային զրույցները՝ ա-
ոանց համապատասխան դատական որոշման: Այսպիսով, օրենսդրա-
կան այս նոր դրույթը փոխարինեց դեռևս 1981թ. ընդունված «հատուկ ի-
րավիճակների մասին» օրենքին, ինչն արգելում էր երկրի իշխանություն-
ներին անցկացնել չարտոնված ձերբակալություններ՛8: 

Նոր խմբագրմամբ 88-րդ հոդվածը կրճատում է դատավորների ի-
րավունքները մասնավորապես քվեարկությունները վերահսկելու դեպ-
քում, որը պետք է իրականցնի նախընտրական անկախ հանձնաժողովը: 
Այս նոր դրույթի ընդունումը կապված է այն փաստի հետ, որ վերջին 
շրջանում անկախ համարվող դատական համակարգի և իշխանություն-
ների միջև հարաբերություններում լարվածություն էր նկատվում": Նոր 
խմբագրմամբ 5-րդ հոդվածն արգելվում է քաղաքական ակտիվություն 
ցուցաբերել այն ուժերին, որոնք իրենց գործունեության մեջ հիմնվում են 
կրոնի վրա կամ հղում են անում կրոնը: Նոր խմբագրմամբ 136-րդ հոդ-
վածը նախագահին լիազորում է լուծարել խորհրդարանը առանց հան-
րաքվե անցկացնելու՜": 

Հատկանշական է, որ սահմանադրության նոր տեքստից դուրս 
մնացին սոցիալիզմի մասին հիշատակումները, որոնք ամրագրվել էին 
սոցիափստական կողմնորոշում ունեցող Եգիպտոսի նախագահ Գամալ 
ԱբդելՆասերի կողմից 1950-ականներին2': 

Համաձայն պաշտոնական տվյալների՝ հանրաքվեին մասնակ-
ցել է ընտրողների 27,1 տոկոսը: Նման ցածր ցուցանիշն օգնել է իշխա-
նություններին՛ ստանալ պահանջվող արդյունքը: Բարեփոխումների օգ-
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աին քվեարկել են ընդհանուր մասնակիցների 75, 9 տոկոսը: Ոչ պաշտո-
նական տվյալների համաձայն՝ հանրաքվեին մասնակցել է քվեարկելու 
իրավունք ունեցողների 5-9 տոկոսը՜2: Եգիպտոսում քվեարկելու իրա-
վունք ունի 34-36 միլիոն մարդ23: 

Սպիտակ տան մամլո քարտուղարի տեղակալ Դաննա Պերինոն 
քվեարկության հաջորդ օրը հայտարարեց, որ Վաշինգտոնը թերահա-
վատ է հրապարակված արդյունքների հարցում, Ь որ Եգիպտոսը դաո-
նում է ոստկանական վարչահամակարգ ունեցող պետություն24: 

Հանրաքվեի օրը Կահիրեում տեղի ունեցան բազմահազարանոց 
ցույցեր, որոնք կազմակերպել էին «Մուսուլման եղբայրները» ե իրավա-
պաշտպան կառույցները: Ի պատասխան ցույցերի՝ եգիպտական իշ-
խանությունները ձերբակալությունների նոր ալիք սկսեցին25: 

Ընդդիմությունը մարտի 26-ը համարեց սե օր, որն ուղղված է Ե-
գիպտոսի քաղաքացիների ազատությունների դեմ: Amnesty International 
իրավապաշտպան կազմակերպության կարծիքով' մարտի 26-ի սահմա-
նադրական բարեփոխումները վերջին 26 տարիների ընթացքում, այ-
սինքն՝ Անվար Սադաթի սպանությունից հետո, երկրռւմ մարդու իրա-
վունքների ոլորտում արձանագրված ամենամեծ խախտումներն են26: 

Ակնհայտ է, որ Մուբարաքը ցանկանում է առավելագույնս սւսհ-
մանափակել այն ուժերի մասնակցությունը Եգիպտոսի քաղաքական 
դաշտում, ովքեր ցանկանում են օգտագործել կրոնը քաղաքական նպա-
տակներով: Այդ ուժերի հիմնական առաջատարը «Մուսուլման եղբայբ-
ներներն» են: Մյուս կողմից, ՍՆրձավոր ե Միջին Արևելքում բարեվտ-
խումների պահանջով հանդես եկող Վաշինգտոնին առանձին դեպքե-
րում ձեռնտու չեն ժողովրդարավարացման գործընթացներն արաբական 
երկրներում, այդ թվում՝ Եգիպտոսում, ինչը կարող է իշխանության բերել 
ԱՄՆ-ի (նաև՝ Իսրայելի) համար անցանկափ վարչակազմի: Այս հան-
գամանքը նպաստում է Սուբարաքի դիրքերի ամրապնդմանը: 

GOR GEVORGYAN 
(10 Տ) 

THE CONSTITUTIONAL REFORMS IN EGYPT IN 2007: 
DEMOCRACY OR ILLUSION? 

The paper deals with the issue of constitutional reforms in Egypt 
/March, 27/ initiated by the president of Egypt Hosni Mubarak. The new 
constitution bans political parties or groups to use religion iri their political 
activity. It is evident, that Hosni Mubarak wants to block the way of the most 
popular political power in country- "Muslim Brothers". This fact was 
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strongly criticized by Egyptian opposition, international human right 
organizations, State Department. At the same time, the demand of reforms in 
Arabic world coming from Washington, is not gainful just for him. The 
democratization in Egypt wou!d bring into power the "Muslim Brothers" or 
any other undesirable regime, which would not be acceptable for both USA 
and Israel. That is why the White House will not pressure on Mubarak, who 
tries to bring into power his son-Gamal Mubarak. 
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Զ Ա Ք Ա Ր Յ Ա Ն Տ Ի Գ Ր Ա Ն 
( Հ Ց Թ Ի ) 

ԱՍՆ-Ի ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄՆ ԱՌԱՋԻՆ 
ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ 1915-1916 ԹԹ. ԵՎ ՀԱՅՈՑ 

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1915-1917pp., երբ Օսմանյան կայսրությունում տեղի էին ունենում 
հարյուր հազարավոր հայերի տեղահանություններն ու կոտորածները, 
ակնկալվում էր, որ ԱՄՆ-ն իբրև համաշխարհային պատերազմում չե-
զոք պետություններից ամենակարևորը, որը նշանակալից կրոնա-մշա-
կութային ավանդն ուներ արևմտահայության շրջանում, եռանդագին 
կմիջամտի նրանց օգտին: Այն իսկապես միջամտեց, սակայն համարյա 
բացառապես մարդասիրական ասպարեզում, ռազմական ճնշման տար-
բերակը, որ ԱԱՆ-ը բանեցնում էր աշխարհի այլ մասերում իր նպատա-
կին հասնելու համար, ինչպես օրինակ՝ Լատինական Ամերիկայում, 
ԱՄՆ-ի կառավարող շրջանների կողմից մերժվեց ի սկզբանե: 

Ամերիկյան դիվանագիտությունն իր համար համարյա ի սկգբանե 
բացառեց ուժի գործադրումը: Հ. Մորգենթաուն Պետ. դեպարտամենտին 
ուղղված իր զեկուցագրերից մեկում նշում է, « [. . .] ոչինչ, բացի ուժից, 
որն ԱՄՆ-ն ակնհայտորեն ի վիճակի չի գործադրել, չի կարոդ շտկել ի-
րավիճակը»1, գծելով այն սահմանը, որից այն կողմ ամերիկյան միջամ-
տությունը չէր կարող տարածվել: 

Սինչդեո ԱՄՆ-ում անզիջում ընդդիմադիր նախկին նախագահ Թ. 
Ռուգվելտը քննադատում էր Վիլսոնի վարչակազմը հայկական հարցում 
իր անկարողության համար և ըստ էության պահանջում պատերազմի 
մեջ մտնել Թուրքիայի և Գերմանիայի դեմ2: 

Իրականում, սակայն, այդ տարիներին ԱՄՆ-ը պատերազմին 
պատրաստ չէր ոչ նյութապես և ոչ էլ հասարակական կարծիքի տե-
սանկյունից: 

Դժվար էր պատկերացնել, որ ամերիկյան բանակը մի քանի 
տասնյակ' գուցե և հարյուր հազարավոր զինվորներով առանց մեծ բար-
դությունների հնարավոր կյիներ տեղափոխել օվկիանոսից այն կողմ և 
զինվորական առումով անփորձ կադրերով կարող էր հեշտ հաղթանակ 
տանել թուրքական փորձված և գերմանական սպաների կողմից ղեկա-
վարվող բանակի կողմից, որոնք կատաղի դիմադրություն էին ցույց տա-
փս բրիտանական զորքերին Դարդանեփ մատույցներում: 

Հարկ է նշել, որ ամերիկյան հասարակությունը դեմ էր ԱՄՆ-ի ա-
ռաջին աշխարհամարտում ներգրավմանը՝ Անտանտի կողմից: Նշենք 
նաև, որ 1916թ. նախագահական ընտրարշավում երկու թեկնածուներն 
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էլ՝ pb' Վիլսոնը ե թե՛ Հյուզն իրենց ընտրողներին խոստանում էին շարու-
նակել ԱՄՆ-ի չեզոքությունը առաջին համաշխարհային պատերազմում: 

Ամերիկյան միսիոներները, ելնելով իրենց իսկ շահերից, ընդդիմա-
ցել են ոչ միայն Թուրքիայի դեմ հնարավոր պատերազմին, այլև ամեն 
կերպ փորձել են կանխել հարաբերությունները սրող ցանկացած գործո-
ղություն: 1917թ. Գերմանիային պատերազմ հայտարարելուց հետո ան-
գամ ԱՄՆ-ը միտք չուներ խզել հարաբերությունները Օսմանյան կայս-
րության հետ և միայն Գերմանիայի ճնշման տակ օսմանյան կառավա-
րությունը գնաց այդ քայփն3: 

ԱՄՆ-ի կողմից պատերազմի մեջ մտնելուն խանգարող հանգա-
մանք կարոդ է փնել նաև այն փաստը, որ 1915թ. ընթացքում և 1916 թ. ա-
ռաջին կեսին Անգփայի և Ֆրանսիայի միջև Ասիական Թուրքիայի բա-
ժանման մասին բանակցություններ էին ընթանում, որոնց ավեփ ուշ 
միացավ Ռուսաստանը, Օսմանյան կայսրության բաժանման վերաբեր-
յալ: 

Մեր տրամադրության տակ կան փաստացի ապացույցներ, որ 
1917թ. ապրիփն արդեն Վիլսոնը և գնդապետ Հաուսը քննարկել են Դաշ-
նակիցների միջև կնքված գաղտնի համաձայնագրերը, որոնց բովանդա-
կությունը հնարավոր է, որ ընդհանուր գծերով ԱՄՆ-ում հայտնի է եղել 
դեռ դրանից առաջ4: 

Ավելին, իրենց հերթին դաշնակիցները «խանդով» էին մոտենում 
ամերիկյան որևէ նախաձեռնության, որը կարող էր խոչընդոտել Սայքս-
Պիկոյի համաձայնագրի կենսագործմանը, կամ ամրապնդել ամերիկ-
յան դիրքերը Օսմանյան կայսրությունում: ելնելով այդ վւաստից, ամե-
րիկյան միջամտությունը մերձավոր արևելյան պատերազմական թատե-
րաբեմում կփներ խնդրահարույց իր իսկ՝ ԱՄՆ-ի համար, քանի որ հա-
մագործակցությունը Դաշնակիցների հետ ռազմական առումով մեծ 
հարցականի տակ կփներ, իսկ այնուամենայնիվ նրա իրագործման դեպ-
քում ԱՄՆ-ը Դաշնակիցների համար կրակի միջից շագանակներ դուրս 
բերողի դերում կփներ: 

Այսպիսով, ԱՄՆ-ի կողմից Օսմանյան կայսրության դեմ չպատե-
րազմեըւ բխում էր իր իրավաքւսղաքական շահերից, որոնք հանգում են 
հետևյալին. 

• պատերազմ վարելու ԱՄՆ-ի անպատրաստությունը մերձավո-
րարևելյան ճակատում 

• երկիրը պատերազմի մեջ ներքաշելու ամեիկյան հասարակութ-
յան անպատրաստությունը* ԱՄՆ-ի պատերազմի մեջ մասնակ-
ցելուն 

• «միսիոներական շահերը» և նրանց հզոր լոբբինգը Վիլսոնի 
վարչակազմում 

• Անտանտի երկրների միջև կնքված համաձայնագրերը, որոն-
ցում ԱՍՆ-ին որևէ դեր չէր հատկացվում 
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Այդ տարիներին ԱՄՆ-ի հասարակական որոշ շրջաններում ծա-
վալված քննարկումները՝ Օսմանյան կայսրության դեմ պատերազմելու 
հնարավորության շուրջ (որի ցայտուն օրինակենրից էր Թ. Ռոսլվելտ-Վ. 
Վիլսոն կարծիքների հակադրությունն այս հարցում) ցույց տվեցին 
ԱՄՆ-ի մերձավորարնելւան քաղաքականությունում ոեալ-քաղաքական 
տեսակետի հաղթանակը բարոյա՛քաղաքական տեսակետի նկատմամբ: 

Ինչ վերաբերում է նրան, թե այս շահերից որ մեկն էր հայան-
պաստ, ապա մեր կարծիքը հետևյալն է. 1915-1917թթ., քանի դեռ Օս-
մանյան կայսրությունում գտնվում էին տարագիր արևմտահայության 
հոծ զանգվածներ, որոնց համար փրկության հույսի մի նշույլ էր ամերիկ-
յան օգնությունը: Պատերազմի դեպքում ԱՄՆ-ի մարդասիրական գոր-
ծունեությունը անմիջապես կդադարեր, իսկ կենդանի մնացած հայերը 
թերևս նոր հալածանքների կենթարկվերին: Այդ իսկ պատճառով կարելի 
է պնդել, որ ԱՄՆ-ի կողմից Օսմանյան կայսրությանը պատերազմ չհայ-
տարարեք մինչը որոշակի փուլ առնվազն չէր հակասում արևմտահա-
յության շահերին: 

TIGRAN ZAKARYAN 
(MIAG) 

THE US POSSIBLE INVOLVEMENT INTO THE FIRST 
WORLD WAR IN 1915-1916 AND THE ARMENIAN 

GENOCIDE 

This paper deals with the problem of the US humanitarian intervention 
in favor of the Ottoman Armenians in the years of the Armenian Genocide of 
1915-1917 and its prospective extension into a full-fledged military campaign 
in fashion of today's US-led armed interventions for saving those threatened 
by genocide and ethnic cleansing. With all the Wilsonian rhetoric, this 
however did not happen and there were a number of reasons for this. Among 
the most prominent ones the following three should be singled out: the U S 
was not ready for military actions in remote areas such as the Near East; the 
US public opinion throughout the indicated period (with the exception of the 
end) was opposed to war; a US military involvement would not have been 
favored by Entente Powers signatories of the Sikes-Picot agreement; and last 
but by no means the least was the strong negative attitude of the US 
missionaries who had both large investment in the Ottoman Empire and were 
engaged in relief efforts and also had an intense influence on the Wilson 
administration. In a sentence, we are inclined to think that by 1917 the US 
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could not effectively help Armenian survivors by declaring war on Ottoman 
Turkey. 
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ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆ ԳՈՀԱՐ 
(ՍԻ) 

ԻՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՄԱԿ-Ի ԱԽ-Ի (2006-2007ԹԹ.) 
ԸՆԴՈՒՆԱԾ ԲԱՆԱՁԵՎԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 

Արդեն քանի տարի է՝ համաշխարհային հանրության ուշադրութ-
յունը սևեռված է Իրանի Իսլամական Հանրապետության և նրա միջու-
կային ծրագրի վրա: Այն զարգացման իր գագաթնակետին հասավ, երբ 
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը (ւսյսուհետև՜ 
ԱԷՄԳ) զեկուցեց, որ երեք տարվա ուսումնասիրություններից հետո 
ԱԷՄԳ-ն չի կարող վերջնականապես հայտարարել, թե Իրանում չկան 
չհայտարարագրված միջուկային նյութեր: 

Ելնելով վերոհիշյալ եզրակացությունից՛ որոշվեց Իրանի միջուկա-
յին ծրագրի հարցը քննարկման դնել ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհր-
դում: Այս ենթաւոեքստում ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ 2005թ. 
վերջին Իրանի Մեջլիսն ընդունեց օրենք, ըստ որի՝ եթե ԱԷՄԳ-ն իրանա-
կան հարցը հանձնի ՄԱԿ-ի ԱԽ-ին, ապա Իրանը կդադարեցնի համա-
գործակցությունը ԱԷՄԳ-ի հետ: Դեկտեմբերին այդ օրենքը վավերաց-
վեց նախագահի կողմից: Հատկանշական է, որ Իրանի հարցը ՄԱԿ-ի 
ԱԽ ֊ ի օրակարգ բարձրացնելուն դեմ էին 5 մշտական անդամներից եր-
կուսը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունը ե Չինաստանը: ՌԴ-ը միշտ էլ դեմ է 
արտահայտվել Իրանի՝ միջուկային զենք ունենալու հնարավորությանը, 
սակայն, միևնույն ժամանակ, նշել է, որ Իրանը իրավունք ունի զարգաց-
նել խաղաղ միջուկային էներգիայի ծրագրերը, և որ պատժամիջոցները 
հարցի լուծման լավագույն ձևերը չեն: Համաձայն Ռ Դ ԱԳՆ-ի պաշտո-
նական ներկայացուցիչ Կամինինի հայտարարության. «Գւխավորն այս 
պահին կոլեկտիվ աշխատանքն է, որն ուղղված կլինի Իրանի միջուկա-
յին ծրագրի խնդրի կարգավորմանը բանակցությունների միջոցով»1: 

Բայց քանի որ ԱԷՄԳ-ն գոհ չէր ԻԻՀ-ի հետ համագործակցությու-
նից և մի քանի անգամ հանդես էր եկել մտահոգիչ հայտարարություննե-
րով, ի վերջո ՄԱԿ-ի ԱԽ-ի մշտական մյուս երկրները կարողացան հա-
մոզել ՌԴ-ին և ՉԺ՜Հ-ին, որպեսզի Իրանի հարցը քննարկվի ԱԽ-ում: 
Դրան նպաստեց նաև ԱԷՄԳ-ի տնօրեն Մուհամմեդ Էլ-Բարադեյի 2006 
թ. հունիսի 8-ի զեկույցը: Համաձայն զեկույցի 16-րդ պարագրաֆի՝ 
2006թ. հունվարին ԱԷՄԳ-ի տեսուչները Իրանում տեխնիկական համալ-
սարանի համապատասխան սարքերի վրա հայտնաբերել էին բնական և 
բարձրհարստացված ուրանի հետքեր: Իրանն այդ կապակցությամբ բա-
ցատրություններ տվեց, նշելով որ այդ սարքավորումը չի օգտագործվել 
միջուկային գործունեության շրջանակներում և այժմ պաշտոնական 
Թեհրանը իրականացնում է հետազոտություն, պարզելու, թե ինչպե՞ս -

46 



կարոդ էր հարստացված ուրանի հետքեր հայտնվել այդ սարքավորում-
ների վրա: Պարագրաֆ 17-ում էլ նշվում էր, որ, այդ ամենով հանդերձ, Ի-
րանը թույլ չի տափս գբացել վերոհիշյալ կենտրոնի նախկին տնօրենի 
հետ : 

Երկար բանակցություններից և քննարկումներից հետո, 2006թ. 
հուլիսի 31-ին ԱԽ-ի ՏՏ00-րդ նստաշրջանի ժամանակ ընդունվեց թիվ 
1696 բանաձևը Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ: ԱԷՍԳ-ն հայ-
տարարեց. «Երեք տարվա աշխատանքներից հետո չենք կարող երաշ-
խավորել, որ Իրանում չկան չհայտարարագրված միջուկային նյութեր և 
որ Իրանը դադարեցրել է ուրանի հարստացման աշխատանքները» : 

Հարկ է նշել, որ վերոհիշյալ բանաձևը բավական մեղմ էր շա-
րադրված: Կոչ էր արվում Իրանին անհապաղ դադարեցնել ուրանի 
հարստացման աշխատանքները, ամբողջական տեղեկատվություն 
տրամադրել ԱԷՄԳ-ի աշխատակիցներին, ինչը կնպաստի Իրանի 
նկատմամբ վստահության բարձրացմանը: 

Միևնույն ժամանակ, բանաձևի Տ-րդ կետով կոչ էր արվում բոլոր 
պետություններին լինել աչալուրջ և կանխել Իրանի՝ ուրանի հարստաց-
ման և բալիստիկ հրթիռների համար ցանկացած նյութերի, տեխնոլո-
գիաների, մասերի փոխադրումը իրենց տարածքով: Բանաձևի 8-րդ կե-
տով հայտարարում էին, որ Իրանի կողմից բանաձևի չկատարման դեպ-
քում, նշված ժամանակահատվածում, կարող են համապատասխան մի-
ջոցներ ձեռնարկվել՝ հենվելով ՄԱԿ-ի կանոնադրության 7-րդ գլխի 41-րդ 
հոդվածին4: Բանաձևի վերջում նշվում էր, որ հավելյալ միջոցառումներ 
ձեռնարկելու անհրաժեշտության դեպքում հարկ կլինի կայացնել լրսւ-
ցուցիչ որոշում5: 

Իրանական կողմը շուտով հանդես եկավ պատասխան հայտա-
րարությամբ, որտեղ նշում էր. ՄԱԿ-ի ԱԽ-ն ընդունել է անօրինական ո-
րոշում, քանի որ Իրանը, հենվելով Միջուկային զենքի չտարածման 
պայմանագրի IV կետի II ենթակետի վրա, ինչի համաձայն՝ յուրաքանչ-
յուր երկիր իրավասու է խաղաղ ճանապարհներով օգտագործել միջու-
կային էներգիա, շարունակելու է իր գործունեությունը6: Միևնույն ժամա-
նակ, Իրանը հայտարարում էր, որ «Միջուկային զենքի չտարածման 
պայմանագրի II հոդվածի համաձայն չի ձգտել և չի ձգտում ունենալ մի-
ջուկային զենք»7 : 

Այդ ամենով հանդերձ՝ Իրանին տրվեց որոշակի ժամանակ, իրա-
կանացնելու թիվ 1696 բանաձևը: Սակայն շուտով միջազգային հան-
րությունը տեղեկացավ, որ Իրանն անտեսում է ՄԱԿ-ի ԱԽ-ի թիվ 1696 
բանաձևը: Գործին փորձեցին միջամտել Ո-Դ-ը և Չինաստանը՜ աշխա-
տելով գալ որոշակի համաձայնության: Սակայն էական ձեռքբերումներ 
չգրանցվեցին: 

2006թ. դեկտեմբերին ՄԱԿ-ի ԱԽ-ում կրկին քննարկման դրվեց Ի-
րանի միջուկային ծրագրի հարցը, որի ժամանակ ԱԷՄԳ-ի ներկայացու-
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ցիչը զեկուցեց, որ Իրանը չի իրականացրել թիվ 1696 բանաձևի պա-
հանջները և, որ ամենակարևորն է, չի դադարեցնում ուրանի հարստաց-
ման աշխատանքները, ինչն անշուշտ կնպաստեր վստահության մա-
կարդակի բարձրացմանը8: Այդ զեկույցի և մի շարք այլ ուսումնասիրութ-
յունների ու քննարկումների արդյունքում, դեկտեմբերի 23-ին ՄԱԿ-ի 
ԱԽ-ն ընդունեց թիվ 1737 բանաձևը: Բանաձևի 3-րդ կետում նշվում էր, 
որ բոլոր պետությունները համապատասխան միջոցներ կձեռնարկեն, 
որպեսզի կանխեն Իրանի ուրանի հարստացման, ծանր ջրի արտադ-
րության, ինչպես նաև տեղափոխման սարքերի մշակման աշխատանք-
ների համար անհրաժեշտ բոլոր տեսակի նյութերի կամ պարագաների 
տեղափոխումը իրենց տարածքով: 8-րդ կետով կոչ էր արվում Իրանին 
անհապաղ վավերացնել «Հավելյալ արձանագրությունը»*: 10-րդ կետով 
դիմում էր աշխարհի բոլոր երկրներին ուշադիր փնել իրենց տարածքը 
հատող ֆիզիկական այն անձանց նկատմամբ, ովքեր կապ ունեն Իրանի 
միջուկային ծրագրի զարգացման հետ /առավել կասկածեփների անուն-
ները կցված են բանաձևին/: 12-րդ կետով որոշվեց բոլոր երկրներում սա-
ռեցնել ֆիզիկական և իրավաբանական այն անձանց բանկային հաշիվ-
ները, ում անունները կցված են գործին: 17-րդ կետով կոչ էր արվում բո-
լոր երկրներին Իրանի քաղաքացիներին մասնագիտացված ուսուցում 
չցուցաբերել միջուկային գործունեության տարածման և միջուկային 
զենքի տեղափոխման սարքերի շուրջ9: 

ԻԻՀ-ը նախագահ Մսւհմուդ Ահմադինեժադը այդ բանաձևի ըն-
դունման վերաբերյալ հայտարարեց. «Իրանի հետ հարաբերությունները 
կարգավորելու իր շանսը Արևմուտքը կորցրեց: Այդ թղթի կտորով նրանք 
ուզում են վախեցնել իրանցիներին»1": 

Շուտով պարզ դարձավ, որ Իրանը չի իրականացնում թիվ 1696 և 
1737 բանաձևերը, որն էլ ավեփ լարեց մթնոլորտը: 2007թ. փետրվարի 23-
ին ԱԷՄԳ-ի տնօրեն Մոհամմեդ Էլ-Բարադեյը ՄԱԿ-ի ԱԽ-ին զեկուցեց, 
որ Իրանը ոչ միայն չի դադարեցրել ուրանի հարստացման հետազոտա-
կան աշխատանքները, այլև փորձում է մեծացնել Նաթանզի ընդերկրյա 
համալիրի հզորությունը, որտեղ տեղակայված են ուրանի հարստացման 
համար նախատեսվող գազի ցենտրիֆուգների կասկադներ: Միևնույն 
ժամանակ շարունակվում են աշխատանքները Արաքում գտնվող ծանր 
ջրի ռեակտորի կաոուցման շուրջ": 

Հաշվի առնելով ԱԷՄԳ-֊ի տնօրենի զեկույցը՜ 2007թ. մարտի 24-ին 
ՄԱԿ-ի ԱԽ-ի 5647-րդ նիստի ժամանակ կրկին օրակարգ բարձրացվեց 
^րանի միջուկային ծրագրի հարցը: Նիստի հենց սկզբում ներկայացվեց, 

ր Իրանը չի իրականացրել 1696 (2006թ.) և 1737 (2006թ.) բանաձևերը: 
նդունվեց ևս մի բանաձև' թիվ 1747-ը: Հարկ է նշել որ այս բանաձև էա-

գես տարբերվում էր մյուսներից, քանզի, մեր կարծիքով, այստեղ առա-
վել սուր էին դրված հարցադրումները, միևնույն ժամանակ արդեն բա-

48 



ցւսհայտորեն խոսվում էր Իրսւնի նկատմամբ պատժամիջոցների ավե-
լացման մասին: 

Վերոհիշյալ բանաձևի 5-րդ կետով ամրագրվում էր, որ Իրանը չի 
կարող ուղղակի կամ անուղղակի կերպով վաճստեւ, հատկացնել կամ իր 
տարածքով փոխանցել ցանկացած տեսակի զինամթերք որևէ պետութ-
յան կամ նրա քաղաքացիներին: 7-րդ կետը կոչ էր անում բոլոր պետութ-
յուններին և միջազգային ֆինանսական ձեռնարկություններին նոր, հա-
վելյալ պարտականություններ չվերցնել իրենց վրա՝ Իրանին նպաստ 
/սոբսիդիա/, ֆինանսական օգնություններ և արտոնյալ վարկեր հատ-
կացնելու ուղղությամբ: Միևնույն ժամանակ ԱԷՄԳ-ի տնօրենին 
խնդրում էին հետևել իրադարձությունների զարգացմանը 60 օրվա ըն-
թացքում, այնուհետև հանդես գալ զեկույցով՝ տեղեկացնելով, թե որքա-
նով է Իրանը իրականցնում թիվ 1737, ինչպես նաև նոր ընդունված բա-
նաձևի բոլոր դրույթները, որոնց համաձայն ամբողջովին պետք է դադա-
րեցվիեն ուրանի հարստացման աշխատանքները1 2: Բանաձևն իրակա-
նացնելու դեպքում, ապագայում խոստանում էին համագործակցել Իրա-
նի հետ, օժանդակել թեթև ջրի նոր ռեակտորների կառուցման աշխա-
տանքներին, ինչպես նաև կոմերցիոն հիմքով և ԱԷՄԳ-ի վերահսկողութ-
յան ներքո ստեղծել հինգ տարվա համար նախատեսված՝ միջուկային 
վառելանյութի պահեստային պաշարներ: Բացի այդ, խոստանում էին 
նպաստել Իրանում ուղղակի ներդրումների մեծացմանը, նրա ինտեգր-
մանը միջազգային տնտեսական կառույցներին, շուկաներին, ինչպես 
նաև Համաշխարհային առևտրի կազմակերպությանը! 3: 

ԻԻՀ Արտաքին գերատեսչությունն վերոհիշյալ բանաձևը որակեց՝ 
անօրինական և անընդունելի. «ՄԱԿ-ի ԱԽ-ի մի շարք տերությունների 
թելադրանքով ԱԽ-ն փորձում է ստիպել Իրանին հրաժարվելու իր օրի-
նական և անկապտելի իրավունքից», նշել է Ի Ի Հ ԱԳՆ-ը պաշտոնական 
ներկայացուցիչ Մոհամմեդ Ափ Հոսեյնին1 ' 4 : 

Եվ գոնե այս պահի դրությամբ, դեռևս չկա որևէ տեղեկատվութ-
յուն, թե Իրանը դադարեցրել է ուրանի հարստացման աշխատանքները: 
Իրանն էլ իր կողմից մեղադրում է ԱԷՄԳ-ին, նշելով, որ 2004թ. պաշտո-
նական Թեհրանը, որպես բարի կամքի դրսևորում, դադարեցրեց միջու-
կային ոլորտում իր հետազոտությունները, որոնք, ըստ ձեռք բերված 
պայմանավորվածության, պետք է վերսկսվեին 2 տարի անց: Սակայն 
դա չտվեց ակնկալվող արդյունքը, չբարձրացրեց վստահության մակար-
դակը Իրանի նկատմամբ և Իրանի գործը, ի վերջո, դրվեց ՄԱԿ-ի ԱԽ-ի 
օրակարգում: Միևնույն ժամանակ, Իրանը հենվելով 1968թ. հուլիսի 1-ին 
կնքաց Միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի վրա, պաշտպա-
նում է իր օրինական իրավունքը, ըստ որի՝ բոլոր պետություններն իրա-
վունք ունեն խաղաղ նպատակներով հարստացնել ուրան: 

Այսքանով գափս ենք մի եզրակացության, որ թե' ԱԷՄԳ-ն և թե' 
Միջուկային զենքի չտարածման պայմանագիրը վերանայման կարիք 
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1 

ունեն: Եթե մի պետություն, հետևելով օրենքի տառին, կարողանում է 
խուսանավելն, ըստ երևույթին, ԱԷՄԳ-ի նման կառույցը չի կարողանում 
3 տարվա ուսումնասիրություններից հետո (որի ժամանակ Իրան են այ-
ցելել 2000-ից ավելի մասնագետներ) հստակորեն հաստատել կամ մեր-
ժել Իրանում գոյություն ունեցող կամ բացակայող՝ չհայտարարագրված 
միջուկային նյութերի առկայությունը, ապա ղա նշանակում է, որ կա-
ռույցն լուրջ և անհապաղ վերանայման կարիք ունի: Հակառակ դեպ-
քում, շուտով աշխարհի տարբեր հատվածներում, Իրանի օրինակին կա-
րող են հետևել նաև մի շարք այլ պետություններ, որն իրավամբ վտանգի 
տակ կդնի համաշխարհային անվտանգությունը: 

GOHAR ISKANDARYAN 
( I O S ) 

ON THE RESOLUTIONS OF UN SECURITY COUNCIL ON 
IRAN (2006-2007) 

The attention of international society has long been focused on nuclear 
program of the Islamic Republic of Iran. In 2006 the Director General of 
IAEI reported to the Security Council of the United Nations that after nearly 
three years of intensive verification activity, the Agency is not yet in a 
position to clarify some important issues relating to the Iran's nuclear 
programme or to conclude that there are no undeclared nuclear materials or 
activities in Iran. The taking as fact the report of Director General the 
Security Council of the UN adopted the-resolutions concerning Iran which 
required that Iran should realize all the points included in the reports of IAEA 
and resolutions of UN Security Council. Iran should collaborate with IAEA 
in all reprocessing activities. The Security Council and IAEA calls upon Iran 
to ratify promptly the Additional Protocol. Iran is unfortunately not 
responding to the call of the Security Council of the United Nations. 
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ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՐՇԱԿ 
(ԵՊՀ) 

ՔԵՍԱԼԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈւՄԸ ԵՎ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ 

ԿԱՅԱՑՍԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ 

Օսմանյան կայսրության ճգնաժամին և անկմանը, ինչպես նաև 
Թուրքիայում հանրապետական կարգերի հաստատմանն իրենց աշխա-
տություններում անդրադարձել են բազմաթիվ գիտնականներ՛: Փաս-
տագրական տեղեկատվության և ուսումնասիրված այդպիսի աշխա-
տանքների համադրումն ու վերլուծությունն Է, որ ժամանակակից հետա-
զոտոդին թույլ Է տալիս որոշակի պատկերացում կազմել այդ պատմա-
կան գործընթացի վերաբերյալ: Հիշատակված ժամանակաշրջանի իրա-
դարձությունները փոխկապված են դետերմինացիոն կապերով և տեսա-
կան ուսումնասիրության շրջանակներում հետաքրքրող ժամանակա-
հատվածը հնարավոր Է դաոնում բաժանել փուլերի՝ բաժանման հիմքում 
բացի ժամանակագրությունից դնելով նան տվյալ փուփն բնորոշ, Էական 
առանձնահատկությունները: Այդպիսի մոտեցման դեպքում Սհւդրոսի 
հաշտության համաձայնագրի կնքումից մինչև հանրապետական կար-
գերի հաստատումն ու 1924թ. Սահմանադրության ընդունումն ընկած 
ժամանակահատվածը կարելի Է բաժանել մի քանի փուլերի: 

Աոաջին փուլը միասնական քաղաքական կազմակերպության մեջ 
ազգայնական ուժերի համախմբման փուլն Է: Այն սկսվում Է ազգայնա-
կան կազմակերպությունների միավորման առաջին հաջողված փորձե-
րի՝ Էրզրումի և Ավազի կոնգրեսներով և դրանց արդյունքում «Անատո-
փայի և Ռումելիայի ազգային իրավունքների պաշտպանության համա-
թուրքական ընկերության» հիմնմամբ և ազգայնականների պահանջնե-
րի համակարգված փաթեթի ընդունմսւմբ2: Այս փուլում քեմալականները 
գործում են հասարակական կազմակերպության կողմից ղեկավարվող 
ազգայնական շարժման ձևաչափում, ակնհայտորեն չեն հակադրվում 
ապթւսնին ու արտաքնապես պահպանում են թուրքական օրենսդրութ-
յունը: Չնայած Անատոփայում փաստացի իշխանության տիրապետմա-
նը՝ փուփն բնորոշ գծերից է ազգայնականների կողմից երկրի կառա-
վարման ձևի փոփոխության, ինչպես նաև կենտրոնական վարչակաոա-
վարական մարմինների դերակատարման ստանձնման ակնհայտ հա-
վակնությունների բացակայությունը: Արդյունքում քեմալականներին 
հաջողվեց հասնել իրենց առաջ քաշած կարևորագույն պայմանի բավա-
րարմանը՝ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացմանը և իրենց 
համար անցանկւսլի կառավարության կազմի փոխարինմանը: Ազգայ-
նականների ամենամեծ հաջողությունը, թերևս, Ստամբուլի խորհրդւս-

52 



րանի կողմից «Ազգային ուխտի»՝ Թուրքիայի անկախությունն ամրագ-
րող հոչակագրի ընդունումն էր, որը հետագայում դարձավ քեմալական 
գաղափարախոսության և գործողությունների ծրագրային հիմնւսսյուն-
ներից մեկը: Աոաջին փուլն ավարտվում է 1920թ. մարտի 16-ի Ստամբու-
լի բռնազավթումներից և մարտի 18-ի՝ պառլամենտի գործունեությունն 
անորոշ ժամկետով ընդմիջելու վերաբերյալ որոշմամբ: 

1920թ. ապրիփ 23-ին Անկարայում Թուրքիայի Ազգային մեծ ժո-
ղովի (այսուհետն՝ ԹԱՄԺ՜) հրավիրմամբ սկսվում է քեմալականների իշ-
խանության օրինականցման և նրանց միջազգային ճանաչման փուլը: 

Ստամբալի օկուպացայի փաստն օգտագործելով՝ Քեմսւփն հա-
ջողվեց Անկարա տեղափոխել թուրքական խորհրդարանը, որի նորաց-
ված կազմը, անվանափոխությունը, ինչպես նան հետագա գործունեութ-
յունը թույլ է տափս կարծել, որ, ըստ էության, կազմավորվել էր նոր օ-
րենսդիր մարմին : ԹԱՄԺ՜-ի հրավիրումը Քեմւսլը և նրա կողմնակիցները 
փորձում էին օրինականացնել Ստամբուփ պառլամենտի անդամներին 
պատգամավորի կարգավիճակով Անկարայում հավաքելով, իսկ պառլա-
մենտի հրավիրման կարգադրագրի բացակայությունը մեկնաբանում էին 
արտակարգ հանգամանքով՝ դաշնակիցների մոտ սուլթանի գերությամբ: 
ԹԱՄԺ՜-ը հռչակեց իրեն երկրի միակ օրինական իշխանությունը, որը 
հենվելով ազգի կամքի վրա իր ձեռքում է կենտրոնացնում թե' օրենսդիր, 
և թե' գործադիր իշխանությունը: Անօրինական հռչակվեցին այն բոլոր 
պայմանագրերը, համաձայնագրերը, որոնք 1920թ. մարտի 16-ից հետո 
ստորագրվել էին կամ կստորագրվեին առանց ԹԱՄԺ՜ համաձայնութ-
յան՛1: ԹԱՄԺ՜-ի գումարումից հետո «Անատոփայի և Ռումեփայի ազգա-
յին իրավունքների պաշտպանության հւսմաթարքակւսն ընկերության» 
Ներկայացուցչական կոմիտեն ինքնւսլուծարվեց: 

Այս փուլն աչքի է ընկնում Անկարայի ն Ստամբուփ բացահայտ 
պայքարով, որի ընթացքում քեմալականներին հաջողվեց հաղթանակ 
տանել սուլթանական կառավարության ռազմական և գաղափւսրախոսա-
կան հակազդեցության նկատմամբ: Այս շրջանի կարևորագույն հաջո-
ղություններն էին՝ 1920թ. հունիսի 22-ին Թուրքիա ներխուժած ն գրեթե Ան-
կարա հասած հունական զորքերի դեմ տարած հաղթանակը5, ու քեմալա-
կան կառավարության կողմից, ԽՍՀՄ-ի նման համակիր երկրի ձեռքբե-
րումը, դաշնակիցների հետ կնքված պայմանագրերը, որոնք նախ և առաջ 
նորահոչակ կառավարության միջազգային ճանաչման հավաստումն 
էին6: Միևնույն ժամանակ, չնայած պահպանողական պատգամավորների 
ջանքերին, Քեմափն և նրա կողմնակիցներին հաջողվեց խուսափել սուլ-
թանի գոյություն ունեցող կարգավիճակի պահպւսնման կամ նրա համար 
որևէ նոր կարգավիճակի սահմանման անհրւսժեշտության մասին որևէ 
կոնկրետ որոշման ընդունումից7: Վերոհիշյալ փուլն ավարտվում է 1922թ. 
հոկտեմբերի 11-ին Սոպանիայի հաշտության համաձայանգրի կնքմամբ, 
որով վերջ է դրվում հույն-թուրքական պատերազմին: 
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Երրորդը՜ Թուրքիայի հանրապետության հռչակման փուլն է, որն 
սկսվում է Սուդսւնիայի հաշտության կնքումից հետո: Հասունացել էր պա-
հը, երբ քեմալականները կարող էին անդրադառնալ երկրի ներքին կարևո-
րագույն խնդիրների լուծմանը՝ այդ թվում, աոաջին հերթին, որոշում կա-
յացնել պետության կառավարման ձևի վերաբերյալ: Կոտրելով պահպա-
նողական ուժերի դիմադրությունը՝ նրանց հաջողվեց հասնել ԹԱՍ՚ժ-ի 
կողմից Մեհմեդ 6-ին գահընկեց անելու, խափֆայության և սուլթանության 
անջատման և սուլթանության վերացման մասին 1922թ. նոյեմբերի 1-ի օ-
րենքի ընդունմանը: 1923թ. հուփսի 24-ին Լոգանի կոնֆերանսի երկա-
րատև բանակցությունների արդյունք հանդիսացող հաշտության պայմա-
նագրի ստորագրումից հետո՝ 1923թ. հոկտեմբերի 29-ին հռչակվեց Թուր-
քիայի անկախ հանրապետությունը, իսկ 1924թ. ապրիփ 20-ին ԹԱՄՍ՜-ի 
կողմից ընդունվեց նորահռչակ հանրապետության աոաջին Սահմանադ-
րությունը, որն իրավաբանորեն ամրագրեց երկրում տեղի ունեցած 
կարևորագույն փոփոխությունները: Իսկ 1924թ. մարտի 3-ին ԹԱՍ՜ժ՜-ն ըն-
դունեց օրենք խափֆայության վերացման և օսմանյան թագաժառան-
գության՝ երկրից արտաքսման մասին: Այսպիսով, Թուրքիայի Հանրապե-
տության հոչակմամբ և նոր Սահմանադրության ընդունմամբ ավարտվում 
է Թուրքիայում քեմալական շարժման մինչհանրապետական վեջին՝ եր-
րորդ փողը: Չնսեմացնելով Թուրքիայում հանրապետական կարգերի 
հաստատման կարևորությունը, այնուամենայնիվ կարծում ենք, որ տվյալ 
փուլում քեմալականների ամենամեծ հաղթանակը Թուրքիայի համար ա-
ռավելագույն ձեռնտու պայմանների ամրագրումն էր: 

Ուսումնասիրելով Թուրքիայում հանրապետական կարգերի կա-
յացման փուլերը՝ կարելի է տեսնել ոչ միայն պետության կառավարման 
ձևի փոփոխության, այլև ազգայնական շարժման քաղաքական կազմա-
կերպության՝ պետական իշխանության կենտրոնական համակարգի վե-
րափոխման պատմական մի յուրահատուկ գործընթաց: Այն առավել հե-
տաքրքիր է դաոնում, եթե ուսումնասիրում ենք ժամանակի աշխարհա-
քաղաքական բարդ իրավիճակի համատեքստում: 

ARSHAK KARAPETYAN 
(YSU) 

THE KEMALİST MOVEMENT AND THE FORMATION 
PHASES OF THE REPUBLIC OF TURKEY 

The subject of the article is the foundation of the republic government 
in Turkey. Within the scopes of the theoretic! research the represented period 
is divided into stages considering as a basis a chronological approach and 
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specific features as well. As a result of the research we can see not only 
alteration of the form of state governance, but also a historical process of 
transformation of nationalist movement of the political organization into the 
central system of public authority. 
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ԿՆՅԱԶՅԱՆ ԴԱՎԻԹ 
(ՍԻ) 

ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՄԱՆ 
ԵՎ ՀԱՄԱԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ 
ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
1920Թ. ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎՈՒՄ ՈՒ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ 

ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ 

Այս հոդվածում փորձ է արվում ներկայացնել Ադրբեջւսնի դիրքո-
րոշումը Անդրկովկասի հանրապետությունների 1920թ. ապրիլի խորհր-
դաժողովում արտաքին քաղաքականության բնագավառում գործողութ-
յունների համաձայնեցման և համադաշնության ստեղծման հարցում: 

Ադրբեջւսնի միջազգային դրությունը 1920թ. գարնանը արագորեն 
բարդանում էր: Այս անգամ կրկին հիմնական վտանգը սպաոնում էր 
հյուսիսից, բայց արդեն ոչ թե Կամավորական բանակի, այլ Խորհրդա-
յին Ռուսաստանի կողմից, որի բանակներն արդեն ընդհուպ մոտեցել էին 
Անդրկովկասի սահմաններին: Նման պայմաններում Ադրբեջանի աոջե 
ծառացավ երկրի անվտանգության ամրապնդման գործում Անդրկովկա-
սի հանրապետությունների քաղաքական ն դիվանագիտական աջակ-
ցության ապահովման խնդիրը: 

Ս՜յուս կողմից 1920թ. մարտի վերջին Ադրբեջանը փորձ էր արել 
զենքի ուժով վերջնականապես լուծել Ղւսրաբաղի ն Զանգեգուրի հարցը: 
Արդյունքում բռնկվեց Ղարաբաղի հայության ապստամբություն, հակա-
մարտությունն ընդունեց լայնածավալ բնույթ՝ իր մեջ ներքաշելով ԱՀ 
զինված ուժերի զգափ մասը: Ուստի կենսական խնդիր էր դաոնում Հա-
յաստանի հետ համաձայնության գալր՝ զորքը Ղարաբաղի լեռներից 
հյուսիսային սահմաններ տեղափոխելու համար: Այդ իսկ պատճառով 
Բաքուն առանձնակի շահագրգռվածություն էր ցուցաբերում Անդրկով-
կասի հանրապետությունների խորհրդաժողովի գումարման հարցում:1 

1920թ. ապրիլի 9-ին Թիֆփսում բացվեց Անդրկովկասի հանրապե-
տությունների խորհըրդաժողովը:2 Նրա օրակարգը հաստատվեց միայն 
ւսպրիփ 11-ին՝ երրորդ նիստի ընթացքում:3 Նրանում ընդգրկվեցին Անդր-
կովկասի հանրապետությունների մշտական օրգանի ձեվավորմւսն, ար-
տաքին քաղաքականության ոլորտում հանրապետությունների գործողութ-
յունների համաձայնեցման ե համադաշնության ստեղծման հարցերը:4 

Խորհրդաժողովի ապրիփ 13-ի նիստում ԱՀ պատվիրակության ներ-
կայացուցիչ Օլգերդի բեյ Կրիչինսկին ներկայացրեց նախագիծ «Անդրկով-
կասի հանրապետությունների Խորհըրդի մասին կանոնադրություն» վեր-
տառությամբ, ըստ որի, մշտական այդ օրգանի փազորությունների մեջ 
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մտնելու էին հանրապետությունների արտաքին անվտանգության, նրանց 
անկախության և չեզոքության պաշտպանության համար հոգ տանելը:5 

Ապրիլի 16-ի նիստում նույն պատվիրակը առաջարկեց սկզբից 
քննարկել արտաքին քաղաքականության կորդինւսցմւսն, իսկ հետո 
միայն՝ տարածքային հարցը: Վրաստանի պատվիրակությունն անմի-
ջապես պաշտպանեց այղ նախաձեռնությունը, մինչդեռ ՀՀ ներկայացու-
ցիչների դիրքորոշմամբ՝ քանի դեռ չէին լուծվել տարածքային հարցերը, 
խորհրդաժողովի որոշումները իրական ուժ չէին ունենա: ՀՀ պատվիրակ 
Տ.Բեկզադյանը նշեց, որ եթե խորհըրդաժողովը հանդես գա հանրապե-
տությունների անկախության հանդեպ արտաքին նկըրտումների, այ-
սինքն՝ հյուսիսից եկող վտանգի դեմ ընդհանուր պայքարի օգտին, ապա 
ՀՀ պատվիրակությունը կաոաջարկի քննարկել հարավից եկող վտանգի 
հարցը, քանի որ թուրքերը դաշինքի մեջ են բոլշևիկների հետ: Խորհրդա-
ժողովն, ըստ նրա, պետք է պարզեր ԱՀ կառավարության վերաբերմուն-
քը հայկական պետականության հանդեպ և ստույգ տվյալներ ձեռք բե-
րեր ԱՀ և Թուրքիայի միջև իբրև գոյություն ունեցող պայմանագրի մա-
սին:6 Ուստի սկզբունքորեն դեմ չլինելով արտաքին քաղաքականության 
մասին հարցը դնելուն՝ Բեկգադյանը խնդրեց այն ընդլայնել՝ ներառելով 
հարավից եկող վտանգը: Փաստորեն հայկական կողմը ակնարկում էր 
այն հանգամանքը, որ, խոսելով հյուսիսից եկող վտանգի մասին, Ադըր-
բեջանը ոչ միայն անտեսում էր Թուրքիայից բխող վտանգը, այլև սերտ 
հարաբերությունների մեջ էր վերջինի հետ:7 

Խորհրդաժողովն այդ հարցին կրկին անդրադարձավ ապրիլի 19-ի 
նիստում, որի ժամանակ ԱՀ և Վրաստանի պատվիրակությունները 
կրկին առաջարկեցին սկզբից քննարկել արտաքին քաղաքականության 
կորդինացման և հետո նոր միայն տարածքային հարցերը: ՀՀ պատվի-
րակ Հ.Օհանջանյանը ընդդիմացավ դրան՝ նշելով, որ խոսել արտաքին 
քաղաքականության կորդինացման մասին այն ժամանակ, երբ չի կոր-
դինացվում հանրապետությունների ներքին քաղաքականությունը, նպա-
տակահարմար չէ: Նրա կարծիքը չընդունեց Վրաստանի պատվիրակ 
Ե.Գեգեչկորին՝ հայտնելով, որ մինչ իրենք կլուծեն իրենց վեճերը, կարող 
է վտանգվել հանրապետությունների գոյությունը: Ն ա նշում էր, որ առկա 
է սպառնալիք հյուսիսից ու հարավից, և այն ժամանակ, երբ պետք է կոր-
դինացվեն Անդրկովկասի ռազմական և դիվանագիտական բոլոր քայլե-
րը, չի կարեփ ծանրության կենտրոնը տեղափոխել ներքին վեճերի վրա: 
Ուստի պետք էր ժամականավորապես մոռանալ ներքին հակասություն-
ները ու աշխարհին ցույց տալ, որ երեք հանրապետություններն իրենց 
անկախության պաշտպանության գործում միասնական էին:8 

Իր հերթին Ադրբեջւսնի ներկայացուցիչ Ահմեդ բեկ Աղաևը նշեց, 
որ ադրբեջանական կողմի դիրքորոշմամբ ԱՀ անկախությունը պետք է 
պաշտպանվեր բոլոր միջոցներով, և մյուս հանրապետությունները ևս -
պետք է հանդես զային նույն նպատակով, քանի որ արտաքին վտանգը 
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նույնն էր բոլորի համար: Իսկ Օլգերդի բեյ Կրիչինսկին նշում էր, որ ինք-
նախաբեություն կլիներ հավատալ թե ներքին հարցերը կլուծվեին 
խորհրդաժողովի ընթացքում, մինչդեո արտաքին քաղաքականության 
հարցը անհետաձգելի էր: 

Սակայն հայկական կողմը մնում էր անդրդվելի: Հ.Օհսւնջանյսւնը 
նշեց, որ թեե որոշ ներքին հարցեր, օրինակ, հայ-վրացական տարաձայ-
նությունները կարելի էր հետաձգել, ապա կային նաև մի շարք ներքին 
հարցեր, որոնք ունեին արտաքին բնույթ և անհետաձգելի էին: Այսպես, 
հարվածները Ղարաբաղին, Զանգեզուրին և Սուրմալոփն նպատակ ու-
նեին նախապատրաստել հարձակումը Հայաստանի վրա հարավից՝ 
Թուրքիայի կողմից: Եվ աոանց լուծելու այդ խնդիրները, ՀՀ-ն չէր կարող 
խոսել արտաքին քաղաքականության կորդինացման մասին: 

Ե.Գեգեչկորին, իր հերթին արձանագրելով ՀՀ և ԱՀ միջև անվս-
տահության առկայությունը, կոչ արեց կողմերին հայտարարություն ա-
նել միմյանց անկախության պաշտպանության և նրա նկատմամբ ոտնձ-
գությունների դեմ պայքարի պատրաստակամության մասին: ԱՀ պատ-
վիրակ Հ.Աղաևը, արձագանքելով ՀՀ պատվիրակության ակնարկներին 
ԱՀ և Թուրքիայի միջև Հայաստանի դեմ ուղղված փոխգործակցության 
մասին, նշեց, որ հայերի կողմից ելույթները Ադրբեջւսնի դեմ լինում են 
հենց այն ժամանակ, երբ վերջինին սպաոնում է որևէ արտաքին վտանգ, 
որպես օրինակ բերելով այն, որ Ղարաբաղում ապստամբությունը 
սկսվեց այն ժամանակ, երբ բոլշևիկները մոտենում են Ադրբեջւսնի սահ-
մաններին: Իսկ ԱՀ մյուս պատվիրակ Խան Խոյսկին կարծիք էր հայտ-
նում, որ քաղաքական մերձեցման մթնոլորտ ստեղծելու դեպքում կհեշ-
տանար ներքին հարցերի լուծումը: 

Ի վերջո ադրբեջանավրացական համատեղ ջանքերով խորհրդա-
ժողովը հարցը օրակարգի մեջ դրեց հետևյալ ձևակերպմամբ. «Հանրապե-
տությունների գործողությունների կորդինացումը արտաքին քաղաքակա-
նության մեջ՝ կապված ներքին բախումների դադարեցման հետ»:9Այսպի-
սով, տեսնում ենք, որ հարցադրումն ուներ փոխգիջումային բնույթ՛ թույլ 
չտալով Ադբբեջանին խուսափել ներքին հարցերի քննարկումից: 

Խորհրդաժողովի ապրիլի 21-ի նիստում ՀՀ պատվիրակությունը 
առաջ քաշեց մի բանաձևի նախագիծ, ըստ որի, հանրապետությունների 
միջև բախումների պատճառները վերացնելու համար անհրաժեշտ էր 
համարվում պայմանագրերի կնքում, որոնցով Անդրկովկասի հանրապե-
տությունները կպարտավորվեին չանել միմյանց անկախությանը սպառ-
նացող քայլեր և չկնքել անջատ պայմանագրեր մյուս կողմերի անկա-
խությանը սպառնացող արտաքին ուժերի հետ: Առաջարկվում էր կնքել 
պայմանագրեր վիճեփ տարածքների ճշգրտման, ապրանքափոխանա-
կության հաստատման, տարանցիկ առևտրի, վերաբնակեցման, արո-
տավայրերից օգտվելու կարգի, ՀՀ կարիքների համար ԱՀ կողմից նավ-
թի անարգել առաքման և այլ կարևոր հարցերի վերաբերյալ: Դրանով էր 
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ՀՀ պատվիրակությունը պայմանավորում հատուկ պայմանագրի ստո-
րագրումը արտաքին քաղաքականության կորդինացման մասին: 

Ի պատասխան ԱՀ և Վրաստանի պատվիրակությունների փաս-
տարկներին, որ նման պայմանագրերի մշակումը և ստորագրումը պա-
հանջում էր երկար ժամանակ, ՀՀ ներկայացուցիչները նշում էին, որ 
դրանց կնքումը անհետաձգելի էր կողմերի միջև վստահության մըթնո-
լորտի հաստատման տեսակետից, և բացի այդ, խոսքը գնում էր միայն 
սկզբունքների իրավական ամրագրման մասին, ինչը կարելի էր անել 
խորհրդաժողովի մեկ-երկու նիստերի ընթացքում: Իրականում հայկա-
կան կողմը աոաջ էր քաշել այնպիսի պայմաններ, որոնց շուրջ Անդրկով-
կասի հանրապետությունները արդեն իսկ մեկուկես տարի ի վիճակի 
չէին համաձայնության հասնել: Արդյունքում խորհրդաժողովն արձա-
նագրեց արտաքին քաղաքականության կորդինացման հարցում համա-
ձայնության գալու ձախողումը: 

Ամփոփելով՝ կարող ենք արձանագրել, որ Անդրկովկասի հանրապե-
տությունների քաղաքական աջակցությունը ստանալու և հակախորհրդա-
յին միասնական ճակատ ստեղծելու Ուսուբբեկովի կառավարության առջև 
դրված խնդիրը ձախողվեց: Տապալվեց ՀՀ կառավարության հետ քաղա-
քական համաձայնության գալու փորձը, որը հաջողության դեպքում կարող 
էր ձեռքերի ազատություն տալ Ադրբեջանին հյուսիսային ոպղղությամբ: 
Պատճառը նրանում էր, որ Բաքուն չկարողացավ փարատել անվստահութ-
յան մթնոլորտը և ապացուցել իր նպատակների անկեղծ լինելը հայ-ւսդրբե-
ջանական խորը հակասությունների հաղթահարման հարցում: Այն պայ-
մաններում, երբ կողմերը ոչ միայն ի վիճակի չէին համաձայնության գալ 
Ղարաբաղի և Զանգեզուրի պատկանելության հարցում, այլև Ադրբեջանը 
նույնիսկ փորձում էր չեղյալ հայտարարել ԱՀ և Ղարաբաղի Հայոց Ազգա-
յին Խորհրդի միջև 1919թ. օգոստոսի 22-ի համաձայնագիրը, Երևանը չէր 
գնալու քաղաքական գործակցության Բաքվի հետ: 

DAVID KNYAZYAN 
( I O S ) 

THE ISSUES OF COORDINATION OF FOREIGN POLICY 
AND CREATION OF A CONFEDERATION IN THE 1920 

CONFERENCE OF TRANSCAUCASIAN REPUBLICS AND 
THE POSITION OF AZERBAIJAN 

In the beginning of 1920 the Republic of Azerbaijan found itself in a 
difficult international situation due to the possible aggression by the Soviet 
Russia. In the course of the Conference of Transcaucasian Republics in April 
of 1920 Baku made an attempt to gain the political assistance of Georgia and 
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Armenia and form an anti-Soviet block. But the Conference failed to reach an 
agreement on the issue of coordination of foreign policy of Azerbaijan, 
Armenia and Georgia. 

In our conclusion we should state, that the Azerbaijani delegation was 
not able to overcome the atmosphere of distrust between Yerevan and Baku. 
The opposite sides weren't able to reach even a temporary agreement on the 
problem of Karabagh and Zangezur, that's why the Armenian party didn't 
approve the Azerbaijani initiative. 
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ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԱՐՍԵՆ 
(ՍԻ) 

«ՇԻՐՎԱՆ» ԵՐԿՐԱՆՎԱՆ ԾԱԳՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

«Շիրվան» տեղանվւսն ստուգաբանության և նրա պատմամշա-
կութային սկզբնական բովանդակության վերաբերյալ մասնագիտական 
գրականության մեջ արտահայտվել են մի քանի տեսակետներ. որոնց 
հիմնավորվածությունը ճշտելու համար անհրաժեշտ է մեկ անգամ ևս 
անդրադառնալ դրանց փաստարկումներին: 

Դեռևս XIX դարում (I. Բւսքիխանովը', հենվելով արաբական 
սկզբնաղբյուրների հաղորդած տեղեկությունների վրա, գտնում էր, որ 
սկզբնապես Շիրվւսնն անվանվել է Անուշիրվան' այդ տարածքում իշ-
խանություն հիմնած Սասանյան Խոսրով Անուշիրվան թագավորի ան-
վամբ, որից հետագայում ընկել է «անու» մասնիկը: Պետք է նշել, սա-
կայն, որ արևելյան աղբյուրների նմանատիպ տեղեկությունները չեն կա-
րող հավաստի փնել, քանի որ թե' ուշ սասանյան և թե' այդ նույն պատ-
մական ավանդույթին հետևող արաբ հեղինակները հաճախ .էին այս 
կամ այն թագավորության կամ քաղաքի ծագումը կապում Սասանյան 
որևէ թագավորի հետ: 

Հարկ է նշել որ աղբյուրներում տեղանունը վկայված է երկու 
տարբերակով՝ «Շիրվան» և «Շարվան» (Sirvân, Sarvân): Վ. Սինորսկին 
գտնում է, որ Sirvân ձևը վերջնականապես հաստատվել է XVI դարում, 
իսկ արաբական, ինչպես նաև վրացական աղբյուրներում այն վկայված 
է Sarvân ձևով2: Սակայն շարունակելով իր միտքը՝ ականավոր կովկա-
սագետը բերում է այլ աղբյուրներում, մասնավորապես՝ «Հուդոպ ալ-Ա-
լամ»-ում երկու զուգահեռ տարբերակների (Sarvân, Sirvân) առկայութ-
յան փաստը և եզրակացնում, որ դրանք արդյունք են կամ բարբառային 
տարբերությունների, կամ էլ ժողովրդական ստուգաբանության արդյուն-
քում անհասկանափ Sarvân-ի վերածվելուն Sirvân-ի («առյուծւստեղի»): 
Այդուհանդերձ, վերջում որպես բառի ստուգաբանության հիմք, նա ըն-
դունում է Sirvân տարբերակը3: Վ. Սինորսկին նաև, «Շիրվան»-ից անջա-
տելով տեղանուն ցույց տվող «վան» վերջածանցը, «Շիր» բաղադրիչը 
նմանեցնում է Դայլամում գտնվող համանուն լեռնային շրջանին (Շիր-
Քուհ) և դրա հիման վրա բառի ծագումը կապում Դայլամից դեպի Արևել-
յան Այսրկովկաս իրանական ցեղերի հին տեղաշարժերի հետ4: 

Իրանական մեկ այլ ցեղախմբի՝ սարմատների հետ է կապում 
քննարկվող տեղանունը Ի. Ջավախիշվիլին՝ ենթադրելով, որ հունարե-
նում և լատիներենում «շ» տառի բացակայության հետևանքով «շար» 
ցեղանունը կարող էր վերածվել «սսւր»-ի, իսկ Sarvân տեղանունը՝ պահ-
պանել բաոի նախնական տարբերակը3: 

61 



Կասկածից վեր է այն փաստը, որ միջնադարում Արևելյան Այսր-
կովկասում ստեղծված Շիրվանի պետական կազմավորումը (իշխանութ-
յունը, այնուհետև թագավորությունը) իր զարգացած վիճակում իրանա-
կան պատմամշակութային երևույթ է եղել չնայած և ենթարկվել է տար-
բեր ժամանակահատվածներում տարբեր քաղաքական ազդեցություն-
ների: Սակայն միաժամանակ կարծում ենք, որ «Շիրվան» տեղանվան 
ստուգաբանությունը աոավել արդարացված է կապել տվյալ տարածքի 
նախորդ շրջանի պետական կազմավորման' Բուն Աղվանքի թագավո-
րության ցեղերից որևէ մեկի անվան հետ6: Այս առումով առավել ընդու-
նելի տարբերակ կարող է համարվել Ալ. Հակոբյանի արտահայտած տե-
սակետը7: Վերջինս, «Շիրվան» բառից առանձնացնելով «ան» վերջա-
վորությունը, «շիրվ» բաղադրիչի տակ ուղղակիորեն տեսնում է աղվա-
նական ցեղերից մեկին՝ ճիղբերին*: 

Ն ա խ և առաջ արդարացված պետք է համարել «վւսն»-ի փոխա-
րեն «ան» վերջավորության անջատումը, որը պարսկերենի հոգնակիա-
կերտ ածանցն է, և, ինչպես գրաբարյան «ք» մասնիկը, կարող է արտա-
հայտել թե' որևէ ցեղի կամ ժողովրդի անուն, և թե' այդ ցեղով կամ ժո-
ղովրդով բնակեցված վայր (հմմտ. օրինակ՝ GÎIân, Daylamân, Talîsin, 
Tabarsarân և այլն): 

Հավանական ենք համարում նաև «ճիղբ»-ից «շիրվ» անցումը, քա-
նի որ բ - »վ (ինչպես օրինակ Արտաբան-Արտավան, Շահպուհր-Շաբուր-
Շավուր և այլն) և ղ/լ->ռ/ր անցումները իրանական լեզուներին բնորոշ 
են, իսկ ճ-ի անցումը շ-ի կարող է լինել պարսկերենում այդ հնչյունի բա-
ցակայության հետևանք: 

Հարցի նման լուծումը հավանական ենք համարում նաև այնքա-
նով, որ արաբական և պարսկական աղբյուրները հայկական և հունա-
կան աղբյուրների պատկերացրած ճիղրքի տարածքում են տեղադրում 
սկզբնապես նույնչափ փոքր տարածքով Շիրվանի թագավորությունը՝ 
ներկայիս Շամախի քաղաքի շրջակայքում9: Իսկ հետադարձության 
(ռետրոսպեկցիա) սկզբունքը որևէ տեղանվան ստուգաբանությունը 
քննեփս, ինչպես հայտնի է, տարածված երևույթ է: 

Մյուս կողմից՝ այսպիսի տեսակետը չի հակասում «Շիրվան» ան-
վան ստուգաբանության մեջ իրանական ազդեցություն տեսնել ձգտող-
ների տեսակետին, քանի որ «ճիդբ»-ի անցումը «շիրվ»-ի ինքնին ենթադ-
րում է իրանալեզու տարրի ազդեցություն (թեկուզ և նույն լեզվախմբի մեջ 
մտնող Թափշի, Գիլանի, Մազանդարանի բարբառների միջամտությու-
նը): Իսկ նման ազդեցությանը կարող էին նպաստել թե' իրանալեզու ցե-
ղերի (սկյութներ, սարմատներ, մագքութներ, ալաններ և այլն) թափան-
ցումները Այսրկովկաս տարբեր ժամանակահատվածներում, թե' տեղա-
կան իշխող հարստությունների իրանական ծագումը10: Նշենք նաև, որ 
տոպոնիմիկայի սկզբունքների տեսանկյունից նույնպես բնական կփներ 
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իրւսնականացված տարածքում արդեն այդ ֆոնի վրա փոքրամասնութ-
յուն կազմող որեէ ցեղի բնակության վայրը այդ ցեղի անվամբ կոչելը11: 

Ինչ վերաբերում է հայկական աղբյուրներին, ապա այստեղ առա-
ջին հայացքից բարդություն են առաջացնում միայն «Աշխարհացույց»-ի 
տվյալները, որտեղ «ճիդբք»-ից հետո թվարկվում է «Շիդբք»-ը, իսկ 
դրանց զուգահեռ՝ նաև «Շրւան» տարբերակը 2: Սակայն, ինչպես հայտ-
նի է, «Աշխւսրհացույց»-ում պահպանվել են տեղեկություններ, որոնք 
պատկանում են տարբեր ժամանակային շերտերի, և նմանատիպ զու-
գահեռ այլ ձևեր նույնպես տեղ են գտել այնտեղ1 3 : Իսկ համարելով 
դրանք նույն անվան ժամանակային տարբեր շերտեր՝ կարեփ է փաս-
տեր որ «Աշխարհացույց»-ը պահպանել է այդ անվանման տարբերակն 
իր զարգացման մեջ: Հատկանշական է, օրինակ, որ Բ. Հարությունյանը 
«Աշխարհւսցայց»-ի տեղեկությունների հիման վրա կազմած իր քարտե-
զում այդ երեք ցեղանունները տեղադրում է կողք կողքի : Կարծում ենք, 
որ վերը նշվածի լույսի ներքո, դրանք կարեփ է տեղադրել նույն տեղում՝ 
գուցե տարածքային ավեփ լայն ընդգրկմամբ: 

Այս հարցի պարզաբանումը որոշ հավանականությամբ թույլ է 
տափս նորովի դիտարկել և ճիշտ գնահատել Արևելյան Այսրկովկասում 
էթնիկական գործընթացների ուղղությունները զարգացած միջնադարի 
ժամանակահատվածում: 

ARŞEN HAKOBYAN 
( I O S ) 

ON THE ORIGIN OF THE TOPONYM «SHIRVAN» 

We have several points of view on the etymology of the tenn Shirvan. 
The most circulated opinion is that of V. Minorsky. He suggested to divide 
this term to suffix "van" and component "shir" thus trying to see in the latter 
the consequences of the old migrants from the Shir-Kuh area of Daylam. In 
historical literature there is also an opinion according to which the term 
Shirvan is connected with the old tribes of Sarmats. 

But we suppose that the most logical solution of this issue can be 
found in the already existing opinion of the connection of Shirvan and the 
former inhabitants of that area (around the present city of Shamakha), the 
Albanian Chilbs or Silvs. Such point of view is not only at variance with 
historical and linguistic facts but also helps us to have a new look on the 
ethnic processes of the Eastern Transcaucasia in the middle ages. 
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ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՂԱՎՆԻ 
(ՍԻ) 

ԱՄՆ-Ի ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ 1975Թ. ԼԻԲԱՆԱՆՅԱՆ 
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 

ՆՐԱ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ 

1970-ականների սկգբնեբին Լիբանանի ինչպես սոցիալ-տնտեսա-
կան, քաղաքական, ազգային-կրոնական, այնպես էլ ընդհանուր ւսռ-
մւսմբ միջարաբական հակասություններով և արտաքին ուժերի ներգոր-
ծությամբ պայմանավորված ճգնաժամը՝ զուգակցվելով պաղեստինյան 
գործոնի հետ, արտահայտվեց կրոնադավանական համակարգի դեմ 
պայքարի շարժումներով և ձախաթևյան կազմակերպությունների վերել-
քով: Երկրռւմ տեղ գտած ժողովրդագրական փոփոխություններով պայ-
մանավորվեց նաև գերակշռություն կազմող մուսուլմանների կողմից 
դեռևս 1943թ. «Ազգային Դաշինքով» սահմանված «status զսօ»-ի մերժու-
մը: Լիբանանի ընդհանուր քաղաքական անկայուն իրավիճակն ու ներ-
քաղաքական սուր պայքարը երկիրը 1975թ. ապրիլին դարձյալ մղեցին 
քաղաքացիական նոր պատերազմի, որի արդյունքում պետական ապա-
րատը վերջնականապես փլուզվեց երկու ոչ միատարր ճամբարների՝ փ-
բանանյան ձախերին ներկայացնող «Ազգային-հայրենասիրական ուժե-
րի» կամ «Ագզային Շարժման» և աջերին ներկայացնող «Լիբանան-
յան ճակատի»1 : 

Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի սկզբում ԱՄՆ-ի նա-
խագահ Ջ.Ֆորդի վարչակազմը՝ մերձւսվոբարևելյան օրակարգում լիբւս-
նանյան հիմնախնդրին մեծ աոաջնահերթություն չտալով, հետամուտ Էր 
երկրում առկա «status զսօ»-ի պահպանման քաղաքականությանը2: Ա-
ոաջնորդվելով Մերձավոր Արևելքի (այսուհետ՝ ՄԱ) համատեքստում Լի-
բանանին լուսանցքային դեր հատկացնելու և երկրում արմատական 
վերափոխումներ իրականացնելու անհնարինության կանխադրույթից, 
Սպիտակ Տունը խորացող ճգնաժամի պայմաններում ամերիկյան ակ-
տիվ ներգրավվածությունն աննպատակահարմար էր դիտում՝ իր գլխա-
վոր նպատակը համարելով տարածաշրջանային կայունությանը և ՄԱ-
ում ԱՍՆ-ի կայուն գոյատևմանը սպառնացող սուր ճգնաժամի կան-
խարգելումը3: Խնդիրն այն է, որ 1973թ. հոկտեմբերյան պատերազմից 
հետո Վաշինգտոնը զբաղված էր ԱՄՆ-ի պետքարտոպար Հենրի Քի-
սինջերի «քայլ առ քայլ» դիվանագիտության միջոցով մերձավորարևել-
յան մեկ այլ, «առավել կարևոր»՝ իսրայելաեգիպտական հարաբերութ-
յուններում առաջընթաց ապահովելու խնդրով4: 

Ուշագրավ է, որ Լիբանանի ճգնաժամը ժամանակային առումով 
համընկավ արաբական աշխարհում և միջազգային թատերաբեմում 

66 



Պաղեստինի Դիմադրական Շարժման' ՊԴՇ-ի արձանագրած հաջո-
ղությունների հետ, որն Արևմուտքում ընկալվեց իբրև «Հ^Քիսինջերի 
(մերձավորարևելյան) դիվանագիտության» հեռանկարին ուդղված լուրջ 
սպաոնափք յ : Հետևաբար որոշ քաղաքագետների կարծիքով՝ «Սինսւյ-
լ » պայմանագրի կնքումից հետո ամերիկյան դիվանագիտության հա-
ջորդ քայլը պետք է նպատակաուղղված լիներ Լիբանանում քաղաքա-
ցիական պատերազմի հրահրմանը՝ ՊԴՇ-ին և նրա ռազմավարական 
դաշնակցին՝ «փբւսնանյան հայրենասիրական ուժերին» կամ ձւսխ-մու-
սալմանակւսն ուժերին պարտության մատնելու նպատակով6: Այս առու-
մով կարեփ է ենթադրել որ ւիբանանյան ճգնաժամն այնուհանդերձ 
բխում էր ԱՄՆ-ի շահերից' արաբական աշխարհի ուշադրությունը «Սի-
նայ-2» (1975թ. սեպտեմբեր) եգիպտաիսրայելական երկրորդ համաձայ-
նագրից շեղելու և Իսրայելի ու ԱՍՆ-ի վրա գործադրվող միջազգային 
ճնշումը նվազագույնի հասցնելու նպատակով7: 

Լիբանանյան իրադարձությունների ուղղությամբ ամերիկացի-
ներն անհանգստություն սկսեցին ցուցաբերել միայն 1975թ. սեպտեմբե-
րին' հակամարտությանը Սիրիայի և Իսրայելի ռազմական միջամ-
տության նախանշաններ ի հայտ գալուց հետո: Այդ ուղղությամբ 1975թ. 
սեպտեմբերի 30-ին, Քիսինջերի և Լիբանանի արտգործնախարար Ֆի-
լիպ Թաքլայի միջև կայացած հանդիպումից հետո ԱՍՆ-ի Պետքարտու-
ղարության պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշվում էր, որ Լիբա-
նանը ՍԱ-ում ԱՍՆ-ի մերձավորագույն բարեկամն է, և վերջինս առանձ-
նահատուկ կերպով շահագրգռված է այդ երկրի անկախության և տա-
րածքային անձեռնմխելիության, Լիբանանի ազգային միասնության և 
ամբողջականության հարցում8: Հայտարարությունն ակնհայտորեն 
հստակեցնում էր Լիբանանի ներքին իրադրության կայունության հար-
ցում ԱՍՆ-ի շահագրգռվածությունը՝ միաժամանակ ռազմական միջամ-
տությունից խուսափելու նախազգուշացում ծառայելով թե' Իսրայելին, 
և թե' Սիրիային: Դեռ ավելին, 1975թ. հոկտեմբերի 16-ին Դամասկոսում 
ԱՍՆ-ի դեսպանը Սիրիայի նախագահ Հաֆիզ ալ-Ասադին հայտնեց, որ 
Լիբանանի գործերին օտարերկրյա ռազմական միջամտությունը Իսրա-
յեփ կողմից կդիտվի իբրև մեծ սպառնափք, որի (Իսրայելի) նկատմամբ 
ԱՍՆ-ն ի վիճակի չէ որևէ կերպ ազդել9: Սպիտակ Տանը, ըստ ամենայնի, 
մտահոգում էր Սիրիայի կամ Իսրայեփ միջամտության հետևանքով 
ճգնաժամի առավել խորացման դեպքում գերտերությունների՝ իրենց հո-
վանավորյալների (Իսրայելը՛ ԱՍՆ-ի հովանավորյալ, Սիրիան և Պա-
ղեստինի Ազատագրության Կազմակերպությունը՝ ՊԱԿ-ը՝ ԽՍՀՄ-ի) 
կողմից անխուսափելի ու միաժամանակ անցանկափ միջամտության 
հավանականությունը: 

Մինչդեռ փբանանյան քաղաքական ուժերին, մասնավորապես լի-
բանանյան ձախերին ավելի շատ մտագոհում էր ոչ այնքան օտա-
րերկրյա միջամտության հնարավորությունը, որի սահմանափակ և 
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նպատակային կիրառումը կարող էր կայունացնող ղեր ունենալ հակա-
մարտությունում, որքան արտաքին (Արևմուտքի) ե Լիբանանի աջ-քրիս-
տոնեական ուժերի կողմից երկրի մասնատման միջոցով հակամար-
տության կարգավորման հասնելու մտադրությունները: Խնդիրն այն է, 
որ 1975թ. հոկտեմբերի 16-ին Բեյրութի «Ալ-Դուսթուր» շաբաթաթերթի 
հրապարակած տեղեկության համաձայն՝ լիբանանյան ձախերի առաջ-
նորդ Քամալ Ջումբլաթը վարչապետ Ռաշիդ Քարամեի հետ հանդիպ-
ման ընթացքում ԱՄՆ-ի Կենտրոնական Հետախուզական Վարչության 
և սիոնիստական շրջանակների նախաձեռնությամբ Լիբանանի բաժան-
ման ծրագրերի մշակման և դրանց իրականացման նպատակով 70-80 
մլն. ԱՄՆ դոլլար հատկացնելու վերաբերյալ փաստաթղթեր և տեղե-
կատվություն էր ներկայացրել: Նույն աղբյուրի համաձայն՝ Լիբանանի 
նախկին արտգործնախարար Շարլ Սալիքը՝ հղում անելով իր ունեցած 
կապերի վրա, հավաստում էր արևմտյան շրջանակների պատրաստա-
կամությունը Լիբանանի քրիստոնյաների ցանկացած՝ այդ թվում երկրի 
բաժանման ծրագրերի սատարման ուղղությամբ10: 

Վերոնշյալի առնչությամբ Ե.Պրիմւսկովը ևս նշում է ԱՍՆ-ի Պետ-
քարտուղարության կողմից Լիբանանի միասնականության ձևական 
պահպանման շրջանակներում այն փաստացի բաժանման տարբերա-
կի մշակման մասին": Կարծիք կար նաև, որ Լիբանանի գոյատևման 
անկարողության ենթադրության հիման վրա տարածաշրջանային վե-
ճերը մասնատումների միջոցով լուծելու անհրաժեշտությունից ելնելով՝ 
Լիբանանը կարող էր ռազմավարի բաժանվել Իսրայեփ, Սիրիայի և պա-
ղեստինցիների միջև՝ ծառայելով իբրև «հող խաղաղության դիմաց» 
սկզբունքի այլընտրանք12: 

Արդյունքում՝ ամերիկյան քաղաքականությունը «գրոհի» ենթարկ-
վեց Լիբանանի հակամարտող երկու ճամբարների կողմից միաժամա-
նակ: Քրիստոնյա-աջերը Վաշինգտոնին մեղադրում էին Լիբանանում 
պաղեստինցիներին բնակեցնելու նպատակով քրիստոնյաների արտա-
գաղթ հրահրելու փորձերի մեջ: Իսկ ՊԴՇ-«Ազգային Շարժում» դաշին-
քը գտնում էր, որ ԱՍՆ-ն Իսրայեփ հետ գաղտնի փորձում է թուլացնել ի-
րենց համատեղ ջանքերը: 

Ստեղծված իրադրության պայմաններում 1975թ. հոկտեմբերի 16-
ին, Վաշինգտոնի կողմից Լիբանանի բաժանման վերաբերյալ վերոնշյալ 
(Քամալ Ջումբ լաթի ներկայացրած) ծրագրերը հերքող հայտարարութ-
յան հաջորդ օրը, Դամասկոսում ԱՍՆ-ի դեսպան Ռիչարդ Սնրֆին նա-
խագահ Ֆորդի հաղորդագրությունը փոխանցեց Սիրիայի նախագահ 
Հաֆիզ ալ-Ասադին, որով կոչ էր արվում նպաստել Լիբանանի իրադ-
րության «հավասարակշռված կարգավորմանը»: Նախագահ Ֆորդը ե-
րաշխավորում էր կարգավորման գործում աջակցել Սիրիային և խոս-
տանում՝ Իսրայելին համոզել չդիմակայել Լիբանանում Սիրիայի (բա-
նականության սահմաններում) դերակատարությանը: 
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Խնդիրն այն է, որ հակամարտությանը մասնակցող մոտավորա-
պես 25 խմբավորումների ե մասնավոր բանակների հետ բանակցութ-
յուններ վարելու և կողմերի վրա ազդելու անհնարինության պայմաննե-
րում ԱՍՆ-ը գիտակցում էր Լիբանանում որեէ պարտավորություն 
ստանձնելու անիրատեսականությունը: Ուստի լիբւսնանյւսն իրադար-
ձությունները համարելով Լիբանանի «ներքին գործը», ԱՍՆ-ը մերժում 
էր արտաքին միջամտության որևէ փորձ13: Այդ մասին է վկայում 1975թ. 
նոյեմբերի 6-ին Հենրի Քիսինջերի՝ Լիբանանի վարչապետ Ռաշիդ Քւս-
րամեին հղված նամակը, որում, վերահաստատելով հանդերձ ԱՄՆ-ի 
«շահերը Լիբանանում», հստակ արտահայտվում էր ամերիկացիների 
դժկամությունը լիբւսնանյւսն ճգնաժամին ուղղակի ներքաշվելու ուղղութ-
յամբ: 

Վերոնշյալ խնդրում ԱՍՆ-ի, և որ առավել կարևոր է Իսրայեփ 
զսպվածությունը թերևս կարեփ էր բացատրել նախորդ 20 տարիներին 
ամերիկյան արտաքին քաղաքական շահերի, Լիբանանի և այն շրջա-
պատող մերձավորարևելյան երկրների ուժային հարաբերակցության 
փոփոխությամբ, որի պայմաններում կողմնակի ցանկացած տերության 
զինված միջամտությունը կարող էր առավել քան երբևէ ծավալուն և 
վտանգավոր ողբերգության պատճառ դաոնալ14: Ուստի նախապատ-
վությունը տալով չափավոր արաբական երկրների, մասնավորապես Ե-
գիպտոսի, Սաուդյան Արաբիայի և Քուվեյթի (որոնք փբանանյւսն ճգնա-
ժամը միջարաբակւսն և ոչ թե միջազգային խնդիր էին համարում) միջո-
ցով խնդրի կարգավորմանը, ԱՄՆ-ը խորհուրդ էր տափս Իսրայեփն, 
ԽՍՀՄ-ին և եվրոպական այլ տերությունների, զերծ մնալ Լիբանանում 
հնարավոր որևէ միջամտությունից՛3: 

Միաժամանակ ՊԱԿ-ի ե դիմադրական շարժման աջակցությամբ 
փբանանյան ձախերի՝ «Լիբանանի ճակատի» նկատմամբ հաղթանակի 
հավանականությունից ելնելով, Ջերալդ Ֆորդի վարչակարգը՝ ընդունե-
լով Լիբանանում Սիրիայի «կայունացնող» և «կառուցողւսկան» դերա-
կատարությունը, երկխոսություն հաստատեց վերջինիս հետ 6: Այս հար-
ցում ոչ պակաս դեր ունեցավ նաև 1976թ. ապրիփ սկզբին ամերիկյան 
այցելության շրջանակներում Հորդանանի թագավոր Հոաեյնի՝ ԱՍՆ-ում 
Սիրիայի փբանանյան ներխուժման նպատակահարմարության շուրջ 
արված լոբբինգը, որի համաձայն Լիբանանի պատերազմին վերջ դնելու 
միակ կարող ուժ էր համարվում Սիրիան": Այս առումով թերևս կարեփ է 
կապ տեսնել Հոաեյնի այցի և Հ.Քիսինջերի մշակած քաղաքականութ-
յան շրջանակներում սիրիական ներխուժման և վերջինիս կողմից ՊԱԿ -
ի ջախջախման դիմաց Սիրիային իբրև փոխհատուցում Գոլանները, 
իսկ Հորդանանին՝ Արևմտյան ափը հանձնելու շուրջ եղած կարծիքնե-
րում: Վերջինիս համաձայն՝ սիրիական ներխուժմանը հաջորդելու էր 
տարածաշրջանում «Pax AmericanaM-ի հաստատումը, որի արդյունքում 
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պետք է թուլացվեին ծայրահեղական վարչակարգ ունեցող արաբական 
երկրները ե նվազագույնի հասցվեր ՄԱ-ում ԽՍՀՄ-ի ազդեցությունը՛ : 

Այսպիսով, Վւսշինգտոնի լոտ համաձայնությունը գործնականում 
նշանակում Էր Լիբանանի Արևմտյան երաշխավորի կողմից սիրիական 
ներխուժման սատարում: Սիրիայի ե Իսրայելի միջև ԱՄՆ-ի գործադ-
րած միջնորդական ջանքերի շնորհիվ Թել-Ավիվը՝ սիրիացիների կողմից 
Հարավային Լիբանանում Իսրայելի անվտանգության շահերի ճանաչ-
ման դիմաց (մինչև հյուսիսում անցնող Սիդոն-Ջիզզին' «կարմիր գիծը») 
համաձայնվում Էր սիրիական ռազմական սահմանափակ ներխուժմա-
նը՛9' կանոնավոր զորքեր չուղարկելու նախապայմանով: Հակառակ 
դեպքում Թել-Ավիվն իր հերթին սպառնում Էր ներխուժել Հարավային 
Լիբանան20: Փաստորեն, Սիրիայի ռազմական միջամտությունը չփորձե-
ցին կանխել ոչ Իսրայելը, ոչ Էլ ԱՍՆ-ը, գիտակցելով, որ այն մի կողմից 
կթուլացնի սիրիական բանակը՝ Դամասկոսին ստիպելով նոր համա-
ձայնագիր ստորագրել Գոլանների վերաբերյալ21: Մյուս կողմից՝ սիրիա-
կան ներխուժումը կարող Էր օգնել իրենց դաշնակիցներին՝ «Լիբանան-
յան ճակատի» մեջ միավորված աջքրիստոնեական ուժերին: 

Այսպիսով, ԱՍՆ-Սիրիա-Իսրայել գաղտնի համագործակցությու-
նը ստացավ «կարմիր գիծ» համաձայնություն անվանումը՝ մի չգրված, 
չստորագրված և Սիրիայի կողմից երդում չտրված համաձայնագիր22: 

Հարկ Է նշել, որ ԱՍՆ «բարյացակամ» կեցվածքը սիրիական ներ-
խուժման հանդեպ բացատրվում Էր նաև 1976թ. ԱՍՆ-ում կայանափք 
ընտրություններին վերընտրման նպատակով նախագահ Ֆորդի համար 
ՄԱ-ում ինչպես նոր ճգնաժամը կանխելու, այնպես Էլ լուրջ դիվանա-
գիտական հաջողությունների հասնելու անհրաժեշտությամբ: 

Այսպիսով, Սիրիան հայտնվեց Լիբանանում առկա «status գսօ»-ն 
և երկրի կառավարությանը պաշտպանողի դերում՝ աջակցություն 
գտնելով մի երկրի՝ ԱՍՆ-ի կողմից, որին չէր վստահում, և մեկ այլ երկ-
րի՝ Իսրայեփ կողմից, որին երդվել էր ոչնչացնել՝. 

AGHAVNI HARUTYUNIAN 
(IOS) 

THE USA'S POSITION ON THE LEBANESE 1975 CIVIL WAR 
AT ITS FIRST STAGE 

The USA president J. Ford's administration in its M E policy gave 
priority to the provision of progress in the Egypt-Israeli relations through 
the "step-by-step" diplomacy followed maintaining the policy of status quo 
in the first stage of Lebanese Civil War (1975). The White House mostly 
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was preoccupied with the task of strengthening of American positions in the 
ME, and preventing the deepening of crises, which could threaten preserving 
of the USA influence and the stability in the region. Washington sought for 
limiting the negative reactions from America's Arab allies, especially Saudi 
Arabia and Egypt and minimizing the Soviet influence in the Arab World. 
During the first months of Lebanese Civil war the USA adopted non-
intervention policy in Lebanese "internal affairs". But later in considerations 
of avoiding the possibility of crises escalation into the armed conflict 
between the superpowers level, Washington assumed Syria's role as the only 
constructive, stabilizing and reconciling factor in Lebanese Civil war. The 
United States not only privately agreed to a limited Syria's intervention into 
Lebanon, but also forced Israel to follow its own course. 
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ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՍԵՐԻ 
(ԵԳՀ) 

ԹԵՈԴՈՐ ՀԵՐՑԼ-ԱԲԴՈԻԼ ՀԱՍԻԴ 
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

Սիոնիզմի հիմնադիր Թեոդոր Հերցլը հրեական պետության 
ստեղծման ծրագրերն իրագործելու համար սկզբում դիմում է հրեա մե-
ծահարուստներ Մորիս դը Գիրշին ե Ո-ոտշիլդներին, սակայն չստանա-
լով դրական պատասխան, փորձում է հրեական պետություն ստեղծելու 
իր գաղափարը իրականացնել Օսմանյան կայսրության սուլթան Աբդուլ 
Համիդի միջոցով, հաշվի առնելով, որ Պաղեստինը /հրեական պետութ-
յան պոտենցիալ տարածքը/ գտնվում էր վերջինիս կայսրության կազ-
մում: 1896թ. Հերցլը Վիեննայում հրատարակում է «Հրեական պետութ-
յուն»1 աշխատությունը, որտեղ ներկայացնում է հրեական պետության 
ստեղծման իր տեսակետը, որը, սակայն հավանության է արժանանում 
միայն նրա մտերիմ բարեկամ, քաղաքական սիոնիզմի տեսաբան Մաքս 
Նորդաուի կողմից: Հայիմ Վայցմանն 2 այդ աշխատության մասին գրում 
է. «Հրեական պետությունը» իրենից ներկայացնում է ոչ այնքան պատ-
մական իրադարձություն, որքան անձնական3 , այլ կերպ ասած Հերցլին 
մեծություն դարձրել է նրա կողմից Հրեական կոնգրեսի հիմնադրումը, 
նրա համառությունը և գործին նվիրվածությունը, բայց ոչ նրա աշխա-
տությունը: 

Մոււթանի հետ հանդիպելու համար Հերցլը շատ ջանքեր գործադ-
րեց: Այս առումով նրան իր ծառայությունն է առաջարկել Վ. Հ. Հիչլերը՝ 
Վիեննայի բրիտանական դեսպանատան կապելանը: Ն ա Հերցլին առա-
ջարկում է հանդիպում կազմակերպել Վիլհելմ 2-րդ կայսեր հետ, ինչի 
ժամանակ էլ Հերցլը պետք է խնդրեր, որպեսզի Վիլհելմ 2-րդն Աբդուլ 
Համիդին համոզեր, որ վերջինս հրեաներին հնարավորություն ընձեռեր 
բնակվել Պաղեստինում և զբաղվել տնտեսական գործունեությամբ»4: 

Կ.Պոլսի «Օսմանիշե պոստի» խմբագիր Ռոզենֆելդը ևս իր ծառա-
յություններն առաջարկում Հերցլին: Ն ա գտնում էր, որ «հրեական հար-
ցը լուծելու ժամանակն է, քանի որ Թուրքիան գտնվում է ֆինանսական 
ճգնաժամի մեջ»Տ : 

Հաջորդ մարդը, ով Հերցլին իր ծառայություններն է առաջարկում 
սուլթանի հետ հանդիպման հարցում, Ֆիփպ Սիքսւյել դը Նևլինսկին էր: 
Ն ա Հերցփն տեղեկացնում է, որ կարդացել է նրա գիրքը և այն քննարկել 
սուլթանի հետ, սակայն պարզվել է որ ասւթւսնը ավելի շուտ կբաժանվի 
Անատոփայից, բայց ոչ երբեք Երուսաղեմից և Օմարի մզկիթից: Բայց 
Նևփնսկին առաջարկում է նաև մեկ այլ բան. «փողը սոււթանի համար ո-
չինչ չի նշանակում, բայց կա սուլթանին համոզելու ուրիշ միջոց՝ Հսւյկա-
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կան հարցը»: Բանն այն էր, որ Նևլինսկին գաղտնի հանձնարարություն 
ուներ սուլթանից այն մասին, որ հայկական կոմիտեներին համոզեր են-
թարկվել սատանին, որից հետո էլ նա, իր «սեփական կամքով», բարե-
փոխումներ կկատարեր հայկական մարզերում: Հերցլն այս հարցում 
պետք է օգներ Նեփնսկուն, իսկ վերջինս էլ ապթանին կասեր, որ այդ 
ծառայության համար նա պարտական է հրեական ազդեցությանը, ինչն 
էլ սուլթանը կկարողանար գնահատել ըստ արժանավույն : 

Հերցփն չհաջողվեց այս հարցում ստանալ նաև Նորդաուի աջակ-
ցությունը, քանի որ նա կտրուկ մերժեց այդ գործարքին մասնակցություն 
ունենալ: 

Հերցփ նպատակը սույթանին կաշառելու միջոցով Պաղեստինը 
հրեաներին տրամադրելն էր: ԼԼյդ նպատակով Նևլինսկին հանդիպում է 
Մեծ վեզիրի հետ և ներկայացնում Պաղեստինի գնման մի ծրագիր, որը, 
սակայն, նա մերժում է՝ ասելով. «Եթե պարոն Հերցլը ձեզ համար այն-
պիսի ընկեր է, ինչպիսին դոփ ինձ համար, ապա խորհուրդ տվեք նրան 
այդ ուղղությամբ ոչինչ չանել: Ես չեմ կարող վաճառել հոդի մի թիզ ան-
գամ, քանի որ այն ինձ չի պատկանում, ա յ լ ի մ ժողովրդին.... Թող հրեա-
ներն իրենց պահեն իրենց միլիարդները: Երբ իմ կայսրությունը կբա-
ժանվի մասերի, նրանք կարող են Պաղեստինը նվեր ստանալ: Սակայն 
կբաժանվի միայն մեր դիակը, իսկ մենք դեո կանք և կենդանի հերձման 
չենք համաձայնվի»8: 

Շուտով պարզվում է, թե ինչու է սուլթանը հրաժավում Հերցփն ըն-
դունելուց: Բանն այն էր, որ Հերցլը համագործակցել է այնպիսի թերթերի 
խմբագրությունների հետ, որոնք խիստ քննադատում էին Աբդուլ Համի-
դին և նրա կառավարությանը: Այստեղ է, որ Հերցլը որոշում է այնպես ա-
նել, որ սոււթանը նրան ընդունի որպես իր բարեկամի, իսկ դրա համար 
կար մեկ ուղի, օգնել Աբդուլ Համիդին Հայկական հարցում: Ն ա ձեռնա-
մուխ է փնում Հայկական հարցի ուսումնասիրմանը և փորձում է նրա ա-
ռաջնորդների հետ մտերմանալ: Նրա խնդիրները հայ հեղափոխական 
առաջնորդներին համոզելն էր հրաժարվել հետագա խռովություններից, 
իսկ եվրոպական մամուփն՝ դադարեցնել հայկական հարցի մասին 
քննարկումները: 

Աոաջինի համար Հերցլը հանդիպում է թիֆփսահայ խորհրդի նա-
խագահ Ալավերդյանի և «Հնչակ» կուսակցության առաջնորդ Ա. Նա-
զարբեկյանի հետ: Ն ա փորձում է համոզել, որ ընդունեն սուլթանի առա-
ջարկները, սակայն հայերը սուլթանին այդքան էլ չէին վստահում: 

1896թ. հուփսին Հերցլը կարողանում է որոշակի հաջողության հաս-
նել մամուփ հարցում: Սիևնույն ժամանակ Հերցլը Աբդուլ Համիդի ման-
կության ընկեր, արևելագետ Վամբերի մրջոցով սուլթանի հետ հանդիպ-
ման հնարավորություն է ստանում: Բանակցությունների ժամանակ Հերց-
ւը նշում է, որ Պաղեստինում հրեական պետությունը, եթե այն ստեղծվի, 
կփնի տարածաշրջանում Թուրքիայի հավատարիմ դաշնակիցը: Աբդուլ 
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Հւսմիդի հետ զրույցի ժամանակ նա մասնավորեցնում է, որ «կօգնի Թուր-
քիային դուրս գալ ֆինանսական ծանր դրությունից, փոխարենը դեռ ոչինչ 
չի պահանջում, միայն այն, որ Թուրքիան և հրեաները մերձենան», իսկ 
Համիդն էլ իր հերթին հրեաներից 40 մլն ֆրանկ է պահանջում, փոխարենը 
խոստանալով Պարսից ծոցից մինչև Սյւջերկրական ծովն ընկած երկաթգ-
ծի վերահսկողության կոնցենսիա տրամադրել և, որ ամենակարևորն էր 
հրեական կողմի համար, նրանց հնարավորություն տալ Պաղեստինում 
հիմնել 70.000 կմ2 տարածքով հրեական գաղութ 9: 

Աբդուլ Համիդը նրան ընդունում է սիրափր: Այս հանդիպման առի-
թով Հերցւը ասում է. «Սուլթանը բավականին սիրափր է հրեաների նկատ-
մամբ: Ես անգամ համարձակվում եմ ասել, որ ամբողջ աշխարհում հրեա-
ները չունեն ավեփ մեծահոգի բարեկամ, քան Նորին Սեծություն, այժմյան 
կառավարող սուլթանը»: Ի տարբերություն Հերցլի, Վամբրին գրում է, որ 
«Այդ բանակցություններից ոչ մի լավ բան չստւսցվեց...»'": 

MERY HOVHANNISYAN 
(YGU) 

ON THE RELATIONS OF TEODOR HERZL AND ABDUL 
HAMID 

In this paper we try to introduce you one of the comparatively few 
studied directions of Herzl's diplomacy of creating Jewish state. It concerns 
to that period of time when Herzl, by all means, wanted to create Jewish state 
on the territory of Palestine - then part of the Ottoman Empire. The latter had 
not only financial but political problems and Herzl suggested his assistance to 
solve them. Owing to the fact that Herzl made the European press - which 
was continiously reporting about the Armenian question - cease 
corresponding, he succeeded to get an audience to sultan. The result of that 
was the solution of mutual aid which provided the Jewish financial assistance 
instead of the creation of the Jewish settlement on the 70.000 sqare km 
territory which would be extended by the Ottoman Empire. 
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ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԼԵՎՈՆ 
(ՔՀԻ) 

ԹՈՒՐՔ-ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ՌԱԶՍԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ԶԻՆՎԱԾ 

ՈՒԺԵՐԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՍ 

1990-ական pp. սկզբին դեոեւս չունենալով ռազմական համագոր-
ծակցության վերաբերյալ երկկողմ պայմանագրեր՜ Դարաբաղյան հա-
կամարտության ընթացքում Թուրքիան զգալի ռազմական աջակցութ-
յուն ցույց տվեց Աղրբեջանին' փորձելով ապահովել այդ երկրի լիակա-
տար հաղթանակը: Խախտելով միջազգային կոնվենցիաներն ու միջազ-
գային իրավունքի նորմերը Թուրքիան, թեեւ ոչ անմիջական, սակայն 
Ադրբեջանին տրամադրված լայնածավալ ռազմական օժանդակութ-
յամբ փորձում էր ազդել պատերազմի վերջնական ելքի վրա': Թուրքա-
կան կողմը բավականին մեծ ներդրում է ունեցել ադրբեջանական բանա-
կի կայացման եւ ամրապնդման գործում, ինչը դրսեւորվել է ինչպես զին-
վորական կադրերի պատրաստման, ուսուցանման, այնպես էլ տարբեր 
տիպի սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի եւ ֆինանսական օ-
ժանդակության տրամադրման ձեւով: 

Ներկայումս Ադրբեջանի կառավարությունն ակտիվ քայլեր է ձեռ-
նարկում երկրի զինված ուժերի (այսուհետ՝ ԶՈՒ) ոլորտում բարեփո-
խումների իրականացման ուղղությամբ, ինչը նպատակ է հետապնդում 
դրանք ընդհանուր առմամբ համապատասխանեցնել ՆԱՏՕ-ում առկա 
չափանիշներին: Այդրբեջանի ռազմական բարեփոխումներն իրակա-
նացվում են Հյուսիսատլանտյան դաշինքի Անհատական գործընկերութ-
յան գործողությունների ծրագրին (այսուհետ՛ Ա Գ Գ Ծ ) Ադրբեջանի մաս-
նակցության շրջանակներում: Առաջիկայում նախատեսվում է ստորագ-
րել 2007-2009թթ. գործողության մեջ մտնող Ա Գ Գ Ծ երկրորդ ծրագիրը : 
Ադրբեջանական բանակի բարեփոխումների իրականացման գործում 
լուրջ դերակատարություն է փորձում ապահովել Թուրքիան: Ադրբեջա-
նական ԶՈՒ բարեփոխումների գործընթացում թուրքական զինվորա-
կան շրջանակները պետք է անմիջական դերակատարություն ունենան 
ադրբեջանցի զինվորների կրթության, սպայական կազմի վերապատ-
րաստման եւ բանակային կառուցվածքը ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին վե-
րափոխելու խնդրում: Թուրքիայի համար ադրբեջանական բանակի բա-
րեփոխումների ծրագրերն աոաջին հերթին միտված են ապահովելու իր 
ռազմավարական շահերը՝ ձգտելով «եղբայրական երկրի» ռազմական 
համակարգում մեծացնել իր անմիջական ազդեցությունը: 

Թուրք-ադրբեջանական ռազմական համագործակցությունը բուռն 
կերպով սկսեց զարգանալ 90-ական թվականների կեսերից: Երկու երկր-
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ների միջեւ ռազմական եւ ռազմատեխնիկական համագործակցության 
խնդիրները կարգավորվում են հիմնականում 1996 թ. հուլիսի 10-ին Ան-
կարայում ստորագրված «Ռազմական կրթության, տեխնիկական եւ գի-
տական համագործակցության» մասին պայմանագրով , 2001թ. մարտին 
ստորագրված «Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կառավարությունների միջեւ 
փոխադարձ ռազմական օգնության» մասին համաձայնագրով եւ «Ադրբե-
ջանի պաշտպանության նախարարության եւ Թուրքիայի ԶՈՒ գլխավոր 
շտաբի միջեւ նյութական օգնության» վերաբերյալ արձանագրությամբ3: 
2005թ. Ադրբեջան կատարած այցի ընթացքում Թուրքիայի պաշտպա-
նության նախարար Վեջդի Գյոնուլյը հանդիպումներից մեկի ժամանակ 
նշել է, որ Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին հատկացված ռազմական օգ-
նությունն ընդհանուր առմամբ կազմելէ ավեփ քան 170 մլն դոլար4: 

Այն, որ Ադրբեջանը գտնվում է Թուրքիայի աշխարհաքաղաքա-
կան գերակայությունների տիրույթում, հետեւում է Թուրքիայի զինված 
ուժերի ցամաքային զորքերի գլխավոր հրամանատար Ի. Բւսշբուդի' 
2005թ. գարնանը Ադրբեջան կատարած այցի ժամանակ հնչեցրած այն 
հայտարարությունից, որ «Ադրբեջանը Թուրքիայի համար եզակի է բո-
լոր առումներով եւ եզակի է նաեւ ռազմական համագործակցությունը»: 
Թուրք բարձրաստիճան զինվորականն Ադրբեջանի գործընկերներին 
վստահեցրել է, որ Թուրքիան ադրբեջանական բանակի վերակազմա-
վորման գործում ապահովելու է լուրջ աջակցություն Տ: 

Վերջին շրջանում ակտիվացան երկու երկրների միջեւ բարձրաս-
տիճան զինվորականների փոխայցելություններն ու համատեղ միջոցա-
ռումները: Նկատվում է ռազմական ոլորտում թուրք-ւսդրբեջանական 
համագործակցության աշխուժացում, ինչը հիմնականում ոսլղվւսծ է 
ԱԳԳԾ շրջանակներում ադրբեջանական բանակի բարեփոխումներում 
Թուրքիայի կողմից աջակցության տրամադրմանը: Ակտիվացան թուրք 
բարձրաստիճան զինվորականների այցելություններն Ադրբեջան՝ տե-
ղում գնահատելու եւ քննարկելու բարեփոխումների հիմնական ուղեգ-
ծերն ու ոլորտները: 2007թ. մարտի սկզբին Ադրբեջան այցելած Թուր-
քիայի ԶՈՒ գլխավոր շտաբի երկրորդ պետ էրգին Սայգունը ադրբեջան-
ցի գործընկերների հետ քննարկել է երկու երկրների միջեւ ռազմական 
համագործակցության խնդիրներն ու անելիքները՛ հավաստիացնելով, 
որ Թուրքիան իր ակտիվ ներդրումը կապահովի ադրբեջանական բանա-
կի վերակազմավորման գործում: Թուրք բարձրստիճան զինվորականը 
երկու երկրների ռազմական համագործակցության մեջ առանցքային է 
համարել հատկապես զինվորական կադրերի վերապատրաստման եւ 
կրթության հարցերը6: Այցի շրջանակներում Ադրբեջանի պաշտպանութ-
յան նախարարության եւ Թուրքիայի ԶՈՒ գլխավոր շտաբի միջեւ հա-
մագործակցության զարգացման վերաբերյալ փաստաթուղթ ստորագր-
վեց7: Նույն ժամանակահատվածում Ադրբեջան այցելած Թուրքիայի 
ԶՈՒ ցամաքային զորքերի հրամանատար Իլքեր Բաշբուղը տեղում ծա-
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նորանալով ադրբեջանական բանակի զարգացման եւ բարեփոխումնե-
րի ընթացքին, ԱԳԳԾ շրջանակներում ՆԱՏՕ-Ադրբեջան համագործակ-
ցության խնդիրներին՝ վերստին հաստատել է Թուրքիայի կողմից Ադր-
բեջանի ԶՈՒ բարեփոխումների գործում ցուցադրվելիք աջակցության 
շարունակականությունը8: 

Բանակի բարեփոխումների այդ գործընթացն արագացնելու եւ ա-
ոավել սահուն տանելու նպատակով նախատեսվում է ադրբեջանական 
ԶՈՒ եւ պաշտպանության նախարարության համակարգում, որպես 
խորհրդականներ, մի խումբ թուրք բարձրաստիճան զինվորականների 
նշանակել: Ադրբեջանական մամուլի համաձայն՝ Ադրբեջանում պատ-
րաստվում են պաշտպանության նախարարի օգնական նշանակել 
Թուրքիայի ԶՈՒ մի գեներափ, իսկ նրան եւ նրա հետ Թուրքիաից եկած 
խմբին լայն իրավասություններ եւ աշխատելու թույլտվություն կտրվի: 
Ենթադրվում է, որ մինչեւ 2011թ. այդ աշխատանքներում ծառայություն 
կկատարեն Թուրքիայի զինված ուժերի եւս մի խումբ գեներալներ՛: Բա-
ցի այդ նախատեսվում է ստեղծել թուրք-ադրբեջանական համատեղ 
ռազմական հանձնաժողով, որն էլ իրավասություն կունենա ծրագրել եւ 
մշակել ադրբեջանական բանակի բարեփոխումների գործընթացը՝ այն 
համապատասխանեցնելով ՆԱՏՕ-ական չափանիշներին: Ադրբեջանի 
զինվորական շրջանակները իրենց թուրք գործընկերներից հիմնակա-
նում աջակցություն են սպասում ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին համապա-
տասխան ռազմական ուսուցման, ռազմական գործողություններում 
տեխնոլոգիաների կիրառման եւ ռազմական ոլորտում նորամուծություն-
ների ներդրման հարցերում10: Ամենայն հավանականությամբ թուրք զին-
վորական շրջանակներն իրենց դերակատարությունը կունենան նաեւ ա-
ոաջիկայում ընդունվելիք Ադրբեջանի պաշտպանական հայեցակարգի 
հիմնական ռազմավարական ուղեգծերի սահմանման մեջ: 

Ադրբեջանական բանակում թուրք զինվորական խորհրդականնե-
րի գործունեությունն ինքնին նորություն չէ: Դեոեւս 1992թ. Դարաբաղ-
յան պատերազմի ժամանակ տասնյակ թուրք գեներալներ եւ բարձրաս-
տիճան զինվորականներ անմիջական մասնակցություն են ունեցել ռազ-
մական գործողությունների մշակման եւ ադրբեջանցի զինվորների վար-
ժեցման գործում": 

Երկկողմ ռազմական հարաբերությունների զարգացման նպատա-
կով նախատեսվում է ակտիվացնել նաեւ համագործակցությունը երկու 
երկրների ոազմաարւլյունաբերական համափրների միջեւ: Թուրքիայի իշ-
խանություններն ու հատկապես զինվորական շրջանակները քայլեր են 
ձեռնարկում Ադրբեջանի հետ համատեղ ռազմաարդյունաբերական ոլոր-
տում համագործակցության ծավալման ուղղությամբ: Բաքվում Թուրքիա-
յի դեսպան Թուրան Սորալը 2006թ. հայտարարեց, որ իր երկիրը մասնակ-
ցությունն է ունենալու Ադրբեջանի ոազմաարւլյունաբերական համափրի 
ստեղծման գործում՝ նշելով, որ ծրագրվում է ռազմական մեքենաշինութ-

79 



յան ոլորտում համատեղ նախագծերի մշակում, բանի որ առկա են բոլոր 
մեխանիզմները Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջեւ ռազմական ղաշինք ձե-
ււսվորելու համար: Թուրք դեսպանը նշել է, որ անհրաժեշտության դեպ-
քում Թուրքիան ըստ արժանվույն կգնահատի ստեղծված իրավիճակն ու 
անհրաժեշտ քայլեր կձեռնարկի այդ ոլորտում : 

Ադրբեջանական մամուլի համաձայն՝ մոտ ժամանակում թուրքա-
կան «Aselsan» եւ «Roketsan» ռազմաարդյունաբերական խոշոր ընկե-
րությունները համագործակցության կոնկրետ ծրագրեր կաոաջարկեն 
Ադրբեջանի նորաստեղծ պաշտպանական արդյունաբերության նախա-
րարությանը: Այդ ընկերությունները ռազմական տեխնոլոգիաներ վա-
ճառելու փոխարեն Ադրբեջանին համատեղ արտադրության առաջարկ-
ներ կներկայւսցնեն13: 

Այսպիսով, Թուրքիան փորձում է ռազմական համագործակցութ-
յան միջոցով լուրջ դերակատարություն ստանձնել ադրբեջանական ու-
ժային համակարգում՝ ամրապնդելով իր ռազմաքաղաքական ազդեցութ-
յան լծակներն ինչպես այդ երկրռւմ, այնպես էլ տարածաշրջանում: Ուս-
տի թուրք-ադրբեջանական ռազմական համագործակցության զարգա-
ցումն ու ռազմական դաշինքի ձեւավորումը, հատկապես Լեռնային Ղա-
րաբաղի հակամարտության չկարգավորված փնելու պայմաններում, 
լուրջ խնդիր է ներկայացնում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի 
անվտանգության համար: 

LEVON HOVSEPYAN 
(IPR) 

AZERBAIJANI-TURKISH MILITARY COOPERATION IN 
THE CONTEXT OF THE REFORMS OF THE AZERBAIJAN'S 

ARMED FORCES 

Azerbaijan is pressing ahead with plans to overhaul the country's 
armed forces in order to bring them up to the NATO standards. Military 
reforms in Azerbaijan fulfills through the country's participation in the 
alliance's Individual Partnership Action Plan (IPAP). Turkey, a NATO 
member with strong cultural ties with Azerbaijan, is ready to act as an 
expediter of Baku's military reform process. Turkey first of all wants to 
restore and maintain a direct Turkish military role in Azerbaijan. In the 
reform process Turkey's support particulary will be put on training of the 
military personnel and establishing an army structure that meets NATO 
standards. Azerbaijan is asking the Turkish military to give it more assistance 
on meeting NATO's standards for military training, know-how and usage of 
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technology in military operations. The Turkish Armed Forces (TSK) and the 
Azerbaijan Armed Forces have intensified their co-operation in the last 
months with high-level visits. According recent reports in Azerbaijani press, 
a Turkish military highranking officer as an consultant will be appointed in 
the Azerbaijani Defence Ministry. The Turkish general would be granted 
significant and sweeping powers within the Azerbaijani Defence Ministry, 
including direct and sole control over a team of lower-ranking Turkish 
military officers serving as military instructors and advisers. Also Azerbaijani 
and Turkish militaries are expected to establish a joint commission to 
coordinate the Azerbaijani Armed Forces preparations for the NATO 
membership. Bilateral cooperation in the field of defence industry will be 
developed. Intensification of the Turkish-Azerbaijani military cooperation is 
very sensitive for Armenia from the security perspective, as Nagorno-
Karabagh problem remains unresolved. 
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ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ԳՈՀԱՐ 
(ԵՊՀ) 

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻՐԱՆՈՒՄ 
1980-1987 ԹԹ. 

1978-1979թթ. հրանում տեղի ունեցած իսլամական հեղափոխութ-
յան հետևանքով փլուզվեց միապետական վարչակարգը, և ստեղծվեց Ի-
րանի Իսլամական Հանրապետությունը: 

Իսլամական հեղափոխությունից հետո սկսվեց մի ժամանակաշր-
ջան, երբ իշխանության գլուխ անցած իմամ Խոմեյնին և նրա կողմնա-
կիցները ջանում էին կրթական համակարգը ձերբազատել և հեոու պա-
հել արևմտյան ազդեցություններից: 1980-1987թթ. տեղի ունեցած այս 
գործընթացը հայտնի է որպես «Մշակութային հեղափոխություն»: Ողջ 
երկրով մեկ սկսվեց իսլամականացման ծրագրի իրականացում՝ ներառ-
յալ կրթական նոր համակարգի ստեղծում: 

Նոր տարվա կապակցությամբ իր ժողովրդին հղած շնորհավորա-
կան ուղերձում իմամ Խոմեյնին անդրադարձել է համալսարանների 
խնդիրներին և գրել. « . . . Ազատվե՛ք ամեն տեսակի «իզմ»-երից և «իստ» 
երից, որոնք պատկանում են ւսրևե|քին և արևմուտքին: Եղե՛ք անկախ և 
մի՛ ակնկալեք օգնություն օտարազգիներից.. .»1 : 1980թ. հունիսի 12-ին 
այաթպլւսհ Խոմեյնին հանդես եկավ հետևյալ հայտարարությամբ. « . . . -
Փաստորեն, ոչ մի քայլ չի ձեռնարկվում հեղափոխության ձեռքբերումնե-
րը պահպանելու նպատակով: Իսլամական հասարակությունը մտավա-
խություն ունի Իրանի վիճակի համար, որովհետև նման իրավիճակի 
պահպանման դեպքում երկրի մշակույթը կնմանվի նախկին վարչակար-
գի մշակույթին՝ կաշառված ու հեղինակազրկված...»2 : 

1980թ. հունիսին հիմնադրվեց մշակութային հեղափոխության 
շտաբը3: Կառույցին հանձնարարված էր միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի 
համալսարաններում տարվող մշակութային քաղաքականությունը հա-
մապատասխանեցվի իսլամական մշակույթի սկզբունքներին: Վերոնշ-
յալ կառույցի հիմնական խնդիրներից էին՝ դասախոսների վերապատ-
րաստումը և համալսարաններում աշխատելու համար ազնիվ անհատ-
ների ընտրությունը, համալսարաններում իսլամական մթնոլորտի ապա-
հովումը և կրթական ծրագրերի փոփոխումը, որն ուղղված կփներ ի շահ 
ժողովրդի4: Իմամ Խոմեյնին իր ելույթներից մեկի ժամանակ հայտարա-
րել է, որ 1980-1981թթ. ընթացքում Իրանի համալսարաններում տեղի ու-
նեցած՝ ուսանողների խորհուրդների ավեփ քան 3 ընտրությունների 
արդյունքում ընտրվածների մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը, դեմ էին իսլամա-
կան կարգերին5: 
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1980р. ապրիլի 16-ին ԻԻՀ նախագահ Ո-աֆսանջանին Թավբիզի 
բժշկական համալսարանում ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ 
ելույթ ունեցավ իսլամական հեղափոխության նպատակների ու 
սկզբունքների, իսլամական գաղափարախոսությունների ե այլ հարցերի 
շուրջ6: Հենց այդ ժամանակ մի խումբ ուսանողներ, որ դեմ էին իշխող 
վարչակարգին, սկսեցին անկարգություններ հրահրել այնպես որ նա-
խագահը ստիպված էր ընդհատել ելույթը և հեռանալ դահլիճից: Սա ա-
ոիթ դարձավ, որպեսզի ուսանողների մեկ այլ խմբի, որ տիրող վարչա-
կարգի ջատագովներից էին, ն ընդդիմադիր ուժերին հարող ուսանողնե-
րի միջև խոշոր բախումներ տեղի ունենան7: Հենց այս դեպքերն էլ ազ-
դանշան եղան համալսարանների վրա հարձակումների համար8: 

Հաջորդ օրը այս համալսարանում գործող իսլամական կազմա-
կերպության անդամները գրավեցին Թավրիզի համալսարանի կենտրո-
նական մասնաշենքը և հայտարարեցին համալսարանները փակելու 
մասին9: 1980-1982թթ. երկրի բոլոր համալսարանները փակվեցին: 

1980թ. ապրիլի 21-ին Հեղափոխության խորհուրդը երեք օր ժա-
մանակ տվեց քաղաքական ուժերին, որպեսզի փակեն համալսարաննե-
րում գործող իրենց գրասենյակները: Խոմեյնիի և նրա կողմնակիցների 
կարծիքով, համալսարանները գտնվում էին հակահեղափոխական ու-
ժերի ազդեցության տակ, իսկ հակասություններն այնքան էին խորացել 
իշխող վարչակարգի և ներքին քաղաքական ընդդիմադիր ուժերի միջև 
(այդ թվում՝ համալսարանների10), որ դժվար թե դյուրին լիներ համալսա-
րանների գործելակերպի փոփոխումը՝ պետության առաջարկած ձևով: 
Համալսարանները վերածվել էին ընդդիմության՝ ապահով և անձեռնմ-
խելի կենտրոնների: 

Այս ընթացքում կատարվեցին նաև գաղափարախոսական և քա-
ղաքական զտումներ: Այլախոհության համար համալսարաններից 
վտարվեցին հարյուրավոր որակյալ մասնագետներ, ինչը, անկասկած, 
բացասական հետևանքներ ունեցավ երկրի կրթական ոլորտի զարգաց-
ման վրա: 1982թ. համալսարանները վերաբացվեցին, իսկ զտումները 
շարունակվեցին ևս հինգ տարի: Դրանք վերաբերում էին նաև ուսանող-
ներին" : . 

Մեր կարծիքով՝ համալսարանների վրա հարձակումը մի մեծ 
շարժման սկիզբ էր՝ մշակութային հեղափոխության անվան տակ, որի 
մշակութային և գիտական հետևանքներն անտեսվեցին, քանի որ ավելի 
կարևոր էր շարժման քաղաքական նպատակը՝ պահպանել հեղափո-
խության ձեռքբերումները և իսլամական վարչակագը: 

Մշակութային հեղափոխության անվան տակ համալսարանների 
վրա կատարված հարձակումները բացառապես քաղաքական բնույթ 
էին կրում: Համալսարանները դուրս էին պետության վերահսկողությու-
նից, և վերոհիշյալ հարձակումներն առիթ դարձան նրանց վրա ես հսկո-
ղություն սահմանելու համար: Կարծում ենք, համալսարանների վրա 
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հարձակումները չնպաստեցին իսլամականացման ծրագրի իրականաց-
մանը: Փաստորեն, պետությունը համալսարանների գործունեությունը 
համարում էր իր համար վտանգավոր, այդ իսկ պատճառով էլ դրանք 
փակեց: 

Հենց այս նույն ժամանակահատվածում հիմնադրվեց «Համալսա-
րանների իսլամականացման հանձնաժողովը», որի հիմնական խնդիր-
ներից էր նաև իսլամական մթնոլորտի ձևավորումը թե' բնագիտական ե 
թե' հումանիտար գիտություններին առնչվող՝ ցանկացած թեմայի 
քննարկման համար : Կրթական ոլորտում բարեփոխումներ անցկաց-
նելու նպատակով 1984թ. դեկտեմբերի 9-ին ստեղծվեց նաև Մշակութա-
յին հեղափոխության գերագույն խորհուրդը, որն իրեն հռչակեց որպես 
մշակութային, կրթական, գիտական հետազոտությունների վերաբերյալ 
որոշումներ կայացնող բարձրագույն մարմին13: Նախատեսվում էր, որ 
այս կառույցը պետք է մշակութային քաղաքականություն իրականաց-
ներ ողջ երկրով մեկ: Խորհրդի նպատակներից էին՝ ուժեղացնել իսլա-
մական մշակույթի ազդեցությունը հասարակության վրա, զերծ պահել 
գիտական ու մշակութային հաստատություններին և, առհասարակ, 
երկրի մշակութային միջավայրը արևմտյան ազդեցություններից, ապա-
հովել մշակույթի և արվեստի կենտրոնների, դպրոցների, համալսարան-
ների զարգացումը՝ իսլամական մշակույթի սկզբունքներին համապա-
տասխան: Խորհրդի առաջնային պարտականություններից էին համար-
վում ԻՀՀ մշակութային քաղաքականության վերանայումը և երկրի 
կրթական, գիտական, մշակութային ռազմավարությանը համապատաս-
խան քայլերի ձեռնարկումը, զբոսաշրջության և ուխտագնացության 
քաղաքականության սկզբունքների մշակումը և այլն: 

Բացի կրթական ոլորտներից, բարեփոխումներ կատարվեցին 
նաև այլ բնագավառներում: Խոմեյնիի պահանջով արմատապես փոխ-
վեց ՋԼՄ-ների բովանդակությունը Նրա կարծիքով՝ շահի օրոք լրատ-
վամիջոցները լուրջ վնաս էին հասցրել իսլամական գաղափարախոսութ-
յանը: Արգելվեց արտասահմանյան ֆիլմերի վաճառքն ու ցուցադրումը, 
արգելվեց արևմտյան երաժշտությունը և պարը15: Մշակութային հեղա-
փոխության իրականացմւսմբ ամրապնդվեց մզկիթների դերը՝ որպես 
քաղաքական և գաղափարախոսական գլխավոր կենտրոնների: Կա-
նանց պարտադրվեց չադրա կրելը: Դպրոցներում դասավանդվող հիմ-
նական առարկաներից մեկը դարձավ իսլամը՝ շիա ուղղությամբ: Բոլոր 
դասագրքերը վերահրատարակվեցին : 

Այսպիսով, մշակութային հեղափոխությունը ենթադրում էր իսլա-
մականացման ծրագրի իրականացումը հասարակական կյանքի բոլոր 
ոլորտներում, որին հասնելու համար նույնիսկ բռնություն էր գործադր-
վում ժողովրդի ճնշող մեծամասնության հանդեպ: Ողջ երկրով մեկ իրա-
կանացնելով Մշակութային հեղափոխություն, Խոմեյնին և նրա կողմնա-
կիցները ձգտում էին ստեղծել «ո՛չ արևմտյան և ո՛չ էլ արևելյան, այլ իս-
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լամական համակարգ»: Իսլամական առաջնորդների համար անընդու-
նելի էր արևմտյան ժողովրդավարության կրկնօրինակումը և արևմսււս-
կւսնացումը: 

GOHAR MIKAELYAN 
(YSU) 

CULTURAL REVOLUTION IN IRAN BETWEEN 
1980 AND 1987 

The period of the Cultural Revolution begins after the Islamic 
Revolution in 1979, whereupon the Iranian theocracy purged the Western and 
non - Islamic influences and brought them in line with Islam. 

Ruhollah Khomeini defined this movemenmt as the Cultural 
Revolution. It is also known as Islamic Cultural Revolution. The main aim of 
the movement was purifying the Universities and educational system from 
foreign influence. 
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ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՑԿԱՐԱՄ 
(ՀՀՀ) 

ՄԻԱՑՅԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԻ 
ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԵՎ ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսում Հայոց ցևասպանության վե-
րաբերյալ օրինագծի շրջանառման պայմաններում ԱՄՆ-ում թուրքա-
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և ռազմավարական հետաքրքրության առարկա են, քանի որ թուրք-ադր-
բեջանական «սփյուռքի», (հատկապես Անկարայի և Բաքվի իշխանութ-
յունների ազդեցության տակ գտնվող հատվածի) աշխատանքն ունի հա-
կահայ ուղղվածություն: Ադրբեջանից դուրս բնակվող ազերիների հետ 
աշխատանքները համակարգելու նպատակով 2002թ. հուլիսին-հինադր-
ված «Արտասահմանում բնակվող ադրբեջանցիների հետ աշխատան-
քային կոմիտե» պետական կառույցի ղեկավար Նազիմ Իբրահիմովը 
նշել է, որ իրենց գերատեսչության հիմնադրման առաջնահերթ նպա-
տակներից մեկը «հայկական սփյուռքին հակազդելն է»1 : Հայկական 
սփյուռքից «օրինակ» վերցնելու թեզը «կարմիր թելով» անցնում է թուրք-
ադրբեջանական լրատվամիջոցներում, հնարավոր առիթներով շահարկ-
վում քարոզչության կողմից: 

Արտասահմանյան պետություններում և մասնավորապես Միաց-
յալ Նահանգներում թուրքական կազմերպությունների գործունեության 
թեման ինչպես Թուրքիայի, այնպես էլ Ադրբեջանի ԶԼՄ-ների ուշադ-
րության առարկա է: Բացի այդ, նշված թեմաներով Թուրքիւսյում լույս 
են տեսել որոշ գիտական և ռազմավարական ուսումնասիրություններ: 
Որոշ դեպքերում թուրք հետազոտողները թուրքական լոբբիստական կա-
ռույցների թեման դիտարկում են Միացյալ Նահանգներում գործող այլ 
համայնքների և մասնավորապես հայկական համայնքի հետ միևնույն 
ուսումնասիրության համատեքստում2: 

Ըստ առկա տվյալների, ԱՄՆ-ում թուրքական կառույցները միա-
վորված են գլխավորապես 2 կազմակերպություններում՝ A T A A 
(Assambley o f Turkish American Associations) և FTAA (Federation of 
Turkish American Associations), որոնք իրենց հերթին մի քանի տասնյակ 
թուրքական առավել փոքր կազմակերպությունները միավորող կառույցը 
կամ «հովանոց» են: 
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ATAA Թուրք-ւսմերիկյան կազմակերպությունների համագումար 
կառույցը հիմնադրվել է 1967-ին: Այն իր մեջ է միավորում ԱՄՆ-ում գոր-
ծող 62 հասարակական, մշակութային, գխոակրթակսւն թուրքական 
կազմակերպություններ (Ֆլորիդա նահանգի թուրք-ամերիկյան միութ-
յուն, Սերիլենդ նահանգի թուրք-ամերիկյան միություն, Նոր Անգփւսյի 
թուրք-ամերիկյան մշակութային միություն, Կափֆորնիսւյի թուրք-ամե-
րիկյան ասոցիացիա, Ղրիմի թուրքերի ամերիկյան ասոցիացիա, Մշա-
կութային փոխանակման թուրք-ամերիկյան ասոցիացիա, ԱՄՆ-ի թուրք 
կանանց փգա, «Թյուրքօջախը» միություն, Ստամբուփ տեխնիկական 
համալսարանի շրջանավարտների միություն և այլն)3 : Կառույցի ղեկա-
վարն է Նուրթեն Ուրալը: ATAA-ն 1989-ից հրատարակում է «Թըրքիշ 
Թայմս» անգլալեզու թերթը, որ ունի նաև էլեկտրոնային կայքէջ' 
www.turkishtimes.com: Հայոց ցևասպանության տարեփցի օրերին կա-
ռույցն ԱՍՆ-ի խոշոր քաղաքներում կազմակերպում է հակահայ հա-
վաքներ: 

Թուրքական մյուս խոշոր համաամերիկյան կառույցը FTAA 
Թուրք-ամերիկյան կազմակերպությունների համադաշնությունն է: Ղե-
կավարն է Աթիլա Փաքը: FTAA-ն ձևավորվել է 1956-ին: Իր մեջ ներա-
ռում է 37 կազմակերպություններ, որոնց մեծ մասը մտնում են նաև 
ATAA կազմակերպության կազմի մեջ4: 1991-ին FTAA կազմակերպութ-
յան նախաձեռնությամբ հիմնվեց Համաշխարհային թուրքական կոնգ-
րես կառույցը, որի նպատակն է մեկ դաշինքի մեջ միավորել Թուրքիայի 
դուրս գործող թուրքական համայնքային կազմակերպությունները: Ներ-
կայումս Համաշխարհային թուրքական կոնգրեսի գործունեությունը գե-
րազանցապես սահմանափակվում է քարոզչական բնույթի էլեկտրոնա-
յին տևեկագրերի ւոարածմւսմբ: 

Նշված երկու կազմակերպություններից բացի ԱՍՆ-ում գործում 
են Թուրքական հետազոտությունների ինստիտուտ (ITS), Թուրք-ամե-
րիկյան գիտաշխատողների միություն (ATAS), Թուրք-ամերիկյան իսլա-
մական միություն (TAIF), Ամերիկա-թուրքական խորհուրդ (АТС), Թուր-
քիայի ամերիկացի բարեկամներ (AFAT) և այլ կառույցներ5: 

Թե՛ ATAA-ի և թե' FTAA-ի անդամ է ԱՍՆ խոշորագույն ադրբե-
ջանական կառույցը՝ «ԱՍՆ-ի ադրբեջանական համայնք» ( A S A -
Azerbaijan Society o f America) կազմակերպությունը: Այն հիմնադրվել է 
1957թ-ին Նյու Ջեր սի նահանգում մուսաֆաթական Ադրբեջանի հիմնա-
դիր ե աոաջին վարչապետ Սնմեդ էմին Ռասուլզադեի կողմից, որը 
տվյալ ժամանակաշրջանում բնակվել է ԱՍՆ-ում: Ներկայումս կառույ-
ցի ղեկավարն է Թոմրիս Ազերին, կենտրոնակայանը Նյու Տորք քաղա-
քում է: ATAA-ն յուրաքանչյուր տարի անց է կացնում խորհրդաժողով և 
2004-ից սկսած դրանց ընթացքում մեկ օր նվիրվում է Ադրբեջանին6: 
Մյուս ադրբեջանական կառույցներից նշենք «ԱՍՆ-Ադրբեջւսն 
աոևտրրային պալատ», «ԱՍՆ-Ադրբեջւսն կրթական ե մշակութային 
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հիմնադրամ», «Ադրբեջանի հրեաների միություն», «Ադրբեջան-ԱՄՆ 
մշակութային միություն», «Ադրբեջանական տուն», «Ադրբեջանական 
մշակութային միություն», «ԱՍՆ-Ադրբեջան բարեկամության միութ-
յուն», «Սուղամ» կառույցները և այլն: Ընդ որում, 2002թ-ից, ինչ հիմնվեց 
«Արտերկրում բնակվող ադրբեջանցիների հետ աշխատանքային պե-
տական կոմիտե» կաոույցը, ԱՄՆ-ում բացվել է ադրբեջանական վեց 
հասարակական կազմակերպություն, մինչդեո Ադրբեջանի անկախւս-
ցումից մինչև 2002-ը՝ հինգ7: Սա ևս վկայում է ադրբեջանական հա-
մայնքները կազմակերպելու ուղղությամբ պետական նպատակային 
ծրագրի աոկայության մասին: Նախորդ տարի սկսվել է «ԱՄՆ-ի ադրբե-
ջանական կազմակերպությունների համագումարի» հիմնադրման աշ-
խատանքները, որն իր մեջ է միավորելու ԱՍՆ բոլոր ադրբեջանական 
կազմակերպությունները: Նոր կաոույցի կենտրոնակայանը գործելու է 
Վաշինգտոնում: 

Թուրքական, ինչպես նաև ադրբեջանական կառույցները «միա-
համուռ» ջանքերով ձգտում են խորացնել գործընկերությունը ԱՍՆ 
հրեական հաստատությունների հետ: Նազիմ Իբրահիմովը նշել է, որ 
«Ադրբեջանական և հրեական կառույցների միջև սերտ գործակցությու-
նը համահունչ է Ադրբեջանի պետական շահերին»8: Նախորդ տարվա 
մայիսին Իբրահիմովը մասնակցել է «ԱՍՆ Հրեական կոմիտե» կազմա-
կերպության հարյուրամյակին նվիրված միջոցառումներին, որին ներկա 
է գտնվել նաև ԱՍՆ նախագահը, Գերմանիայի կանցլերը, Իսրայելի 
վարչապետը: Վերջին ամիսներին, Կոնգրեսում Հայոց Եղեռնի օրինագ-
ծի ներկայացուցմից հետո, Թուրքիան պարբերաբար բնույթ է հաղորդել 
այս ոլորտում ԱՍՆ հրեական կառույցների հետ շփումներին: Պետք է 
նաև նշել, որ ԱՍՆ ոչ բոլոր հրեական միություններն են, որ պատրաստ 
են սատարել ցևասպանության հարցում թուրքական կողմին: 

Նորագույն իրողություն է թուրքական և ադրբեջանական կառույց-
ների համատև գործունեությունը կամ «սերտաճումը»: Ադրբեջանական 
վերոնշյալ պետական կոմիտեի ղեկավար Նազիմ Իբրահիմովն ասել է, 
թե «հայկական լոբբինգի աշխատանքին հակադրվելու միակ ուղին 
ադրբեջանական և թուրքական «սփյոտքի» միասնականացումն է»9 : 

Սարտ ամսին Բաքվում ընթացավ ադրբեջանական և թուրքական 
համայնքային կազմակերպությունների ֆորում, որին մասնակցում էին 
«ԱՍՆ ադրբեջանական համայնքի», ATAA-ի և FTAA-ի ղեկավարները: 
Թոմրիս Ազերին իր խոսքում մասնավորապես նշել էր. «Ադրբեջանական 
և թուրքական համայնքների այս ֆորումը կարևոր դերակատարում է ու-
նենալու Ադրբեջանի դեմ հայկական ագրեսիայի մասին աշխարհին իս-
կությունը փոխանցելու և Թուրքիայի դեմ անհիմն պնդումների վերաբեր-
յալ» : Գիտաժողովից հետո մեկնելով Թուրքիա A T A A ղեկավար էրջյու-
մեն Քըսըչը հայտարարել էր, թե Ադրրեջանը վերջին տարինէքիին առավել 
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նպատակաուդդված է աշխատում սեփական գաղթօջախների կազմա-
կերպման ուղղությամբ, քան Թուրքիան: 

ԱՄՆ-ում թուրքական կողմի լոբբիստական գործունեության 
կարևորագույն բաղկացուցիչն է նաև ԱՍՆ-ում գործող վարձու լոբբիսա-
կան կառույցների հետ պարբերական բնույթ ստացած աշխատանքը: 
«Քանի որ ԱՄՆ-ում թուրքերի թիվը բավարար չէ Թուրքիայի օգտին լոբ-
բիստական աշխատանք կատարելու համար ... լոբբիստական աշխա-
տանքները պատվիրվում են ԱՍՆ լոբբիստական կազակերպություննե-
րին», նշում է թուրք հետազոտողը10: Վերջիններիս առջև դրված հիմնա-
կան «առաջադրանքների» թվում են Թուրքիայի շահերի պաշտպանութ-
յունը ԱՍՆ Կոնգրեսում (հակազդումը հայկական, հունական կոնգրեսա-
կան հանձնախմբերին), ռազմական, տնտեսական աշխարհաքաղաքա-
կան հարցերում հնարավոր աջակցությունը Անկարային: Թուրքական 
գանձարանի հաշվին վարձված լոբբիստական կառույցների ցանկում են 
«Հիլ Օնդ Նոյթոն», «Ինթերնեյշընըլ ըդվայզերս», «Լիվինգստոն Գրուփ» 
և այլն: 2005-ին հայտնի դարձավ, որ 1989-ին Թուրքիան Կոնգրեսի ան-
դամ Բոբ Դոուլի առաջ քաշած Հայոց ցևասպանության օրինագծին հա-
կազդելու համար օգտնվել էր «Ֆիլիպ Մորիս» ծխախոտ արտադրող ըն-
կերության լոբբիստական ծառայություններից: 

Թուրքական և ադրբեջանական լոբբինգի թեման արդիական է 
նաև ԵՄ երկրների, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի պարագաներում: Գրե-
թե միանշանակ կարելի է կանխատեսել, որ առաջիկա տարիների 
կտրվածքով այն լուրջ գործոն կարող է դառնալ և ՀՀ ինչպես նաև 
սփյուռքի անվտանգության առումներով մարտահրավեր է հանդիսա-
նում: 

H A Y K A R A M N A H A P E T Y A N 
( P T C A ) 

ACTIVITIES OF THE ՍՏ ՚Տ TURKISH AND AZERBAIJANI 
ORGANIZATIONS 

In terms of Armenian Genocide Resolution is being circulated in the 
US Congress the Turkish as well as Azerbaijani Diaspora organization extern 
more efforts and conduct more undertakings. Thus, the issue of the US 
Turkish and Azeri societies gets more urgency for the Armenian side. 

The Turkish non-govemmental organizations of the US are united 
mainly in two greater structures: ATAA (Assambley of Turkish American 
Associations) and FTAA (Federation of Turkish American- Associations). 
Similar of "umbrella" organization uniting the US Azerbaijani NGOs is being 
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created during the current period. Also we can notice the process of 
integration of Turkish and Azeri Diasporas, some intention to create some 
kind of united anti-Armenian front. Turkish side largely uses the practice of 
hiring lobbying private organizations, such as "Hill and Knowlton", 
"International Advisers", "Livingston group", etc. 
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ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ ՆԱԶԵԼԻ 
(ԱԻ) 

ԻՐԱՆՈՒՄ ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

(XIX ԴԱՐԻ ՎԵՐՋ - XX ԴԱՐԻ ՍԿԻԶԲ) 

XIX դարի վերջին ե X X դարի սկգբին Իրանում երկաթուղային շի-
նարարության հարցի նկատմամբ Մեծ Բրիտանիայի ե Ցարական Ռու-
սաստանի վարած քաղաքականությունը- կարելի է գնահատել որպես 
«փոխհամաձայնեցված», չնայած այն իրողությանը, որ նշված ժամա-
նակահատվածում Մերձավոր ԱրևեԱշում այդ երկու տերությունների 
միջև աոկա էին տնտեսական, քաղաքական, ռազմավարական շահերի 
սկզբունքային ու խորը հակասություններ: 

XIX դարի 70-80-սսկան թթ. շահական կառավարությունը ռուս և 
անգլիացի ձեռնարկատերերին Իրանում երկաթուղային շինարարութ-
յուն իրականացնելու մենաշնորհային իրավունքներ էր ընձեռել՛: Անգ-
լիայից տնտեսապես ավելի թույլ զարգացած Ռուսաստանը, որի երկա-
թուղային շինարարությունն իր երկրում իրականացվում էր հիմնակա-
նում ֆրանսիական կապիտալի միջոցներով, պատրաստ չէր մրցակցութ-
յան մեջ մտնելու վերջինիս հետ՝ Իրանում երկաթոպային ճանապարհ-
ներ կառուցելու հարցում՝ առավել ևս Ռուսաստանում մտավախություն 
կար, որ երկաթոպային գծերի առկայության դեպքում իրենք կկորցնեն 
մենաշնորհային դիրքերը հյուսիսային Իրանի շուկաներում2: Մինչդեռ 
երկաթուղային շինարարության քաղաքականությունից էր կախված ոչ 
միայն Ռուսաստանի մերձավորարևեւյան ամբողջ քաղաքականության 
ընթացքն ու ապագան, այլև ընդհանրապես Ռուսաստանի միջպետա-
կան հարաբերությունները Գերմանիայի և Անգլիայի հետ, որոնց համար 
տվյալ հարցն այդ ժամանակահատվածում ուներ առաջնային կարևո-
րություն3: 

Ռուսական իշխող շրջանակների վաղեմի ծրագիրը՝ Կասպից ծո-
վից մինչև Պարսից ծոց «Անդրպարսկական» երկաթուղու միջոցով մո-
տենալու Հնդկական օվկիանոսի ափերին առժամանակ հետաձգվեց 
ռուսական կառավարության կողմից՝ 1890թ. փետրվարի 4-ին գումար-
ված «հատուկ խորհրդակցության» կողմից կայացրած որոշմամբ: Նույն 
թվականի նոյեմբերի 12-ին Ռուսաստանի և Իրանի միջև կնքվեց համա-
ձայանագիր, ըստ որի վերջինս պարտավորվում էր տաս տարի ժամկե-
տով Իրանում չկառուցել և այլ ընկերությունների ու մասնավոր անձանց 
չտրամադրել մենաշնորհային իրավունքներ՝ երկաթոպային ճանա-
պարհներ համար4: 1900թ. նշված պայմանագիրը երկարաձգվեց ևս տաս 
տարով5: Ինչ վերաբերում է Մեծ Բրիտանիայի դիրքորոշմանն այս հար-
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ցում, ապա բրիտանական կողմը գտնում էր, որ հյուսիսից դեպի երկրի 
կենտրոնական և հարավային շրջաններ կառուցվող յուրաքանչյուր եր-
կաթուղային գիծ լուրջ վտանգ է բրիտանական առևտրատնտեսական, 
ռազմավարական շահերին: Մինչդեռ Ռուսաստանը, Իրանի տարածքն 
օգտագործելով, երկաթուղային ճանապարհներով կարող էր մոտենալ ոչ 
միայն Պարսից ծոցին, այլև Հնդկական օվկիանոսի ավազանին, որտեղ 
Բրիտանիան կենսական շահեր ուներ6: Փաստորեն, այս պարագայում 
Ռուսաստանի կողմից իրականացվող քաղաքականությունն Իրանում 
երկաթուղային արգելքի վերաբերյալ ընդունելի էր նաև բրիտանական 
դիվանագիտության կողմից: 

Իրենց ձեռքում կենտրոնացնելով Իրանում հնարավոր երկաթուղա-
յին շինարարություն իրականացնելու ողջ գործընթացը՜ այդ երկու տե-
րությունները փորձում էին խոչընդոտել նաև մյուս եվրոպական պետութ-
յունների կողմից Իրանին առաջարկվող երկաթոպային ծրագրերը: Քա-
ղաքական կենսունակությունը վաղուց կորցրած ղաջարական կառավա-
րությունն իր հերթին թույլ և անհաջող փորձեր էր անում՝ երկրի երկաթու-
ղային շինարարության բնագավառ նոր ներդրումներ ներգրավելու ուղ-
ղությամբ7, սակայն, այդ ջանքերը ևս որևէ շոշափելի արդյունք չտվեցին: 

XIX դարի վերջին և X X դարի սկգբին Գերմանիայի կողմից առա-
ջարկվող Բաղդադի երկաթուղու կառուցման նախագիծը, որը պետք է ի-
րականացներ Գերմանիայի տնտեսական և քաղաքական ներթափան-
ցումը Փոքր Ասիա, Միջագետք, իսկ ապա նաև Իրան, Պարսից ծոցի ա-
վազան, Արաբական թերակղզի և Հնդկական օվկիանոս, Ռուսաստանի 
և Անգլիայի համար ստեղծեց Մերձավոր և Միջին Արևելքում ռազմավա-
րական, տնտեսական և քաղաքական բնույթի լուրջ սպառնալիք : Բաղ-
դադի երկաթուղու կառուցմամբ Գերմանիան մեծ ազդեցություն ձեոք 
կբերեր նաև Սև ծովի ավազանում՝ հսկողություն սահմանելով Բոսֆոր, 
Դարդանել նեղուցների նկատմամբ՝ վերածելով այն ռազմավարական 
հենակետի՝ Ռուսաստանի հարավային սահմանների մոտ: Արդյունքում 
առավել դյուրին կդառնար գերմանական ներթափանցումը հյուսիսային 
Իրանի շուկաներ, որտեղ ռուս վաճառականները մենաշնորհային կար-
գավիճակ ունեին: Գերմանիան ևս կվերահսկեր տարածաշրջանի հա-
րուստ հումքային ռեսուրսները և ընդարձակ շուկաները՝ սպառնալիքի 
տակ դնելով իր քաղաքական և տնտեսական մրցակից հակառակորդնե-
րի կենսական շահերը : 

Եթե մինչև X X դարի սկգբը պայքարը Պարսից ծոցի ավազանում 
գերիշխանություն ձեռք բերելու համար ընթանում էր հիմնականում Սեծ 
Բրիտանիայի և Ռուսաստանի միջև, ապա գերմանացի մենաշնորհատե-
րերի կողմից՝ թուրքական կառավարությունից վերոհիշյալ երկաթուղու 
կառուցման համար մենաշնորհ ստանալուց հետո, Գերմանիան նույն-
պես սկսեց մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերել Ծոցի նկատմամբ, մանա-
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վանդ որ ծրագրվում էր Քուվեյթը դարձնել նախագծվող երկաթուղու 
վերջնական կետ՛0: 

Գերմանիայի օրեցօր մեծացող ազդեցությունը Իրանում, ինչպես 
նաև Բաղդադի երկաթուղու շուրջ ընթացող դիվանագիտական պայքարը 
հանդիսացան այն կարևորագույն պատճառները, որոնց հետևանքով 
1907թ. օգոստոսի 31-ին կնքվեց անգլո-ոուսական համաձայնագիրը' Ի-
րանն ազդեցության ոլորտների բաժանելու վերաբերյալ": Այսուհետև Ի-
րանում երկաթուղային շինարարության իրականացման գործում հիմ-
նական պայքարն ընթանալու Էր Ռուսաստանի և Գերմանիայի միջև: 

1907-1910 թթ. ընթացքում Գերմանիայի և Ռուսաստանի հարաբե-
րությունները բավականին սառն Էին: Սակայն Բալկաններում վերջինիս 
ունեցած անհաջողություններից հետո գերմանամետ շրջանակաների 
ուժգին ճնշման ներքո ռուսական կառավարությունը 1911թ. վերսկսեց 
դեռևս 1907թ. ընդհատված բանակցությունները Գերմանիայի հետ' 
պարսկական հարցերի վերաբերյալ12: Նախապես Պոտսդամում կայա-
ցած բանակցությունների արդյունքում Ս-Պետերբուրգում 1911թ. օգոս-
տոսի 19-ին կնքվեց ռուս-գերմանական համաձայնագիր՝ Իրանի վերա-
բերյալ13: Համաձայնագրով Գերմանաիան ճանաչում Էր Ռուսաստանի 
հատուկ շահերը և հետաքրքրություններն Իրանում, իսկ Գերմանիան, 
համաձայն պայմանավորվածության, այդ երկրռւմ պարտավորվում Էր 
հետապնդել միայն առևտրատնտեսական շահեր: Վերջինս պարտա-
վորվում Էր շահական կառավարությունից ձեռք չբերել երկաթուղային և 
այլ տեսակի մենաշնորհներ՝ ռուսական ազդեցության ոլորտում, իսկ 
Ռուսաստանը, որոշակի զիջումների գնալով՝ իր հերթին պարտավորվում 
Էր չհակազդել Բաղդադի երկաթոպու շինարարության ընթացքին: Նաև 
համաձայնություն Էր տալիս կառուցել Թեհրան-Խանեկին գիծը, որն ի 
դեպ, շահարկումների առարկա Էր դեռևս 1902թ.14: Նախատեսվում Էր, որ 
այդ գիծը հետագայում միանալու Էր Բաղդադի երկաթոպու հյուսիսային 
հատվածին: Համա ձայնագրում տեղ Էր գտել նաև հատուկ կետ, ըստ որի 
ցարական կառավարության կողմից վերոհիշյալ երկաթգիծ կառուցումից 
հրաժարվելու դեպքում՝ Գերմանիան ինքը շահական կառավարությու-
նից ձեռք կբերեր այդ մենաշնորհը13: 

Նշված համաձայնագիրը կնքելուց հետո ռուսական իշխանութ-
յունները նոր եռանդով վերսկսեցին Անգլիայի հետ համատեղ Իրանում 
անդրիրանական երկաթոպի կառուցելու ծրագրերի շուրջ համաձայ-
նության գալու փորձերը, որի իրականացման դեպքում Բաղդադի երկա-
թուղին կկորցներ իր նշանակությունը տարածաշրջանում: Երկու տե-
րությունների կողմից ստեղծված համատաեղ «Soceite d'Etudes» կազմա-
կերպությունը՝ ֆրանսիական կապիտալի մասնակցությամբ16, պետք Է 
շահական կառավարությունից, յուրաքանչյուրը իր ազդեցության գոտու 
շրջանակներում, ձեռք բհրեր մենաշնորհային իրավունքներ՜ անդրիրա-
նական երկաթգիծ կառուցելու համար17: Ինչ վերաբերում Է չեզոք գո-

94 



տում երկաթուղային շինարարություն իրականացնելուն, ապա Մեծ Բրի-
տանիան ե Ռուսաստանը համատեղ պետք է մենաշնորհային իրա-
վունքներ ստանային իրանական կառավարությունից, որի արդյունքում 
կչեզոքացնեին այդ շրջանում երկաթուղիներ կառուցելու գերմանական 
նախագծերը18: 

Ամփոփելով պետք է նշել, որ չնայած վերոհիշյալ իրողություննե-
րին Մեծ Բրիտանիա, Ռուսաստան և Գերմանիա եռանկյունու քաղաքա-
կան ու տնտեսական շահերի անընդհատ բախման հետևանքով, ուսում-
նասիրվող շրջանում Իրանում այդ երկաթուղային ծրագրերից և ոչ մեկն 
այդպես էլ կյանքի չկոչվեց: 

N A Z E L Y N A V A S A R D Y A N 
( IOS) 

ON THE ISSUE OF THE RAILWAY CONSTRUCTION IN 
IRAN 

(LATE 19TH AND EARLY 20TH CENTURY) 

In the late 19th and in the early 20th century Germany proposed 
Bagdad railway construction project that might realize Germany's economic 
and political spread to the Near and Middle East. 

The Bagdad railway project's realization made strategic, economic and 
political threat for Russia and Great Britain. That's why in the researching 
period the Great Britain's and Russia's policy on railway building issue in 
Iran can be evaluated as "cooperative" in spite of economic, political and 
strategic principle and deep contradictions between the following two states 
in the Middle East. 

As a result of continuous economic and political interest's clashes 
between Russia, the Great Britain and Germany ncjne of the railway building 
projects have been realized in Iran. 
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ՉԱՎԻԿՑԱՆ ՊԵՏՐՈՍ 
(ԵՊՀ) 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

Թոտքիայում 2007 թ.-ի ապրիլ-մայիս ամիսներին իրականացած 
նախագահական ընարությունների քվերակության առաջին փուլը ընդ-
դիմադիր ժալովրդա-հանրսւպետական կուսակցության (ԺՀԿ) դիմումի 
համաձայն անվավեր ճանաչվեց ՍԴ-ի կողմից՛: Այս որոշմանը նախոր-
դեցին հակակառավարական ցույցեր Անկարայում և Ստւսմբուլում2 և 
հատկապես գլխավոր սպայակույտի մամլո հաղորդագրությունը՝ քո-
ղարկված սպառնալից ոճով3: 

Սույն հոդվածով վերլուծվում է հանրապետության նախագահի 
դերը թուրքական սահմանադրական համակարգում ըստ 1982թ. սահմա-
նադրության4: Այս սահմանադրությունը ձևավորվել է զինվորական հե-
ղաշրջման արդյունքում, զինվորականների ակտիվ մասնակցությամբ 
ինչպես նախորդ 1961թ. սահմանադրությունը: 1982թ. սահմանադրութ-
յունն ուժեղացնում է թուրքական քաղաքական համակարգ ներթափան-
ցելու զինված ուժերի լծակները ի դեմս ԱԱԽ-իՏ (1982/հ.117-118), որը 
նիստի է հրավիրվում հանրապետության նախագահի գւխավորությամբ: 

Թուրքիայի Հանրապետության (ԹՀ) նախագահը պետության ղե-
կավարն է: Ըստ երկրի սահմանադրության՝ նա խորհրդանշում է ԹՀ-ն 
ու թուրք ժողովրդի միասնականությունը6 և այդ պաշտոնը աշխարհիկ 
պետության խորհրդանիշն է7: Նախագահն ապահովում է սահմանադ-
րության հիմնադրույթների առանց խախտումների իրագործումը և պե-
տական մարմինների ներդաշնակ գործունեությունը: 

Գործադիրի վարույթը իրականացվում է կառավարության և նա-
խագահի կողմից, որի պատասխանատու թևը կառավարությունն է: 
Ընդգծենք, որ սահմանադրությունը գործադիրի վարույթը ուժեղացնելիս 
նախընտրել է ընդլայնել հատկապես հանրապետության նախագահի 
լիազորություն ները8: 

Ի շահ պետության՝ քաղաքացու ազատությունները սահմանա-
փակող 1982թ. Սահմանադրությունը նախագահին ւիազորություններ է 
տալիս՛ օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության ոլորտներում, 
որոնք նախորդ սահմանադրության հետ համեմատելիս անհամեմատ 
շատ են: Այստեղ կարևորվում է նախագահի անկողմնակալ դիրքը՝ որ-
պես պետության գլխավորի, մեծանում է իշխանության ու ընդդիմության 
միջև ստեղծված հարցերում միջնորդելուլծւսկները, քաղաքական ճգնա-
ժամերում կարգավորիչ դեր խաղալու հնարավորությունները9: 
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Ըստ 1982р. սահմանադրության նախագահն ընտրվում է ԹԱՍ՚Ժ-
ի կողմից' 7 տարի ժամկետով, 40 տարին լրացած պատգամավորներից 
մեկ անգամ ընտրվելու իրավունքով: Որպես թեկնածու կարող է առա-
ջադրվել նաև պատգամավոր չհանդիսացող անձը' ԹԱՍ ՚ժ-ի անդամնե-
րի 1/5-ի առաջարկությամբ: Ընտրվելու դեպքում դադարում է նախագա-
հի կուսակցական կամ ԹԱՍ՜ժ-ի անդամի կարգավիճակը (1982/հ. 101): 

Աոաջին երկու փուլերում պահանջվում է ԹԱՍ՜Ժ ֊ ի անդամների 
ընդհանուր թվի 2/3-ի ձայները (367 ձայն), երրորդ ե չորրորդ փուլերում 
ամենաշատ քվե ստացած 2 թեկածաները հաղթելու համար պետք է ա-
պահովեն ձայների բացարձակ մեծամասնությունը (276 ձայն-
1982/հ. 102): 

Նախագահական ընտրությունների բնականոն ավարտն ապահո-
վելու համար 4 փուլ քվեարկելուց հետո նախագահ չընտրելու դեպքում 
ԹԱՄԺ՜-ը ցրվում է ե նշանակվում է արտահերթ խորհրդարանական 
ընտրություններ: Դ ա թույլ է տալիս խուսափել 1980 թ.-ի զինվորական 
հեղաշրջմանը նախորդած նախագահական ընտրությունների անարդ-
յունավետ գործընթացի կրկնությունից, երբ խորհրդարանի երկու մեծ 
կուսակցությունների (Ժ՜ՀԿ ե Արդարություն կուսակցություն) անհամա-
ձայնության պատճառով հինգ ամիս ձգված քվեարկությունները հան-
գեցրին խորհրդարանի գործունեության անարդյունավետությանը, ներ-
քին քաղաքական անկայունությանը: 

Նախագահը «դե յուրե» վետոյի իրավունք չունենալով հանդերձ օ-
րենքը ՍԴ-ում վիճարկելուց բացի ունի օրենքները հանրաքվեի դնելու ի-
րավունք, որը օրենսդիր իշխանության ոլորտում 1982թ. Սահմանադ-
րությամբ տրված նոր լիազորություն է: Հատկապես ՍԴ-ի նախկին նա-
խագահ և հանրապետության ներկա նախագահ Սեզերը բազմիցս օգտ-
վել է իր այդ իրավունքից: Սեզերը մինչ օրս մերժել է 66 օրենք ե 751 
պաշտոնի նշանակման որոշում, այն դեպքում, երբ Քենան էվրենը մեր-
ժել էր՝ 27, Թուրգութ Օգալը՝ 17, Սյուլեյման Դեմիրեյը 14 օրենքների 
հաստատումը10: 

Գործադիր իշխանության ոլորտում նախագահն ունի իր նախա-
գահությամբ կառավարության նիստ հրավիրելու, թուրքական գինված 
ուժերի օգտագործման հրաման արձակելու, Ազգային անվտանգության 
խորհրդում նիստ հրավիրելու ե նախագահելու, իր նախագահությամբ 
հավաքված կառավարության նիստում արտակարգ իրավիճակ հայտա-
րարելու ե պարետային ժամ մտցնելու, պետական վերահսկողական 
խորհրդի նախագահին ե անդամներին նշանակելու, իր ենթակայութ-
յամբ աշխատող սույն խորհրդին հետաքննություն անցկացնել պատվեր 
տալու, Բարձրագույն ուսումնական խորհրդի անդամներին ե համալսա-
րանի ռեկտորներին նշանակելու լիազորություններ (1982/հ. 104): 

Դատական իշխանության բնագավառում նախագահն է նշանա-
կում Սահմանադրական դատարանի բոլոր անդամներին, Դանըշթայի 
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(Danıştay-վարչւսկան դատարան) անդամների թվի 1/4-ին, գլխավոր դա-
տախազին և տեղակալին, զինվորական վճռաբեկ դատարանի անդամ-
ներին, Դատավորների և դատախազների բարձրագույն խորհրդի ան-
դամներին (1982/հ. 104): 

Սրանցից բացի սահմանադրությամբ ե հատուկ օրենքներով սահ-
մանված էիազորությունների հիման վրա առաջարկված թեկնածուներից 
ընտրում և նշանակում Է (1982/հ.104) Ռադիոյի ե հեռուստատեսության 
բարձրագույն խորհրդի անդամներին, Աթաթյուրքի անվան մշակույթի, 
լեզվի և պատմության բարձրագույն խորհրդի անդամներին, Մշակույթի 
արժեքների և բնական ռեսուրսների պահպանման բարձրագույն խորհր-
դի անդամներին": Ուշադրության Է արժանի նախագահի ՍԴ-ի՝ բոլոր 
անդամներին նշանակելու հանգամանքը վերջին զարգացումների հա-
մատեքստում: ժ՜ՀԿ-ն դիմումից հետո 7:2-ի հարաբերությամբ ՍԴ-ի կող-
մից քվեարկության անվավեր ճանաչումը մեկնաբանվեց որպես իրենց 
նշանակած նախագահին տրված տուրք, իսկ ՍԴ-ը նման քննադատութ-
յուններին արձագանքեց քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդ-
վածով սպառնալով: 

Հանրապետության նախագահի բոլոր որոշումները, բացի 
միանձնյա ընդունած որոշումներից12 ստորագրվում են վարչապետի և 
համապատասխան նախարարի կողմից, որոնք Էլ հանդիսանում են այդ 
որոշումների պատասխանատուները, այդ թվում և դրանց դատական 
կարգով բողոքարկումների դեպքերում: Հանրապետության նախագահի՝ 
պետական դավաճանության (haute trahison) քննարկում կարող Է սկսվել 
Ազգային ժողովի պատգամավորների ընդհանուր թվի I/3-ի առաջար-
կով, իսկ որոշումն ընդունվել նվազագույնը ձայների 3/4-ով (1982/հ. 105): 
Նախագահի կողմից երկրից բացակայելու, իր պաշտոնական պարտա-
կանությունների կատարման անհնարինության դեպքում նրան փոխա-
րինում Է Ազգային ժ՜ողովի նախագահը: 

1982թ. սահմանադրությամբ նախագահին առընթեր ստեղծված 
երկու նոր մարմիններն են՝ նախագահական ընղհանուր քարտուղա-
րությունը ( Ը Ք ) (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği) (1982/հ.107) և պե-
տական վերահսկողական խորհուրդը ( Պ Վ Խ ) (Devlet Denetleme Kurulu) 
(1982/հ. 108): ԸՔ-ն հիմնվել Է 1983թ.-ին հատուկ օրենքով: Այն բաղկա-
ցած Է քարտուղարական ապարատից, ընդհանուր քարտուղարությունց, 
նախագահական խորհրդից, անվտանգության ե հետախուզական խոր-
հուրդներից, նախագահի հատուկ ատյանից և պետական վերահսկողա-
կան խորհրդի տնօրինությունից: 

Պ Վ Խ և դատական մարմիններից իրավասու Է կատարել ամեն 
տեսակի հետազոտություններ բոլոր պետական հաստատություններում, 
բացի զինված ուժերից, այն հաստատություներում, որոնց բաժնետիրա-
կան կապիտալի 51% ե ավելին պատկանում Է պետությանը, արհմիութ-
յուններում, բարեգործական միություններում13, ինչը կարելի Է շեղում 
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համարել խորհրդարանական ժողովրդավարության սկզբունքից, երբ 
գործադիրի ոչ պատասխանատու թևի, այսինքն' հանրապետության 
նախագահի հրահանգով որևէ նախարարությանը ենթակա կառույցում 
կարելի է հետազոտություն և հետաքննություն անցկացնել ու հետազո-
տության վերջնական զեկույցը ներկայացնել կառավարությանը այն 
նկատառումներով, որ դրանում նշված միջոցառումները 45 օրվա ընթաց-
քում իրականացվեն14: 

Թուրքական երրորդ հանրապետության նախագահներից աոաջի-
նը՝ Քենան էվրենը, զինվորական էր, նրան հաջորդած նախագահներ 
Թուրգութ Օզսղը ու Սյուլեյման Դեմիրելը և' մասնավոր հատվածում և' 
որպես պետպաշտոնյա ունեին աշխատանքային փորձ, իսկ գործող նա-
խագահ Ահմեդ Նեջդեթ Սեզերը ՍԴ-ի նախկին նախագահն է: Թուրքիա-
յում մինչ օրս ընտրված հանրապետության տաս նախագահներից վեցը 
նախկին զինվորականներ էին: 

Վերջին զարգացումների արդյունքում Թուրքիայում բարձրացել 
Է1Տ ժողովրդի կողմից հանրապետության նախագահի ուղղակի ընտրութ-
յան հավանականությունը: Նշենք, որ նախագահական համակարգին 
անցնելու պահանջին 6,որն օրակարգ էր բերվել դեռևս նախագահներ 0 -
զալի և Դեմիրելի օրոք, մինչ օրս դեմ են արտահայտվում թուրք քաղա-
քագետների և իրավագետների մեծամասնությունը՝ թուրքական պե-
տության բարօրությանը, խորհրդարանական համակարգին վնասելու, 
բազմաէթնիկ հասարակությունը բևեռացնելու, անջատողական հակում-
ներ քաջալերելու, անհատական վարչակարգի պատճառ դառնալու, դե-
մոկրատական վարչակարգին վնասելու պատճառաբանություններով'7: 

Այսպիսով, Թուրքիայում սույն զարգացումները կարող են հան-
գեցնել ինչպես սահմանադրական լուրջ փոփոխությունների, այնպես էլ 
1980թ. սեպտեմբերի 12-ից հետո ԱԱԽ-ի ուղղակի միջամտությամբ ըն-
դունված 1982թ. սահմանադրությունը նորով փոխարինելուն: 

P E T R O S C H A V I K Y A N 
( Y S U ) 

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC IN THE TURKISH 
CONSTITUTIONAL SYSTEM 

This article entliled deals with the presidential rights in the context of 
the last constitution adopted in 1982. The work shows the changes made in 
the presidential rights and the last constitution of 1982 which bestows too 
many rights that are beyond rational parliamentarianism. 
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After the 1980s, the discussion concerning the presidential system is a 
part of the Turkish political agenda. These discussions become more intense 
following the tenure of presidents Ozal and Demirel and also nowadays 
when Sezer's presidency comes to an end. 

During the republican era, 10 presidents were chosen by the 
Parliament and 6 of them were former military servicemen, this demonstrates 
the direct connection of the politico-military system by means of president. 
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ՊԵՏՐՈՍՑԱՆ ԱՆՆԱ 
(ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ) 

ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ 
ՍՊԱՌԱԶԻՆՈՒԹՅԱՆ 

ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության 
արտաքին քաղաքականության առաջնային խնդիրներից է համարվում 
Դարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը: 1994 թ. մայիսին հաս-
տատված զինադադարից առ այսօր շարունակվում են հակամարտության 
խաղաղ կարգավորմանն ուղղված ջանքերը: Բաքուն ձգտում է Դարա-
բաղյան հակամարտությունը լուծել խաղաղ ճանապարհով՝ միաժամա-
նակ չբացառելով հակամարտության լուծման ռազմական տարբերակը: 
Ադրբեջանի ոազմատենչ հայտարարությունների հիմքում ընկած են Ադր-
բեջանի զինված ուժերի սպառազինության և մարտունակության վերա-
բերյալ պնդումները, ուստի անհրաժեշտ ենք համարում անդրադառնալ 
Ադրբեջանի զինված ուժերի կառուցվածքին և բանակի կազմավորման օ-
րից սպառազինության ու մարտունակության բարձրացմանն ուղղված մի-
ջոցառումների լուսաբանմանը, որը կօգնի ճիշտ գնահատել Ադրբեջանի 
ոազմատենչ հայտարարությունները և դրանցից բխող հետևանքները: 
Մանավանդ, Աղրբեջանում այն մտայնությունն է իշխում, որ հնարավոր 
ռազմական գործողություններն ավարտվելու են Ադրբեջանի հաղթանա-
կով: Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում մասնավորապես աս-
վում է. «Զինադադարը չխախտելը Ադրբեջանի ամենամեծ զիջումն է Հա-
յաստանին: Հայաստանի տնտեսությունը գտնվում է կաթվածահար վի-
ճակում: Հայաստանի ընթացիկ տարվա ընդհանուր բյուջեն, ըստ պաշտո-
նական աղբյուրների, 670 մլն. դոլար է, որը գրեթե համարժեք է Ադրբեջա-
նի ռազմական ծախսերին: Եթե պատերազմ սկսվի, Հայաստանն այս 
բյուջեով պատերազմը շահելու ուժ չի ունենա»': 

Ադրբեջանի այս հայտարարությունները հիմնավորվում են երկու 
գործոնով, տարածաշրջանային տնտեսական նախագծերում Ադրբեջա-
նի ներգրավվածությամբ և ռազմական ծախսերի անընդհատ աճով: Տա-
րածաշրջանում Ադրբեջանի առաջնության ամրապնդմանն են միտված 
արդեն շահագործվող Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհսւն նավթամուղը, ինչպես 
նաև ապագայում Բաքու-Թբիլիսի-Ախալքալաք-Կարս երկաթգծի ե Բա-
քու-Թբիլիսի-էրգրում գազամուղի նախագծերի իրագործումը2: Այս նա-
խագծերի իրագործումը օբյեկտիվորեն նպաստում է Ադրբեջանի ռազ-
մական ծախսերի ավելացմանը. 1994 թ. մայիսին զինադադարի հաս-
տատումից աո այսօր Ադրբեջանի ռազմական ծախսերի ավելացումը 
կրում է շարունակական բնույթ: Պաշտոնական տվյալների համաձայն՝ 
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1997 թ. Ադրբեջանը իր ռազմական ծախսերի համար տրամադրել էր 74 
մլն. դոլար կամ պետական բյուջեի 10%-ը: Այս ցուցանիշը անընդհատ 
աճելէ՝ 2001 թ. կազմելով 112 մլն. դոլար կամ պետական բյուջեի 13%-ը: 
2006 p. Ադրբեջանի ռազմական ծախսերը հասնում են 650 մլն. դոլարի, 
իսկ 2007 թ. նախատեսվում է ռազմական ֆինանսավորումը հասցնել 1 
մլրդ. դոլարի, որը համարժեք կփնի Հայաստանի պետական բյուջեին: 

Ռազմական ծախսերի նման աճը միտված է Ադրբեջանի զինված 
ուժերի սպառազինմանը ե արդիականացմանը: Ադրբեջանի սպառազի-
նության ակունքները պետք է փնտրել 1990-ականներին, երբ Ադրբեջա-
նը նախկին ԽՍՀՄ-ից ստացավ զենքի ու զինամթերքի հարուստ ժառան-
գություն, որով էլ հիմք դրեց իր հետագա սպառազինմանը: Չնայած 1992 
թ. Տաշքենդյան համաձայնությունների ստորագրմամբ ե Եվրոպայում 
սովորական սպառազինությունների պայմանագրին միանալու փաս-
տին, նախկին ԽՍՀՄ-ի զենքի, ռազմսւտեխնիկայի ե սպառազինություն-
ների մեծ մասը բաժին ընկավ Ադրբեջանին, ավելին, քան Հայաստանի-
նը, վրաստանինը և Լեռնային Ղարաբադինը միասին վերցրած3: 

1990-ականներին շարունակվող հայ-ադրբեջանական ռազմական 
գործողությունների պայմաններում էլ սկսվեց Ադրբեջանի սպառազի-
նության ավելացումը: Արդեն 1993 թ. Ադրբեջանն ուներ ավելի շատ 
ռազմատեխնիկա, քան նախատեսված էր Եվրոպայում սովորական 
սպառազինությունների պայմանագրով4: Մինչև 1994 թ. զինադադարը 
Ադրբեջանը, նորանոր ռազմատեխնիկա կիրառելով, ցանկանում էր 
հաղթանակած դուրս գալ պատերազմից: Սակայն, պատերազմը տանուլ 
տալուց հետո Ադրբեջանը սկսում է ավեփ շատ միջոցներ տրամադրել իր 
բանակի սպառազինմանը և արդիականացմանը՝ նպատակ ունենալով 
տարածաշրջանում առաջնային դիրք գրավել: Ադրբեջանի սպառազի-
նությունը իրականացվում է նավթային եկամուտների հաշվին այլ երկր-
ներից զենքի ու զինամթերքի գնմամբ և արտաքին ռազմական ու ֆինան-
սական օգնությամբ: 

Ադրբեջանը զենք ու զինամթերք է ներմուծում Թուրքիայից, Ուկ-
րաինայից, Բուլղարիայից, Ալովակիայից, Ղազախստանից, նաև Հայաս-
տանի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանից և այլ երկրներից: 
1992 թ. աո այսօր Ուկրաինան մնում է Ադրբեջանի զենքի ու զինամթերքի 
հիմնական մատակարարը: Ուկրաինայից Ադրբեջան են ներմուծվում 
տանկեր, զրահամեքենաներ, ռազմական ինքնաթիռներ և այլ ռազմական 
սարքավորումներ5: Միայն 1992-1994 թթ. Ուկրաինայից Ադրբեջան են 
ներմուծվել հարյուրավոր տանկեր և զրահամեքենաներ: Ուկրաինան 
զբաղվում է նաև Ադրբեջանի հին տանկերի արդիականացմամբ6: 

Արտերկրից Ադրբեջանին ամենաշատ ռազմական և ֆինանսա-
կան օգնություն տրամադրում են Թուրքիան և ԱՍՆ-ը: Թուրքիան հա-
մարվում է Ադրբեջանի ամենավստահելի ռազմական գործընկերը: 
Թուրքիան Ադրբեջանին ռազմական օգնություն է տրամադրել 1990-ա-
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կաններից ի վեր, ինչպես նաև զբաղվել է Ադրբեջանի զինվորների ու 
սպաների ասուցմամբ և ռազմական համակարգերի արդիականաց-
մամբ: Ընդհանուր աոմամբ Թուրքիայի ռազմական օգնությունն Ադրբե-
ջանին կազմում է 170 մլն. դոլար: 

ԱՍՆ-ը ծախսել է 30 մլն. դոլար Ադրբեջանի ռադիոլոկացիոն հա-
մակարգի արդիականացման, անձնակազմի ուսուցման, նավերի վերա-
նորոգման վրա և վերջերս հայտարարել է, որ ցանկանում է տրամադրել 
135 մլն. դոլար՛ Ադրբեջանի և Ղազախստանի ծովային ուժերը բարե-
լավվելու նպատակով7: Ադրբեջանի զինված ուժերի արդիականացման 
գործում զգափ է նաև Ո-ուսաստանի դերը, որը զբաղվում է Ադրբեջանի 
օդային և հակաօդային համակարգերի արդիականացմամբ: 

Ադրբեջանի (փնված ուժերի կաոուցվածքը 

Ադրբեջանի բանակը ստեղծվել է 1991 թ. հոկտեմբերին նախագա-
հի հրամանագրով: Ադրբեջանի աոաջին պաշտպանության նախարարը 
գեներալ-մայոր Վալեք Բարշաթլին էր, որի օրոք սկսեցին ձևավորվել 
բանակի առաջին կանոնավոր զորամիավորումները: Ներկայումս Ադր-
բեջանի ակտիվ զինված ուժերը մոտավորապես 95000 են, պահեստային 
ուժերը 575000: Հավելյալ Ադրբեջանի ցամաքային զորքերը ունեն 15000 
ավիադեսանտային ուժեր: 2003 թ. տվյալներով ցամաքային ուժերն ու-
նեին 513 զրահամեքենաներ, 500 տանկեր, 410 հրետանային համա-
կարգեր և այլ մանր ու միջին տրամաչափի զինատեսակներ: Ռազմւսօ-
դային ուժերն ունեն 7900 զինծառայող, 172 տարբեր տեսակների ինք-
նաթիռներ, 60 ուղղաթիռներ: 2006-2007 թթ. նախատեսված է օղային ու-
ժերը համալրել 45 ռազմական ինքնաթիռներով և 25 ռազմական ուղղա-
թիռներով: ԱՍՆ-ը իրականացրել է Ադրբեջանի յոթ ռազմական օդանա-
վակայանների արդիականացումը: Հակաօդային ուժերն ունեն մոտ 
3500 զինծառայող: 2006 թ. ԱՍՆ-ը Ադրբեջանի զինված ուժերին ապա-
հովել է ամենավերջին ռադիոլոկացիոն տեխնոլոգիաներով: Նույն տա-
րում էլ հւսյտարարել է Իրանի սահմանի մոտ՝ Լերիկում և Վրաստանի 
սահմանի մոտ' Ադսթաֆայում գտնվող ռադիոլոկացիոն կայանների ար-
դիականացման մասին: Սիւսցյալ աշխատանք է սկսվել երկու ռադիոլո-
կացիոն կայանների վրա, մեկը՝ Ռ-ուսաստան-Ադրբեջան սահմանագ-
ծում, մյուսը՝ Իրան-Ադրբեջան սահմանագծում՝ Կասպիծ ծովի երթևե-
կության մոնիտորինգի համար: Ադրբեջանն ունի նաև հեոահար հրթի-
ռային համակարգեր՝ Ադրբեջանի օդային տարածքը պաշտպանելու 
համար: Ադրբեջանի նավատորմն ունի մոտ 5000 զինծառայող՝ ներառ-
յալ Կասպից ծովի ֆլոտիլիան և ափամերձ պահակախումբը: Ունի 7 
նավթատար նավեր, 7 ակնորսիչ նավեր, 6 դեսանտային ինքնագնաց 
նավեր. 2 դեսանտային ինքնագնաց կատերներ, 1 ռազմանավ և 1 ռազ-
մական կատեր: 2006 թ. ԱՍՆ-ի կառավարությունը նվիրել է գերժամա-
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նւսկսւկից 3 մոտորանավակներ: Այսպիսով՝ վերջին 10-12 տարիների 
ընթացքում Աււրրեջանի սպառազինությունը հասել է այն աստիճանին, 
որ այժմ Ադրբեջսւնն ավեփ շատ զենք ու զինամթերք ունի, քան նախա-
տեսված է Եվրոպայի ռազմական ուժերի միացյալ կոնվենցիայով, որին 
Ադրբեջանը միացել էր 1997 թ. : 

Այժմ Ադրբեջանի բարձրագույն ռազմական հաստատությունները 
նրան հնարավորություն են տափս իր ռազմական ուժերը համալրել ռազ-
մական մասնագետներով8, նաև մասնագետներ պատրաստել այլ երկրների 
համար, մասնավորապես Տաջիկստանի: Ադրբեջանի ռազմական փորձա-
գետ Ազատ Իսազադեի կարծիքով ՝ այժմ Ադրբեջանի բանակը հնարավոր 
պատերազմին շատ ավեփ պատրաստ է, քան Հայաստանի բանակը10: 

Ադրբեջանի նման վարքագիծը չի կարող անտեսվել Հայաստանի 
կողմից, և Հայաստանը ամեն կերպ ձգտելու է սպառազինությունների 
հավասարակշռության, որն էլ հանգեցնելու է Հարավային Կովկասում 
ԽՍՀՍ՚-ի փլուզումից հետո սկսված սպառազինությունների մրցավազքի 
շարունակմանը: Այս մրցավազքը կարող է բացասաբար անդրադառնալ 
տարածաշրջանի երկրների անվտանգության վրա և հանգեցնել անկան-
խասւեսելի հետևանքների: 

A N N A P E T R O S Y A N 
( N A S R A I S E C ) 

THE PROBLEM OF ARMAMENTS AND THE 
MODERNIZATION 

OF THE AZERBAIJAN'S ARMED FORCES 

The 13-year old cease fire agreement over the Nagorno-Karabakh 
conflict forced the involved parties to consider the importance of serious 
modernization policy of their armed forces. It is for security reasons that we 
need to consider the policy of Azerbaijan concerning the modernization of its 
armed forces and its current state of affairs. The article draws our attention to 
the major trends of its modernization policy. 
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ՊՈՂՈՍՅԱՆ ԱՆՆԱ 
(ՍԻ) 

ՆԱՍՐ-ԷԴ-ԴԻՆ ՇԱՀԻ ԱՅՑԸ ԿԱՅՍԵՐԱԿԱՆ 
Q-ԵՐՍԱՆԻԱ 1 873Թ. 

19-րդ դարավերջին Իրանը գտնվում էր Անգլիայից ե Ցարական 
Ռուսաստանից քաղաքական և տնտեսական կախվածության մեջ. հա-
րավում՝ անգլիացիները, հյուսիսում՝ ռուսները Իրանը վերածել էին ի-
րենց ազդեցության գոտիների: Երկիրը փաստորեն կիսագաղութի էր վե-
րածվել: Ուժեղանում էր պետության ապակենտրոնացումը, գնալով 
վւստթւսրանում էր երկրի ֆինանսական վիճակը: Անկասկած այս բոլորը 
նպաստում էր Իրանի տնտեսական ե քաղաքական թուլացմանը: 

Նասր-էդ-Դին շահը երկրի զարգացման և բարեփոխման ճանա-
պարհներ էր փնտրում նաե Եվրոպայում: Եվրոպայի օգնությամբ նա 
երկրռւմ իրականացնում է որոշ բարեփոխումներ՛: 

1873ր Նասր-էդ-Դին շահի' Կայսերական Գերմանիա կատարած 
ւսյցը ոչ միւսյն սկիզբ դրեց Իրանի և Գերմանիայի միջև հարաբերութ-
յունների հաստատմանը, այլ նաև հետագայում քաղաքական նոր զւսր-
գացումերի ձևավորմանը: Գերմանիայի հայտնվելը Իրանում մի կողմից 
կառաջացներ մեծ տերությունների տնտեսական շահերի նոր բախում-
ներ, իսկ մյուս կողմից' Իրանի համար կստեղծեր հենարան «երրորդ 
ուժ»: Իսկ Գերմանիայի համար Իրանը նախ և առաջ նոր շուկա էր սե-
փական ապրանքների համար (Գերմանիան արդեն մեծ ւիորձ ուներ Օս-
մանյան կայսրությունում) և ապա նոր հող էր նախապատրաստում քա-
ղաքական ազդեցության համար: 

1873 թ. ապրիլին Նասր-էդ-Դին շահը մեկնում է Եվրոպա: Ն ա 
ծրագրել էր այցելել Սանկտ Պետերբուրգ, Բեռլին, Բրյոաել և Լոնդոն: 
Սինչև Բեռլին հասնելը, Նասր-էդ-Դին շահը Սանկտ Պետերբուրգ է ու-
ղարկում իր ներկայւսցուցչին' Միրզա Աբդուլ-Ռահիմ Խանին այդ քա-
ղաքում Գերմանիայի դեսպան Հենրի Ռոյսի մոտ' կնքելու գերմանա-ի-
րանական «Բարեկւսմուրյւսն, առևտրի և ծովւսզնացության» վերաբեր-
յալ ււ|այմանագիր, որը հիմնված էր լինելու 1857р. հունիսի 25-ին Իրանի 
և «Մաքսային միության» միջև կնքված «Բարեկամության և առևտրի» 
պայմանագրի2 հիմքի վրա: Պայմանագիրը ստորադրվում է 1873р. մայի-
սի 28-ին: Այն բաղկացած էր 21 հոդվածից, որոնք հնարաւխրություն էին 
տւսլիս ազատ առևտրային մուտքի և նավագնացության իրավունք, Թեհ-
րանում, Թւսվրիզում և Բուշեհրում գերմանական հյուււ|ւստոսուրյուննեո 
բացելու րույլտվություններ և մի շարք առևտրային արտոնություններ : 
Իսկ քաղաքական տեսանկյունից պայմւսնագրի 18-րդ հոդվածը նախա-
տեսում էր Գևրմւսնիայի միջնորդությունն այն դեպքում, եթե Իրանը վե-
ճի մեջ մտներ որևէ երրորդ պետության հետ : 
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Ռայխստագում այդ պայմանագրի վավերացման ժամանակ 
1873р. հունիսի 15-ին, Գերմանիայի կանցլեր Օտտո ֆոն Բիսմարկն իր 
ելույթում ասաց «....Պայմանագիրը ներառում է ոչ միայն առևտրային 
հարաբերություններին վերաբերող կետեր, այլ նաև որոշ նկատառում-
ներ, որոնք վերաբերում են Իրանի՝ օտար երկրների հետ ունեցած կա-
պերին, այժմ և ապագայում....»5: 

1873 թ. մայիսի 31-ին Նասր-էդ-Դին շահը ժամանեց Պոտսդամի 
կայարան, որտեղ նա արժանացավ առանձնակի շքեղ հյուրընկալութ-
յան: Շահին և նրա շքախմբին դիմավորելու էին եկել Կայսր Վիլհելմ 1-ը, 
Բիսմարկը, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ, ինչպես նաև հազարա-
վոր մարդիկ, ովքեր եկեյ էին տեսնելու այդ «ներկայացումը»6' «Թայմսի» 
թղթակիցը նշում է, որ մարդիկ կարծում էին, թե շահը և նրա շքախումբը 
այնքան լավն էին, ինչպես «արաբական գիշերները» : 

Բեոլինում շահի այցը տևում է 9 օր: Նա մասնակցում է Ռայխս-
տագի նիստին, այցելում Արտաքին գործերի նախարարություն, որտեղ և 
Բիսմւսրկի հետ փոխանակում են Սանկտ Պետերբուրգում կնքված «Բա-
րեկամության, առևտրի և ծովագնացության» պայմանագրի տեքստերը8: 

Այնուհետև շահը ուղևորվում է էսսեն, որտեղ նրան դիմավորում է 
գերմանական զինամթերքի խոշոր գործարանի տնօրեն Կրուպպը : Ծա-
նոթանալով գործարանի հետ, շահին ուղղակի ապշեցնում են գործարա-
նի մեծ ծավալները և բազմազան տեսականին1": Թերևս այս այցի նպա-
տակն հենց դա էր՝ շահին ծանոթացնել գերմանական նոր զենքերի տե-
սականու հետ և նոր գնորդ ձեռք բերել, ինչն էլ հաջողությամբ է պսակ-
վում: Q-nh Գերմանիա կատարած խոստումնալից ճանապարհորդությու-
նից՝ շահն ուղևորվում է Բելգիա և Անգլիա": 

1873թ. սկսած Իրանը ոչ միայն փորձում է ուժեղացնել իր դիվա-
նագիտական հարաբերությունները Գերմանիայի հետ, այլ նաև ջանքեր 
է գործադրում գերմանական խորհրդատուներ և մասնագետներ հրավի-
րելու Իրան12: 

Այսպիսով, Նասր-էդ-Դին շահի՝ 1873թ. Գերմանիա կատարած 
այցը կարևորվեց ոչ միայն գերմանա-իրանական հարաբերությունների 
հաստատման առումով, ւսյլ այն հանդիսացավ Իրանը դեպի արդիակա-
նացում տանելու ևս մեկ քայլ: 

A N N A P O G H O S Y A N 
( IOS) 

THE VISIT OF NASR-ED-DIN SHAH TO IMPERIAL 
GERMANY IN 1873 

At the end of the 19,h century Iran became a country that economically 
and politically depended on the Great Powers: namely Russia and England 
that had unlimited power in Iran. The first visit of Nasr-ed-Din Shah to 
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Germany was the one of the important factors of the establishment of the 
German-Iranian relations. 

The penetration of the Middle East fitted perfectly into the German 
national mood of the time. In the German policy a theory was being 
developed, which intended to make Iran Germany's target of economical 
influence first of all. This was exactly that which Germans had accomplished 
in Turkey, and that which they intended to do in Iran. The German-Iranian 
"Treaty of friendship, navigation and commerce" of 1873 with its arbitration 
clause represented a serious effort by Nasr-ed-Din Shah to secure help 
against English and Russian interference. 

Germany slowly, but stably penetrated into Iran not only through 
political privileges such as the 1873 treaty but also, more importantly, 
thought economic advantages. The establishment of Germans in Iran's 
political scene appeared as a serious threat to English and Russian unlimited 
powers, at the time turning into the "third power" for Iran. 
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ՍԱՖԱՐՅԱՆ ՄՆԱՑԱԿԱՆ 
(ԱԻ) 

ՀԱՐԱՎԱՑԻՆ ԿՈՎԿԱՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ 
ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՄԱՍԻՆ 

Նոր պատմության ժամանակահատվածում միջազգային հարա-
բերությունների համակարգում պետությունների անվտանգության վրա 
ազդող հիմնական գործոններից են եղել դրանց ռազմաքաղաքական 
հզորությունը, մշակութային զարզացման ասպեկտները և տնտեսական 
ներուժը: 19-րդ դարի կեսերից սկսած միջազգային հարաբերությունների 
համակարգում միջպետական հարաբերությունների տնտեսական բա-
ղադրիչն աստիճանաբար սկսեց ավեփ մեծ դեր խաղալ, ինչը պայմա-
նավորված էր Բրիտանական կայսերության գաղութային համակարգի 
զարգացման մոդեւի ծավալմամբ: Այս մոդեւը հիմնված էր տնտեսական 
համակարգի զարգացման և գաղութների հետ հարաբերությունների 
արդյունքում առաջացած առևտրական կապիտալի ուժի վրա: Ամբողջ 
20-րդ դարի պատմությունը վկայում է միջազգային հարաբերություննե-
րի անվտանգության համակարգում տնտեսական գործոնի հետզհետե 
գերակա նշանակության հաստատման մասին: 

Չինաստանում 1978թ.-ին Դեն Սյաոպինի կողմից սկսած բարե-
փոխումներով սկզբնավորված գործընթացը, բազմաթիվ միջազգային 
փորձագետների կարծիքով, կարող է հանգեցնել միջազգային հարաբե-
րությունների անվտանգության համակարգի կտրուկ փոփոխությանը, 
կամ, այլ խոսքերով, համաշխարհային հիմնական ուժային կենտրոննե-
րի միջև նոր համակարգի ստեղծմանը: Նշենք, որ այսպիսի հիմնարար 
փոփոխությունները բերում են նաև միջազգային համակարգը ձևավորող 
միավորներում ներքին փոփոխությունների՝ ընդհուպ մինչև հասարակա-
կան-քաղաքական համակագի ձևափոխում: Այսպիսի փոփոխություննե-
րի շարքում հարկավոր է նշել Խ Ս Հ Ս ՚ և Արևելյան Եվրոպայի երկրների 
ներքին պետական համակարգերի կտրուկ փոփոխությունը, որը տեղի 
ունեցավ Սառը պատերազմի ընթացքում Խ Ս Հ Ս գլխավորած կոմունիս-
տական համակարգի երկրների կողմից հիմնականում տնտեսական 
մրցակցությանը չդիմանալու պատճառով, քանի որ ինչպես ռազմաքա-
ղաքական, այնպես էլ գիտատեխնիկական և մշակութային ոլորտներում 
հավասարակշռությունն Արևմտյան քաղաքակրթության հետ հիմնակա-
նում պահպանվում էր: 

Ինչպես նշում է միջազգային հարաբերությունների ամերիկացի 
փորձագետ Ս՜այքլ Սուեյնը « . . .այս գործընթացը մեծ հետաքրքրություն է 
առաջացնում քաղաքական վերլուծության և ծրագրավորման շրջաննե-
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րում: Չինաստանի վերեաԻ հարցում ճշգրիտ մոտեցումների որդեգրումը 
դաոնում է աշխարհի ուժային կետրոնների առաջնակարգ խնդիր: 
Պատմության ընթացքում այսպիսի գլոբալ փոփոխությունները հաճախ 
հանգեցրել են պատերազմների» : 

Միաժամանակ, անհրաժեշտ է նշել, որ ներկայումս ձևավորվող 
միջազգային հարաբերություններում Չինաստանի դերակատարության 
վերաբերյալ գիտական ուսումնասիրությունները բախվում են որոշակի 
բարդությունների, կապված այս երկրի ներկայիս պետական համակար-
գի հւսսարակւսկան-քադաքական և տնտեսական բաղադրիչների ու-
րույն հարաբերակցության վերաբերյալ գիտական տեսանկյունից մշակ-
ված տեսական մոդելների բացակայության հետ: Թերևս միակ բացա-
ռությունը կարելի է համարել ԽՍՀՄգոյության առաջին տասնամյակում 
նոր տնտեսական քաղաքականության (ՆՏԿ) կիրառումը խորհրդային 
իշխանությունների կողմից, որը, ինչպես հայտնի է, կրում էր միայն 
գործնական բնույթ: 

Սովորաբար, համաշխարհային քաղաքագիտական միտքը մաս-
նավոր սեփականության առկայությունը կապում է հայտնի բոլոր հասա-
րակական-քադաքական համակարգերի հետ (միապետություն, օլիգար-
խիա, դեմոկրատիա և այլն) բացառությամբ կոմունիստական հասարա-
կարգի: Չինաստանի դեպքում մենք գործ ունենք տակավին նոր երևույ-
թի հետ, երբ կոմունիստական համակարգը համատեղվել է շուկայական 
տնտեսության հիմնական մեխանիզմների, այն է՝ խոշոր և միջին մաս-
նավոր կապիտալի առկայության հետ: Ամբողջ աշխարհում վերոշա-
րադրյալ գործընթացների նկատմամբ գիտական մոտեցումների ձևավո-
րումը գնտվում է սաղմնային վիճակում, քանզի անգամ Եվրոպական լու-
սավորչության շրջանի ուտուզիստական տեսություններում նման հասա-
րակարգի ստեղծման կանխատեսումներ չէին կատարվել: Չինական 
բարեփոխումների «ճարտարապետ» Դեն Սյաոպինի հռչակավոր 
«Կարևոր չէ կատվի գույնը, կարևորն այն է, որ նա մկներ որսա» արտա-
հայտությունը և «մեկ պետություն, երկու համակարգ» թեզը դարձան օբ-
յեկտիվ իրականություն, որի հարատևության մասին արդեն իսկ շատ 
քչերն են կասկած արտահայտում: 

Քանի որ խորհրդային ժամանակաշրջանում Խ Ս Հ Մ հանրապե-
տություններ ինքնուրույն ուղղակի հարաբերություններ չունեին արտա-
քին աշխարհի հետ, բնականաբար, ներքին քաղաքական հայեցակար-
գային մոտեցումները և գիտական միտքը չէին կարող ձևավորվել որևիցէ 
արտւսքին մեծ թե փոքր պետության հետ հարաբերությունների մշակ-
ման համար: Հայաստանի Հանրապետության անկախությունից ի վեր 
անցած 15 տարիների ընթացքում Հայաստանի գիտական շրջաններում 
դեռևս Չինաստանի նման հզոր պետության վերաբերյալ գիտական մո-
տեցումներ չեն ձևավորվել, այն դեպքում, երբ ամբողջ աշխարհում այս 
տերության վերաբերյալ գիտական վերջին հետազոտությունները կա-
տարվում են արդեն ծրագրւսյին համատեքստում' 20-50 տարիների 
կտրվածքով: Վերջին ժամանակաշրջանի այսպիսի աշխատությունների 
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շարքում հարկավոր է նշել ԱՄՆ Ռազմավարական և միջազգային ու-
սումնասիրությունների կենտրոնի ե Միջազգային տնտեսության ինստի-
տուտի կողմից 2006թ. համատեղ հրատակարված «Չինաստան՝ հաշ-
վեկշիռը: Ի՞նչ պետք է իմանալ նորահայտ գերտերության մասին»2 և 
Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի Հեռավոր Արևելքի և 
տնտեսական ռամավարությունների ինստիտուտների կողմից հրատա-
րակված «Չինաստան-Ռուսաստան՝ 20Տ0: Համատեղ զարգացման 
ռազմավարություն»3 աշխատությունները: 

Դաոնալով աշխարհի երկրորդ գերտերություն Չինաստանը բնա-
կանաբար իր ուրույն մոտեցումները կձևավորի աշխարհի գրեթե բոլոր 
տարածաշրջանների նկատմամբ՝ ցանկություն ունենալով իրագործելու 
իր պետական շահերից բխող քաղաքական և տնտեսական գործու-
նեությունը: Քանի որ Հարավային Կովկասում արդեն իսկ առկա են աշ-
խարհի հիմնական ուժային կետրոնների՝ ԱՄՆ, ԵՄ և Ռուսաստանի 
վառ արտահայտված աշխարհաքաղաքական շահերը, հետևաբար շատ 
մոտ ապագայում Չինաստանը վերածվելով գերտերության նմանապես 
փորձելու է իր շահերը հետապնդել այս տարածաշրջանում: Հետևաբար, 
Հայաստանի ինչպես գիտական շրջանները, այնպես էլ պետական, հա-
սարակական-քաղաքական և ձեոնարկատիրական ուժերն արդեն ներ-
կայումս պետք է ունենան հստակ պատկերացումներ Հարավային Կով-
կասի և կոնկրետ Հայաստանի նկատմամբ Չինաստանի արտաքին քա-
ղաքականությունը ձևավորող քաղաքագիտական մոտեցումների մա-
սին: Ավելորդ չի փնի նշել, որ Հայաստանում արդեն պետք է ձևավորվի 
այն քաղաքական գիտակցությունը, որը կելնի ոչ թե միջազգային քաղա-
քական դաշտի Արևմուտք-Ռուսաստան կամ ԱՍՆ-ԵՄ-ՌԴ ձևաչափից, 
այլ այս գիտակցության մեջ Չինաստանին կհատկացնի իր արժանի 
(մյուսներին հավասար) տեղը: 

Չինաստանի արտաքին ռազմավարության վերաբերյալ գիտա-
կան ուսումասիրությունները պետք է հաշվի առնեն հետևյալ հիմնադ-
րույթները՝ 
• Մեկ ամբողջական Չինաստանի հաստատման գաղափարը 
• Ուրույն արժեքային և մշակութային համակարգի գործոնը 
• Բարձր արվեստի մարկարդակ ունեցող պետական շինարարութ-

յան հազարամյա փորձը և համապատասխան ազգային դասա-
կան գրական աղբյուրների գոյությունը 

• Տնտեսական զարգացմամբ պայմանավորված և դրա արդյունքում 
տնտեսության կառուցվածքային փոփոխություններով առաջա-
ցած ազատ կապիտալի մեծ զանգվածը, որը պետք է երկրից ար-
տահանվի, քանի որ երկրի ներսում մնալով այն կարող է «գերտա-
քացնել» տնտեսությունը 

• Արտաքին աղբյուրներից երկրի տնտեսության զարգացման հա-
մար անհրաժեշտ բնական ռեսուրսների մատակարարումն ապա-
հովելուն ուղղված գործունեությունը: 
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Հարավային Կովկասի և դրան հարակից տարածքների համար Չի-
նաստանի գործոնը կարևորվելու է հետևյալ հիմնսւդրույթներից ելնելով՝ 
• Չինաստան - Միջին Ասիա - Իրան - Հարավային Կովկաս - Թուր-

քիա - Եվրոպա տրանսպորտային ուղիների ստեղծման համա-
տեքստում 

• Հարավային Կովկասում կապիտալի պահանջարկի և Չինաստա-
նում կապիտալի աոաջարկի հետ կապված 

• Չինաստանի կողմից արտաքին հարաբերություններում գաղա-
փարական մոտեցումներից զերծ տնտեսական գործունեության ի-
րականացման տեսանկյունից: 

MNATSAKAN SAF ARYAN 
(IOS) 

THE IMPORTANCE OF RESEARCH ON CHINA'S FOREIGN 
POLICY STRATEGY 

TOWARDS THE SOUTH CAUCASUS 

This paper summarizes the reasons of academic research on China's 
foreign political strategy towards the South Caucasus. It takes the uniqueness 
of China's current socio-political system as a given noting that China's rise is 
going to introduce new realities in many comers of the world, including the 
South Caucasus. As Armenia lacks independent academic research on China, 
the author states that this subject needs to be introduced not only to the 
Armenian academic communities but to the wider social, economic and 
political circles as well. The paper also gives general starting points on 
research about China's foreign strategy towards the South Caucasus. 
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ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ 
(ՍԻ) 

ԴԱՏԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՍՆԵՐԻ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ՎՐԱ XX ԴԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԵՍԻՆ 

XIX դարի վերջին և X X դարի սկզբին Իրանի հասարարական և 
քաղաքական կյանքի ցանկացած ոլորտի բարեփոխումները հանդիպում 
էին երկրում տիրող անօրինականությանը ե արդարադատության երաշ-
խիքների բացակայությանը: Ուստի այդ ծրագրերը չէին կարող պսակ-
վել հաջողությամբ աոանց դատաիրավական ոլորտի բարեփոխումների: 

XIX դարի վերջում Իրանում արդարադատության համակարգը՝ որ-
պես այդպիսին, գոյություն չուներ: Պաշտոնապես երկրի գերագույն դա-
տական իշխանությունը պատկանում էր շահին, որը նահանգապետեր նշա-
նակեփս նրանց էր վերապահում նան տեղի դատական իրավունքները: 
Այսպես կոչված «աշխարհիկ» դատարանների հետ մեկտեղ երկրռւմ գոր-
ծում էին շարիաթական կրոնական դատարանները: Դատավարության ի-
րավունք ուներ ցանկացած գրագետ իրանցի, որը տիրապետում էր մահմե-
դական օրենքներին: Աշխարհիկ և կրոնական դատարանների իրավասութ-
յան ոլորտները տարանջատված չէին, սակայն ընղհանուր ւսոմամբ աշ-
խարհիկ դատարանները վարում էին քրեական, իսկ կրոնական դատավոր-
ները՝ գույքին և անձնական խնդիրներին վերաբերող գործերը՛: 

Քաղաքացիական դատարանների և աշխարհիկ օրենսդրական 
համակարգի պակասը լրացնելու աոաջին քայւը, իհարկե, Սահմանադ-
րության ընդունումն էր. Հիմնական օրենքը՝ 1906թ. ե դրա Լրացումը՝ 
1907թ., որի հիմնախնդիրներից էր բնակչության անձի ե գույքի ան-
ձեռնմխելիության ապահովումը: Համաձայն Սահմանադրության՝ 
1910թ. Թեհրանում հիմնվեցին առաջին աշխարհիկ դատարանները: 
Սակայն իրազեկ դատավորների, ինչպես նաև օրենքների բացակայութ-
յան պատճառով դրանք ես առաջնորդվում էին շարիաթով2: 

Դատարանների գործունեությունը խափանվում և խճճվում էր նաև 
կապիստւլյացիոն համակարգով, որի համաձայն օտարերկրացիների հետ 
կապված քաղաքացիական և քրեական գործերը իրանական դատարանի 
իրավասություններից դուրս էին ե լուծվում էին շահագրգիռ երկրի հյուպա-
տոսի ներկայությամբ, որի հետևանքով օտար խորհրդականներին հնարա-
վորություն էր ընձեռվում՝ միջամտելու դատական գործընթացներին3: 

Ակնհայտ է, որ արդարադատության՝ նման անմխիթար վիճակը 
չէր նպաստում պետության միասնության ամրապնդմանը և հիմք էր 
հանդիսանում Իրանի մեկուսացման համար միջազգային հարաբերութ-
յունների ոլորտում: Միևնույն ժամանակ դատաիրավական համակարգի 
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ձևավորումը չէր կարող բարեհաջող ընթանալ աոանց կենտրոնական 
կայուն իշխանության: Մյուս կողմից էլ պետական կառավարման բարե-
լավումը, պետական անկախությունը և դատական երաշխիքները կարւս-
цլսցնեին տնտեսության առաջընթացը: 

Ուստի պատահական չէ, որ Ռեզա խանը ձեռնամուխ եղավ դա-
տաիրավական բարեփոխումների իրականացմանն անմիջապես 1923թ. 
վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո: Արդարադատության ոլորտի 
բարեփոխումներով՝ նրա հետաքրքրությունը դրդված էր ազգայնական 
նկատառումներով, սակայն առաջնային նպատակը կապիտուլյացիոն 
համակարգի վերացումն էր: Ապագա շահը գիտակցում էր, որ քանի դեռ 
Իրանը զերծ էր արևմտյան տիպի արդարադատության համակարգից, 
կապիտուլյացիաների վերացումը կարող էր բերել վնասակար հրապարա-
կայնության Եվրոպայում: Այսպիսով նա հնարավորին արագ գործի դրեց 
բարեփոխումների՝ իր ծրագիրը: 1927թ. ստեղծված Արդարադատության 
նոր նախարարությունը ձեռնամուխ եղավ օրենսգրքերի պատրաստմանը, 
որի պատասխանատվությունը իր վրա վերցրեց Ռեզա շահի՝ Իրանը 
արևմտականացնելու գործի երիտասարդ կողմնակիցներից մեկը՝ Արդա-
րադատության նախարար Դավերը4: Արդարադատության նախարարութ-
յան ներքո գործող կոմիտեն՝ Դավերի գլխավորությամբ Սեջփսին ներկա-
յացրեց քաղաքացիական օրենսգրքի աոաջին հատորը, ինչպես նաև ար-
դարադատության համակարգի վերակառուցման մասին օրենքը, որոնք 
ընդունվեցին 1928թ. մայիսի 8-ին5: Արդյունքում կապիտուլյացիոն համա-
կարգը վերացվեց, որն առաջնային նշանակություն ուներ երկրի կայաց-
մւմն համար որպես անկախ պետություն: Ինչ վերաբերում է ներքին 
խնդիրներին, ակնհայտ էր, որ նոր ընդունված քաղաքացիական օրենս-
գիրքը չէր կրում արմատական փոփոխություններ և իրենից ներկայաց-
նում էր շարիաթի աշխարհիկացված տարբերակը: 

Օրենսդրական բարեփոխումները չսահմանափակվեցին միայն 
կապիտուլյացիոն համակարգի վերացմամբ: Դրանք նպատակ ունեին 
շարիաթական օրենքները փոխարինել եվրոպական իրավունքի նորմե-
րով : Այսպիսով ֆրանսիական և բելգիական օրենքների հիման վրա ըն-
դունվեցին քրեական (1927) և քաղաքացիական (1928) օրենսգրքերը, ո-
րոնք Ռեզա շահի կառավարման շրջանում փոփոխվել են մի քանի ան-
գամ: Բարեփոխումների սկզբնական շրջանում դրանցում արտահայտ-
ված իրավական նորմերը ավեփ մոտ էին շարիաթին: Չնայած, որ Սահ-
մանադրության Լրացման 2-րդ հոդվածի համաձայն՝ նոր ընդունված օ-
րենքները չպետք է հակասեին շարիաթին7, այնուամենայնիվ, ամեն հա-
ջորդ փոփոխության ժամանակ դրանք առավելապես կրում էին 
արևմտյան երկրների արդարադատության համակարգի ազդեցությունը: 
Այդուհանդերձ, դրանք պահպանում էին նախնական գաղափարների 
կորիզը՝ ելնելով Իրանի սոցիալ-տնտեսկան պայմաններից, ինչպես նաև 
հասարակության շրջանում խորը արմատներ ունեցող ավանդապաշ-
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տությունից ե կրոնական զգացումներից: Ոչ մի այլ բնագավառում շա-
րիաթի գաղափարներն այնքան հարատև չէին, որքան ամուսնությանը, 
ապահարզանին, ընտանեկան հարաբերություններին, և բարոյակա-
նության դեմ հանցագործություններին վերաբերող օրենքներում8: 

Հատկանշական է, որ կապիտուլյացիոն համակարգի վերացումից 
հետո 1933թ. հունիսին Մեջլիսը հաստատեց ոչ շիաների (սուննիների, 
քրիստոնյաների, զրադաշտականների, հուդայականների ե այլն) ըն-
տանեկան հարցերի վերաբերյալ օրենսդրական նախագիծը: Իսկ 1935թ. 
իրանահայ թեմական ազգային մարմինները Իրանի արդարադատութ-
յան նախարարությանը ներկայացրեցին մի օրենսգիրք, որով այսու-
հետե դատական մարմինները պետք է ղեկավարվեին իրանահայերի 
դատական գործերի քննության ժամանակ9: 

Օրենսդրական դաշտի բարեփոխումները ուղեկցվում էին դատա-
կան աշխարհիկ համակարգի կազմակերպմամբ: Կենտրոնախույս ուժե-
րի զինված հնազանդեցմանը հետևեցին հաղորդակցման ուղիների բա-
րելավումը և վարչական ու տնտեսական կապերի հաստատումը կենտ-
րոնի հետ: Հաստաված հարաբերական կարգուկանոնի պաշտպանութ-
յանը և ամրապնդմանը պետք է աջակցեր դատարանը: Սակայն 
սկզբնական շրջանում նոր կառավարությունը ևս, պայքարելով հին վար-
չակարգի մնացորդների դեմ, կիրառում էր նրանց իսկ բռնատիրակւսն 
մեթոդները՝ արդարացնելով սեփական գործողություններն ազգային 
շահերի պաշտպանությամբ: 

Ուսումնասիրելով Իրանում դատական համակարգի կազմավոր-
ման ընթացքը, տեսնում ենք, որ երկրի տնտեսության զարգացումն ա-
ռաջ էր քաշում անկախ դատական իշխանության պահանջ, որը հիմն-
ված կլիներ որոշակի օրենսդրական նորմերի վրա և զերծ կլիներ գործա-
դիր և օրենսդիր իշխանությունների միջամտությունից: Այնուամենա-
յինվ, չնայած դատական համակարգի «անկախ» կարգավիճակին, Ռե-
զա շահը և նրա աջակիցները գտնում էին լծակներ՝ իրենց ազդեցութ-
յունն իրականացնելու համար: Ն ա խ ՝ դատարանը զբաղվում էր այն օ-
րենքների կիրառմամբ, որոնք ընդունում էր կառավարության ազդեցութ-
յան տակ գտնվող Մեջփսը, ուստի միջամտելու առանձնապես կարիք 
չկար: Երկրորդը՝ դատական համակարգի աշխատակիցների նշանա-
կումը, ինչպես նաև նրանց առաջխաղացման ընթացքը, թեև պետք է ի-
րականացվեին սահմանված մրցութային կարգին համապատասխան, 
սակայն կատարվում էին շահի աջակիցների ազդեցության ներքո'0: Օգ-
տագործելով դատարանը սեփական քաղաքականությունը վարելու հա-
մար՝ կառավարությունը միևնույն ժամանակ քողարկում էր իր գործո-
ղությունները իշխանությունների տարանջատմամբ և դատարանի՝ քա-
ղաքականությունից հեռու փնելու սկզբունքով: 

Իրանում ինչպես օրենսդրական, այնպես էլ դատակազմական 
բարեփոխումներն իրականացվում էին Ֆրանսիայի դատական համա-
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կարգի օրինակով": Ինչպես ֆրանսիական, այնպես էլ իրանական դա-
տարանները բաժանվում էին ընդհանուր ե հատուկ դատարանների: 
«Ընդհանուր դատարանները իրավունք ունեին քննել բոլոր գործերը, բա-
ցառությամբ նրանց, որոնք օրենքով էին հանված իրենց իրավասություն-
ների շրջանակից» : Ընդհանուր դատարանները բաղկացած էին աոա-
ջին ատյանի և բողոքարկման դատարաններից: Առաջին ատյանի դա-
տարաններ ստեղծվում էին երկրի բոլոր տարածքներում: Որպես աջակ-
ցություն վերջիններիս Արդարադատության նախարարության կողմից ո-
րոշված վայրերում ստեղծվում էին միջնորդ դատարաններ: Սակայն, ե-
թե նախկինում միջնորդ դատարան դիմում էին հարկադրաբար, պետա-
կան դատարանի բացակայության պատճառով կամ կորցնելով խնդրի 
լուծում ստանալու հույսը, ապա Ռեզա շահի կառավարման շրջանում 
այդ նախաձեռնությունը պատկանում էր պետությանը: 

Նոր ձևավորված դատական համակարգի կազմի մեջ էին մտնում 
նաև վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանները, որոնք կազմավորվում էին 
միայն վեց մեծ քաղաքներում՝ Թեհրանում, Թավրիզում, Շիրազում, Հա-
մադասում, Սպահանում, Մեշհեդում: 

Հատուկ դատարանների շարքին էին պատկանում շարիաթական 
դատարանները, որոնց գոյությունն աշխարհիկ դատական համակար-
գին անցնելու պայմաններում բացատրվում էր անցումային շրջանով, 
երբ կառավարությանը դիրքերը դեռևս կայուն չէին, իսկ պետական դա-
տարանների կազմավորումն ընթացքի մեջ էր: X X դարի սկզբին շարիա-
թական դատարանները դեռևս մեծ ազդեցություն ունեին, և նրանց իրա-
վասությունների շրջանակի մեջ էին մտնում անձին, ընտանիքին, գույ-
քին, ժառանգությանը, վակուֆներին (մզկիթապատկան կալվածքներ) 
վերաբերող գործերը, ուստի նրանք ունեին գերակշիռ դիրք աշխարհիկ 
դատարանների հանդեպ: Սակայն երկրի կենտրոնացման գործընթացի 
ավարտից հետո, ունենալով ավելի մեծ հզորություն, կայուն հիմքեր, f l i -
զա շահի վարած քաղաքականության արդյունքում շարիաթական դա-
տարանների իրավասությունների շրջանակը հետզհետե նեղացվեց, և ի 
վերջո նրանք կորցրեցին՝ իրենց երբեմնի ունեցած դիրքերը13: 

Հատուկ դատարանների թվին էին պատկանում նաև առևտրական 
և վարչական դատարանները: Իրանում առաջնային խնդիրներից էին 
կաշառակերությունը և պետական գույքի յուրացումը, որոնք խոչընդո-
տում էին ցանկացած բարեփոխումների իրականացմանը և պետական 
կառավարման բարելավմանը: 1929թ. կառավարության կողմից ներկա-
յացվեց և Սեջլիսի կողմից ընդունվեց 2 օրենք, որոնք վերաբերում էին 
պետական ծառայողների կողմից գույքի յուրացման և կաշառակերութ-
յան համար հատուկ դատարանների հիմնադրմանը, դրանց գործելա-
կերպին և պատժամիջոցներին: Այսպիսով, վարչական արդարադա-
տության կազմակերպման հետևանքով ստեղծվեց չինովնիկներից բաղ-
կացած ինքնիշխան՝ նոր բյուրոկրատական դաս, որն այդ ժամանակա-
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հատվածում՝ Իրանում կիսաֆեոդալական հարաբերություններից բուր-
ժուական հարաբերություններին անցնելու շրջանում, պետք է խթաներ 
բուրժուազիայի ձևավորմնւսնը և զարգացմանը որպես գերիշխող դաս14: 

Դատաիրավական բարեփոխումներն արտահայտում էին Ո-եզա 
շահի ցանկությանը՝ արդիականացնել ե աշխարհիկ ոպու վրա դնել Ի-
րանի հասարակությունը՝ երկրի միջազգային վարկանիշը բարձրացնե-
լու ե իր իսկ դիրքերն ամրապնդելու համար: Իրանական դատարանը, ո-
րը սերտորեն կապված էր պետական կառավարման ժամանակակից 
համակարգի հետ, կոչված էր նպաստելու պետականության կայացման 
և զարգացման գործընթացին: 

Թեև Ռեզա շահի կառավարման շրջանում կատարված բարեփո-
խումներն ինչպես դատաիրավական, այնպես էլ այլ բնագավառներում 
զերծ չէին թերություններից և բացասական հետևանքներից, այնուամե-
նայնիվ, դրանք կարելի է որակել որպես դրական երևույթ, որի արդյուն-
քում Իրանում աոաջին հերթին ձևավորվեց աշխարհիկ տիպի դատա-
կան համակարգ, ինչը նպաստեց ոչ միայն կենտրոնական կառավա-
րության դիրքերի և երկրռւմ կայունության ամրապնդմանը, այլև Իրանի 
կայացմանը միջազգային հարաբերություններում: 

LUSINE STEPANYAN 
( I O S ) 

THE INFLUENCE OF JUDICIAL REFORMS ON THE 
IRANIAN SOCIETY 

IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY 

The impact of Western civilization upon the institutions of Iran is 
more apparent in the reforms of the judicial system. The first step on the way 
to the secular judicial system was of course the adoption of Constitution in 
1906. Though till the reign of Reza Shah Pahlavi there were made some 
efforts to secularize the legal system but it didn't give much effect. Reza 
Shah's interest in legal reforms was motivated mostly by nationalistic 
considerations.There were several important points in the sphere of judicial 
reforms. The first and may be the most significant was the abolition of 
Capitulations in 1928, which gave extra-territorial rights to foreign 
representatives. Not less important was that a new Civil and Penal Codes 
were enacted and new secular courts set up which reflected the influence of 
Western Judiciary models. 
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The conflict between the old and new legal systems was resolved in an 
arbitrary fashion: the religious law (the shari'a) was displaced by secular law, 
which carried the influence of Western Judiciary models. But it is difficult to 
imagine it being resolved in any other way, because the powerful clergy 
could be shorn of their authority only by strong measures possible under a 
totalitarian government. 

The newly adopted reforms not only effectively secularized the legal 
system of Iran, deprived the clergy of their exclusive judicial authority, but it was 
also an important step on the way of making Iran a strong country with stable 
centralized government, and independent in the field of international affairs. 
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ՎԱՐԴԵՐԵՍՅԱՆ ՍՐԵՆ 
(ՍԻ) 

ԻՐԱՆ - ԱԴՐԲԵՋԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 

ԱԲՈՒԼՖԱԶ ԷԼՉԻԲԵՅԻ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ 
ՇՐՋԱՆՈՒՄ 

Խորհրդային Միության (ԽՄ) փլուզումից հետո, ի թիվս նախկին 
Խորհրդային հանրապետությունների, Ադրբեջանը ես հայտարարեց իր 
անկախության մասին (1991թ. մարտի 12-ին): Այդ ժամանակահատվա-
ծում նկատի առնելով տարածաշրջանում առաջացած նոր իրավիճակը՝ 
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը (ԻԻՀ) առաջիններից մեկն էր, 
որը պաշտոնապես ճանաչեց իր նորանկախ հարևանին: Թեև ԻԻՀ ճա-
նաչեց Ադրբեջանի Հանրապետությունը (ԱՀ), սակայն հասկանալի էր, 
որ Իրանի հարևանությամբ իր անկախությունը հռչակած այդ պետութ-
յան «Ադրբեջան» անվանումն արդեն իսկ իր մեջ պարունակում էր քա-
ղաքական սպառնալիք ԻԻՀ տարածքային ամբողջականությանը, քանի 
որ «Ադրբեջան» էր կոչվում նաև Իրանի հյուսիսում թյուրքալեզու բնակ-
չություն ունեցող Ատրպատականի երկրամասը: 

Հայտնի է, որ դեռևս 1918թ., երբ երիտթուրքական կառավարութ-
յան զորքերը ռազմակալման ենթարկեցին Անդրկովկասի մահմեդաբնակ 
շրջանները, նրանք այդ երկրամասը հեռահար նպատակով, առաջնորդ-
վելով պանթուրքական երազանքներով, անվանեցին «Ադրբեջան»: Իթ-
թիհադի ծրագրերի համաձայն, թյուրքալեզու բնակչություն ունեցող 
Ատրպատականի հսկայական երկրամասը «Ադրբեջանի Հանրապե-
տության» հետ միասին հետագայում պետք է միացվեր Օսմանյան 
կայսրությանը՝ դրանով իսկ իրականացնելով համաթուրքականների 
«Մեծ Թուրքիա» ստեղծելու երազանքը: 

Նկատի ունենալով Իրանի և Ադրբեջանի միջև մի շաք ընդհան-
րությունները (պատմամշակութային, կրոնական, քաղաքան և այլն)՝ 
թվում էր, թե այդ երկու հարևան և սահմանակից երկրների միջև հարա-
բերությունները կզարգանան բազմաբնույթ և վերընթաց գծով: Իսկա-
պես, ԱՀ գոյացման սկզբնական շրջանում երկու երկրների միջև ստո-
րագրվեցին մի շարք միջպետական պայմանագրեր և համաձայնագրեր, 
մշակվեցին համատեղ տնտեսական ծրագրեր, սկիզբ առավ մշակութա-
յին համագործակցություն և այլն: Ի Ի Հ քաղաքական ղեկավարությունը 
մեծ աջակցություն ցուցաբերեց ԱՀ նրա տնտեսական դժվարություննե-
րը գեթ ինչ-որ չափով հաղթահարելու և ամենակարևորը՝ նորանկախ 
պետությանը միջազգային կազմակերպությունների մեջ ներգրավելու 
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համար: Այսպես, օրինակ՝ շնորհիվ Իրանի ջանքերի, Ադրբեջանը կարճ 
ժամանակամիջոցում դարձավ Իսլամական Կոնֆերանս Կազմակեր-
պության (ԻԿԿ), Կասպից ծովի ավազանի Տնտեսական համագործակ-
ցություն կազմակերպության (ԷԿՕ) ե մի շարք այլ միջազգային ե տա-
րածաշրջանային կազմակերպությունների անդամ՛: 

Իրան-ադրբեջանական հարաբերություններն Այազ Սութալիբովի 
նախագահության շրջանում արձանագրեցին մի շարք կարևոր ձեռքբե-
րումներ: Երկու երկրներում բացվեցին դեսպանատներ, տեղի ունեցան 
պետական գործիչների փոխայցելություններ, հիմք դրվեց իրավապայ-
մանագրային հարաբերություններին և այլն: 

Սակայն պետք Է նշել, որ ԱՀ անկախության ձեռքբերումից հետո 
նորանկախ այդ երկրում ուժգին թափով սկսեց գլուխ բարձրացնել ազ-
գայնականությունը, որի պարագլուխներից մեկն Էր Աբուլֆագ Էլչիբեյը: 
Վերջինս դեռևս 1988թ., այսինքն՝ Խ Մ գոյության տարիներին հանդես էր 
գափս որպես այլախոհ և ստեղծել էր ազգայնական մի կազմակերպութ-
յուն, որն ուներ «Սիավորված Ադրբեջանի միություն» անվանումը: Ծայ-
րահեղական սկզբունքներով առաջնորդվող այս կազմակերպությանն իր 
առջև խնդիր էր դրել «երկու Ադրբեջանների», այսինքն՝ ԱՀ և Իրանական 
Ադրբեջանի (Ատրպատական) միավորումը մեկ պետության մեջ: Ընդ ո-
րում հստակ պահանջ էր դրվում, թյուրքալեզու գերակշիռ բնակչություն ու-
նեցող Իրանական Ադրբեջանը միացնել «Մայր հայրենիք» («Անա Վա-
թան») Ադրբեջանի Հանրապետությանը: Դժվար չէ նկատել որ այդ 
ծրագրի հիմքում ընկած էր պանթուրքիգմի (համաթուրքականության) գա-
ղափարը: «Սիավորված Ադրբեջանի Սիությունը» իր առջև խնդիր էր դրել 
համայն աշխարհին բացատրել, որ ադրբեջանցիները մինչև ռուս-պարս-
կական պատերազմներն եղել են մեկ միասնական ազգ և երկիր2: 

1992թ. մարտի 3-ին էլչիբեյի ծայրահեղ ազգայնական «Ադրբեջա-
նի ժողովրդական ճակատ» ( Ա ժ ճ ) կուսակցությունը կարողացավ Այազ 
Մութափբովին հեռացնել իշխանությունից: Նախագահ հռչակվելուց հե-
տո էւչիբեյի առաջին հայտարարություններից մեկն այն էր, որ Իրանը 
սպառնալիք է Ադրբեջանի անվտանգության համար, ուստի Բաքուն 
պետք է դաշինքի մեջ մտնի Անկարայի հետ3: Նրա օրոք Ադրբեջանի 
կառավարությունը հանդես եկավ ռազմաշունչ ծավալապաշտական 
հայտարարություններով ագերիների հայրենիքի «գերության մեջ 
գտնվող» մասը՝ Իրանական Ադրբեջանը «ազատագրելու» և «երկու 
Ադրբեջանների միավորման» վերաբերյալ : Ըստ այդմ, Աժ՜ճ-ի ծրագրի 
մեջ մտցվեց հատուկ կետ. այսպես կոչված «Հարավային Ադրբեջանը» 
նորանկախ ԱՀ միացնելու անհրաժեշտության մասին : Նախագահ Ա. 
էլչիբեյի ստեղծած միությունը լցվել էր եոանդուն գործունեությամբ և 
ձգտում էր ագերիների «ազատության պահանջի» ձայնը հասցնել մի-
ջազգային հանրությանը: Ա ժ ճ - ն բուռն քարոզչություն էր վարում նաև 
այն մասին, որ ապագայում Իրանն անխուսափելիորեն կմասնատվի, ո-
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րի հետևանքով կստեղծվի մեկ միասնական 40 միլիոն ազերի բնակչութ-
յուն ունեցող երկիր6: 

էլչիբեյի շեշտված հակաիրանական դիրքորոշումը, սակայն, չէր 
սահմանափակվում լոկ «երկու Ադրբեջանների միավորման» պանթյուր-
քիստական երազանքներով: Նրա քաղաքական աոճակատումը ԻԻՀ 
նկատմամբ դրսևորվում էր նաև այւ հարցերում: Օրինակ՝ Ղարաբաղի, 
հայ-իրանական հարաբերությունների, «իսլամական հեղափոխությունը 
դեպի Ադրբեջան արտահանելու» և բազմաթիվ այլ հարցերում: Ն ա 
կտրականապես մերժում էր դարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավոր-
ման հարցում իրանական կողմի ցանկացած միջնորդություն կամ քա-
ղաքական նախաձեռնություն7: 

էլչիբեյի սադրիչ քայլերի արդյունքում ագերիները, խախտելով մի-
ջազգային և միջպետական բոլոր համաձայնագրերն ու ընդունված կար-
գերը, ինչպես նաև ԻԻՀ տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, 
սկսեցին ապօրինի կերպով զանզվածորեն ներթափանցել Իրանի տա-
րածքը' երկու պետությունների միջև առաջ բերելով մեծ լարվածություն: 

էլչիբեյի որդեգրած այսպիսի քաղաքական ուղեգիծը բնականա-
բար չէր կարող ծայրահեղ լարվածություն չստեղծել Իրան-Ադրբեջան 
հարաբերություններում, մանավանդ, որ Բաքուն սկսել էր մեղադրել 
Թեհրանին իր ներքին գործերին միջամտելու և Ադրբեջանի տարածքում 
կրոնական քարոզչություն ծավալելու հարցերում: Բացի այդ էլչիբեյի 
խիստ թուրքամետ կողմնորոշումը և նրա բազմիցս արած հայտարա-
րություններն այն մասին, որ ԱՀ իր զարգացման հիմքում դնելու է «թուր-
քական նշանաձևը», բայց ոչ երբեք իրանական իսլամական կրոնական 
մոդելը, Թեհրանում առաջ բերեցին դժգոհություններ: ԻԻՀ լուրջ մտահո-
գություն էր պատճառում նաև էլչիբեյի կառավարության մերձեցման 
քայլերն ԱՍՆ-ի և Իսրայեփ հետ: Իրանի իշխանությունները գտնում 
էին, որ Ադրբեջանի միջոցով այդ երկրների մուտքը տարածաշրջան ուղ-
ղակի հակասում է Իրանի շահերին: Այդ առթիվ իրանական պաշտոնա-
կան և ոչ պաշտոնական մամուլում հայտնվեցին հոդվածներ և քաղա-
քական վերլուծություններ, որոնցում խիստ քննադատության էր են-
թարկվում էլչիբեյի որդեգրած հակաիրանական քաղաքականության 
ընթացքը: Նույնիսկ տեղ գտան արտահայտություններ, որ անհրաժեշտ 
է Ադրբեջանի նկատմամբ կիրառել պատժամիջոցներ, սառեցնել նրա 
հետ տնտեսական և քաղաքական հարաբերությունները և այլն: Իրան-
Ադրբեջան հարաբերությունների հարցը նույնիսկ դարձավ իրանական 
խորհրդարանի՝ մեջլիսի հատուկ քննարկման առարկա: Նրա ամբիոնից 
հնչեցին սուր քննադատական խոսքեր էլչիբեյի դրսևորած հակաիրա-
նական տրամադրությունների վերաբերյալ: Այս առթիվ հատկապես 
սուր քննադատությամբ հանդես եկավ մեջփսում Թավրիգի պատգամա-
վորը, որը կտրուկ արտահւսյտություններով դատապարտեց ազերի ազ-
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գայնսւկաննէտի ե նրանց պարագլուխ Էլչիրհյի պանթյուրքիստական 
նկրտումներով տոգորված քաղաքականությունը: 

Իրանի կառավարությունը թեե որոշակիորեն անհանգստացած Էր 
«երկու Ադրբեջանների միավորման» ԱՀ սադրիչ քաղաքականությամբ, 
մանավանդ որ ազերի ազգայնականների ծավալապաշտական կարգա-
խոսները որոշ աջակցություն Էին գտնում ինչ-ինչ ուժերի կողմից, բայց 
դրանով հանդերձ, Թեհրանում հիանսդի գիտակցում Էին, որ հիշյալ ծրագ-
րերը արկածախնդրական են ե չունեն կյանքում կենսագործվելու իրական 
հնարավորություններ: ԻԻՀ ղեկավարների կարծիքով վերոհիշյալ ծրագ-
րերը միտված են ապակայունացնելու ոչ միայն Իրանի ներքին վիճակը, 
այլ նաև տարածաշրջանային կայունությունն ու խաղաղությունը: 

Աղրբեջանում կան նաև այնպիսի պետական գործիչներ, որոնք 
համոզված են, որ «Հարավային Ադրբեջանը» «Հյուսիսային Ադրբեջա-
նի» հետ միավորելու երազանքներն անիրականանալի ու սին են: Այս-
պես, օրինակ՝ Իրանում ԱՀ նախկին դեսպան Նասիբ Զադեն «Մուսա-
վաթ» թերթին 1997 թ. սեպտեմբերին տված հարցազրույցում նշել Է. 
«Գերնպատւսկին հասնելու համար (երկու Ադրբեջանների միավորումը) 
աոկա Է երկու խոչընդոտ, աոաջինը՝ Իրանում ապրող բոլոր ազգերի 
միջև կա կրոնական, պատմական և մշակութային մեծ ընդհանրություն, 
որը մեծ արգեւք Է Իրանի ներքին պառակտման համար, և երկրորդ խո-
չընդոտն այն Է, որ Իրանում ապրող ագերիներն ավելի շատ հակված են 
ԱՀ միացմանը ԻԻՀ»": 

Այսպիսով, ընդհանրացնելով վերոնշյալը, կարևոր ենք համարում 
նշել որ իրանական ժողովուրդը և պետությունը լի Է վճռականությամբ՝ 
պաշտպանելու իր երկրի տարածքային ամբողջականությունը և դիմագ-
րավելու ազերի ազգայնականների' Իրանին ներկայացվող բոլոր մար-
տահրավերներին: 

A R E N V A R D E R E S Y A N 
( I O S ) 

FROM THE HISTORY OF IRAN-AZERBAIJAN 
RELATIONS DURING THE PRESIDENCY 

OF ABULFAZ ELCHIBEI 

The article presents that the country named "Azerbaijan" has been 
created thanks to the panturkistic long-range dreams. It is mentioned in the 
article that in this context the Iranian side though being a little worried by the 
Azeri nationalists' provocative slogans of "Unification of two Azerbaijans", 
i.e. the unification of Iranian Azerbaijan (Atrapatakan) and the Republic of 

124 



Azerbaijan in one state, which were favoured by the president Elchibei's 
adopted policy, however IRI is full of decisiveness to resist all the challenges. 
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ՓԱՇԱՑԱՆ ԱՐ ԱՔՍ 
(ՍԻ) 

ՍԱՈհԴՑԱՆ ԱՐԱԲԻԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԻՋԵՎ 

2003-ից ի վեր Սաուդյան Արաբիայում մեծ թափ ստացան բարե-
փոխումներին միտված գործընթացները: Իրենց հարցադրումները տե-
ղագրելով կրոնակւսն-քադաքական նոր հարթության մեջ, բարենորոգիչ-
ները (կամ իսլամական ազատականները), ընղհանուր առմամբ, կոչ են 
անում երկրռւմ ստեղծել քաղաքացիական հասարակություն՛ մտցնել 
համընդհանուր ընտրական իրավունք, ստեղծել սահմանադրություն, 
ընտրովի խորհրդարան, տարանջատել օրենսդիր, գործադիր ե դատա-
կան իշխանությունները, ստեղծել անկախ դատական համակարգ, պայ-
քարել կոռուպցիայի դեմ, քաղաքական որոշումների ընդունմանը մաս-
նակից դարձնել հասարակությանը: Նրանք առաջ են քաշում մարդու ի-
րավունքների, խոսքի ազատության պահանջներ, կոչ են անում վեր հա-
նել սաուդական հասարակության մեջ առկա ծայրահեղականության 
պատճառներն ու մշակել դրանց կանխմանն ուղղված քայլերը, միջոց-
ներ ձեռնարկել ազատականացնելու տնտեսությունը, պայքարել մեծ 
թափ ստացող գործազրկության դեմ: Բարենորոգիչների պատկերաց-
մամբ՝ ահաբեկչությունն ու անհանդուրժողականությունը հնարավոր կփ-
նի հաղթահարել կրթական և սոցիալական համակարգերի բարեփոխ-
ման և արդիականացման միջոցով: 

Բարենորոգչական շարժումը առաջ է քաշում վերանայել երկրի պե-
տական գաղափարախոսության հիմքում ընկած գաղափարախոսության՝ 
վահաբականության դրույթները՜ որպես առաջընթացը խոչընդոտող ուժ: 
Նշենք, որ կրոնական իսթեբփշմԼւնթը վերահսկում է երեք կարևորագույն՛ 
կրթական, դատաիրավական և քարոզչական ոլորտները: 

Սաուդյան Արաբիայում իր բնույթով աննախադեպ բարենորոգչա-
կան շարժումն արտահայտվեց հրապարակային ելույթներով, բողոքի 
ակցիաներով ու հրապարակված բազմաթիվ բողոքագրերով: Բարենո-
րոգչական գաղափարների տարածման հարցում կարևոր ներդրում ու-
նեցան սաուդցի թղթակիցները, համսղսւսրանական դասախոսները, 
նաև որոշ չափով արևմտականացված և Արևմուտքում կրթություն ստա-
ցած առանձին շրջանակներ՛: 

Չնայած խոսքի ազատության, մարդու իրավունքների, էթնոդա-
վանական վտքրամասնությունների նկատմամբ շարունակվող սահմա-
նափակումներին, կարելի է ասել, որ բարենորոգչական շարժումը որո-
շակի հաջողությունների հասավ Սաուդյան Արաբիայի պես պահպանո-
ղական մի երկրռւմ: 
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Ընդառաջ գնալով ներքին մարտահրավերներին՝ սաուդական էլի-
տան իրականացրեց որոշ բարենորոգչական նախաձեռնություններ: 
2003թ. օգոստոսին թագավորի հրամանով ստեղծվեց Աբդ Ալ-Ազիզ թա-
գավորի Ազգային երկխոսության կենտրոնը, որի նպատակն էր հասա-
րակական հրատապ թեմաների վերաբերյալ քննարկումների կազմա-
կերպումը, առկա հիմնախնդիրների մշակումն ու համակարգումը, իսկ 
թագաժառանգ Աբդալլւսհի կարծիքով՝ կենտրոնի բացումը պատմական 
ձեռքբերում էր2: 

Ընդառաջ գնալով ներքին ճնշումներին՝ 2005թ. թագավորությու-
նում առաջին անգամ տեղի ունեցան տեղական ինքնակառավարման 
մասնակի ընտրություններ, նկատվեց հասարակական-քաղաքական ւս-
ռանձին թեմաների վերաբերյալ առկա տաբուի նահանջ, քւսղբանտարկ-
յալներից շատերն ագատ արձակվեցին: 

Բարենորոգչական շարժման ամենալուրջ հակառակորդը, սա-
կայն, շարունակում է մնալ կրոնական իսթեբլիշմենբը, որը բարենորո-
գումները դիտարկում է որպես սպառնալիք իսլամական սկզբունքների 
վահաբական մեկնությանը ե սեփական դիրքերին: Դրան մեծապես ա-
ջակցում է Ներքին գործերի նախարարության շրջանակներում գործող 
կրոնական ոստիկանական կառույցը՝ Առաքինության պահպանության 
և անբարոյականության դեմ պայքարի կոմիտեն, որի գործա՛կալները 
կարող են առանց դատավարության հրապարակայնորեն պսւտժհլ վա-
հաբականության սոցիալական ե կրոնական սկզբունքները խախտողնե-
րին3: Այս հարցում նրա հենարանն են թագավորական ընտանիքի մի 
շարք անդամներ, մասնավորապես երկրռւմ բարեփոխումների ամե-
նաարմատական ընդդիմախոս և թագավորական գահի հավակնորդ 
Ներքին գործերի նախարար էմիրը Նայիֆը 4 , որոնց նույնպես մտահո-
գում է սեփական դիրքերի թուլացումը: Նրանց աջակցում է միջին դասից 
դուրս եկած պահպանողականների շերտը, որ ներգրավված է հիմնակա-
նում վարչարարական մեքենայում և բիզնեսում: 

Բարեփոխումների ընդդիմախոսները հանդես են գափս հայտարա-
րություններով, որոնցում քննադատության թիրախ են բարենորոգիչները: 
Ասվածի ապացույցն է 2006թ. մայիսի 23-ին սաուդական իսլամիստական 
մի կայքէջում տեղ գտած բարեփոխումները դատապարտող հայտարա-
րությունը, որ ստորագրել են 61 սւսուդցի շեյխեր՝ համալսարանի ռեկտոր-
ներ, պրոֆեսորներ, իրավաբաններ, դատավորներ, գործարարներ: Դրա-
նում ռեֆորմիստներն անվանվում են արտաքին թշնամուն ծառայող ե 
սաուդական հասարակությունը «վեստերնիզացիայի» ենթարկող ուժեր: 
Սաուդական իշխանություններին և կրոնական իսթեբփշմենթին կոչ է ար-
վում արգեւքներ ստեղծել նրանց գործունեության համար3: 

Հայտարարությունը որոշակի հասարակական արձագանք գտավ: 
Աաուդցի շատ թղթակիցներ հայտարարության տակ ստորագրողներին 
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նույնացրին իսլամիստների հետ8, քանի որ գործողությունները նույնպես 
աչքի են ընկնում մոլեռանդությամբ ե ծայրահեղականությամբ7: 

Բարենորոգչական շարժման սոցիալական բազայի կարեոր բա-
ղադրիչն են կին ռեֆորմիստները, ովքեր փորձում են (առանձին դեպքե-
րում՛ նաե սփյուռքից) աջակցել կանանց իրավունքների համար մղվող 
ջանքերին8: Նրանց մեջ կան շատերը, ովքեր ճանաչված են նաև թագա-
վորության սահմաններից դուրս9: 

Աոանձին շերտ են կազմում կին թղթակիցները, ովքեր կանանց ի-
րավունքների նկատմամբ առկա սահմանափակումների հարցում մե-
ղադրում են կրոնական քարոզիչներին և հեղինակություններին10: Մինչ-
դեռ վերջիններս հետևողականորեն պայքարում են, որպեսզի արևմտյան 
արժեքները չներթափանցեն հասարակություն, իսկ կանանց առնչվող 
խնդիրները մեկնաբանվեն բացառապես իսլամական սկզբնաղբյուրնե-
րի և շարիաթի տեսանկյանից (որն, ըստ նրանց մեկնության, արգելում է 
կնոջն աշխատել տանից դուրս այլ տեղ): 

Սաուդյան Արաբիայում կանանց ներգրավվածաթյունն աշխա-
տանքում կազմում է ընդամենը 5 տոկոս, որն ամենացածր ցուցանիշն է 
ողջ աշխարհում, այն դեպքում, երբ սաուդական բարձրագույն հաստա-
տություններում սովորողների 70 տոկոսը իգական սեռի ներկայացուցիչ-
ներ են: Վերջին շրջանում իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, 
որ նպատակ ունեն մեծացնել կանանց ներգարավվածությունն ընդհան-
րապես սոցիալական ոլորտում11: 

Սաուդյան Արաբիայում բարեփոխումների հարցում կարևոր գոր-
ծոն է սաուդական հասարակությունը, որը պահպանողական և ավան-
դույթային է: Ուստի, հասարակության մեջ բարեփոխումների անհրա-
ժեշտության գիտակցության և առկա կարծրատիպերը հաղթահարելու 
համար որոշակի ժամանակ է անհրաժեշտ: Բացի այդ, բարեփոխումնե-
րի համար պետք է լինի հասարակական պահանջ: 

Պետք է հաշվի առնել նաև այն փաստը, որ Սաուդյան Արաբիայում 
չկա արևմտյան ժողովրդավարության կամ աշխարհիկ հասարակության 
որևէ փորձ, իսկ ազատական (առավել ևս՝ աշխարհիկ) գաղափարները 
հասարակության մեջ այնքան էլ զանգվածային բնույթ չեն կրում: 

Բարեփոխումների հարցում կարող է բացասական նշանակութ-
յուն ունենալ նաև ԱՍՆ-ի գործոնը: Հնարավոր է, որ սաուդական հասա-
րակությունը բարենորոգումները դիտարկի որպես Արևմուտքի կողմից 
ներդրված և չաջակցի դրանց: 

Սիևնույն ժամանակ, արաբական աշխարհում բարեփոխումների 
պահանջով հանդես եկող Վաշինգտոնին աոանձին դեպքերում (այդ 
թվում՛ Սաուդյան Արաբիայի պարագայում) ձեռնտու չեն արմատական 
բարեփոխումները կամ ժողովրդավարացման գործընթացները, ինչը կա-
րող է իշխանության բերել ԱՍՆ-ի համար անցանկալի վարչակազմերի: 
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Ինչ վերաբերում է թագավորական ընտանիքին, ապա նրա հա-
մար ջիհադականների և կրոնական մոլեռանդ գաղափարների դեմ պայ-
քարի հաջողությունը, ինչպես նաև սեփական իշխանության պահպա-
նումը (թեկուզ ինչ-որ չափով ձևափոխված տարբերակով) շատ դեպքե-
րում կախված է քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական և կրթական 
ոլորտների ազատական բարեփոխումներից: 

ARAKS PASHAYAN 
( I O S ) 

SAUDI ARABIA BETWEEN CONSERVATISM AND 
MODERNITY 

The article analyzes the recent reformist activity in Saudi Arabia 
especially active after 2003. Posing their questions in a new religious-
political format, the reformists (mainly Islamo-liberals) managed to create a 
new political discourse. At large they call for the creation of a civil society, 
introduction of common (all-inclusive) suffrage, development of a 
constitution, establishment of an elected parliament, differentiation of 
legislative, executive and judicial bodies, establishment of an independent 
judicial system, fighting corruption, and participation of the society in 
political decision-making. They raise issues of human rights (including 
gender equality) and freedom of speech, call for bringing up causes of 
radicalism and extremism in the Saudi society, work out steps towards 
preventing development of these tendencies, take measures to liberate the 
economy, and fight against wide-spread unemployment as a factor advancing 
radicalism. The most serious opponent of the reforms is the wahhabi 
establishment, as well as a number of conservative members of the royal 
family, views reforms as a threat for Islamic values and loss of position. At 
the same time it should be recognized that Saudi Arabia does not have any 
experience in Western democracy or secular society, and that liberal 
(especially secular) ideas are not wide-spread in the country. An important 
factor hindering reforms in Saudi Arabia is its highly conservative and 
traditional society. Thus it will take some time before the society becomes 
conscious of the necessity of reforms and puts aside the present stereotypes 
and prejudices. As to the Royal family, in many cases the success of their 
struggle against jihadists and religious fanaticism, as well as security of their 
own power and position (at least in a more or less altered form) depends on 
the effectiveness of political, social, economic and educational reforms. 
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կությանը մասնակից դարձնել որոշումների կայացմանը, անցկացնել ւս-
զատ պառլամենտական ընտրություններ, պայքարել աղքատության դեմ: 
Հաջորդ օրը բողոքագրի հեղինակներից մի քանիսը ձերբակալվեցին՝ մե-
ղադրվելով ահաբեկչական գործողությունների համար ֆինանսական մի-
ջոցների հավաքագրման մեջ, նշվեց, որ նրանից մի քանիսն աջակցել են Ի-
րաքում ջիհադական շարժմանը: Այս մասին տես՝ Saudi Petition Calling for 
Reforms Issued by Islamists who Support Terrorism, The Middle East Media 
Research Institute, February 16, 2007, No.1467, http://memri.ore/bin/articles. 
cgi?Page=countries&Area=saudiarabia&lD=SP 146707 

8. Սաուդյան Արաբիայում կանայք ընտրելու իրավունք չունեն: Բացի այդ, 
նրանց արգելված է ավտոմեքենա վարել, ճամփորդել հյուրանոցում ապ-
րել, իրենց երեխաներին անվանակոչել, անձնագիր ստանալ, դուրս գալ 
տնից, աշխատանքի ընդունվել ամուսնանալ, փոխել աբայայի՝ հագուստի 
գույնը, դպրոց կամ համալսարան գնալ փայատեր դաոնալ երեխաների 
համար բանկային հաշիվ բացել առանց թուլտվության: Թագավորության 
աոանձին քաղաքներում կանայք պարտավոր են երեսին քող գցել նրանք 
պետական սեկտորում աշխատելու դեպքում չպետք է առաջատար դիրք 
կամ հրապարակային ելույթներ ունենան և այլն: 

9. Նրանցից է կին գրող և հրապարակախոս, խոսքի ազատության մրցանա-
կակիր Վւսջիհա Ալ-Հուվայդարը: 2006թ. օգոստոսի 4-ին Սաուդյան ԼԼրա-
բիայի թագավոր ԱբդաԱահ բին Աբղ Ալ-Ազիզի ինագուրացիայի օրը վեր-
ջինս փողոցում միայնակ կազմակերպեց բողոքի ակցիա՝ ձեռքին ունենա-
լով «Կանանց տվեք իրենց իրավունքները» կարգախոսը՝ դրա համար 
պատժվելով: Տես' A. Dankowitz, Saudi Writer and Journalist Wajcha Al-
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Huwaidcr Fights for Women's Rights, The Middle East Media Research 
Institute, December 28, 2006, No.312, HTTD://manri.org/birt/articlcs.cgi'.'Pagc= 
countrics&Area=saudiarabia&ID=lA31206 

10. Saudi Women Columnists Protest Against Oppression of Women in Saudi 
Arabia, The Middle East Media Research Institute, May 4, 2007, No. 1570, 
http://mcmri.org/bin/articlcs. 
cgi'.'Pagc=countrics&Area=saudiarabia&ID=SP 157007 

11. 2004p. Շոտսւյի խորհուրդն ընդունեց 120 բանաձևը, որը կառավարության 
առաջ խնդիր է բարձրացնում սահմանելու այն ոլորտները, որտեդ կանայք 
կարող են վերապատրաստվել և ապա՝ աշխատել: 2006-ին իշխանություն-
ներն ընդլայնեցին այն ոլորտները, որտեղ կարող են կանայք աշխատել: 
Բացի այդ, նրանք միայն սաուդցի կանանց րույլատրեցին աշխատել որ-
պես վաճառողուհիներ կանանց հագուստի և կոսմետիկայի խանութներում: 
Տես՝ Լ. Azuri, Public Debate in Saudi Arabia on Employment Opportunities for 
Women, The Middle East Media Research Institute, November 17, 2006, 
No.300, 
hitp://mcmri.org/bin/articlcs.cgi?Pagc=countrics&Arca=saudiarabia&ID=IA300 
06 

12. Arab News (Saudi Arabia), December 21, 2006. 
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Լ Ե Զ Վ Ա Բ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 
Ե Վ 

Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ա Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԷՄՍԱ 
(ՌՀՍՀ) 

Ի ՚ՐԱԲԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ ԴԱՍԱԿԱՆ ԱՐԱԲԵՐԵՆԻ 
ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՈՒՄ 

Ռուս լեզվաբան Ֆ.Ֆ.Ֆորւոունատովը /1848-1914/ լեզուների տի-
պաբանական դասակարգման համատեքստում աոանձնացրեց արաբե-
րենը՝ որպես թեքական և կցական լեզու՛, նաե՝ համադրական2՝ բառերի 
և մասնիկների փոփոխմամբ հանդերձ: 

Արաբերենի տիպաբանական բնութագիրն ամբողջանում է թեք-
ման ունակությամբ: Լեզուն մու՛րար է, այսինքն՝ փոփոխվող է՝ ըստ թեք-
ման. նրանում բառավերջի ձայնականները փոխոխվում են ըստ բաոի 
արտահայտած քերականական իմաստների3: Ի՚րաբը՝ քերականագի-
տական տերմին է. դրա իմաստը մու ՝րաբ բառի վերջավորության ձայ-
նանշանի փոփոխությունն է' ըստ նրա ուազիֆայի5: Ի՚րաբը փոփոխա-
կանությունների տեսություն է՝ կապված բառերի փոփոխությունների 
հետ6: 

Արաբերենի լեզվաբանական ավանդույթում Սահուն7 ե ի՚րաբը 
միևնույն գործողության երկու կողմերն են8, ի 'րաբը քննում, պարզաբա-
նում է նահոփ ուսումնասիրած միջոցները՝ անվանելով բաոը՝ ցանկա-
ցած թաոքիբում՝ ըստ նրա՝ թաոքիբի ներսում ունեցած ուազիֆայի: Դի-
ցուք, նահուն ենթադրում է, որ արաբերենի բառերը երեք տեսակի են, 
սահմանում է պայմանի, զարմանքի, բացառան միջոցները, անցյալ, 
ներկա, հրամայական ժամանակները, ենթական, որոշիչը, խնդիրը, պա-
րագան և այլն: Նահուն, օրինակ, բնորոշում է անվանական նախադա-
սությունը հետևյալ կերպ, դա այն է, որը սկսվում է անվամբ: Անվանա-
կան նախադասությունը բաղկացած է անունից, որն ընկած է նրա 
սկզբում և կոչվում է մուբթադա \ դրան հետևում է խաբարը, որն ավար-
տուն է դարձնում նախադասության իմաստը: Արդ, ո՞րն է ի՚րաբի կապը 
վերոնշյսւլի հետ: Ի ՛բաբի ենթարկենք «Մուհամմադուն ոասուլուն» նա-
խադասությունը, որտեղ «Մուհւսմմադունը» մուբթադա է, «ռասուլունը»՝ 
խաբար: Նկատելի է, որ ի՛րարով ոչ մի նոր բան չավելացվեց Ըահուին, 
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ոչ մի նորություն չմտցվեց թւսոքիբի մեջ, սոսկ վերլուծվեց այն վազիֆան, 
որը սահմանել է նահանգաոի համար: Ուրեմն, ի 'րաբի դերը սահմւսնա-
փակվում է հետևյալի մեջ՝ վերլուծել այն վազիֆան, որոնք սահ-
մանում է նահուն բառերի համար: Կարելի է ենթադրել որ ի՚րաբը տա-
լիս է յուրաքանչյուր բառի մասին այն, ինչ արդեն տվել է նահուն. Այլ 
կերպ ասած, նմանեցնելով նահանՆ ի՚րաբը՛վերահաստատում ենք մեր 
պնդումը, դրանք միևնույն գործողության երկու կողմերն են: Ի՚րաբի՝ 
բառի վազիֆան քննելուն հետևում է այն հատուկ նշանների պարզաբա-
նումը, որոնք սահմանում է նահուն յուրաքանչյուր վազիֆայի համար: 
Նահուն անվանում է բառերը ուղղականացված, հայցականացված, սե-
ռականացված, ջազմավորվւսծ, և ոաֆը ', նասբը, ջաոոը, ջազմը, ունեն 
իրենց հատուկ նշանները ///ւսմմա, ֆաթհա, քասբա, սաքուն/: 

Ի'բաբըքննուճ է այն, ինչ սահմանում է նահուն բառի համար նա-
խադասության մեջ կամ սահմանում է ողջ նախադասության համար": 
Հւսմաձայնենք այն պնդմանը, որ «ճիշտ» ի՚բաբը պայմանավորված է 
բառերի համար նահուի սահմանած վազիֆանեբի իմացությամբ, և այն 
իրականացվում է միայն նախադասության մեջ բառերի փոխհարաբե-
րության իմացությամբ 2: Կարելի է եզրակացնել որ «ճիշտ» ի ՛բաբը 
պայմանավորված է ն ահուի իմացությամբ, և որ ի ՛բաբը իր բոլոր կողմե-
րով և ձևերով հանդերձ նախադասության մեջ բառի վազիֆայի ըմբռ-
նումն է, այսինքն՝ արաբերենի լեզվաբանական ավանդույթում բառի 
վազիֆայի իմացությունը հենց ի ՛բաբն է. ի ՛բաբը և վազիֆան միևնույն 
երևույթի երկու կողմերն են: Առերևույթ է ի՛րաբի մեջ առկա դժվարութ-
յունը. միակ բարդությունն այն է, որ չիմանալով նախադասության մեջ 
բառի վազիֆան և բառերի փոխհարաբերությունը, անտրաբանական է 
հասնել «ճիշտ» ի ՛բաբի՝3՛. 

EMMA KHACAHATRYAN 
(RASU) 

THE FRAMES OF I'RAB IN THE LINGUISTIC TRADITION 
OF CLASSIC ARABIC LANGUAGE 

The nahu and the i'rab are two aspects of the same action as i'rab 
and wazifa in the linguistic tradition of Arabic language. The nahu defines 
the words inside of tarkib or out of it, and the i'rab analyses the word only 
inside of tarkib - in the context of relations with the other words. The i'rab 
doesn't add anything new in grammar, but examines, explains those wazifa, 
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which defines the nahu for the words or for the whole sentence. The i'rab is 
the correct understanding of the word's wazifa. The correct i'rab is 
conditioned with nahu knowledge. . 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Թեքական է, որովեսւև նրանում քերականական կարգերը արտահայտվում 
են ներքին թեքմսւմբ, կցական Է, որովհետև բառերը վտփոխւխւմ են ըստ ի-
րենց հետ օգտագործված մասնիկների ազդեցության, որովհետև թեքման ձ-
ևերը բավարար չեն հոլովական ձևեր արտահայտելու համար: Այս մասին 
մանրամասն տես՝ Звегинцев В., История арабского язцыкознания, 
M., 1985г. 

2. Ըստ գերմանացի լեզվաբան Շլեգելի Ա.Վ. /1767-1845/՝ համադրական են 
այն լեզուները, որոնցում բառերի քերականական իմաստներն արտա-
հայտվում են հենց բառերի քերականական ձևավորմամբ՝ մասնիկների և 
ներքին թեքման միջոցով: 

3. Ալ-լոպաթոզ աոաբիյա, Ալ-քիթաբոզ աոււսլ, Հալեպ, 1986, Էջ 11: 
4. Ի ՛րաբըքերականական վերլուծում Է կամ փոփոխում ըստ թեքման: 
5. Վազիֆայի իմաստը բառի վերլուծումն Է՝ իր գործառույթի տեսակետից' որ-

պես ենթակա, ստորոգյալ, խնդիր, պարագա և այլն: Այս մասին տես' Դու-
ռուս ֆիլ ի ՛բաբ, Աբու Բաքբ Լկի Աբդ Ալ-Ափմ, Կւսհիրե, 2002, Էջ 231: 

6. Մանրամասն տես՝ Габучян Г., О проблеме слова в свете факторов 
литературного языка, М., 1968г. 

7. Նահռւ արաբերենում նշանակում Է՝ քերականություն: Նահուն գիտություն Է 
խոսքի կազմության օրենքների մասին, իսկ ի 'րաբը խոսքի մասերի վերլու-
ծությունն Է: Այս մասին տես՜ Մուհամմադ Ալ-Անտաքի, Ալ-մինհաջ ֆի ալ-
կաուիդի ուա ալ-ի՚բաբխ Բեյրութ, 1978, Էջ 3: 

8. Դուռուս ֆիլ ի ՛բաբի, նույն տեղում, Էջ 3: 
9. Թաոքիբ արաբերենում նշանակում Է՝ կառույց, համադրություն: 
10. Ուղղական, սեռական, հայցական հոլովները և ջազմը ի ՛բաբի տեսակներն 

են: Այս մասին տես՝ ԱբդաԱահ Աբ-Թատավի, Ուդիլա աս ֊սի հա ալ-լուղավի-
յա, Կւսհիրե, 2004, Էջ 65-67, Ալ-լուղա ալ-աոաբիյա, Հալեպ, 1986, Էջ 13-21: 

11. Խոսքը ի՛րարում պաշտոն ունեցող նախադասությունների մասին Է: Այս 
մասին տես' Դուռուս ֆիլ ի'բաբի, նույն տեղում, Էջ 237-238: 

12. Սաղիկ Սունդուկ, Ալ-աոաբիյա, Թեհրան, հիջրայի 1372թ., Էջ 89: 
13. Օրինակ՝ «Ռաջաա ալ-խաղիմու մասրի 'աս» նախադասության ի'րաբը չի 

հաջողվի, եթե չտարբերենք ներկա ժամանակի բայը, ենթական, ճևի պա-
րագան և դրանց ի ՛բաբի նշանը: Հաստատապես գիտենք, որ «Քեյֆա Սու-
համմադուն» նախադասության մեջ քեյֆան հարցման անուն Է, անհրաժեշ-
տաբար գործածվել Է նախադաս խաբարի դիրքում, որովհետև այն իսմսա-
դարա Է, իսկ Մուհամմադունը հետադաս մուբթադա Է. երկու անունների 
միջև կապի իմացությունը նպաստում Է «ճիշտ» ի ՛բաբին: 
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ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԼԻԼԻԹ 
(ԵՊՀ) 

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ 
ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՍՏՈՐԱԴԱՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԴՐՈՒՄԸ 

ԸՍՏ ԳԵՐԱԴԱՍ ԲԱՂԱԴՐԻՉԻ /Al-'âmil/ 
ԱԶԴԵՑՈԻԹՅԱՆ 

Խոսքի շղթայում ցանկացած բաոի ձևափոխությունն արաբական 
լեզվաբանական ավանդույթում (այսուհեա՝ ԱԼՍ) պայմանավորված է 
որևէ բաոով, որը հանդես է եկել նախորդող դիրքում և ընկալվում է որ-
պես տվյալ բառի կառավարող կամ գործոն, որը բացահայտում է նրա ձ-
ևը և առաջացումը խոսքում: ԱԼԱ-ում դիրքերի հարադրման ամբողջութ-
յունը, որը կապված է «գործոն»՝ al-'âmil1 հասկացության հետ, եվրոպա-
կան արաբագիտության մեջ ընդունված է անվանել գործոնների տեսութ-
յուն2: Այսպիսով՝ գործոն՝ al-'âmil անվանվում է բառը, որը կառավարում 
է իրեն հաջորդող, հնարավոր է նաև ոչ անմիջական, բառերին բառափո-
խությամբ, իսկ հաջորդող բառն անվանվում է al-ma'mül3: Ի դեպ, նույն 
բառը, որպես կառավարող, կարող է հանդես գալ բառերի ամբողջ շարքի 
նկատմամբ: Յուրւսքաչյուր բառի համադրման հնարավորությունները 
խոսքում4, այսինքն նրա պոտենցիալ հնարավորությունները կարող են 
իրացվել տարբեր չափանիշների ազդեցությամբ և որոշակի հաջորդա-
կանությամբ, ինչը ստեղծում է բառերի գծային շարքի որոշակի փոխդա-
սավորվածություն, որոնցում բոլոր տարրերը որոշակի կարգով կապված 
են միմյանց հետ կառավարման հարաբերությամբ՝ որպես կառավարող 
գործոններ և կառավարվողներ: Որպես կառավարող գործոն, կարող են 
հանդես գալ անունները, բայերը, բայանունները, (դերբայնները ու մաս-
դարները), նախդիրները և այլն: Ալ-Ջուրջանին այս գործոնների շար-
քում որպես նախադասության քերականական կաղապարի վրա ազդող 
գործոն առանձնացնում է ստորոգումը՝ al-isnâd-ը: Կառավարումը իրա-
գործվում է ինչպես առաջընթաց, այնպես էլ հետընթաց ուղղությամբ: Հե-
տընթաց ուղղությամբ ներգործում են միայն անունները ու բայերը՝ կապ-
ված նախադասության կազմում նրանց շարահյուսական դերից, նախ-
դիրները ներգործում են միայն առաջընթաց ուղղությամբ5: 

Դ.Վ.Ֆրոլովը, անդրադառնալով Սիբաուեյհիի «Գրքում» արծարծ-
ված խոսքի կառույցի ուսումնասիրմանը, գրում է, որ Սիբաուեյհին այս 
հարցում իր խնդիրը տեսնում է ոչ թե բարդության տարբեր աստիճաննե-
րով շարահյուսական կառույցների առանձնացման և նրանց ձևային 
հատկությունների նկարագրման, այլ լեզվական միավորների՝ բառերի 
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համադրման կամ զուգորդման կանոնների հարցադրմանը ե այդ հա-
մադրման գործընթացում բառափոխությանը : 

Գ.Ս՜.Գսւբուչանը նախադասության շարահյուսական պատկերի 
ձևավորումը դիտարկում է որոշյալության ու անորոշության լույսի ներքո, 
առանձնացնում ԱԼԱ-ում առկա շարույթների երեք ձև՝ ստսրոգական, 
որոշչային, հատկացուցչային, մյուս կողմից մեզ տրված են բազմաթիվ 
արաբերեն կանոնիկ նախադասություններ, որտեղ կարելի է առանձ-
նացնել տարբեր շարույթներ և նրանք աոանձնացանել ըստ շարահյու-
սական կառույցների նշված դասերի7: 

Ալ-Ջուրջւսնին (XI դար) «Al-'âüamil al-mia'» աշխատությունում 
կատարում է նախադասության շարահյուսական պատկերը ձևավորող 
բոլոր գործոնների դասակարգում: Ն ա համարում է, որ դրանք հարյուրն 
են, որոնք բաժանվում են երկու al-m'anaüiya (ենթադրյալ խնդրառութ-
յան) և ավեփ ստվար քանակություն կազմող al-lafziya (կառավարող 
գործոնի առկայությունը), վերջինս էլ բաժանվում է al-kgiyâsiya (կանոնի 
համապատասխան կազմված) և al-samâ'iya (առնմանությամբ, նախօրոք 
առկա գործածության ձևով պայմանավորված): Վերջինիս մեջ մտնում 
են 91 գործոն և al-kgiyâsiya-ն յոթ գործոն, իսկ հարյուր գործոնից մնա-
ցած երկուսը բաժին են ընկնում al-m'anaüiya-ին: Al-sama'iya խմբի 91 
գործոնը բաժանվում են 13 տեսակի: Ալ-Ջուրջւսնին վերջիններիս ևս -
մանրամասն անդրադառնում է 8 : 

Նախադասության կազմում նրա անդամների վրա ազդող հարյուր 
գործոններից երկուսը al-m'anaüiya են՝ ենթակայի (al-mubtada) և ստո-
րոգյալի (al-khabar) վրա ազդող: 

Այս կապակցությամբ աոաջին ուսմունքի հետևորդները կարծում 
են, որ դա ենթակայի (al-mubtada) և ստորոգյալի (al-khabar) վրա ազդող 
գործոնն է, այսինքն ստորոգումը՝ (al-isnâd), որի շնորհիվ էլ անունը հան-
վում է արտաբերվող al-lafziya գործոնների խմբից, և որն էլ համարվում է 
ենթակայի և ստորոգյալի վրա ազդող: Այս գործոնն իր ճանաչումը 
գտնում է տրամաբանությամբ և ոչ արտաբերմամբ9: 

Երկրորդ ուսմունքի հետևորդները կարծում են, որ ենթակայի (al-
mubtada) գործոնը իմաստով պայմանավորված է (al-m'anaüiya), որի 
հետևանքով էլ անունը զատվում է նախադասության անդամների վրա 
ազդող բառափոխական արտասանվող al-lafziya գործոնների շարքից, 
իսկ ստորոգյալի վրա ազդող գործոնը արտասանվող է, որն է ենթական՝ 
al-mubtada-ն: Այս ուսմունքի համաձայն՝ ենթակայի (al-mubtada) վրա 
ազդող գործոնը իմաստով պայմանավորվոծ է, իսկ ստորոգյալի (al-
khabar) վրա ազդող գործոնը՝ առկա՝ արտաբերվող: 

Երրորդ ուսմունքի կողմնակիցները գտնում են, որ ենթական ազ-
դում է ստորոգյալի վրա, իսկ ստորոգյալն էլ՝ ենթակայի: 
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Այսպիսով, կառավարումը, որպես ստորադասական կապակցութ-
յան եղանակ, առանձնացվում է ձեական-ավանդական և գործաոակսւն-
շարահյուսական ձևերով: Ըստ կառավարվող ստորոդաս բաղադրիչի՝ 
քերականական ձևավորումն այն բնորոշում է որպես հոլովառություն, 
երբ կառավարվող ստորադաս բառն ունի հոլովական ձևավորում, և ար-
տահայտվում է որևէ հոլովաձևով, օրինակ՝ harf jar-ին հաջորդող անու-
նը՝ կապաոություն: Գերադաս բառի պահանջով կապի և վերջինիս հա-
մապատասխան հոլովի առկայությունը կոչվում է հոլովակապառություն 
kultu Iitaliben: 

Ըստ գերադաս բառի ստեղծած շարահյուսական կառույցի՝ կա-
ռավարումն արտահայտվում է իբրև «ենթակաառություն», «ստորոգաա-
ռություն», «խնդրառություն», «պարագաառություն»10: 

L I L I T H A R U T Y U N Y A N 
( Y S U ) 

THE SUBORDINATE COMBINATION OF SYNTACTICAL 
CONSTITUENTS 

OF THE SENTENCE ACCORDING THE INFLUENCE 
OF THE PREFERABLE CONSTITUENTS OF A 'ÂMIL 

The form 'amal, which is the verbal noun of the verb 'amila, literally 
means "effect", and as a technical grammatical term designates "the effect of 
the 'âmil on the case endinds of the mood endings of the imperfect verb.'The 
'auâmil effecting case and mood endings are divided by the grammarians into 
two groups: al-'âmil al-lajziyy-՝the literal 'auâmiV՝ and al-'âmil al-m'anauiyy. 
When the 'âmil is a word, its effect is produced only when a syntactical or a 
syntactical and logical connection exists between the 'âmil and the word 
effected by it. For example: the'auâmil known as duru/al-ğarr produce the 
genitive in the noun following them, since they are connective particles 
which join the noun following them to a preceding verb or noun. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Այս միավորն արաբագիտական ուսումնասիրություններում ընդունված է 
մեկնաբանել որպես բառափոխիչ: Այս երևույթին է անդրադարձել VIII դա-
րում Բսւսրայի քերականական դպրոցի ներկայացուցիչ Ալ-Խալիլ Բեն Ահ-
մադը Kitab al-'âüamil (Գիրք կառավարման մասին) գրքում: Մեջբերումը 
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ըստ Գաբուչսւնի Գ.Մ.՝ արաբական քերականագիտության հարցի մասին 
հողվածից (Семитские языки.вып II., часть I, Москва!965 стр. 38): 

2. Фролов Д.В., Арабская филологоя: грамматика, стихосложение, 
корановедение. Стати разных лет. Москва 2006, стр. 14. 

3. Արաբական քերականական ավանդույթում առաջացավ al-'âmil կառավա-
րող և al-ma'mül կառավարվող գործոնների մասին տեսությունը, որն իր հե-
տագա զարգացումը ստացավ Ալ-Ջուրջանիի Al-'âüamil al-mia'b («Հարյուր 
գործոն») գրքում: 

4. Յուրաքանչյուր տեքստ դիտելով որպես խոսքային գործունեության ավար-
տուն արտադրանք՝ այն պետք է ուսումնասիրել տարբեր դիրքերից: Որպես 
ելքային կետ ընդունելով լեզու-խոսք երկճյաղավորումը, մենք համարում 
ենք, որ խոսքը ձևավորվում է խոսքային գործունեության ընթացքում և 
փորձնական հիմք է ցանկացած լեզվի ուսումնասիրության համար: Մեջբե-
րումը ըստ՝ Храковский B.C., Очерки по общему и арабскому 
синтаксису, М.,1973, стр.5 

5. Sarh anmuzaj fi an-nahu, lil'amâti az-Zamakhshari, al-Ardabin Jamal ad-Din, 
1990, p 32. 

6. Фролов Д.В., Арабская филологоя: грамматика, стихосложение, 
корановедение. Статьи разных лет. М., 2006, стр13. 

7. Габучан Г.М., Теория артикля и проблемы арабского синтаксиса, M 
1972, стр. 117. 

8. Sheykh khalid Al-Azhari Al-Juıjani, Al-'âüamil al-mia', р.З. 
9. Al-Awamil al-mi'a al-nahauiya fi usul 'ilm al-arabiya bi abd alnasir al-Gurgani, 

sharh Sheykh Khalid al-Azhari Al-Gurgani, dar al-ma'arif, al-Qahira, p. 312. 
10. Տերմինները՝ ըստ Հարությունյան Հ.Ա., Կառավարումը ժամանակակից հա-

յերենում, Եր., 1983, էջ 21: 
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ՍԱՖՐԱՍՏՅԱՆ ԼԻԼԻԹ 
(ԵՊՀ) 

«ԿԱՌՈՒՑԵԼՈՎ ՏՈՒՆԸ ԵՐԿՆՔԻ ՄԵՋ». 
ՎՏԱՐԱՆԴԻՈԻԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ ԳՈԼԻ ԹԱՐԱՂԻԻ 

ԱՐՁԱԿՈԻՄ 

...եվդեռ ես 
Մարմնիս արմատները չէի մխրճել 

Երազներիս ավազի մեջ, 
Երբ ճամփա ընկա. 

Սռհրաբ Սեփեհրի, ճամփորդություն՛ 

Արդի իրանական արձակի բազմաբովանդակ թեմատիկայի մեջ 
առանձնակի հնչեղություն ստացան վտարանդիության և նրա հետ սեր-
տորեն առնչվող՝ ազգային, մշակութային, կրոնական, գենդերային ինք-
նության պահպանման խնդիրները: Թեև այսօր Իրանի ներքին և վտա-
րանդի գրաշուկան ողողված է նորահայտ հեղինակների վերոհիշյալ 
խնդրի հետ աղերսվող բազում հուշապատումներով ու պատ՛մվածքնե-
րով, այնուամենայնիվ, գրականագետների ուշադրության կենտրոնում 
են մեծանուն պարսիկ արձակագիրներ՝ էսմայիլ Ֆասիհի, Հուշանգ Գոլ-
շիրիի2 և Գոլի Թարադիի ստեղծագործությունները: 

Գոլի Թարադին իրանական գրականություն մուտք գործեց 1960-
ականների վերջերին, հրատարակելով «Ման համ Չեգևարա հասթամ» 
(«Ես նույնպես Չեգևարան եմ») (1969) և « Խ ա բ ե գեմեսթանի» («Ձմեռվա 
քունը») (1973) նովելների շարքը: 

Իրանի Իսլամական հեղափոխությունից հետո տասնյակ հազա-
րավոր տարագիր հայրենակիցների նման հայտնվելով օտարության 
մեջ, Թարադին իր հայացքը սևեռեց վտարանդիության ցավափ խնդիր-
ներին: Ինչպես նշում է գրականագետ ՄՂանունփարվարը. «Գոլի Թա-
րադիի արձակը Իրանի սահմնաններից դուրս բնակվող իրանցիների 
ներկա կյանքն արտացոլող ՛եզակի արձագանքն է»3 : 

Հետհեղափոխական տարիներին լույս ընծայված «Խաթերհայե 
փարաքանդե», («Ցրված հուշեր») (1990), « Ջ ա յ ե դիգար» («Մեկ ուրիշ 
վայր») (2001) և « Դ ո դոնյա» («Երկու աշխարհ») (2002) պատմվածքնե-
րի ժողովածուներում զետեղված հուշագրություններն ու պատվածքները 
առանձնանում են իրենց բացառիկ թեմատիկ գաղափարական ուղղվա-
ծությամբ, որտեղ հեղինակը պատկերում է հայրենի տնից հեռու, օտա-
րության մեջ բնակվող պարսիկ կնոջ ներքին ցավն ու նոր իրականութ-
յան մեջ՝ կրոնական, մշակութային, ազգային ինքնությունը պահպանե-
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լու նրա դժվարությունները: Թեե հեղինակը խուսափում է փորձարա-
րություններից, այնուամենայնիվ, նրա պատմվածքները առանձնանում 
են ոճաբանական թարմությամբ ե խոր զգացմուքայնությամբ: Մա-
սամբ ինքնակենսագրական բնույթ ունեցող Թարաղիի պատմվածքները 
միահյուսված են թախծի ու ծիծաղի, ավանդականի ու արդիականի, կա-
րոտի ու մոռացության իրար հակասող երևույթներով: 

Վտարանդիության, մարդկային կեցության հակասությունների, ե-
րիտասարդ ու միայնակ մոր համար օտար աշխարհում իր տեղը գտնե-
լու խնդիրներին է նվիրված «Մադամ Գորգ» («Տիկին Գայլը») ինքնա-
տիպ պատմվածքը: Այն Թարաղիի կյանքի հուշերից քաղված մի պա-
տառիկ է, որտեղ պատկերված է փարիզյան թաղամասերից մեկում ա-
պաստան գտած երիտասարդ պարսկուհու և նրա երկու զավակների՝ 
եվրոպական բարքերին, աշխարհընկալմանը, կենսակերպին ընտելա-
նալու դժրարին սկիզբը. 

«Կյանքն օտարության մեջ Փարիզում փ է տագնապներով, նաև 
մեղքի զգացումով, որ մի օտարական, աշխարհի մյուս կողմից եկել է ու 
տեղացիների տեղը զավթել, մի տեսակ պարտադրված ներողամտութ-
յուն ու նահանջ ու նաև զսպված մի զայրույթ, որ քաջություն չունի 
երևան գալու, և ներքին մի ծաղր որ խայթում ու փոխվրեժի է կոչում, և 
մի ինքնասիրություն, որ երկու հազար հինգ հարյուր տարվա պատմութ-
յուն ունի...»,- խորհում է հեղինակը4: 

Այլաբանության (ալեգորիայի) սկզբունքով կառուցված և գրոտես-
կային տեսարաններով լեցուն այս պատմվածքում հատակապես ընդգծ-
ված է ֆրանսիացի տանտիրուհու կերպարը, որին հեղինակը հեգնանքով 
անվանում է «տիկին գայլ» : Ֆրանսուհի պճնամոլ կանանցից խիստ 
տարբերվող տիկին Գայլի համար խորթ էին արևելյան բարքերը ու աշ-
խարհըմբոնումը: Ն ա ունակ չէր ընկալելու երիտասարդ պարսկուհու 
տառապանքն ու հայրենի տան, հարազատների հանդեպ ունեցած սերն 
ու անհագ կարոտը: Միայնակ, սառն ու մշտապես գերնյարդային վիճա-
կում գտնվող այս փարիզուհուն անտանելի էր թվում յուրաքանչյուր 
փոքր տեղաշարժ: 

Վտարանդիության մեջ հայտնված, մարդկային մտերմության 
կարոտ երիտասարդ կինը իր փոքրիկ զավակների հետ միասին, «որոնց 
տատիկի, մորաքրոջ ու մի աշխարհ սիրո ու գորովանքի գրկից խլել ու 
աքսորելել են այս սառը, տխուր ու անսեր աշխարհը», իրեն զգում էր 
ւքված ու անպաշտպան՝ անկարող հաշտեցնելու հին ու նոր ինքնության 
միջև ընթացող անվերջ պայքարը. 

«Այնտեղից, որտեղից հենց նոր ենք եկել՝ եվրոպական մանրունք-
ներին անտեղյակ, մի մեծ բակ ու ծառ ունեցող տնից, ընտանիքի ու բա-
րեկամների գրկից, աշխարհի այս ծայրն ենք նետվել, քնահան եղած 
մարդկանց նման հոփ պես պտտվում ենք ու չգիտենք, թե ինչպե՞ս կարե-
լի է առանց իրար անհանգստացնելու կամ բախվելու ապրել»5: 
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«Տիկին Գայլը» պատմվածքում Թսւրսպին առանձնահատուկ 
նրբությամբ է ընդգծում պարսկուհու ազգային հպարտությունն ու արժա-
նապատվությունը, ով փորձում էր խոնարհաբար տանել նոր իրողության 
մեջ արմատացած օտար բարքերը: Ինչպես հեղինակն է նշում. «Մանա-
վանդ ես՝ իրանցիս, անհայտ կերպով ամբաստանված ու նախապես դա-
տապարտվածս որեէ բողոքի իրավունք չունեմ...»6 : 

Առանձնակի ուշադրության է արժանի նաև Թարաղիի պատմ-
վածքներում արծարծվող տարեց ծնողների հարկադրված վտարան-
դիության խնդիրը: Նմանատիպ պատմվածքններից է հեղինակի 
«Ցրված հուշեր» պատմվածքների ժողովածուում զետեղված « Խ ա ն ե 
դար ասեման» («Տունը երկնքում») պատմվածքը, որտեղ հեղինակը անդ-
րադառնում է Իրան-իրաքյան պատերազմի մղձավանջային տարինե-
րին զավակների եսապաշտական որոնումների թելադրանքով օտարութ-
յան մեջ հայտնված ծեր մոր հոգևոր ու ֆիզիկական վտարանդիության 
խնդրին: 

Իրան-իրաքյան պատերազմի տարիներին բազում իրանցի տա-
րեցների նման օտարության մեջ հայտնվելով՝ Մահին Բանուն դաոնում 
է «թափառական գնչու», որին երբևէ վիճակված չէր նորից տեսնելու հա-
րազատ տունը: Ինչպես ցանկացած իրանացի մայր, Մահին Բանուն 
նույնպես օտար իրականությանը չհարմարվելու իր կսկիծն ու ՛հայրենի 
օջախի կարոտը խեղդում էր հոգու մեջ՝ հարազատ զավակներին ցավ ու 
անհարմարավետություն չպատճաոելու մայրական ցանկությամբ: 

Թարադին պատմվածքում վարպետորեն է պատկերում ծեր մոր 
կերպարը, նրա ներքին դրաման, հոգում կուտակված սերը, հայրենի հո-
դի անհագ կարոտն ու մանկության տարիների վերհուշը, որոնք դարձել 
են գլխավոր հերոսուհու՝ Մահին Բանուի թափառական օրերի ուղեկից-
ներն ու սփոփանքը: Այս մեծ աշխարհում իր ծերունական անկյունը 
երբևէ չունենալու ծեր մոր երազանքը այն երկնային ապաստանն էր, որ-
տեղ կգտներ իր հավերժական հոգեկան անդորրը: Իր պարզունակ դի-
պաշարի մեջ «ապաստանը» ունի մի բարդ ենթակաոուցվածք: Այն մեր-
կացնում է իրանական մշակութային նորմերի խճճված սարդոստյանը, 
որը կնոջը վերածում է իր ցանկություններն և նախասիրություններն ի 
կատար ածելու մեջ հոգեպես և օրինապես անունակ էակի: 

Նույն ցավալի թեման է շոշափում հեղինակի «Անար բանու վա 
փեսարհայաշ» («Տիկին Նոտը և յուր տղաները») խորագրով հանճարեղ 
պատմվածքը: Պատմվածքի մեջ Թարադին ի հայտ է բերում իր ստեղ-
ծագործական խառնվածքի բոլոր վառ երանգները: Այս պատմության 
հիմքն ու առանցքը հեղինակի հուշերն են: Թեհրանի օդանավակայա-
նում հավաքված ուղևորների մղձավանջային աճապարանքի մեջ հեղի-
նակը հանդիպում է ծեր ու ինքնատիպ մի կնոջ՝ Նուռ Մայրիկի հետ, ո-
րը Յւսզդից մեկնում էր Շվեդիա հարազատ զավակներին տեսակցելու: 
Սեփական անունն անգամ գրել անկարող, անօգնական, փխրուն ու 
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պարզամիտ կինը երազում էր տեսնել իր անհնազանդ որդիներին և այն 
«կորուսյալ սառցե աշխարհը», որտեղ նրանք տասներկու տարի բարե-
կեցիկ կյանք էին փնտրում: Սակայն հիվանդ մորը երբեէ վիճակված չէր 
նորից հանդիպելու սիրելի զավակներին: Սնար Բանուն այդպես էլ մնում 
է անղեկ դեգերումների մեջ, մոլորվելով աշխարհի տարբեր ծայրերը հա-
տող օդանավակայանների անծանոթ սպասասրահներում: Նրա համար 
հարազատ զավակների մոտ տանող ճանապարհը վերածվում է ճակա-
տագրական վերջին հանգրվանի: 

«Սնար բանուն ե յուր որդիները» պատմվածքում հատուկ ուշադ-
րություն սևեռելով երիտասարդ զավակների և հարազատ մոր միջև եր-
կարատև բաժանման իրողությանը, Թարադին ընդգծում է մեր օրերի 
արդիական խնդիրներից մեկի՝ մարդկային օտարման, խորթացումի՝ 
հոգևոր, հոգեբանական և բարոյական հիմքերը: 

Ողբերգություն, երգիծանք, դրամատիգմ. ահա պատկերման այն 
երեք ձևերը, որոնցով իր հետհեղափոխական շրջանի պատմվածքնե-
րում Գոփ Թարադին հյուսում է վտարանդիության դատապարտված ի-
րանցի կնոջ անհատական կենսափորձն ու տառապանքը: Հայրենիքից 
հեռու, անորոշ ու անղեկ դեգերումների ճանապարհին Թպւաղիի յուրա-
քանչյուր հերոսուհի իր «նոր ֆիզիկական աաՖ> պատերի ներքո կառու-
ցում է երազների այն երկնային ապաստանը, ուր հավերժ կապրեր իր 
հուշերին ու հայրենի տան կարոտին ամուր գգված: 

L I L I T S A F R A S T Y A N 
( Y S U ) 

"BUILDING A MANSION IN THE SKY": THE PROBLEM OF 
EXILE 

IN THE PROSE OF GOLITARAGGI 

Goli Taraggi is one of the renowned modem Iranian fiction writers. In 
the first collection of her short stories, "Man ham Che Guevara hastam", and 
a structured novel, "Khab-e Zemestani" published respectively in 1969 and 
1973, were fairly popular and elicited favorable commentary from the critical 
establishment in Iran. 

In the post-revolutionary fiction of Goli Taraggi the problems of 
immigration and exile became the most dominant issues. In some of Taraggi's 
new stories such as "Madam Gorg", 'The Mansion in the Sky", "Anar Banu 
and Her Sons" author deals with the acculturation process and the heartbreak 
of uprooting and displacement. In above mentioned stories the longing for a 
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lost home turns into a nostalgic search for the past and homeland, and the 
sense of home is transformed into immigration and exile. 
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ՍԻՄՈՆ5ԱՆ ՍԱՐԹՍ 
(ԵՊՀ) 

ԱՀՍԱԴ ՇԱՍՄ1ՒԻ ՊՈԵԶԻԱՆ 

Նիմա Յուշիջից հետո Ահմադ Շամլուն (1925-2000) ժամանակա-
կից պարսից պոեզիայի ամենաարգասավոր ե ամենաակնաոու ներկա-
յացուցիչն է, որը նշանակալից ազդեցություն է ունեցել 20-րդ դարի Իրա-
նի բանաստեղծական մտածելակերպի վրա: 

Շամլուն «Ալեֆ Սոբհ» (Ա. Առավոտ) գրական անունը գործածում 
էր մինչև 1953թ.-ը, դրանից հետո նա հանդես էր գալիս «Ալեֆ Բամդադ» 
(Ա. Արշալույս) գրական անունով: 

Ն ա Նիմա Յուշիջի գաղափարների աշակերտն ու խանդավառ 
հետևորդն էր: Շամլուն միաժամանակ գրում էր նաև ավանդական պոե-
զիայի հունով: 

Ա. Շամլուն պարսից գրականության մեջ բանաստեղծական կա-
ղապարի մի տեսակ է շրջանառության մեջ դրել և կատարելության 
հասցրել որը կոչվում է «սպիտակ բանաստեղծություն»: Այն չունի արու-
գի չափ և բանաստեղծական չափերից ոչ մեկի հիման վրա չի կառուց-
վում, թեև ներքին ոիթմ ունի: 

Իրանի հասարակական կյանքի էական իրադարձությունները գե-
ղարվեստական անդրադարձ են գտել Շամլոփ ժամանակահունչ բա-
նաստեղծություններում: Պատահական չէ, որ իրանցի գրականագետ 
դոկտոր Ռեզա Բարահենին գրում է. «Նրա պոեզիան մեր (Իրանի-Ա.Մ.) 
հասարակության կենսագրությունն է և հենց իր' բանաստեղծի կենսագ-
րությունն է, իր բոլոր անկումներով ու վերելքներով, սերերով ու ատելութ-
յուններով, սկիզբներով ու ավարտներով, իր նորոգումների ծիլերով»1: 
Ովքեր ծանոթ են արդի պարսից պոեզիայի զարգացման պատմությանը, 
հավանաբար կհամաձայնեն Շամլու-բանաստեղծի, մտավորականի 
վաստակի այս գնահատականին: Ավելին, նրա ստեղծագործություննե-
րը կարծես ժամանակի զգայաչափը լինեն և հստակ պատկերացում են 
տափս Իրանի տարբեր խավերի տրամադրությունների մասին, արտա-
հայտում են ժոովրդի ապագայի վերաբերյալ հայրենասեր բանաստեղ-
ծի պայծառ ակնկափքները: 

Շամլուի «Թարմ օդ» (Հավայե թագե) բանաստեղծական ժողովա-
ծուն, որը լույս տեսավ 1957-ին, բանաստեղծի կյանքում շրջադարձային 
կետ էր: Համեմատելով այն նրա երիտասարդական շրջանի գործերի 
հետ հստակ երևում է, թե որքան խորը զարգացում է ապրել Շամլու ար-
վեստագետի աշխարհայացքը և վարպետությունը կարճ ժամանակա-
հատվածում: Այս ժողովածուն ակնհայտորեն կրում է Նիմայի ազդե-
ցությունը, ինչը պոետն ընդունում էր2: 
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Շամլուն հատուկ պատկերացում ուներ կյանքի և հասարակութ-
յան մասին: Ն ր ա բանաստեղծություններում կենտրոնական տեղը զբա-
ղեցնում են ժողովուրդն ու հասարակությունը, նրանց վշտերն ու տառա-
պանքը, առկա անարդարություններն ու բռնությունները: Ն ա երազում էր 
մի հասարակության մասին, որտեղ տիրում է սեր, խաղաղություն և հա-
վասարություն, որտեղ «ամեն մարդ ամեն մարդու համար եղբայր է . . . » 3 : 
Մարդկության համար այդպիսի իդեալական պետություն ստեղծելու գա-
ղափարը Շամլուն տեսավ սոցիալիզմի մեջ՝ բառերով և թղթի վրա: Եվ 
դա նրան դրդեց միանալու Իրանի կոմունիստական «Թուդե» կուսակ-
ցությանը: Սակայն բանաստեղծն ընդմիշտ թողեց այդ կուսակցությունը, 
երբ հայտնի դարձավ, որ «Թուդե»-ի ղեկավարների շարքերում դավա-
ճաններ են հայտնվել: Քանի որ քաղաքական իրավիճակն այնպիսին 
էր, որ դեմոկրատական հասարակություն ունենալու բանաստեղծի երա-
զանքը ճնշվում էր ավեփ ու ավեփ, ապա ստիպված էր այդ երազանք-
ներն արտահայտել ոչ այլ կերպ, քան այլաբանորեն: «Փերիները»4 

(Փարիա) գողտրիկ պոեմում, որը ժողովրդական ու մատչելի արտա-
հայտչաձեի մի հիանալի նմուշ է, խաբուսիկորեն պարզ ու մանկական 
պատմությունը կարծես մի անոթ փնի, որը պարունակում է շատ հեռուն 
գնացող այլաբանություն: Այստեղ, լույսն ու խավարը, տերն ու ստրուկը, 
փերիներն ու մարդիկ փակատար հակադրություններ են, ինչպես լե-
գենդն ու իրականությունը: Ծանոթանալով Իրանի ժամանակակից 
պատմությանը՝ ընթերցողը պոեմում տեսնում է մոտալուտ հեղափո-
խության կանխատեսում: 

1953-ի քաղաքական հեղաշրջումից հետո երկրռւմ հալածանքներ 
սկսվեցին դեմոկրատական շարժման մասնակիցների նկատմամբ: Ի 
թիվս մյուս բանաստեղծական ժողովածուների, որոնց բնորոշ գիծը պես-
սիմիզմն էր, Շամլուի պոեզիայում ես դրսևորվեց հոռետեսական տրա-
մադրություն5: Դրա համար կար երկու պատճառ: Ն ա խ , մեծաթիվ մտա-
վորականներ ցնցված էին Մոհամմադ ւԴեզա Փահլավի շահի իշխանութ-
յան գլուխ վերադառնալու հանդեպ ժոովրդի հնազանդ վերաբերմունքից: 
Եվ երկրորդ պատճառը նրա հուսաբեկությունն էր «Թուդե»-ի ղեկավար-
ների դավաճանության և ստոր փախուստի հետևանքով, որը Շամլուն 
համեմատում էր «թիկունքին հասցված դաշույնի հարվածի հետ»6 : 

Պարտությունից առաջացած դառնությունը, վհատությունն ու վիշ-
տը հասան այն աստիճանին, որ Շամլուն թիկունք դարձրեց այն մարդ-
կանց, որոնք մի ժամանակ նրա «ամենամեծ սերն են եղել»7 : Աիդայի 
սերը փոխարինեց այն ժողովրդին ու հասարակությանը, որի մոտ նա ըն-
դունելություն չգտավ : Պոետի կյանքի ամենավատ պահերին այդ սերն 
օգնեց, որ հուսահատության ու ծարավի ամենամեծ անապատներում մի 
շեն օազիսի հասնի և նրա մեջ կրկին ապրելու փափագ առաջացնի: 

Շամլուի կյանքում մի ուրույն ժամանակաշրջան են կազմում «Աի-
դան հայելում» (1964) և «Աիդա. ծառը, դաշույնը և հիշողությունը» (1965) 
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ժողովածուները, որտեղ միջավայրի ստորությունն ու անմաքրությունը, 
պղծությունն ու այլանղակությունը խաոնված են սիրո մաքրության ե 
լույսի, վեհության ու ազնվության հետ և բացահայտում են սոցիալական 
ղաոը իրողությունները: Ծվ այղ երկակիությունը հատուկ խորություն և 
շքեղություն է հաղորդել բանաստեղծություններին: Քիչ բանաստեղծութ-
յուններում է, որ Շամլուն չի ուրվազծել միջավայրի խավարը, այլ խորա-
սուզված է միայն սիրո մեջ: Նույնիսկ իր սիրելիի համբույրը, նրան հի-
շեցնում է այն համբույրների մասին, որոնք ընկերներն «իրենց արնա-
կարմիր վիրավոր շուրթերով հոդին դրեցին»8: 

«Շամլուի սիրային բանաստեղծությունները համարվում են ամե-
նագեղեցիկը պարսից լեզվի ե գրականության մեջ: Դրանք նման են 
գարնանային երկնքի, մեկ երակաբեր ամպերը սիրում են որոտալ, խա-
վար է ու տրտմություն, անձրևում է ու անձրևում, մեկ էլ մի վճիտ ու կա-
պույտ երկինք է բացվում՛ ոսկե արևով պայծառացած» 9 : 

Սիրո հետ մեկտեղ Շամլուի բանաստեղծություններում կան մահ-
վան հիշատակություններ: Հստակ է, որ պոետը համակված է նման գա-
ղափարներով: «Այն մարդու երգը, որ գնաց, և նրա երգը, որ տեղում 
մնաց» բանաստեղծության մեջ, գտնվեւով մահի հետ դեմ հանդիման, 
Շամլոփն հաջողվել է մեծ վարպետությամբ «մահ» հասկացողությանը 
նյութականություն հաղորդել և մարդու մտավոր ընկալմանը շոշափելի ու 
զգափ դարձնել: 

Շամլուի համար մի հատուկ հմայք ուներ Քրիստոսի կյանքը, որը 
նա նույնացնում էր այն հազարավոր անանուն հերոսների հետ, որոնց 
դավաճանեցին և կտտանքների ենթարկեցին նրանց ազատ հոգիների և 
մարդկության հանդեպ ունեցած սիրո պատճառով: «Հուշատախտա-
կում»11 պոետը Քրիստոսին նույնացնում է այն բանաստեղծի հետ, որի 
լուրին ուշադրություն չեն դարձնում: Իսկ 1966-ին լույս տեսած «Փյու-
նիկն անձրևի տակ» (Դողնուս դար բարւսն) ժողովածուի «Նսպովրեցու 
մահը»12 բանաստեղծության մեջ նա Հիսուսին հետևելով դեպի Նրա խա-
չելության բլուրը, Հիսուսի ծայրահեղ մենակությունը ներկայացնում է 
րպես բոլոր «ձերբակալված» մտավորականների մենակության խորհր-
դանիշ, որոնք իրենց կյանքը նվիրաբերեցին մարդկանց համար: Այն 
մարդիկ, ում Հիսուսը եկել էր փրկելու, գոռում էին՝ «Գանահարե՛ք Ն-
րան» կամ «Փշե պսակ դրե՛ք Նրա գլխին»: Հիսուսի կերպարին, որին 
ներկայացնում է որպես կարեկցանքի, մաքրության և անարատության 
մարմնացում, Շամլուն հակադրում է Ղազարոսի13 կերպարը՝ որպես 
կարծրասրտության ու ապերախտության մարմնացում: 

«Նազովրեցու մահը» վերջին և ամենահրաշալի բանաստեղծութ-
յունն է, որտեղ Շամլուն կիրառել է Հիսուսի խորհրդանիշը: 
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M A R T A S I M O N Y A N 
( Y S U ) 

THE POETRY OF AHMAD SHAMLU 

Ahmad Shamlu is the most prolific and popular poet in Persian poetry 
after Nima Yushij (1895-1960). He has had a significant influence on the 
poetical mentality of the 20-th century's Iran. 

Essential events of the life of Iranian society found their artistic 
reflection in his works of genius. It is not without reason that Shamlu's 
poetry is compared with a mirror, which distinctly helps us to understand 
about moods of different classes of Iranian society and express patriot poet's 
bright hopes and expectations for his people and motherland. 

Shamlu used and brought to perfection a type of a poetic form in 
Persian poetry which is named "white poem". There are no metres in these 
"white poems", though they have some internal rhytm. 

Being unable to express his dreams for democratic society directly, he 
always used allegories. Even in his amorous poems, which are considered as 
the most beautiful ones in Persian poetry, the love is extolled in the context of 
life and society. In the moments of his great despair he also thought about 
death. And he could very successfully attach materiality to the concept of 
death and make it perceptable for man's mental apprehension. 

The character of Christ had a special appeal for Shamlu, which he 
identified with those nameless heroes, who were betrayed and tortured 
because of their free spirits and having love towards mankind. 
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ՓԱՇԱ6ԱՆ ԱՆԻ 
(ԳԻ) 

ԱՐԵՎԵԼՑԻՆ ԱՂԱՍԻ Ա5ՎԱԶ6ԱՆԻ 
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

Արևելյան նկարագրով բազմաթիվ հերոսներ կան Այվազյանի 
ստեղծագործություններում: Դա աոաջին հերթին թիֆլիսաբնակն է՝ վառ 
արտահայտված այդ կերպարն իր արտաքին և ներքին հատկանիշնե-
րով («Արևելյան դուքան», «Կովկասյան էսպերանտո», «Մուխամբազ 
դուդուկով», «Տաղ ի վերայ Հովնաթանյան գերդաստանին» և այլն). 
«Կինտո Գորելոն սիրեց բայղուշ Օլային ու ամեն գիշեր հավաքում էր 
քառասուն դուդուկչի ու Հավլաբարում երգ երգում, Աայաթ-Նովա երգում, 
Բեսիկի երգում, որ բայղուշ գեղեցկուհու ոեմքին մի թեթև ժպիտ երևա, մի 
քիչ նայի իր կողմը թախծոտ աչքերով.. .» : Կամ. «Հենց աոաջին օրը ան-
կողնում Ջաբուան վախեցավ հաճույքի չափից, ասես Աիրանի հետ մեկ-
տեղ անկողին էին մտել Թիֆլիսի փողոցներում թափված գաղթականնե-
րը՝ իրենց խոնավ աչքերով, պատառոտած հագուստով»՜: 

Այվազյանը սիրով է հայացք գցում արևելցուն, պեղում նր՜ա ներսը, 
դիտում և զննում նրա վարքը, ինչպես ինքն է ասում. «Հայացքս ուղղում 
եմ դեպի Արևելք»3: Ահա Օմար Խայամի նկարագիրը «Պարսկական 
մանրանկար» պատմվածքում. «Ոգեխոս և գինեմոլ փոշի ու հող Օմար 
Խայամ, քո մեջ են հունցված Շահ Աբասի կեռ դաշույնն ու Պարսկաս-
տանի գեղեցկահրաշ դիցուհիների պորտը, նարնջագույն առյուծն ու 
մոխրագույն ավանակը, սափորն ու սազը, կարոտն ու վախը.. .» 4 : 

Բազմաթիվ կերպարների մեջ առանձնանում է Ջիբոն՝ «Արևելյան 
դուքանի» պանդոկապետն իր արևելյան հյուրասիրությամբ ու նիստու-
կացով. «Կարմրաթուշ ու բարեհամբույր, կակղամիս ու քնկոտ դուքան-
դարին էլ Ջիբո էին անվանում: Եվ ուրիշ բան պետք չէր ասիացի ու եվրո-
պացի թիֆփսեցուն: Խինկսդը՝ համով, գինին՝ անուշ, քաղցր խոսքը՝ փք-
բերան, Ջիբոն՝ սրտաբաց.. .Պետք լիներ՝ նիսիա էր տափս, պետք լիներ՝ 
ձրի, տեղը գար՝ մի բան էլ վրան ինքը կավելացներ.. .»Տ : 

Մի քանի ստեղծագործություններում նկատվում է հատկանշական 
շատ կարևոր ևս մի գիծ՝ գեղեցկության նկատմամբ սերը և նրա պահպա-
նումը հավերժության համար: Դ ա հստակ զգացվում է «Տաղ ի վերայ 
Հովնաթանյան գերդաստանին» պատմվածքում: Ապրում են Թիֆփսի 
չքնաղ գեղեցկուհիները, և նրանց գեղեկությամբ ապրում է քաղաքը: Երբ 
կնճռոտվում է գեղեցկուհիներից մեկը, տխրում ու հուզվում է քաղաքը, 
կսկիծ են ապրում բոլորը: 

Հստակ է նաև Այվազյանի արևելցի հերոսի սերը հարազատ քա-
ղաքի նկատմամբ: Դ ա դաոնում է այն կենտրոն-ամբողջությունը, որտեղ 
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կարևորվում են անգամ քաղաքի բույրը, շրջապատի իրերը, մեղհղիները, 
մարդկանց հայացքներն ու ինքնատիպ հարաբերությունները: «Թույլերը 
և թույլերը» պատմվածքում հերոսը հեռանում է հարազատ քաղաքից, ու 
կարոտը խեղդում է նրան: Այս կերպարն իր մեջ է կուտակում շատ հե-
րոսների հավաքական կերպարները («Տաշուխա», «Աղի կոմսը», «Սուրբ 
ճշմարտություն» և այլն). « Ն ա թմրածորեն մեղմիկ ժպտաց ինձ և առավ 
իր մսոտ ու փափուկ գրկի մեջ.. .Բայց ես գիտեի, որ նա փարվել է ոչ թե 
ինձ, այլ թիֆփսեցուն, իր մանկության երկար կյանքի մի երանգին...»6 , 
կամ. «Սեղանի շուրջը տարբեր մարդիկ էին. մեկը փինաչի էր, Տակի-
մանկայի մի փոքրիկ խցիկում կոշիկ նորոգող, մյուսը բժիշկ էր...Փինա-
չին աչքի պոչով ինձ էր նայում և ուզում էր որոշել թե Թիֆփսի որ մասին 
է իմ կերպարանքը հարմարեցնել»7: 

Հետաքրքիր դրսևորում ունեն մուրացկանները «Սայաթ-Նովա» 
էսսեում. «Թուրքի մեյդանը հայկական Հավլաբարի հետ կապում էր էշի 
կամուրջը: էշի կամուրջի վրա միշտ իրենց տեղերն ունեին երկու մուրաց-
կան. մեկը էս գլխին էր նստում, մյուսը՜ էն: Երրոդն էլ կար. շարժուն մու-
րացկանն էր...Կամուրջի էս գլխին մի անդամալույծ կարմրաշեկ պար-
սիկ էր նստում, էն գլխին՝ կույր հայ կին, շարժունն էլ հպարտության շա-
տությունից խելքը պակասած վրացի էր: Սեյդանից Հավլաբար գնալու 
համար Սայաթ-Նովան ամեն Աստծու օր անցնում էր էշի կամուրջով ու 
երեք մուրացկանի միջով»": 

Բարի, կրակոտ, նվիրված ու միամիտ են Այվազյանի արևելցի հե-
րոսները, երբեմն բարդ, բայց այդ բոլորի մեջ ինքնատիպ առանձնացում 
ունի թիֆփսյան նկարագրով տիպը: Դիցուք՛ «Ու էս մեր թիֆփսեցի տա-
կանք ճիպոոն պտտվում էր Օրթաճալայի բաղերի շրջակայքում և նա-
յում էր ծեծված շան նման, հոտոտում, ներս քաշում բուրմունքները, աղ-
մուկը, շշուկները, շնչառությունը.. .»9 : 

ճիշտ է նկատել գրականագետ Ա.Եդիագարյանը, որ Այվազյանը 
«թիֆփսյան շարքը ներկայացնում է չափազանց գունագեղ կենցաղային 
պատկերներով, և այդ սրված կոլորիտայնությունը հուշում է, որ դեպքե-
րի հետևում կա ինչ-որ ավեփ մեծ, ավեփ կարևոր բան. . .» 1 0 : 

Արևելքն իր կոլորիտով ու տեսակով խոր ազդեցություն է թողել 
Արևմուտքի վրա: Եվ հակառակը, արևելյան մշակույթը ևս ազդվել է այլ 
մշակույթներից: Այս երևույթը պարզորոշ երևում է նաև Այվազյանի մի 
քանի պատմվածքներում: «Թիֆլիսը ուրախ քաղաք էր...Չինացիները 
բակում ֆոկուսներ էին ցույց տափս՝ կրակ էին ուտում, իտալացիները 
երգում էին «բելկանտո», մանդոփնան և կիթառ նվագում...Իտալացինե-
րը ու չինացիները կամաց-կամաց կորան կամ դարձան թիֆփսեցի, ով 
գիտի, ու կրակ էին ուտում ու մոնդոփնա նվագում հայերը, վրացիները, 
ռուսները.. .»" : 

Արևելցի կինը ևս՝ զուսպ ու չափավոր, զերծ չէ եվրոպական կնոջ 
ազդեցությունից: «Սուրբ ճշմարտություն» պատմվածքում այսպես է 
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պատկերված. «Թիֆփսեցի ները այդ խորհրդավոր գեղեցկուհիներին 
դրսում, իրենց կողքին, րացեիբաց դեո չէին զգացել: Դեո չէին համեմատ-
վել թաքունն ու ընդունելին, դեռ չէր հայտնաբերվել անցանկւպի կար-
գինն ու ցանկայի ամոթալին: Թիֆլիսի համար մի նոր հայացք' քաղցր ու 
խենթ, ամենակարող ու երկչոտ, խելոք ու խենթ, խորամանկ ու հասա-
րակ, կրակոտ ու մրսած: Թիֆլիսեցի տիկինները ու օրիորդները պատու-
հաններն էին շտապ փակում, ու մի քանիսը միայն վարագույրի արանք-
ներից դիտում էին այդ ահավոր երթը: Ու նույնիսկ նրանց մեջ առաջա-
նում էր մի անհասկանափ բան.. .» : 

Գրողը բացահայտ սիրում է Արևելքը: Դ ա զգացվում է նրա ինք-
նատիպ արձակում: Եթե ավելացնենք, նաև, որ վարպետորեն է օգտվում 
Թիֆլիսի բարբառից, քերականական ձևերից ու դարձվածքներից, գոր-
ծածում է արևելցուն բնորոշ բազմաթիվ հատուկ անուններ, ապա պարզ 
կդառնա այն նորույթը, որը հայ արձակ բերեց Աղւսսի Այվազյանը. 
«Պարսկաստանի արևոսկի քամին ացելում է իմ պատշգամբը...Մի բոտ 
դեղնավուն հող...11դավնու երկու ձու...Մի կարմիր վարդ...ԱրևեԱշի քա-
մին այցելում է իմ պատշգամբը...»1 3 : Այսպես է ավարտվում նրա 
«Պարսկական մանրանկար» պատմվածքը: 

A N I P A S H A Y A N 
(IL) 

THE EASTERNER IN THE WRITINGS OF AGHASI 
AYVAZYAN 

The paper deals with study of Easterner - as a type of man in the works 
of prominent Armenian writer Aghasi Ayvazyan. There are many heroes with 
eastern mentality, traditions and appearance in his works. It is first of all the 
inhabitant of Tiflis. The writer loves and appreciates the East. 

The research is based, on the following stories: "Arevelyan Dukan", 
'Tashukha", 'Tüylere ev tüylere", "Tagh iveray Hovnatanyan Gerdastanin", 
"Surb chshmartutyun", "Parskakan Manrankar" etc. 
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