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Տպագրվում է Հ Հ Գ Ա Ս Արևելագիտության ինստիտուտի 

գիտական խորհրդի որոշմամբ 

Խ Մ Բ Ա Գ Ր Ա Կ Ա Ն Խ Ո Ր Հ Ո Ւ Ր Դ 

Գրիգորյան Ս. (նախագահ), Խանզադյսւն Մ., 
Ղազարյան Ռ., Իսկանդարյան Գ., Փաշայան U. 

Համակարգչային ձևավորումը՝ Ն . Կարախանյանի 

ժողովածուն ընդգրկում է 2009թ. հուլիսի 14-16 Երևանում՛ ՀՀ ԳԱԱ 
Արևելագիտության ինստիտուտում կազմակերպված Երիտասարդ 
արևելագետների միջազգային XXX գիտաժողովի նյութերը: 

Գրքում ընդգրկված հոդվածները նվիրված են Մերձավոր, Միջին և 
Հեռավոր Արևելքի, Կովկասի երկրների ու ժողովոտդների պատմության, 
միջազգային հարաբերությունների և արևելյան մշակույթի, ինչպես նաև 
ցեղասպանության, իսլամագիտության արդիական մի շարք հիմնահարցերին և 
ներկա քաղաքական զարգացումներին: 

Նախատեսված է արևելագետների, հայագետների, հետազոտողնհրի, 
բուհերի ուսանողների, ասպիրանտների և ընթերցող լայն շրջանակների համար: 

Ստորագրված է տպագրության՝ 23.12.2009թ.: 
Չափսը՝ 60x84 '/յշ: Թուղթը օֆսեթ N° 1: 

Տառատեսակը՛ «Times Armenian»: 
Տպագրությունը՝ օֆսեթ: 22 տպ. մամուլ: 

Տպաքանակը' 300 օրինակ: 

Տպագրվել է «Գևորգ - Հրայր» ՍՊԸ 

հրատարակչությունում 

Երևան, Գրիգոր Լուսավորչի 6: 
Հեռ. 52-79-74. 52-79-47: 

էլ. փոստ lusakn@rambler.ru 

mailto:lusakn@rambler.ru
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Հ Ա Պ Ա Վ Ո Ւ Մ Ն Ե Ր 

ՀՀ ԳԱԱ - Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների 
Ազգային Ակադեմիա 

ՍԻ - ՀՀ ԳԼԼԱ Արևելագիտության ինստիտուտ 
Հ Ց Թ Ի - ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-

ինստիտատ 
ԷՊԼԼԹ - էրերունի պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան 
Ե Պ Հ - Երևանի պետական համալսարան 
Ք Հ Ի - Քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտ 
ՀՄՃ - Հայոց Մարդասիրական ճեմարան, Կալկաթա, Հնդկաստան 
Ե Գ Հ - Երևանի Գլաձոր Համալսարան 
ՌՀ(Ս)Հ - Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարան 
ՍՀ - Սոֆիայի Սր. Կլիմենտ համալսարան, Բուլղարիա 

A B B R E V I A T I O N S 

NAS R A - National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
IOS - Institute of Oriental Studies, NAS RA 
A G M I - Armenian Genocide Museum-Institute, NAS RA 
E H A M R - Erebuni, Historico-Archeaological Museum-Reserve 
YSU - Yerevan State University 
IPR - Institute of Political Research 
A C P A - Armenian College and Philantropic Academy, Kolkata, India 
YGU - Yerevan Gladzor University 
RA(S)U - Russian-Armenian (Slavonic) University 
S U - Sofia St. Kliment University, Bulgaria 
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Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

ՊԱՏՍՈՒԹՑՈՒՆ 

ԱԶՐՈՅԱՆ ՌՈՒԶԱՆՆԱ (ՍԻ) 
«ՍՊԻՏԱԿ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ» ՈՐՊԵՍ ԻՐԱՆԻ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ Եվ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՃԳՆԱԺԱՄԸ ՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆ ՄԻՋՈՑ 16 

ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ ԱՆՆԱ (ՀՑԹԻ) 
ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆԻ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՄԸ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ 
ԴԵՐԱՍԱՆՈՒՀԻՆԵՐԸ 24 

ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ԱՐՍԵՆ (ԱԻ) 
ԲԱԴՐ ԱԼ-ԳԱՍ11ԼԻ ԱԼ-ԱՐՄԱՆԻԻ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԵԳԻՊՏՈՍՈՒՄ 1074-1094 ԹԹ 30 

ԲԱԴԱԼՅԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼ (ԷՊԱԹ) 
ՏԱՐԻՆ ԵՎՈՒՐԱՐՏՈՒԻ ԴԻՏԱՐԱՆԻ 
ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԵՌՅԱԿԸ 36 

ԲԱԶԻՆՅԱՆ ՍԱՐԻԵՏԱ (ԵՊՀ) 
ԱՐԱԲԱ-ՄՈՒՍՈՒԼՄԱՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ 
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՄՈՒԹԱՆԱԲԲԻԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 43 

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ՄՀԵՐ (ԱԻ) 
ԻՍԼԱՍԱԿԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՊԱՆՆԵՐԻ 
ԿՈՐՊՈՒՍԻ (ԻՀՊԿ) ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ ԵՎ ՆՐԱ ԴԵՐԸ ԻՐԱՆԻ 
ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ ՀԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ. 47 

ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ ԱՐԱՄ(ԱԻ) 
ԱՐԱԲ ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆ 
ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆՈՒՄ(1908-1909 ԹԹ.) 52 

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՍՈՆԱ (ԱԻ) 
ԲԻԱՅՆԻԼԻ-ՈՒՐԱՐՏՈՒԻ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԻ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԱՐԴԻ 
ՊԱՏ ՍԱ ԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 57 
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ԴԵՎՈՐԳՅԱՆ ԳՈՌ (ՍԻ) 
2008-2009 ԹԹ. ԻՍՐԱ8ԵԼԱ-ՊԱՂԵՍՏԻՆ6ԱՆ 
ՊԱՏ ԵՐԱԶ ՄԱԿ ԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԵՎ ԵԳԻՊՏՈՍԻ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ 64 

ԴԱՎԹՅԱՆ ԱՇԽԵՆ (ԵՊՀ) 
О ՄԱՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԴԻՐՀԵՄԻ ՇՈՒՐՋ 72 

Ի ՎԱՆՈՎ ՎԼԱԴԻՄԻՐ (ՔՀԻ) 
ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՀԱՍԱՅՆՔԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ԱՇԽՈՒԺԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ: 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԻՏԱՐԿՈՒՍՆԵՐ 79 

ԽԱՆԶԱԴՅԱՆ Մ11ՐԻԱՄ(ԱԻ) 
ԷԹՆՈԳԵՆԵԶԻ ՈՐՈՇ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 86 

ԽՈՐԻԿՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՄ (ԱԻ) 
ՍԱՏՐԱՊԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՍԱԿԱՆ 
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈ ՒԹՅ ԱՆ 
ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ ԸՍՏ «ԱՆԱԲԱՍԻՍ»-Ի 92 

ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ ՍԱՐԻԱՄ(ԵՊՀ) 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՐԲԱԽՆԱՄ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ' ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ 
ԵՎ ԱԴՐԲԵՋԱՆՈՒՄ. 100 

ՀԱՅՐ ԽՈՐԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՄՅԱՆ (ՀՄ6) 
ԿԱԼԿԱԹԱՅԻ ՀԱՅ ԳԱՂՈՒԹԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ 
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՌ ՎԿԱՆ՛ 
ՍՈՒՐԲ ՆԱԶԱՐԵԹ ԵԿԵՂԵՑԻՆ 108 

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՂԱՎՆԻ (ԱԻ) 
ՉԻՆԱՍSԱՆ-ԻՐԱՆ ՍԻՋՈՒԿԱՅԻՆ 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ 115 

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԵՎԱ (ԱԻ ) 
ՃԱՊՈՆԱ-ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ՆԱՎԹԱՅԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 124 

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ (ԱԻ) 
ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄԱԼԵՎԻՆԵՐԻ ԽՆԴՐԻ ՇՈՒՐՋ 133 

ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԼԵՎՈՆ (ՔՀԻ) 
ՌՈՒՍ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՌԱԶՍԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՍՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 140 
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ՍԱՐԳԱՐՅԱՆ ԱՆԻ (ԵՊՀ) 
ԿԵՆԴՍՆԱՈՏՔ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 
ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՍՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀՈՒՄ 
(ՄԻՆՉԵՎ Ք.Ա. 6-ՐԴ ԴԱՐԸ) 

ՍԱՐԳԱՐՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ (ՀՑԹԻ) 
ՀԱՅ ՏԱՐԱԳԻՐՆԵՐԸ ՍԻՐԻԱՅՈՒՄ ԵՎ ԱՐԱԲՆԵՐԻ 
ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ ՆՐԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ (1915-1925ԹԹ.) 

ՍԱՐԻԿՅԱՆ ԼԻԼԻԹ(ԵՊՀ) 
ԲԱՆԱԿ-ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԹՈՒՐԳՈՒԹ ՕՋԱԼԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ 160 

ՄԱՐՏԻՐՈՄՅԱՆ ԱՆՈՒՇԻԿ (ԵՊՀ) 
ԳԼԽԱՀԱՐԿՆ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ. 

ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ՔՐԻՄՏԻՆԵ (ԱԻ) 
«ՆՅԱՐԴԵՐԻ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ» 1947 Թ 

ՍՈՆԹԱԶԵՐԻ ՕՍԻԴ (ԱԻ) 
ՍԱՍԱՆՅԱՆ ԻՐԱՆՈՒՄ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱՆԵՐԻ ԴՐՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ ԲԱԳՐԱՏ (ԱԻ) 
ԲՈՐՉԱԼՈԻԻ ԳԱՎԱՌԻ (ԼՈՌԻ) ՊԱՏԿԱՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐՑԸ ՀԱՅ-ՎՐԱՑԱԿԱՆ ԵՎ ՎՐԱՑ- ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ 
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՀԱՍԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 
(1918-1921 ԹԹ.) 

ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ ԱՆՆԱ (ԵՊՀ) 
ՍԵԼԻՄ111-Ի ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐՆ ՈՐՊԵՍ ՕՍՍԱՆՅԱՆ 
ԿԱՅՍՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆԱՑՍԱՆ ՆԱԽԱՏԻՊ 

ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ ՆԱԶԵԼԻ (ԱԻ) 
ՊԱՐՍԻՑ ԾՈՑԻ ԳՈՐԾՈՆԸ 1907 Թ. ԱՆԳԼՈ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ 
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ՀԱՅԱՑՔ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ J 
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ՔԱՐՏԱՇՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ (ԵՊՀ) 
ԴԵՐՍԻՍԸ ԵՎ ՔԵՍԱԼԱԿԱՆ ԹՈՒՐՔԻԱՆ 272 
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Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

Ա Զ Ր Ո 5 Ա Ն ՌՈՒԶՍՆՆԱ 

(Աի) 
«ՍՊԻՏԱԿ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ» ՈՐՊԵՍ ԻՐԱՆԻ 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ Ե Վ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԸ 
ՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆ ՄԻՋՈՑ 

«Սպիտակ հեղափոխության» շրջանակներում իրականացված 
բարեփոխումներին նախորդող ժամանակաշրջանում՝ X X դարի 60-
սւկւսն թվականների սկգբին, Իրանը գտնվում էր հասարակական, 
քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական խորը ճգնաժամի մեջ, որն էլ իր 
արտացոլումը գտավ հասարակական կյանքի բոլոր բնագավառներում: 
Գյուղատնտեսական երկիր համարվող Իրանը չէր կարողանում իր 
ազգաբնակչությանը ապահովել անհրաժեշտ քանակի սննդամթերքով և 
ստիպված էր այլ երկրներից ներմուծել բուսական յոսլ, միս, կաթ ե այլն: 
ճգնաժամ էր ապրում աոանց այն էլ թույլ զարգացած 
արդյունաբերությունը: Իրանում արտադրվող ապրանքները չէին 
կարողանում մրցել ներմուծվող ապրանքների քանակի, ինչու չէ նաև 
որակի հետ: Չկարողանալով սեփական արտադրանքը յուրացնել 
սեփական երկրռւմ՝ բազմաթիվ ձեռնարկություններ կամ փակվում, կամ 
սն նկանում էին: Իրանի ղեկավար օղակների ոչ հետամուտ 
քաղաքականության հետևանքով եբկրի ֆինանսները նույնպես 
հայտնվեցին ծանր վիճակում, քանի որ նավթից ստացվող 
եկամուտների մեծ մասը ծախսվում էր ռազմական նպատակների 
համար ե կազմում բյուջեի ծախսերի ավելի քան 50 %-ը': Աճում էր նաև 
Իրանի արտաքին պարտքը, որը 1959-1963թթ. ընթացքում ավելացել էր 
ավելի քան 2 անգամ2: 

Սոցալապես ծանր վիճակում էր գտնվում հատկապես գյուղական 
բնակչությունը, որի 95 %-ը, ընդ որում, անգրագետ էր3: 
Գործազրկությունը այնպիսի չափերի էր հասել, որ այն համարվում էր 
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ե|ւկյփ հսւմար կենսական նշանակության ունեցա) թիվ մեկ խնղիրր: 
Աշխատանք անեցա]նե])ր ես գտնվում էին բավականին վատթար 
վիճակում Աշխատավարձներր հաճախ ուշացնամ էին, իսկ 
սոցիալական ապահովագրության օրենքներր առկա էին միայն թւյթի 
վրա Սնմխիթար վիճակում էր գտնվում նաև առալջապահաթյուն]) 
Թեհրանի համաւսայւանի սոցիա|ական խնդիրների Ինստիտուտի 
տվյա|ներով 1959/6Սթթ. Իրանամ կար ընդամենր 3355 բժիշկ, այսինքն՛ 
1.5 բժիշկ 10 հագ. բնակչի համար4: Ստեղծված իրավիճակից ւրււրս 
գարո միակ ելքր շահական վարչակարգն այժմ տեսնում էր կտրուկ 
վտփոխաթյանների՝ «բարեվտխումների» իրականացման մեջ: Շահը 
քաջ գիտակցում էր, որ, եթե համապատասխան «հեղափոխությունը» 
չիրւսկանացվի «վերեից», ապա այն կ]ւրականացվի «ներքևից»' քանզի 
հեղափոխության անհրաժեշտությանը արդեն ժամանակի պահանջ էր: 

1962թ. շահ Մուհամմեդ Ռեգա Փեհլևիի նախաձեռնությամբ 
կագմվեց բարեփոխումների 6 օրինագիծ՛ 1) հողային բարեվտխումների. 
2 ) անտառների ազգայնացման, 3) հողային բարեփոխումների 
ֆինասնսավորման նպատակով պետական գործարանների և 
ձեռնարկությունների վաճառքի, 4) կանանց դրության բարեյավման, 5) 
ձեռնարկությունների եկամուտներին աշխատավոր զանգվածի 
մասնակցության, 6) անգրագիտության դեմ պայքարի վերաբերյալ: 
1963թ. հունվարի 26-ին անցկացված հանրաքվեի ժամանակ Իրանի 
ազգաբնակչության մեծ մասը կալմ արտահայտվեց բարեփոխումների 
իրականացմանը՛: 1963թ. փետրվարի 27-ին Թեհրանում տեղի ունեցած 
տնտեսական կոնֆերանսի բացման ժամանակ շահը հայտարարեց, որ 
հաստատված օրինագծերը իրենցից ներկայացնում են «անարյուն 
սպիտակ հեււավտիտւթյուն» և. որ ֆեոդալական համակարգը Իրանամ 
արմատախիլ կլինի առաջիկա 30 տարվա ընթացքում՛՝: 

Հետագայում բարեփոխումների առաջին 6 օրինագծերին 
ավե]ացան ևս 6-ր' 1) «Առողջապահության կորպուսի» ստեղծման, 2) 
«Սեպախե թւսրվիջ» («ժ՜ամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման 
կորպսուսի») ստեղծման. 3) «Խանեյե էնսաֆ»-ի («արդարադատության 
տան) ստեղծման, 4) ջրային աղբյուրների ազգայնացման, 5) 
ազգաբնակչության կենսամակալպակի բարձրացման նպատակով 
քաղաքի ե գյուղերի վերակառուցման ծրագրի մշակման. 6) 
աղմինիստրատիվ բարեփոխումների ^.(հիմ 0ш1}цЯцш1 ՝ պայքար 



բյուրոկրատիայի դեմ) վերաբերյալ: Ավեփ ուշ՜ մինչև 1975р. 
բարեփոխումների ծրագրի 12 կետերին գումարկեց ևււ 5 կետ՝ 1) 
«արդյունաբերական սեփականության զարգացման». 2) 
կաշառակերության դեմ պայքարի. 3) միջնակարգ ե բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններում անվճար ուսուցման. 4) մինչե 2 
տարեկան երեխաների համար անվճար սննդի տրսւմաղրման, 5) 
համրնդհանար սոցիաւական ապահովագրության վերաբերյալ՛: 
Բարեվտխումների ծրւսգիրր Իրանի պատմության մեջ մտավ «Սպիտակ 
հեւրսվախություն» կամ ինչպես նաե հաճախ կոչում Էին' «Շահի և 
ժողովրդի հեղավտխություն» ւսնվամբ: 

Բւսրեվտւմների ծրագրի մեջ առավե] կարևորը 1տդային 
բարեփոխումներն Էին: 1963թ. 1տւնվարին րնդունվեց 1962թ. րնդանվւսծ 
հողային օրենքի «հավերււմ», որով սահմանվում Էր կայվածատիլտջ 
մշակեփ հողերի առավելագույն չափր' 500 հա, ինչպես նաե վտփոխվում 
Էր պետության կողմից կալվածատիրոջից առգրավված ավելցուկ 
հողերի դիմաց վճարվե|իք գումարի ժամկետներր*: Հողային 
բարեվախման վերաբերյալ օրենսդրությունը քայլ Էր դեպի առաջ' 
գյուղերում ֆեոդալական մնացուկների սահմանափակման, ինչպես նաե 
կալվածատերերի և գյուղացիների միջե ավանդական 
վտխհարաբերությունների վտփսխման համար: 

Ագրարային բարեվտխումների իրականացումը դժվարանում Էր ոչ 
միայն կալվածատերերի և ծայարահեղ հոգևորականության 
ընդդիմության՛', այլ նաև ֆինանասավորման բացակայության 
հետևանքով: Ֆինանսական խնդիրները (ածելու նպատակով 
կառավարությունը ձեռնամուխ եղավ պետական գործարանների ու 
ձեռնարկությունների, բացառությամբ նավթային 

կազմակերպությունների, երկաթգծերի, ռազմական ե մի շարք այլ 
գործարանների վաճառքի իրականացմանը: Պետք Է նկատել, սակայն, 
որ պետական գործարանների ու ձեռնարկությունների վաճառքից 
ստացված գումարները չէին կարող ամբողջությամբ ծածկե| ագրարային 
բարեվտխումների իրականացման համար անհրաժեշտ ծախսերր: 
1968թ. մարտի 21 ֊ ի դրությամբ հողային բարեփոխումների առաջին 
փուլր րնգրկել էր 15.010 գյուդ, 790 ագարակ ե 617 հազ. գյուղական 
րնտանիքներ. իսկ երկրորդ փու|ր' 53.590 գյուղ ե 18.836 ագարակ1": 
Գյուղացիների կրոնքում հողային բարեփոխումները. իհարկե, 
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ներմուծեցին էական փոփոխություններ: Անկախ նրանից, որ հողային 
բարեփոխումները չէին կարող ամբողջությամբ վերացնե| ֆեոդալական 
սնացակներր. ինչեէ. այն կոտրում էր սովորական, հարյուրամյակների 
րնթսսցքամ կենցաղային դարձած կարգերը՛ 

1960-70-ական թթ զգալի տեղաշարժեր տեղի ունեցան նաե երկրի 
արղրււնաբերական և տնտեսական որտտներամ և երկիրր մեծ քայլ 
կատարեց տնտեսական հետամնացությունը հաղթահարելու գործում: 
Ներքին համախառն արդյունքի աճր մեծ մասամբ պայմանավորված էր 
նավթից ստացվող եկամուտների հետ. ե դրա շնորհիվ հնարավոր եղավ 
մեծ տոմարներ ներդնե| արդյունաբերության զարգացման մեջ: 
Բազմաթիվ գործարաններ վերակառուցվեցին, բացվեցին նորերը: 

ե՜րկրի տնտեսական հետամնացության հաղթահարման խնդիրը 
մեծապես կապված էր նաե զանգվածային անգրագիտության 
վերացման անհրաժեշտության և բնակչության մշակութային 
մակարդակի բարձրացման հետ, և արդյունաբերության զարգացման ու 
գյուղատնտեսության վերակառուցման արդյունքում աճեց միջին 
մասնագիտական կադրերի պահանջարկը: Իրանում առկա կրթական 
համակարգը ի վիճակի չէր ապահովել արմատական վտփոխություննեբ 
բնակչության գրագիտության մակարդակի բարձրացման համար և 
կառավարաթյունր ձեռնամուխ եղավ այսպես կոչված 
«1յււսավորությւսն կորպուսների» ստեղծմանը: Վերջինիս ստեղծումը 
հետապնւրււմ էր 2 նպատակ, լուծել անգրագիտության հարցը 
գյուղերում և միջին մասնագիտական ե բարձրագույն ոսումնական 
հաստատությունների շրջանավարտներին ապահովել աշխատանքով": 
Չնայած նրան, որ «Սպիտակ հեդավախության» շրջանում 
անգրագիտության վերացման համար ձեռնարկված միջոցառումները 
մինչե վերջ չլուծեցին այդ կյւթական խնդիրները, սակայն իրենցով 
նշանավորեցին դրական տեսլաշարժեր բնակչության հասարակական ե 
մշակութային կյանքում: 1966թ. քաղաքի բնակչության շրջանում 7 
տարեկանից բարձր մարդկանց 50%-ն արդեն գրագետ էր, ընդ որում՛ 
38.4%-ր կանայք էին12, իսկ իսլամական հեղափոխության նախօրեին 
երկրի պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 
ուսանողների 97 %-ր սովորում էր անվճար": 

Դրական տեղաշարժեր տեղի ունեցան նաե առողջապահության 
բնագավառում: Բժշկական տարրական սպասարկումից զյւկված 
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գյուղերում այժմ ստեղծվեցին «Առողջապահության կորպասներ». որոնք 
էական դեր խաղացին բնակչության մահացության տոկոսր 
նվսւզեցնե]ու գործում: Առողջապահության նախարարության բյուջեն 
1965-1972թթ. րնթացքամ ավերսցավ ավելի քան 2 անգամ' կագմելով 
10664 մ|ն ռխս]14: 1963թ. գյուղերում սկսեցին գործեյ նաե 
«Արդարադատության տներ», որոնք կււչված Լին րոծե| բնակչության 
վեճերր: Սրանք կոչված Էին փոիւարինեւու կայվածատերերի կողմից 
կագմակերպված ինքնակոչ՛ դատարաններին, որտեղ գործում հր 
կ ւս մ այ ւս կ ա նու թյ ա ն սկգբունքր. Դյուդակւսն բնակչությանր սկսվեց 
ցուցաբերվել իրավաբանական օգնության: Վերր նշված 
միջոցառումների հետևանքով որոշ չւսվտվ թոււացավ |ւսբվածությանը 
գյուղական շրջաններում ե տեղի ունեցավ ներքին քաղաքական 
որոշակի կայունացում: 

Էական քայլեր կատարվեցին նաև երկրի սոցիալ-քաղաքական և 
հասարակական կյանք կանանց ներգրավեի ուղղությամբ: Կանայք 
ստացան ընտրական իրավունք և այժմ տղամարդկանց հետ հավասար 
կարող Էին ընտրել և ընտրվել 1967թ. րնդանվեց «Ընտանիքի 
պաշտպանության մասին» օրենքը, որով տղամարդկանց արգելվում Էր 
առանց պատճառի կամայականորեն բաժանություն տա] կնոջր: 1974թ. 
վերր նշված օրենքում կատարվեցին փոփոխություններ՛ կապված 
երեխայի խնամակալության հետ15: ճիշտ Է, վերր նշված օրենքր իր 
վափոխություններով հանդերձ ամբողջությամբ չհավասարեցրեց 
կանանց և տղամսւրկանց իրավունքներր, սակայն բարեփոխումների 
ընթացքում իրականացված ւիոփոխությաններր մեծ քայյ Էին Իրանում 
կնոջ դերի բարձրացման գործում: 

Այսպիսով, շահական շրջանի բաբեփումները ընդհանուր առմամբ 
ուղղված Էին սոցիալ-հասարակական կյանքի ավանդական 
ինստիտուտների քայքայմանր. տնտեսության ժամանակակից 
տեխնոլոգիաների ներդրմանը, հատկապես 70-ական թ. երկրորդ 
կեսերից, երբ նավթից ստացված եկամուտների կտրուկ աճի 
արդյունքում Իրանր սկսեց գնե] ոչ միայն բարձրորակ 
ւսրտարդբանքներ, այլ նաև պատրաստի արդյունաբերական 
ձեռնարկություններ: Երկիր ներգրավելով օտարերկրյա ներդրումներ ե 
մեծացներւվ պետական սեկտորի՝ որպես երկրի խոշորագայն 
ձեռնարկատիրոջ ֆինանսական հնարավորութւուններր' Իրանր 70-
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ական թ վերածվեց համ՜աշխարհային նոր տեխնո|ոգիաների 
խոշորագայն պոլիգոնի: Սրկրում սկսեց ցւսրգանւպ շինարսւրաթյանր. 
կառուցվում հին ճանապարհներ, երկաթգծեր, գործարաններ, բնակելի 
տներ, բարեկարգվում հին գլաղերր: Սրկրում սկսվեց նկատվեյ սոցիւպ-
քաղաքական. տնտեսական կայունություն: 

Սակայն պետք հ նկատեւ. որ գրական տեղաշարժերի հետ մեկտեղ 
«Սպիտակ հեղափոխությանը ամբողջությամբ չպսակվեց 
հաջողությամբ, որի համար գոյություն ունեին ինչպես սուբյեկտիվ, 
այնպես Էլ օբյեկտիվ պատճառներ: Սուբյեկտիվ պատճառներից մեկն 
այն հր. որ «Սպիտակ հեղափոխության» սկգբին շահին աջակցում հր 
ազգաբնակչության մեծ մասր. բարեփոխումների ընթացքր բարեհաջող 
հր և երկարատե հաջողությունների շարանը ստիպեց շահին կորցնել 
զգոնությունն ա իրականության զգացումը, որի մեջ նաև մեծ ներդրում 
ունեցավ շահի շրջապատը' բարձր պաշտոններ զբաղեցնող նրա 
մտերիմները, որոնք չափից շատ գովելով շահի ամեն մի քայլը՛ ավելի 
հին խորացնում շահի ինքնավստահության, մեծամտության և անթերի 
գործելու զգացումր: 

«Սպիտակ հեղափոխության» անհաջողության կամ ավելի ճիշտ 
կ|ինի ասել՛ թերի կատարման օբյեկտիվ պատճառներից մեկն Է] հենց 
իրանական հասարակության քաղաքական զարգացվածության ցածր 
մակարդակն Էր, շրջադարձային վափոխությունների նկատմամբ 
անպատրաստվածտթյունը, ինչպես նաև ավելի քան 2500 տարվա 
պատմություն ունեցող իրանական ավանդույթները: 

Բայց չնայած նրան, որ «Սպիտակ հեղափոխությունը» այդպես Էլ 
ամբողջովին չիրագործվեց, միևնույնն Է, այն իրենով նշանավորեց 
դրական ակնհայտ տեղաշարժեր երկրի սոցիալ-տնտեսական, 
հասարակական ե քաղաքական կյանքում: 

RUZANNA AZROYAN 
( I O S ) 

"WHITE REVOLUTION" AS PRACTICAL MEANS TO OVERCOME 
SOCIAL-POLITICAL AND ECONOMIC CRISIS 

Social-political and economic crisis during 1950-60 obliged Iran lo seek 
emergency aid to go out from the critical situation. In 1963. therefore, the Shah took 
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the matter to the people in what he called a "Revolution from the Throne" or the 
"Revolution of the Shah and the People", which popularly came to be called the 
"White Revolution". During the "White Revolution" there was introduced a program 
of reforms which included a radical Land Reforms, designed to abolish Feudalism, 
nationalization of forests, pasturelands and all water resources. pri\atization of the 
government owned enterprises, manufacturing plants and factories. profit-sharing for 
industrial workers In private sector enterprises, changes in electoral law to give more 
representation, extending the right to vote to the women of Iran, foundation of the 
Literacy. Health. Reconstruction and Development Corps. Houses of Equity, 
promotion of urban and rural Modernization and Reconstruction, introduction of 
measures to ensure price stabilization and campaigned against unreasonable 
profiteering, fight against corruption within the bureaucracy, free and compulsory 
education and daily free meal for all children from kindergarten to eighth grade, free 
food for needy mothers, measures to proved for Social Security and National 
Insurance for all Iranians, and many other didactic and administrative reforms. The 
ultimate goal of the "White Revolution'՝ was to promote public well-being and 
contentment and to raise the nation's living standards. 
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ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ ԱՆՆԱ 
( Հ Ց Թ Ի ) 

ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ Թ Ա Տ Ր Ո Ն Ի ՀԻՍՆԱԴՐՈՒՄԸ 
ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ԴԵՐԱՍԱՆՈՒՀԻՆԵՐԸ 

Թուրքական թատրոնի սկզբնավորումը Լ աոաջին հիսուն տարիների 
պատմությունը սերտորեն կապված է հայ գործիչների անվան հետ: Այս 
հանգամանքր պայմանավորված էր նրանով, որ Օսմանյան կայսրություն 
թավւանցող եվրոպական նորամուծությունների առաջին արձագանքեն 
ու կրաւներր հայերն m հույներն էին: «Եթե նրանք ամբողջությամբ չէին 
պատկանում եվյտպական քաղաքակրթությանը. ապա շատ մոտ էին 
կանգնած նրան»,- գրամ է Զիա Գյոքալփը' անդրադառնալով այս 
հարցին՛: 1850-ական թվականներին արևմտահայության մշակութային 
կրսնքում որոշակի աշխուժացում է նկատվում: Այնպիսի կարևոր 
հայաշատ կենտրոններում, ինչպիսին Կ.Պոլիսն ա Զմյոանիան էին, 
ժամանակի պահանջներին համապատասխան զարթոնք էին ապրում 
դպրոցն ու մամուլը, գիտությունն ու գրականությունը: Բազմաթիվ հայ 
երիտասարդներ իրենց կրթությունը շարունակում էին Եվյտպայում ե 
վերադառնում՛ իրենց հետ բերելով բազմաթիվ նորամուծություններ, 
որոնք դրական ազդեցություն էին գործում նաև հասարակության մեջ 
կանանց դիրքի բարելավման վրա: Այս կապակցությամբ ժանանակի 
արևմտահայ հասարակության ամենահայտնի կին գործիչներից Զապել 
Եսայանը2 իր հոդվածներից մեկում գրում է. «Վենետիկէն վերադարձաւ 
ուսանողներ, որոնք հետզհետէ ընկերական կարեւոր դիրքերա հասան, 
հակառակ իրենց զանազան զբաղումներուն, վեհանձնօրէն իրենց մտքի 
պաշարէն բաժին հանեցին Պոլիս մնացող հասարակութեան, թէ' 
թւսրգմանութիւններով, թհ ինքնատիպ գործերով լրագրութիւնն սղ 
մեծապէս նպաստեց մեր կիներուն մւոաւոր մշակութեանր և հետզհետէ 
եւրոպական զարգացումին հետ մեր բարքերն սղ վախաեցւսն ամէն 
տեսակէտով...»1: Այդ նորամուծությունների թվին էր պատկանում նաե 
թատրոնը, որը խանդավառությամբ է րնդունվեւ արևմտահայերի կողմից: 
Սկզբնական շրջանում թատերական ներկայացումները կազմակերպվում 
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հին մեծահարուստների տնեյտւմ կամ դպրոցներում ա վարժարաններում: 
Այդ շրջանաս կին ււերասաններ չկային ե «...կնոջ դերը յաճախ զանց 
կ՚առնուէին և ևթ1 շատ անգամ գործալաթեան քւպելր անկարելի իսկ 
նկատու1ր այս բացառիկ պայւագսսյին դեռատի պատանիներ էին. որ կր 
կատարեին կնոջ դերր»4: Սակայն ամեն ինչ փոխվում է. երբ 1856թ. 
ձևավորվում I առաջին պյաֆեսիոնաւ թսւտերախամբր. Այս 
նախաձեռնության)) Սրւսպիռն Հեքիմյանինն էր. որի կազմած 
թատերական խումբը «անդրանիկ խումբն է թէ' թուրք թատրոնին, և թէ' 
հայ թասդտնին»՛' Այս խումբը Բեր այ ի Նաումի թատրոնում թուրքերենով 
բավական եյւկար ժամանակ ներկայացումներ էր խւսդամ առանց կին 
դերասանու1աւ: «Ստեփան էքչյւսն թուրք և հայ թատրոնին պետքը 
միանգամայն կր ւրացնէ յաջոդերւվ հայ օրխւրդ մր, որ յանձն առնէ 
ժամանակին, բարքե]տւ այդ աններող շրջանին, կուրծք տալ զանազան 
չարախօսութեանց. որոնք բնականաբար պիտի յաջորդէին իր բեմին վրայ 
երևարււ յանդգնութեւսնը»6: Խոսքը առաջին դերասանուհու՝ Օր. Ֆանինի 
(Աւլավնի Խամսեան) մասին է, որն առաջին անգամ բեմ է դարս եկել 
1856թ' դառնալով հայ և թուրք թատրոնի առաջին կին դերասանը: 
Թատերասեր հասարակությունը շատ ջերմ է ընդունել կին դերասանի 
խւսդը, որը նորույթ էր ե դրա պակասը զգացվում էր վաղուց: Օր. Ֆանինին 
գործակից դարձավ նաև Օր. Աղավնի Գէորգեանը, որը նույն տարում 
սկսե| է խաղալ Սրւսպիռն Հեքիմեանի կազմակերպած թատերական 
խմբի մեջ7: Սակայն Գ. Ստեփանյանը իր' «Ուրվագիծ արևմտահայ 
թատրոնի պատմության» աշխատության մեջ անդրադառնալով այս 
կանանց նշում է, «վերոհիշյալ կանայք' որպես սիրող մասնակցելով 
հանդերձ մի քանի ներկայացման, չեն կարալ համարվել առաջին 
դեասանուհիներր»*: Նա առաջին պրոֆեսիոնալ դերասանուհի համարում 
է Արուսյակ Փափազյանին: 

Արդեն 1859թ. Կ-Պոլսի Բերա թաղամասում Սրապիոն Հեքիմեանը, 
ոգևորվելով իր կազմած թատերական խմբի հաջողություններից, 
վարժարանական սրահներից թատրոնը վախադրել է պրոֆեսիոնալ բեմ և 
ձևավորել առաջին արևմտահայ կանոնավոր թատրոնը' «Արևելյան 
թատրոնը»4: Չնայած իր ունեցած կարճատև կյանքին (1859-1863), 
Արևելյան թատրոնը մեծ հաջողություններ է ունեցել: Արևմտահայ և 
թուրքական բեմի ւավագռւյն դերասաններն ա դերասանուհիներ]!՝ 
էքչեան. Ֆասոււեաճյան, Մնակյան, Պենկլյան. Թրյանց, Աճեմյան, 
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Արուս|սւկ Փափազւան, Ս՚արիամ Ծաղիկրսն 1ւ шдпр' որպես հմուտ 
դերասաններ կայացե] են հենց այս թատրոնում1": 

ԼԼրուս|ւսկ Փւսվւագյանր. որր գերւսգւսնց ւսւ|արտե| էր Գում-Գ-ափուի 
Ս. ԼուսավորչեաՍ վարժարանը և դսաավանդե| էր այնտեղ. մեծ 
հաջողություններ t nıübgb] «Արևելրսն թատրոնում»: « ..կրնանք րսեյ թէ 
մեր մեջ (խոսքր Կ Պոյսի թատերասեր հասարակության մասին Լ. II U) ոչ 
մէկ դերասանուհի իրեն չափ համակրանքի ու գուրգուրանքի 
արժանացած է...Արևելյան թատրոնի բեմի ւ|րւպ նա համբակի ու փառքի 
գագաթնակէտին հասակ»": Արուսյակի մեծ համբակն էր. որ 
հետագայում ոգևորել և բեմ է հանե] նորանոր տադանդակոր 
դերասանուհիների, ինչպիսիք էին Երսւնուհի և Վերգինե Գարագաշյւսն 
քույրերը. Ս՛արի Նկւսրդր, Պայծառ Ֆասոււաճյանբ. Թ. Հերւսնույշր. 
Թերեգա Չուհաճյանր և այւոք, որոնք դարձ եւ են թուրքական բեմի 
պարծանքր: 

Առաջին թատերախումբը, որը Օսմանյան կայսրությունում տկեյ է 
թուրքերեն կանոնակոր ներկայացումներ և ունեցե] է «պրոֆեսիոնաւ» 
դրոշմ, Հակոբ Վարւրւկյանի կամ ինչպես թուրքերն էին նրան անվանում՛ 
Գյույու Հակոբի խումբն էր: Վւսրդովեանի դերը՝ որպես թուրք թատրոնի 
հիմնադյփ, հստակ ձևակերպել է Սելիմ Նուգեթ Քերչեքր, նշերւվ, որ 
թուրքերր նրան են պարտական իրենց թատրոնի ստեդծմւսն համար12: 
Վարդովյանի փւսռքր ավելի ամուր հիմքերի վրա է դրկե] 1869-70թթ. 
թատերաշրջանում, երբ սուլթանական կառակւսրությանր նրան շնոր1ւե] է 
Կ.Պոլսում հուշարարով թատյտն ունենա]ու մենաշնորհը' տասր տարի 
ժամանակոկ: Հայտնի դերասանուհի Ագնիկ Հրաչյան իր 1տւշերում այդ 
կապակցությամբ գրում է. «Ամիսր ութ ներկայացում կտտայինք, չորսը 
թուրքերեն յեգկոկ. չորսը հայերեն, իսկ ռամագանին երեսուն գիշեր 
շարունակ կր ներկայացնեինք թուրքերեն»": 

Առաջին երեք թատերաշրջանում Վաբդոկյանր թուրքերեն 
ներկայացումներր բեմադրում էր բացառապես հայ դերասան-
դերասանուհիների մասնակցությամբ: Թուրք դերասաններ գոյություն 
չունեին, իսկ դերասանուհու մասին խոսք փնե] չէր կարոդ: Ստեղծվում է 
թատրոնին կից մի հանձնաժողոկ. որը բաղկացած էր ժամանակի 
ամենանշւսնակոր թուրք մտակորականներից, ոլանք վտրձամ էին 
միջամտե] ու կւսռավարե] Վւսրդովեանի գոբծանեությունը: Վերջիններիս 
առաջարկով նա վարձում է դասեր սաղ Ահմեդ Նեջիբին. Իսմայ]ղ 
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Հւսգգրնին ե Հւսմդին. որոնք սակայն սահմանավււսկվամ bü 
երկրորդական դերեր կատարելով: 

Վարդովւանի թատրոնը գործեց ուղիղ տւսսր տարի' մինչե 1879թ.• 
«Օսմանյան թատրոնի» կազմւպածման միակ պատճառր Աբւրււ| Համ]պի՜ 
թատրոնի շենքը մեկ օրամ հիմնահատակ քանդեր» հրամանն էր: 
Վերջինիս համար պատրվակ էր Ահմեդ Սիդհատի «Չերքեզ էոզդեններր» 
ներկաւացումր, որր սւպթանի չերքեզ թիկնապահների մեջ վեճի առիթ էր 
տվե|: Պւսրյստի ներքին խաղաղությանը վերականգնելու համար Աբւրււլ 
Համիղր ար միջոց չէր գտել, նա հրամայել էր քանդեւ թատրոնի շենքը և 
ցրել թատերախումբը"1: 

Վարդովւանի ռեժիսորներից Թ. Ֆասուլաճյանը նույն 1879թ. Պուսում 
մնացած դերասաններից կազմել է թատերախումբ, մեկնել Բուրսա ե 
շարունակն] է մայրաքաղաքում ընդհատված թուրքական թատլանի 
գործունեությունը: Բուրսայի թատրոնը փակվել է 1883թ.: Նույն 
տարվանից մոտ քառորդ դար թուրքական թատլանի գործը ստանձնել է 
Մարտիրոս Մնակյանը' իր ղեկավարած «Օսմանյան դրամատիկ» 
թատերախմբով, որն իր ներկայացումները տվել է միայն թուրքերեն, քանի 
որ հայերեն ներկայացումներն արգելված էին մինչև 1908թ. օսմանյան 
սահմանադրության հռչակումը: 

1908թ. հեղափոխությունից հետո Փարիզում կրթություն ստացած 
թուրք երիտասարդները ծրագրեր էին կազմում ազգային թատրոնի 
ստեղծման համար: Այդ երիտասարդներից մեկի' Բյուրհանեղդին բեյի 
անվան հետ է կապված թուրքական ազգային թատերախումբ ստեղծելու 
վարձերը: Նա ամեն ջանք գործադրում էր թուրքական թատրոնը 
հայկական տարրից ա ազդեցությունից ազատելու համար, սակայն 
թարքերը չէին կալտղ առանց հայերի օգնության ունենալ ազգային 
թատրոն, քանի որ իսլամն արգելում էր կնոջ ներկայությունը բեմում, իսկ 
առանց դրա, ինչպես հետագայում նշում էր Աթաթուրքը, անհնար էր 
ստեւլծել թուրքական ազգային թատրոն15: Թուրք թատերական 
գործիչները այս կարևսր հարցի լուծման համար դիմում են անգամ 
ծայրահեղ քայլ]]՝ վարձելով թատրոնի հետ կապել գնչուհիների. որոնք 
թրքախոս էին և կւպաղ էին նպաստել հայերից ազատվելու գործին: 
Նրանք հավաքագրում են 30-40 գնչուհիներ, գրաճանաչ են դարձնում, 
սււվորեցնում են բեմական արվեստը, սակայն անարդւանք. ե հայ 
դերասանուհիներ)! կրկին մնում են անվախարինելի1": 

27 



1913-14թթ Կ.Պո]սի քաղաքապետն էր 5>եմիւ փաշան, որր կրթության 
էր ստացե] Եվրոպայում ե բարձր էր գնահատում թատերական արվեստր: 
Նա անձամբ ճանաչելու] այղ ժամանակ Փարիզում մեծ հռչակ վայերւղ 
«Օդեոն» թատրոնի տնօրեն U. Անտուանին. ]ւրավիրում է Պոլիս, որպեսզի 
վերջինիս օգնութւամբ ձևավորվի թուրքական ազգային թատրոնր: 
լձնտաանււ ուսումնասիրում է քաղաքում առկա բւղոր գործող 
թատերախմբերր. ծանոթանում դերասանների հետ ե գափս է այն 
եզրակացության, որ թուրքական ազգային թատրոնի հիմնումն առանց 
հա)երի օժանդակության և մասնակցության անհնար է: Նրա ջանքեւտվ 
1914թ. հիմնադրվում է թուրքական ազգային թւստրոնր' «Դար ող 
Բեդսւն», որր գոյատևե] է մինչև 1923թ., որից հետո նրա հիման վրա 
ստեղծվե) է Թուրքական պետական ազգային թատրոնը: «Դար ոդ 
Բեդայի» առաջին դերասանուհի է նշանակվել էլիզ Պինեմեճյանր, որր 
ամենաբարձր վարձատրվող դերասանուհին է եղել այդ թատրոնում: 
Այստեղ են խաղացել նաև Քնար Սևաճյանր, Ատրինե Դերձակյանը և 
ուրիշ հայ դերասանուհիներ: Երբ սկսվում է առաջին համաշխարհային 
պատերազմր, Անտուանր շուտավտւյթ լքում է Կ.Պոլիսը: 

Առաջին համաշխարհային պատերազմը, Հայոց Ցեղասպանությունը 
անհնար էին դարձնում թուրքական թատրոնում հայերի աշխատանքը, 
անգամ թուրքական թատրոնին այդքան մեծ ծառայություններ մատուցած 
Մ. Սևակյւսնին ազատում են «Դար ուլ Բեդայի» դրամատիկական բաժնի 
ղեկավարի ե ռեժիսորի պարտականություններից: Մնակյանին 
հնարավոր եղավ փոխարինել Րըտվան բեյով, սակայն դերասանուհիների 
հարցում հայերին թատրոնից վտարեւու քաղաքականությունը կարոդ էր 
պարզապես թատրոնը փակման առաջ կանգնեցնել: Թերևս դա էր 
պատճառը, որ Հայոց Ցեղասպանության ողջ ընթացքում և անգամ 1915թ. 
ոչ մի դերասանուհի չի բռնագադթվել: էլիզ Պինեմեճյանը (Գովանի) 
թուրքական թատրոնում խաղացե| է մինչև 1925թ., և մեկնել է Փարիզ, երբ 
թատրոնն ուներ իր առաջին թուրք դերասանուհիները: 

Այսպիսով, թուրքական թատրոնի հիմնադրման և նրա առաջին 
հիսուն տարիների պատմությունը անքակտելիորեն կապված է հայ 
գործիչների անվան հետ: Եթե չլինեին արևմտահայ դերասանական 
խմբերը և հատկապես դեբասանահիներր, ապա 19-րդ դարի վերջին ե 20-
րդ դարի սկզբին չէր լինի թուրքական թատրոնը: 
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THE FOUNDATION OF THE TURKISH THEATRE AND THE FIRST 
ACTRESSES 

The origin and the history of the first fifty years of the Turkish theatre are closely 
connected with the names of the Armenian artists. This circumstance was conditioned 
by the fact that Armenians were first to respond to European innovations penetrating 
into the Ottoman Empire. First Turkish performances were staged by Armenians. 
Moreover, first professional theatre was founded by Armenians. The Turks made 
every effort to get rid of the influence of the Armenians in the Turkish theatre. 
However, it was impossible till 1925, since Armenian actresses were indispensable 
ones in the Turkish theatre. 
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!074-1094ԹԹ. 

Ֆւսթիմյան խալիֆայության 11-րդ ւյալփ 70-ական թվականներից 
մինչե 12-րդ գարի 60-ական թվականների պատմությունը մի շարք 
պատմաբաններ անվանում են «հայակական շրջան», որր 
պայմանավորված է ուսումնասիրվող շրջանում խալիֆայության 
վւսգիրի պաշտոնում հայերի շարունակաբար պաշտոնավարմամբ: 
Շուրջ մեկ հարյուրամյակ տևած այս շրջանում վսպիրի պաշտոնում 
նշանակվե| են մի շարք հայորդիներ՝ այդ թվամ և մուսայմսւններ, և 
քրիստոնյաներ: Սույն հոդվածը ներառում է հայազգի իսլամադավան 
Բադր Ալ-Գամալիի կյանքի և Եգիպտոսում ծավսդած գործունեության 
լուսաբանումը: 

Ֆաթիմյան խալիֆա Ալ-Մուսթանսիրի (1036-1094թթ.) իշխանության 
ընթացքում երկիրր մեծապես գտնվում էր զինված ուժերի և թիկնապահ 
գնդերի իշխանության ներքո: Վերջիններս բաղկացած էին 
հիմնականում երեք էթնիկ խմբերի ներկայացուցիչներից՛ բերբերներ, 
սուդանցիներ, լավաթիներ (աֆրիկյան ցեղ)1 և թուրքեր, որոնք 
խալիֆայությանը բաժանե] էին յուրատեսակ ազդեցության գոտիների2: 
Նշված ապակենտրոն տարրերից հատկապես թուրքերի և լավաթինելփ 
միջև երկարամյա հակամարտություն]] բերեց սոցիաւ֊տնտեսական 
ճգնաժամի3: 

Ստեղծված պայմաններում խալիֆա Ալ-Մուսթանսիրր որոշում 
կայացրեց դիմե] Աքքայի հայազգի կառավարիչ Բադր Ալ-Դամսղիի 
օգնությանր՝ երկրռւմ կենտրոնական իշխանության ազդեցության 
վերականգնման ե ամրապնդման նպատակով4: 

Հայազգի Աբու Նիջմ Բադր Ա|-Ո-ամա|յ) Ալ-Արմանին եղեւ է 
Դամասկւաի կառավարիչ Ջամա] Աւ-Դաայա Բին Ամմարիի մամրսքր5. 
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որի անվան հետ Ւ. կապվում նրա lIi-Q-ամափ" անունր': Դերութւան 
տար]ւնե]վւն ստանձնած բորտ աշխատանքներով Բւսդրր ցուցաբերեց 
մեծ եռանդ ե նվիրվածության՛ նշանակվե|ով տարբեր պաշտոնների՛ 
ընդհուպ մինչե հիջրայի 455p (1063թ.) Դւսմասկոսի կառավաբչի 
պաշտոնում հաստատվեր)*: Դամասկոսի կառավար՛ի պաշտոնից հետո 
Բւսդրր տեղափոխվում է Արքայի կառավարէի պաշտոնին, որտեղից Էլ 
1073թ խալիֆա Աւ֊Մուսթանսիրր հրավիրում Է նրան Եգիպտոս՛': Բադր 
ԼԼ|-4-ամա|ին Կահիրե ժամանեց հիջրայի 466թ. (1074թ.)1" ե շատ կարճ 
ժամանակամիջոցում, ստեղծված անիշխանության պայմաններում, 
կարողացավ ղւսռնւպ երկրի վ)աստացի ղեկավարը: Եգիպտոս 
ժամաներոց անմիջապես հետս հայազգի գորավարր ձեռնամուխ եղավ 
իշխող ապակենտրոն տարրերից Երկրի մաքրմանր՝ մեկ օրում բոլորին 
մահապատժի ենթարկելով11: Խնդրի լավագույն գիտակ ԼԼրշակ 
Ալպօյաճեանի կարծիքով արաբ պատմիչները ոչ միայն չեն քննադատեւ 
Բադր Աւ ֊Գամւսլիի կողմից իրագործված զանգվածային 
սպանաթյուններր. այլե նշում են. որ իրականում այդ ճանապարհը 
միակն Էր երկրռւմ կենտրոնական իշխանության վեբականգման ե 
սոցիւպ-տՍտեսւսկան հետագա զարգացման համար՛2: 

Ամենայն հավանականությամբ նշված իրադարձություններին Է 
վերաբերում հայ պատմիչ Մատթեոս Ուռհայեցու ժամանակագրության 
մեջ առկա հետնյալ հիշատակությունը. «Սա (Ամիր ճոշ) 1 ՝ հայ 
զինվորներից բաղկացած զորագունդ հանեց Ախսիսի դեմ և 
պատերազմեց. որից հետո Եգիպտոսում տիրեց խաղաղությունը14»: 

Այսպիսով, հիջրայի 466թ. ջամաղ ալ-աուալ ամսի 28-ին (1074թ.) 
Բադր Ալ-Գամալի Ա]-Արմանին նշանակվեց Ֆաթիմյան 
խալիֆայության վազիր ե վարեց այդ պաշտոնը մինչե հիջրայի 487թ. 
(1094թ.)15: Նա ստացավ «Զորքերի հրամանատար (Ամիր Ալ-Գույուշ), 
սրի ե գրչի վազիր (Վազիր աս-սեյֆ ուա ալ-կալամ), գլխավոր դատավոր 
(կադի ալ-կուդդաթ) ե հավատացյալների աղոթքների առաջնորդ (Հադի 
դաաթ ալ-մումինին)» տիտղոսները"1: Բադր Ալ-Գամալիի 
հաջողությունների շարքում կարևորագույններից մեկը լավ 
կազմակերպված և կարգապահ զինված ուժերի ստեղծումն Էր, որոնց 
միջուկի հիմնական բաղկացուցիչր հայկական զորագնդերն Էին՛7, որոնք 
գործնականում ապացուցել Էին իրենց բարձր մարտունակությունը և 
նվիրվածությունը հայազգի վազիրին: 
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Ինչպես նշում է Ա. Այպօյաճեանր, երկրռւմ տարիներ շարունակ 
տիրող սովր, համաճարակները և աՍիշխանաթյանր նվւսզեցյւեւ էին 
քաղաքի բնակչությունը: Բազմաթիվ աներ ե կապածքներ. մնսղով 
առանց տերերի, գտնւիււմ Էին կիստվեր վիճակում, որոնք Էյ Բադր Ա|-
'1-ամափն հսւնձնեց իր զինվորներին, որպեսզի վերջիններս կարողանան 
օգտվեւ անտեր կապածքներից ե Կահիրեում նոր տներ կառուցեն՛*: 
Անհրաժեշտ Լ նշել նաև. որ ոչ միայն առանց տերերի մնացած 
կւսւվածքներր հանձնվեցին մեծամասամբ հայազգի զինվորներին, այլև 
սպանված պաշտոնյաների պաշտոններր'4: 11-ազմական 
բւսրևվաիւա մների շրջանւսկնեյաւմ կատարված կարևյտագայն 
գործալությունների շարքում Բադր Այ-Դամալիի անվան հետ են 
կապվում Կահիրեի նոր պարսպ!ւ և երեք դարպասների (Բաբ Զաուիլա 
(1092թ), Բաբ ան-նւսսր և Բաբ ա]-ֆութուհ (1087թ.) կառուցումը2", որոնք, 
ի դեպ. կառուցել են եդեսիայից ժամանած հայազգի երեք եղբայրներ21: 
Վազիր Բադբի կառավարման րնրացքում կառուցված պաշտպանական 
կառույցներից անհրաժեշտ է նշե| Բաբ Զաուիլայի առջև կառուցված 
«կայծքարի սահարանը», որի ողորկ մակերեսն անհաղթահարելի 
խոչընդոտ պետք է հանդիսանար հարձակման դեպքում՛ թույլ չտալ 
ձիերի մուտքը քաղաք22: Ըստ 15-րդ դարի արաբ պատմիչ Իբն 
Թաղրիբիրդիի ՝ ազգությամբ հայ իսլամադավան վազիրը զբադվել Է 
նաև մզկիթաշինաթյւսմբ: Բադր Աւ ֊Գամալիի կաաււցած մզկիթներից 
խոսվում Է երկուսի մասին՝ Աթթարինի և Ալ-Գամալիի մասին, որոնցից 
վեբջինր կառուցվել Է 1085թ. Մուկադդամ ւեռան վրա և կանտոն հ մինչև 
օրս25: 

Ինչ վերաբերում Է այլադավան ազգաբնակչության նկատմամբ 
վազիրի վերաբերմունքին, 12-րդ դարի պատմիչ Աբու Սահլ Հայր գրում Է 
«կը կառավարեր Եգիպտոսը շնորհիվ Սուլթանին, եւ բարեկամն Էր ամեն 
քբիստոնեից. մեծամեծաց թե ռամկաց24»: 

Տնտեսության վերականգմանն ա զարգացմանը ուդդված 
քաղաքականության դրսևորումներից Է երեք տալտվ հողագործության 
ազատումը հարկերից. որը բերեց գյուղատնտեսության 
բարգավաճմանը23: Ամիր Ալ-Գույուշը, ի զարմանս Կահիրեի 
առևտրականների, ոչ միայն չխլեց նրանց ունեցվածքը, ալև 
վախատվու թյուն տվեց վերջիններիս' դրամատուն բացելու 
նպատակով26: Ընդհանուր առմւսմբ Բադր Ui-Q-ամսղիի իշխանության 
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տարիներին խալիֆայության պետական գանձարանի մուտքերր երկու 
մի|իոն դինսւրից աճեցին մինչեւ երեք միլիոն դինար. ինչն էյ թույլ տվեց 
վսպիրին ֆինանսական մեծ ներդրումներ կատարե| քաւլաքի 
պաշտպանական կառույցների ավեյացման համար՜ : 

Բսւդրի վագիրաթյան ոդջ րնթացքում երկրի փաստացի 
կառավարամր իրականացնում էր վւսցիրր. ով առավե] ազդեցիկ գործիչ 
1.ր. քան Qi-Ս՚ասթաՍսիր խալիֆան, ինչի մասին վկայում է «Ալլահր Ձեգ 
հաւլրալ դարձրեց Բադրով» արտահայտությունը, որն րնդգրկված էր 
'Սորանի պալատական րնթերցանության բացման տեքստում2*: 

Այսպիսով. Եգիպտոսում Բադր Ալ-Գամալի ԼԼ|-Արմանիի 
իշխանության գալով սկսեց ֆաթիմյան վագիբների հայկական շուրջ մեկ 
հարյուրամյակ տևած շրջանը (1074-1162թթ.)2'\ որի գրեթե ոդջ 
րնթացքում հայսւգգի վագիրներր միանձնյա կառավարեցին երկիրը՝ 
իրենց անջնջեփ հետքր թոդնելով Ֆաթիմյան խալիֆայության 
պատմության մեջ: 

ARŞEN ARAKELYAN 
(IOS) 

BADR AL-GAMALI AL-ARMANI'S REIGN IN EGYPT 1074-1094 

According to several historians the period of 1074-1162 was an "Armenian 
period" for Fatimid caliphate, as for about a hundred years the position of Vazir was 
held by both Muslim and Christian Armenians. 

This article includes the history of life and reign of Badr Al-Gamali Al-Armani 
in Egypt. 

During the ru!e of caliph Al-Mustansir Egypt was in chaos and struggles between 
the Sudanese and Turkish troops of the caliph. Long lasting internal war caused 
hunger and plagues. In 1073 a former slave of Armenian origin, governor of Acre 
Badr al-Gamali was called by caliph al-Mustansir to restore the order in Egypt. Badr 
al-Gamali arrived in Cairo in 1074 and sharply destroyed all the dissidents. After 
successfully comp!etion of cleaning of the state from the aggressors and uniting it 
under his control. Badr Al-Gamali started the reanimation of the Economy. 

Abu Nijm Badr al-Gamali has ruled the Fatimid Caliphate for 20 years and has 
been the actual leader of the state being the head of the secular government 
commander-in-chief and Vazir, as well as the head of court. 
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Badr al-Gamali AI-Armani is the first Armenian vazir. who started the 
"Armenian period" o f Fatimid caliphate history. 
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ԲԱԴԱԼՅԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼ 
(էՊԱքժ-) 

ՏԱՐԻՆ ԵՎ ՈՒՐԱՐՏՈՒԻ Դ Ի Ց Ա Ր Ա Ն Ի ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԵՌՅԱԿԸ 

Ուրարտական հասարակությանը բնորոշ տիեզեբրնկալմւսն 
եռամաս կառուցվածքին՛ Ուրատոաւմ երկրագործական տարին 
հավանաբար ունեցե| Է երեք եղանակ՝ կապված խաղողի Էտման, 
խաղողուտի ե խաղողի հավաքման ծեսերի հետ: Ձմեռբ՝ որպես 
երկրագործական եղանակ. Վանի թագավորությունում, բստ երևույթին, 
բացակայում Էր և այն հավանաբար միջանկյալ եղանակ Էր աշնանից 
գարուն անցման միջե' խորհրդանշելով երկրագործական տարվա և 
ընդհանրապես բնության մահը: Ուրարտուի դիցաբանի գերագույն 
եռյակի (Խսղդի, Թեյշեբա, Շիվինի) հաջորդականությանր կարելի Է 
համադրել համապատասխանաբար տարվա երեք եղանակների (ամառ, 
աշուն, գարուն) փուլերի հաջորդականությանը' դրանք զուգորդելով 
դյումեցիլւան հնդեվրոպական եռամաս գաղափարախոսության 
գործառույթների հետ (Լգերագույն իշխանության՛ իր հմայական և 
իրավական առումներով, 2. ֆիզիկական ուժ՝ հատկապես ռազմական 
բնույթի, 3.պտղաբերություն՝ իր Էրոտիկ և երկրագործական 
դրսևորումներով)1: 

Հայկական ավանդության մեջ ժամանակը (ժուկ՜ժամանակ) 
անձնավորվում Էր սարի վրա նստած սղեհեր ծերանա տեսքով, ում 
ձեռքերից գլորվող սև և սպիտակ կծիկներր խորհրդանշում Էին 
ժամանակի սկիզբր: ժակ-ժամւսնակին կարող Է համապատասխանել 
շումերաաքաղական Էնկի-Էա-Հայա աստվածը, ով համարվում էր 
ցորենի, իմաստության ստեղծող, աստվածային օրենքների պահապան: 
Վերջինս համադրվում է «Իմաստուն ծերունու» նախատիպին: 
Ընդհանրապես ժամանակի սկիզբր մարմնավորող կերպարները 
հաճախ հանդիպում են ալեհեր ծերունու տեսքով: Հայայի ասերից 
սկիզբ առնող Տիգրիս ե Եփրատ գետերբ (նրա ոտքերի միջնամասում 
նստած էր ցուլր) համադրելի են ժակ-ժամանակի սև ե սպիտակ թելերի 
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հետ. որոնք համեմատն]]) են հայոց վիպաբանւսկան տոհմածառի 
նախաամպրոպային կերպարի և նրանից ծնւ]ած երկվորյակների հետ՝ 
իյւենց արական ե իգական, գրական և բացասական կողմերով2: Վերը 
ն;ված]ւ 1)ամաւ]րե|ի 1. նաև արևմտասեմական գերագույն է] աստծու՝ 
երկու օվկիանոսների և նրա կացարանի սյուժեի հետ: Էլ-Իլան ես 
երբեմն պատկերվում հր իմաստուն ծերանա տեսքով և կրում էր նաե 
«տարիների ծերուկ» և «տարիների հայր» տիտղոսները: Այս մոդելին 
համապատասխանում են Ջրվան (ժ՜ամանակ) - Ահուրամագգա -
Ահրիման, Թեշուբ - Շերի - Խոտի (արևածագ և արևամուտ) նման 
կերպարները: Կարծում ենք. որ նախաամպրոպային աստծո կերպարին 
համապատասխանում է Հայկ նահապետի հայր Թորգոմը: ժուկ-
ժամանակի սև և սպիտակ թելերը կարող էին առնչվել տիեգերածին թելի 
հետ, որի միջոցով գործվել-արաբվել էր աշխարհը: 
Առասպելաբանուրյան մեջ ժամանակի սկզբնավորումը երբեմն 
ասոցացվում է առաջին հյուսն' տիեզերաստեղծ սարդի հետ: Կարծիք 
կա, որ սարդ (տարի) հասկացությունը ևս կապված է եղել սարդի հետ: 
Հնդեվրոպական լեզուներում «հյուսել, գործել, արարել, սարքել» բառերի 
արմատներից մեկը *tek's- ն է, որն առնչվում է ուրարտական 
ամպրոպային Թեշուբ - Թեյշեբայի անվան ստուգաբանության հետ, ով 
հաճախ պատկերվում էր ցուլի վրա կանգնած: 

Ն ա ես կարող էր նույնացվել ժամանակը սկզբնավորող իր՝ 
նախաամպյւոպային, ցուլ-պապի կերպարի հետ1: Վերջինիս կերպարից 
սերված երկվորյակների միջև պայքարում հաղթում էր արական 
սկգբնավորումր խորհրդանշող լուսավոր միթրայական հերոսը՝ հիմք 
դնե]ով տիեզերական նոր ժամանակին, ինչը ուղեկցվում էր սրբազան 
ամուսնությամբ և դառնում տոն: Մեր կարծիքով այս գործողությունները 
տեղի էին ունենում ամռանը: Օրինակ Ահուրամազդան իր երկվորյակ 
եղբորը հաղթեց ամռանը: Հայկական իրականության մեջ այդպիսի 
ամառային տոն Նավասարդն էր՝ հայոց նոր տարին' ձոնված Արամազդ 
- Անահիտ (երբեմն Աստղիկ) գույգին: Նրանց է համապատասխանում 
Խալդի - Ուարուբանի զույգը, որոնց սրբազան ամուսնությունն էլ սկիզբ 
էր դնելու նոր տարվան: Օգոստոս ամսին է տեղի ունենում նաև 
խաղալօրհնեքի տոնը: Ուրարտացիները խաղալի հասնե]ա ժամանակ 
զոհ էին մատուցում Խալդի - Ուարուբանի զույգին: Խալդի անվան 
ստուգաբանություններից մեկը կապվում է ուրարա. haluli - խաղող 
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բսաի lıbın. Իսս|1]ի]ւ առասպեւաբանակւսն զուգահեռ Միթրան ծնվում էր 
խաղողի աւկա.14Ր ձեռքին. Այստեղ Խալդին համադրեյի է նաե 
նայւթական Սոսւաւկսյի (ես խաղալի ողկույզով) հետ: Նրանց, ինչպես 
նւսե Խայդիի սիմվոյներից էր առյուծր. որի համաստեղություն]! 
համապատասխանում Ւ. հայիս օգոստոս ամիսներին Խւսյդին իր մեջ 
կյտւմ էր եռամաս գաղափարախոսության բոյոր երեք գործառու ւթնեյւր, 
ե հատկապես առաջինր: Ինչպես Ահուրամսսյդան. Հւսյկ|ւ (*poti). 
Խալդին ևս տեր էր (euri): Նա նաև կրակի աստված էր. Ոաբելոնում 
հայիս օգոստոս ամիսր' իր առյուծի կենդւսնակերպով, կոչւ|եյ է Կրակի 
ամիս: Խալդիի առաջին գործառույթին է համապատասխանում 
զրադաշտական երեք անմար կրակներից բարձրագույնր' Քրմական 
կյւակր: Խայդին նաև հացահատիկի, գինեգործության աստված էր: 
Պատկերագրության մեջ Խսղդին և Թեյշեբան երբեմն պատկերվում են 
համապատասխանաբար առյուծի և ցլի վրա՛ մի ձեռքին գինու գավաթ, 
մյուսին' հացահատիկի հասկ (իհարկե, կան և հնարավոր են նաև այլ 
մեկնաբանություններ): Հետաքրքիր է, որ Սանասարր, վիշապի դեմ 
կռվելիս, օգնության է կանչում «հացն ու գինին»: Որպես հացահատիկի 
աստված Խալդին խորհրդանշում էր տիեզեբածին ցորենի 
ժամանակային աճն ու շարունակականությունդ Այստեղ նրա հետ 
համադրելի է միջագետքյան ցորենի աստված Դւսգանր, ով 
ամուսնանում է Շալու (տարի) աստվածուհու հետ, ինչը մեր կարծիքով 
ես կապված էր սրբազան ամուսնության հետ: Նավասարդր 
սկզբնավորող Հայկ նահապետր նույնպես առնչվել է ցորենի հետ: 
Խալդին, ինչպես սկանդինավյան Օդինը, հավանաբար եղեւ է նաե Մոգ -
աստված: Նրա անունը վարձե) են ստուգաբանել «կախարդ» բառի հետ: 
Խալդիի անվան հետ կարոդ Լ առնչվել խեթական տեքստերում 
հանդիպող L UHAL (մարգարե) տիտղոսր: Մոգերը հաճախ անհետանում 
էին տիեզերական թեփ միջոցով: Խալդին նաև արքայական 
իշխանության հովանավորն էր: Նրա սիմվոլներից էր գեղարդը: Ըստ մի 
խեթական ծեսի՝ թագավորն ու թագուհին տաճարում խոնարհվում էին 
գեղարդի առջև: Խեթական արքայատան պաշտամունքային կենդանին 
առյուծն էր, որը նաև Խալդիի սիմվոլն էր4: 

Ամառր խորհրդանշող Խսղդիին պետք է հաջորդեր Թեյշեբան' 
խորհրդանշելով աշնան սկիզբր: Դա հավանաբար պետք է ուղեկցվեր 
վիշասփ դեմ մարտով, սրբազան ամուսնությամբ և տարվւս հաջորդ 



փա|]ւ ծնանդր խորհրդանշող սանով: Թեյշեբան պատերազմի, 
կայծակի, քամու. պտղաբերության (պտղաբերություն կայծակի 
միջոցով) աստվածն հր Սիրիայում կայծակի գւպր խորհրդամշում հր 
աշնանային նոր տարին: 1/րա սիմվւղր ցախ հր. որր կապված հր հայր 
հերկեր», այն հ աշնանացանի հետ. Նա նաե ցորենի աստված հր: 
Թևյշեբաւիս են համապատասխանում Արամ նահապետ]) և Վահւսգնր: 
Սահմի ամսին (հոկտեմբեր-նոյեմբեր) տեղի հր ունենում տոն' նվիրված 
Վահագնին, որր ես կարող հր համապատասխանն] աշնանային նոր 
տարան: Նայն ժամանակ զրադաշտական Իրանում նշվում հր կրակի 
տոնր: Թեյշեբային հ համապատասխանում զյւադաշտական երկլարդ՛ 
ռազմի անմար կրակը: Նա նաև կապված հր խաղողի հետ: 
Հունաստանում կար խաղողի հավաքման տոն՝ ի պատիվ Թեյշեբայի 
առասպեյաբանական զուգահեռներից մեկի՝ Թեսևսի: Ինչպես արդեն 
նշե] ենք' նրա անվան ստուգաբանաթյուննեբից մեկը կապված հ 
«արարելու, մանելու» հետ և Թեյշեբան ևս առնչվում հր տիեզերածին 
թե|ի հետ, որը նաև «քամի» հր5: 

Թեյշեբային պետք հ հաջորդեր Արևի աստված . Շիվինիի 
(հայկական Արա Գեղեցիկ - Վահագն) ծնունդը (դեկտեմբերի վերջ), երբ 
տարին մեռնում հր. և իշխանությունը անցնում էր չար ուժերին: Արևի 
աստվածր, ինչպես Վահագնր, ցուրտ ձմռանը ուղևորվում էր 
անդրաշխարհ՝ վիշապին հաղթելու, նրանից տիեզերական կարգը 
խորհրդանշող սրբազան սերմր (*rta) խլելու, որպեսզի կրկին հարություն 
տար տարա ն: Այս գործոդությանր պետք հ հաջորդեր սրբազան 
ամուսնությունը և տոնը՝ խորհրդանշելով տարվա գարնանային ծնունդր 
(գարնանահավասարի օր)": Սրան հ համապատասխանում 
ուրարտական Արևի աստծո (նրա տոնին հտում Էին խաղողը) և հայոց 
Արեգ ւսմիսներր: Արևի աստվածն ինքնին կրակ Էր և հավանաբար նրան 
Էր համապատասխանում գյւադաշտական երրորդ՝ սրբազան Միհր 
(արև) կրակը' նվիրված հովիվներին և երկրագործներին: Արևով Էր 
կապված տիեզերական թելը: Արևի աստծո հարությանն ասոցացվում Էր 
նաև ցորենի հարության հետ: Գալաւն անվան ստուգաբանությունը որոշ 
խզուներում կապված Է հացահատիկի տարբեր տեսակների հետ: Ցուլը 
ևս առնչվում Էր գարնան և արևի պաշտամունքի հետ7: Հավանաբար 
Արև աստծաց ծնված նախաամպրոպային կերպարի հերոսից սերված 
երկվորյակների (նման Արտավազդի և Փոքր Սհերի կերպարներին) 
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բախումից էյ պետք է կործանվեր աշխարեր՝ տարին: Տարին 
ափսրտփււմ էր նաե վերջին հերոսի անպտղության պատճառով (Փոքր 
ԼՈւեր): Փոքր Սհերր ժայռից դուրս էր գա|իս ամեն տարի Նավասարդ 
ամսվա նախօրեին դարբինները ամրացնում էին Արտավացդի 
շղթաները, որ նա չպոկի դրանք և դուրս չգա. Փոքր Սհերր ժայռից դուրս 
է գսղա այն ժամանակ, երբ ցորենը ե գարին ւրււրս գային իրենց չափից: 
Սա խորհրդանշում էր տիեզերական կարգի խախտում (*n-arto վիճակ): 
Աշխարհի կործանումը կապվում էր նաև տիեգերածին թեփ կտրվելու 
հետ: Փոքր Սհեր - Արտավագդ տիպի հերոսների հակամարտությանր 
համապատասխանում է Լևիթան կենդանու գ|խի և պոչի միացման 
սյուժեն, որի ժամանակ աշխարհը կկործանվի: Իրանում կար Նոր 
տարվա մի տոն. որը կոչվում էր Սիթրագան (Միթրւսյի կռիվ, Միթրւսյի 
ծեծ): Այդ տոնի ժամանակ պտուղներն էլ չէին կարող աճել, և աշխարհը 
կործանվում էր": 

Այ սպիս ով, Ուրարտուի դիցաբանի գերագույն եռյակի 
հաջորդականությանը կարող էր համապատասխանել տարվա երեք 
եղանակների հաջորդականության հետ: Բոլոր երեք աստվածներն էլ 
ունեին մի շարք ընդհանրություններ՝ գինի, կրակ, ցորեն, տիեգերածին 
թե] (տիեգերածին սուբստանցներ՝ կապված տիեզերական կարգի հետ), 
մենամարտ «վիշապի» հետ: Տարվա երեք եղանակները և Ուրարտուի 
դիցաբանի գերագույն եռյակը խորհրդւսնշում էին արարման երեք 
վտւլերի հաջորդականության ընթացքը, որոնց մեջ իրադարձությունները 
պարբերաբար կրկնվում էին: Այստեղ եռաստվածտթյունը դիտվում էր 
միաստվածություն՝ եռաստվածային դրսևորում ներվ: Բնականաբար, 
լինելով պետության գերագույն աստված, Խալդին իր մեջ էր ներառել 
նաև մյուս երկու սատկածների գործառույթները: Նա արարիչ աստված 
էր, մարտիկ, արևի, պտղաբերության, մեռնող - հառնուլ, հավանաբար 
նաև անդրաշխարհի աստված: Խալդին Արև էր, իսկ Արևի պսաւյտլւ 
համարվում էր մեկ տարի: Սրան համադրելի է այն, որ Խալդին երբեմն 
պատկերվում էր պատանու, հասուն տղամարդու և ծերունու տեսքով, 
ինչը մեր կարծիքով կարող էր առնչվել նրա՛ տարվա երեք եղանակների 
հաջորդականության աճի եռաստվածային բնույթի հետ41: 
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M I Q A Y E L B A D A L Y A N 

( E H A M R ) 

T H E Y E A R A N D T H E S U P R E M E T R I A D O F U R A R T I A N P A N T H E O N 

We think, thai the sequence of the supreme trinity of the Urartian pantheon ma\ 
he equal lo the three seasons of a year (summer, autumn, spring). Winter is not 
regarded as a season. The Sun God. born in the beginning of winter, went to the 
neatherworld. defeated the dragon, brought back the universal seed and the year was 
rcbom. sybolvzing the beginning of the spring. 
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Ր Ա Զ Ի Ն Յ Ա Ն ՄԱՐԻԵՏԱ 
(ԵՊՀ) 

ԱՐԱԲԱ-ԱՈՒՍՈՒԼՍԱՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ 
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՄՈՒԹԱՆԱԲԲԻԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ս]ւջսւ } է. ս/1 քամիները փչում Են այնպես. 
ինչպես ցանկանամ են նակեչւ/ւ 

ալ֊Մհւթանաբբի 

Արաբական խալիֆայության ստեղծումն ուղեկցվում էր նոր 
տարածքների գրավմամբ: Արաբների կողմից նվաճված տարածքներում 
իպսւմի տարածումն այղ տարածքների բնակչության համար հիմք էր 
ստեղծում իաղիֆայությւսն կառավարման համակարգում ներգրավվելու 
համար: ժամանակի րնթացքում նրանք սկսում են մեծ դեր խաղալ 
խալիֆայության կյանքում: Արաբական տարրը խալիֆայության 
կառավարման համակարգում գնալով մղվում էր երկրորդական պլան: 
Այս իրավիճակը հատկապես սուր բնույթ է ընդանում Աբբասյանների 
օրոք՛: 

Ստեղծված իրավիճակում, երբ խալիֆայության ապագան մշուշոտ 

էր, հայտնվեց մի մարդ, որն անուղղակի կերպով առաջարկեց 

խափֆայության հզորության վերականգման իր տեսությունը: Դ ա Աբու 

Տայյիբ բին ալ-Հուսեյն ալ-Ջաաֆին էր, նույն ինքը՝ պոետ ալ-

Մութանաբբին: 

Հասկանալ Մութանաբբիի առաջարկած գաղափարները առանց 
ծանոթ լինե|ու նրա կենսագրությանը անհնար է2: Մութանաբբիի 
աշխարհայացքի ձևավորման մեջ մեծ դեր ունեցավ այն միջավայրը, 
ււրտեդ նա ապրեց կյանքի վաղ տարիները: Խոսքր Քուֆա քաղաքի 
մասին է: Այս ժամանակաշրջանում խափֆայաթյան քաղաքներն 
էթնիկական ստումով նման էին խայտաբղետ կտավի: Իսկ Քաֆան 
արաբական քաղաքների մեջ առանձնանամ էր էթնիկական 
համեմատաբար միատարրությամբ և պահպանողական հայացքներով: 
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Հետաքրքրական է, որ քաղաքի թաղամասերբ կրում էին արաբական 
ցեղերի անւ|անումնհրր Քուֆայի արաբ բնակչության շրջանում դեռևս 
վաո էր ցեղային ինքնագիտակցաթյունր: Մութանաբբիի աշխարհայացքի 
ձևավորման մեջ իր հետքը թողեց նաև այն ժամանակահատվածը. որր նա 
անցկացրեց բեդվինների հետ Չնաւած, որ նա ոյաշակի 1փասթսսիություն 
ապրեց, երբ գիտակցեց, որ բեդվիննհրր ինչ-որ չափով հեոացե| էին իյւենց 
արմատներից: 

Ս՜ութանաբբին ուներ հստակ քադաքական դիրքորոշում: Նա 
ԱբբասյաններիՍ էր համայտւմ իադիֆայության անկման 
պատասխանատուներ: Անգամ նրանց մասին ասել է. 

«ճիշտ չէ. որ ԱբւսսԱ ժառանգներ անի. pu/GqJi մայսյլւ կւսպ/ւկ չի 

ծնում»4: 
Հայտնվելով Հալեպի Էմիր Սայֆ ադ-Դաու]այի (944-967)3 

արքունիքում Մութանաբբին վերջնականապես ձևավորեց իր 
տեսությունր: Ըստ նրա արաբական խափֆայության հզորությունը 
կարող Է վերականգնեյ միայն այն ղեկավարը, որն ունի մաքուր 
արաբական ծագում: Նա գտնում Էր, որ ժողովրդի հզորությունը նրա 
ղեկավարի մեջ Է7: Մութանաբբիի տեսությունը հենվում Էր երկու 
հիմնասյուների վրա. արաբական Էթնոսի և խդամի: Նրա գաղափարների 
հիմքում րնկած Էր արաբա-մուսուլմանական գերիշխանության մոդելը: 
Նա գտնում Էր, որ միայն Հսղեպի Էմիր Սայֆ ադ-Դաուլան կարող Է 
իրագործել իր գաղավւարները: Իրականամ Մայֆ ադ-Դաու]ւսն 
Մութանաբբիի տեսության մեջ հանդես Է գափս որպես իդեւպական արաբ 
ղեկավարի հավաքական կերպար: Կարեփ Է միայն ենթադրել, թե ինչպես 
Էր Մութանաբբին պատկերացնում գործնականում իր տեսության 
իրականացումը, քանի որ նա չի նշում դրա իրագոծման ուղիները: 
Մութանաբբիի տեսությունր մոտ Էր իդեալականին, բայց, ցավոք սրտի, 
բավականին հեռու իրագործելի դառնալուց: Հաջորղիվ կբերվեն մի շարք 
փաստարկներ, որոնցով փորձ կարվի հիմնավորել այս կարծիքը: 

Նախ պետք Է ընդունե]. որ այդ ժամանակաշրջանում արաբները 
խափֆայությունամ էթնիկ վաքրամասնություն Էին կազմում: Ոչ արաբ, 
բայց մուսուլման պաշտոնյաների թիվը բավականին մեծ էր: Բնական Է, 
որ նրանք ինքնակամ չէին հրաժարվի իրենց պաշտոննեյվւց, իսկ բռնի 
ուժով նրանց ստիպե| կնշանակեր երկրռւմ սկսե| քաղաքացիական 
պատերազմ: Սա բավականին արկածախնդիր նաիւաձեռնու թյուն 
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կ|իներ. ինչը Սախ և առաջ Սայֆ ադ-Դաայւսյից կպահանջեր 
հսկաւակւսև ֆինանսական միջոցներ որպիսիք նրա տրամադրության 
աակ չկային՛ Իսկ. երե փորձ արվեր դրանք սաւսնւս] հարկերի 
ւսւ|1ւլացման սիջոցով. աասւ]ե| հավանական հ. որ բնակչությունր նրա 
դեմ կտրամադրվեր՛ Չպետք Լ մոռանա], որ նմանատիպ «ներքին 
հեղափոխություններ» իրակւսնացներււ համար անհրաժեշտ հ 
համապատասխան հոգեբանական մթնոլորտ, որր. ցավոք սրտի, 
բացակայում 1.ր խալիֆայությունում: Անգամ, եթե Սայֆ ւսդ-Դաուլային 
հւսջոդվեր հասնե| խալիֆայությունում արաբական գերիշխանության 
հաստատմանր. միևնույն է., նրա դեմ երկար ժամանակ կշարունակվեր 
ընդդիմադիր շարժում, որն. անկասկած, երկբամ անկայան իրավիճակ 
կստեղծեր, ինչն Էլ իր հերթին կարագացներ խալիֆայության փլուզման 
գործրնթացր: Նույնիսկ. եթե ռլաշակի ժամանակահատվածով հաջողվեր 
կայունացնեյ քադաքական իրավիճակը, միևնույն Է բոնի ուժով 
ստեդծված, էթնիկական բազմազանությամբ աչքի ընկնող պետությունը, 
ինչպիսին հանդիսանում Էր խւսլիֆայությունր, դատապարտված Էր 
կործանման: Նմանատիպ օրինակները պատմության մեջ շատ են: 

Ինչ վերաբերում Է իսլամին, ապա այս պարագայում այն չէր կարող 
լինել միավորող գործոն: Իսլամր իր ստեղծման առաջին իսկ օրվանից 
երբեք միասնական կլան չի եղել: Եթե նույնիսկ վերցնենք միայն 
շիաներին և սաննիներին, ապա կտեսնենք, որ նրանց մեջ 
անհաղթահարելի, արմատական գաղափարական տարաձայնություններ 
կան: Հաշվի առնելով այդ տարաձայնությաննեբր անհնար է 
պատկերացնել նրանց միավորումը: Սակայն մի պահ վարձենք անտեսել 
իրականությունը և տեսականորեն պատկերացնենք, որ շիաները և 
սաննիներր միավորվում են միասնական գաղափարների շուրջ: Այս 
միավորումը հնարավոր է երկու ճանապարհով: Առաջինը սաննիները 
ընդունում են շիաների առավելությունը, կամ ընդհակառակը: Երկրորդ 
հնարավոր տաբբերակր իսլամում բոլոր մուսուլմաններին միավորող մի 
նոր ուղղության ստեղծումն է: Հաշվի առնելով շիիզմի և սուննիզմի 
գաղավայրակւսն հիմքերր և անցած պատմական ուղին այս երկու 
տարբերակներն էլ գրեթե անհնարին են: 

Գուցե Մութանաբբին ինքն է| գիտակցում էր իր «տեսության» 
անիրագործելի ւինեյր: Նրա արտահայտած որոշ մտքերից կարելի է 
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նմանատիպ եսթւսդյւա pjııı ü üb|i անե|: Օրինակ խյւ 
Р սւ ն աս ւո էպ ծ ու թյո ı ü ն երից մեկում |ıphü համեմատում I. ՛Նորանամ 
հիշատակվող առասսյե|ակա(յ Սա)եհ մարգարեի հետ' 

Ինչպես տեսանք. ՍւսթաՍաբբիՍ առաջարկեց իսպիֆւսյության 
հգորութւանր վերականգնել 1ւենւ|ե|ա] արաբական 1թնոսի է. իպսւմի 
ւ|բա: Ր-սւյց բւսցմւսթիվ օբյեկտիվ ե սուբյեկտիվ պատճառներով Արա 
տեսությունը գործնական կ]ւււաոաթյուն »էր կարող ունենալ 

MAR1ETA BAZ1NYAN 
(YS11) 

THE THEORY OF AL- MUTANABBI FOR RESTORING THE POWER OF THE 
CALIPHAT 

The main goal of this article is to discover the principles of the supplied theory 
from the poet al- Mutanahbi for getting out from the chaotic state of the Caliphate, 
which appeared after Abhasids. al-Mutanahhi. who had an absolute arabic origin, was 
regretted seeing the chaotic state in the Caliphate in which he was evolved because of 
the governors not belonging to the arabic origin. His theory was close to the perfect, 
but unfortunately far from being realized. 
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ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԱՀԵՐ 

(ԱԻ) 
ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ Պ Ա Հ Ա Պ Ա Ն Ն Ե Ր Ի ԿՈՐՊՈՒՍԻ 
(ԻՀՊԿ) ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ ԵՎ Ն Ր Ա Դ Ե Ր Ը Ի Ր Ա Ն Ի ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

1979 թվականի փետրվարիս Իրանում տեղի ունեցած Իսլամական 
հեղափոխության հաղթանակի արդյունքում Իրանր դարձավ 
Իպամական հանրապետություն: Միապետության տապւպումից 
անմիջապես հետո տարրեր սոցիալական շերտեր ներկայացնող 
ղեկավար կենտրոնների միջև առաջացան գաղտնի կամ ակնհայտ 
հակամարտություններ: «Հեղավախական կոմիտեները», 
«հեղավախական տրիբունալները», փասդւսրների (պահապանների) 
խմբավորումները չէին ենթարկվում ժամանակավոր կառավարությանը, 
անտեսում էին նրա կարգադրությունները ե նույնիսկ խառնվում էին նրա 
գործանեաթյանր': Փաստորեն երկրռւմ սկիգբ էր առել մի իրավիճակ, 
որի անտեսումը կարող էր հանգեցնել անկառավարելիության, որն էլ իր 
հերթին կբերեր հհղավտխաթյան նպատակների ոչ ամբալջական 
իրականացման և ծրագրերի տապալման: Իմամ Խոմեյնին ե նրա 
ղեկավարած իսլամական հեղավախությունը հաղթանակեց 
հիմնականում իրանական ժողովրդի անձնազոհության շնորհիվ: 
Հեռանկարում համապատասխան՜ ուժերի ստեղծումն էր, որոնց կարելի 
էր վստահել ձեռք բերված հաղթանակի պահպանումը: Առաջնային էր 
դառնամ գինվսւծ ուժերի վեբաձևավորման հարցը, որն անհրաժեշտ էր 
նոր հանրապետության հետագա զարգացման ե կայունության համար: 
Իհարկե կար Իրանի գինվւսծ ուժերի համակարգը, սակայն հաշվի 
առնելով այն փաստը, որ բանակը Մոհամմադ Ռեգա շահի օրոք 
համարվում էր նրա հիմնական հենարանն ու պաշտպանր նոր սկիզբ 
առնող հեղավախական շարժման դեմ, ինչպես նաև օգտվում էր 
գանձարանի հնարավորություններից: 1970-ական թվականների 
կեսերին երկրի գինվւսծ աժերի նորագույն զինատեսակներով ու 
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զինտեխնիկայով սպառազինումը կրսնում հր 5-ft մրպ դորսր. որը 
աննախադեպ hp ժամանակի որեհ ւս|| երկրի զարգացման 
բնագավառում^ Անհրաժեշտ էր ստեղծե] մեկ ШЦ տժային կառույց, որն 
անվեբապա1արեն կօւսռւսյեր նոր վարչակարգին և անձնուրաց կերպով 
նվիրված կւիներ Իպամական հանրապետությանն ու նրա 
գաղափարախոսությանդ 

1979 թվականի մայիսին Իմամ Խռմեյնիի հանձնարարությամբ 
ստեղծվեց Իպամական հեղավախաթյան պահապանների կորպասր 
(ԻՀՊԿ). որին նախապես անդամակցեցին 10 հագար կամավորներ1: 
ԻՀՊԿ-ի կոբիգր կազմեցին Իպամական կոմիտեների զինված 
խմբավորումները, որոնց անվանում Էին վւասդար (պահապան), ինչպես 
նաե «Բասիջ» աշխարհազորի զորամասերը4: Հոգևորականության 
կողմն անցած բանակի հրամանատարական անձնակազմը 
անհանգստությամբ ընդունեց ԻՀՊԿ-ի ստեղծման վւաստը5, ընկալելով 
այն որպես իրենց նկատմամբ անվստահության դրսևորում, սակայն 
չկարողացավ ինչ-որ կերպ հակազդել: Նրանց հավաստիացրեցին, որ 
ԻՀՊԿ-ն չի խառնվի բանակի գործերին, քանի որ իրենց խնդիրները 
տարբեր բնույթի են. բանակը պետք հ զբաղվի երկրի պետական 
սահմանների և տարածքային ամբողջականության պաշտպանությամբ, 
իսկ ԻՀՊԿ-ն՝ «հաստատուն կերպով կպաշտպանի իսլամական 
հեդավախությունը թշնամիներից»'՝: Խոմեյնին հլ իր հերթին 
պահապանների կորպուսին արգելեց մասնակցել քաղաքական 
գործընթացներին՛, սակայն ժամանակի ընթացքում այդ անջրպետը 
թուլացավ և ԻՀՊԿ-ի ռազմական և տնտեսական զարգացումր նրան 
թույլ տվեց քաղաքական ազդեցության որոշակի [ծակներ ձեռք բերել: 

Ի դեմս Իսլամական հեղավախության պահապանների կորպուսի, 
իշխող հոգևորականությունն ունեցավ բանակից անկախ մի ուժ, որին 
կարելի հր վստահել՛ նորաստեղծ հանրապետության ներքին 
կայունությանն ու իսլամական գաղափարների զարգացմանն ու 
տարածմանը վտանգ սպառնալու դեպքում: 

Համաձայն 1982թ մայիսին հաստատված ԻՀՊԿ-ի 
կանոնադրության, նրա բարձրագույն հրամանատար հր հանդիսանում 
երկրի հոգևոր առաջնորդը*: Այնտեղ մասնավորապես նշված հ, որ 
ԻՀՊԿ-ն նախատեսված Է. 
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• Իրանամ իպամական հեղաւիոխության և Արա նվաճումների 
պաշտպանության 

• Իրան]ւ իպամւսկւսն հանրապետության սահմանադ|ւաթյան 
շրջանակներում իսլամի իշխանության տարածման. 

• Իպամական գաղափարների իրականացման մշտական 
աջակցության 

• Բանակի հետ համագորակցության միջոցով ԻԻՀ-ի 
պաշտպանության ներուժի հզորացման. 

• «Բասիջ» աշխարհագորի կազմավորման ե պատրաստման համար: 
Ինչպես նաև կատարում է այնպիսի գործառույթներ, ինչպես 

տարերային աղետների ժամանակ փրկարարական աշխատանքների 
իրականացում, իրավապահ մարմիններին օգնության ցուցաբերում՛ 
պետական կառույցների և կրոնական ա քաղաքական գործիչների 
պաշտպանության դեպքում4: 

Իրանի իպամական հանրապետությունը դեռևս ամբողջովին չէր 
հաղթահարե| հետհեղավախական ճգնաժամր, երբ 1980թ. 
սեպտեմբերին սկսվեց Իրան-Իրաքյան պատերազմը: սւթամյա 
պատերազմն ակամայից փորձադաշտ դարձավ նպւաստեղծ ԻՀՊԿ-ի 
համար: Իպամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը 
պատերազմի ընթացքում առավել ծանրակշիռ և նվիրված ուժն էր 
հոգևոր առաջնորդի համար: Կորպուսի հրամանատարությունը 
արագորեն աճող զորամիավորումներին, որոնք անվերջ համալրվում էին 
գաղափարապես պատրաստված մարտիկներով, անխնա կերպով 
ուղարկում էր ամենաթեժ կետերը: Հենց դա էլ կորպուսի 
պահապաններին դարձրեց հերոսներ ե բարձրացրեց նրանց 
հեղինակությանը Իրանի հասարակության շրջանում: Իրան-Իրաքյան 
պատերազմի տարիներին ԻՀՊԿ-ն վերածվեց «իսկական» բանակի, որի 
կազմում հետագայում ընդգրկվեցին նաև երկրի ռազմաօդային ուժերը և 
նավատորմը"1: Փաստորեն ԻՀՊԿ-ն արդարացրեց իր նշանակությունը: 
Հետագա 10 տարիների ընթացքում կորպուսի անձնակազմի 
թվաքանակը աճեց ավելի քան 50 անգամ ե 90-ական թվականներին 
հասավ մոտ կես միլիոնի": 

Ներկայումս Իսլամական հեղավտխության պահապանների 
կորպուսը Իրանի իսլամական հանրապետության զինված ուժերի 
համակարգում զբաղեցնում Է իր հաստատուն և անփոխարինելի տեււր: 
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ԻՀՊԿ-ի ներկա կառուցվածքն իր մետ ներառում է ցամաքային զորքեր, 
ռագմաօդւսյին և ռազմածովային ուժեր՛3: Հատկանշական մի վւաստ 
չնայած ԻՀՊԿ-ն համարվում է ԻԻՀ զինված ուժերի բաղկացուցիչ մաս. 
սակաւն այնտեղ զինծառայողների հավաքազրումր կատարվում է ոչ թե 
պարտադիր զինապարտության օրենքի համաձայն, ար կամավոր 
սկզբունքներով: Այդ կամավորականները հիմնականում «Բասիջ» 
աշխարհազորի ներկայացուցիչներ են, որոնք փաստացի գտնվում են 
ԻՀՊԿ-ի ղեկավարության տակ ե բաժանվում են երեք խմբի շարքային 
անդամներ, որոնք անցե] են պարտադիր վերապատրաստման ծրագիր, 
ակտիվ անդամներ. որոնք շարունակում են ծառայաթյանբ 
համապատասխան ծրագրով, և հատուկ մարտիկներ, որոնք 
հաշվառված են ԻՀՊԿ-ի պահեստազորում ե մշտական կապի մեջ են 
գտնվում վերջինիս հետ' ստանալով ԻՀՊԿ-ի ծառայակցի վկայական՛1: 
Ստացվում է, որ ԻՀՊԿ-ի հրամանատարական կազմը սկզբում 
կամավորներից ընտրում, վերապատրաստում և կազմավորում է 
«Բասիջ» աշխաբհազոբր, իսկ հետո արդեն րնտբյալ կամավորներից 
լավագույններին անդամագրում է իր շարքերը: Արդյունքում ստեղծվում 
է մի ուժ, որը պատրաստ է աներկբա անձնազոհության՝ հանուն 
իսլամական պետության ներքին անվտանգության պահպանման: 
Իրանի իսլամական հանրապետության 30 մարզերն իրենց հերթին 
բաժանված են ԻՀՊԿ-ի 16 շրջանների՛4' այսպիսով ԻՀՊԿ-ին 
հնարավորություն տալով իր հսկողության տակ պահել ամբալջ երկրի 
տարածքը: 

Իր գոյության 30 տարիների ընթացքում Իսլամական 
հեդավախության պահապանների կորպուսը վերածվել է մի հզոր 
կազմակերպության, որն ամբողջությամբ ենթարկվում է ներկայիս 
հոգևոր առաջնորդ Ափ Խամենեյին, և հաշվի առնելով Իրանում նրա 
գործունեության ծավալներն ու հնւսրավորություննեբր, կարելի է 
փաստել, որ ԻՀՊԿ-ն հիրավի հանդիսանում է Իսլամական 
հեդավախության կարևոր ձեռքբերումներից մեկր: 
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M H E R B A G H D A S A R Y A N 

( I O S ) 

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

R O L E IN T H E S Y S T E M O F M I L I T A R Y F O R C E S O F I R A N 

After Islamic revolution on May 1979 on the instructions of imam Khomeini has 
been organized the military body of the Islamic revolution guards corps in which 
authority ruling clergy gave the independent power apart from army. For 30 years of 
the existence the Islamic revolution guards corps it was transformed to the influential 
organization which entirely submits to spiritual leader Ali Hamenei and providing 
external and internal safety of the country. 
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ԳԱԱՊԱՐՅԱՆ ԱՐԱՄ 

(ՍԻ) 

ԱՐԱԲ ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՕԱՄԱՆՅԱՆ 
ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆՈՒՄ(1908-1909 ԹԹ.) 

1908թ. Ստամբւււլ ժամանումից անմիջապես հետո արաբ 
պատգամավորներր ձեոնամուիւ եղւսն «արաբական ակումբի» կամ 
«արաբական դաշինքի» ստեդծմանր, որի գոյության մասին վկայում են 
մի շարք հեաագոտոդներ. ինչպես նաե Կ.Պպսի ռուսական 
դեսպանատան դիվանագիտական գադտնի խորհդական Ջինովեի 
հաղորդագրությունները՝ ուղղված Ցարական Ռուսաստանի Արտաքին 
գործերի նախարարին: 

«Արաբական դաշինքր» սկզբնական շրջանում մտադիր չէր 
միանւպու Օսմանյան խորհդարանում ներկայացված 
կուսակցություններին ե խորհրդարանական խմբավորումներին, որոնք 
էին օրինակ «Ահրարր» և «Մահմեդական րնկերությունր»: 

Թեե արաբ պատգամավորների մեծամասնությունը ընտրվել էին 
կամ որպես «Իթթիհադ վե թերաքի» կուսակցության ներկայացուցիչներ, 
կամ էլ նրա անմիջական աջակցությամբ, խորհրդարանում արաբները 
մեծամասամբ րնգրկված չէին իթթիհադական ֆրակցիայի մեջ՛: 

Տեղեկությունները «արաբական դաշինքի» մասին շատ 
հակասական են: 1909թ. հունվարի 2-ին Մուհամմադ Քուրդ Ալիի «Ալ-
մուքթւսբիս» թերթը հայտնում էր, որ խորհրդարանի արաբ 
պատգամավորների հիմնած արաբական դաշինքը ստեղծված է 
«Իթթիհադ վե թերաքիին» աջակցելու համար, միևնույն ժամանակ Ա. 
Մանդելշտամր պնıpıմ էր, որ արաբ պատգամավորներր, կայսրության 
ոչ թուրք ժոդովուրդների ներկայացուցիչների հետ համատեղ 
խորհրդարանում քննարկվող հարցերի մեծամասնության ժամանակ 
անեին հակաիթթիհադական դիքորոշում2: 

«Արւսբւսկան դաշինքը» իրենից ներկայացնում էր բավական 
տարաբնույթ խմբավորում: Խորհրդարանի պատգամավոր էին ընտրվեր 
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ինչպես մենիշխանաթււսն հակառակորդներ (ինչպիսին էր օրինակ Աբդ 
սյղ-Համիդ սղ-Զահրաուին). որոնք արաբներին հուգող բո|որ հարցերի 
լածամր տեսնամ էին միայն օսմանյան բոյոր ժողովուրդներ]] 
միասնության մեջ 1տւյսեր կապերւվ «Իթթիհադ վե թեբաքի» 
կասակցաթււսն հետ՝, այնպես կ նախկին սու|թանական վարչակարգի 
պաշտոն ւաներ ե խոշոր հողատերեր՛ Սւսյիդ Թալիբ փաշան, Ահմւսդ 
վւաշան. Սուստաֆա ւպ-Վաիգր և այյք: 

Բայց ե այնպես արաբ պատգամավորների շրջանում եղած 
քաղաքական հայացքների տարբերության]]. ամենևին է] չէր 
նշանակում, որ վերջիններս չէին փնտրում գործունեության մի 
րնդհանար գիծ, որր աոաջին հերթին կնպաստեր արաբների 
իրավունքների պաշպանությանը: 

Խորհրդւպւանամ «Իթթիհադ վե թերաքի» կուսակցության դիրքը 
ավելի ամբապնդերււ նպատակով, երիտթարք ղեկավարները վարձում 
էին արաբներին իրենց կողմր քաշել: Երիտթուրքերի կատարած 
աոաջարկներին արաբները վճռականորեն մերժում էին և հատկապես 
զայրանում էին, երբ նրանց առաջարկում էին երդում տալ, որը 
պահանջվում էր բոլոր նրանցից, ովքեր մտնում էին կուսակցության 
շարքերը: 

Արաբների համառությանը վերջ դնելու համար, երիտթուրքերր 
դիմեցին սպառնալիքների: Սակայն արաբ պատգամավորները իրենց 
հերթին հայտարարեցին, որ խորհրդարանի բացումից հետո նրանք առաջ 
կքաշեն մի օրինագիծ, որը կնախատեսեր պատժիչ միջոցներ կիրստեւ 
երիտթուրքական կոմիտեների նկատմամբ՝ որպես անօրինական 
խմբավորումների, որոնք ոտնձգություն էին կատարում իշխանական 
կառույցների գործառույթների փոս՝ երկիրը տանեյով դեպի անարխիա4: 

Երիտթուրքերի ջանքերը՝ համաձայնության գալու արաբ 
պատգամավորների հետ. այդպես էլ ոչ մի իրական արդյունք չտվեցին: 
Արաբներից միայն երկու հոգի համաձայնվեցին համագործակցեւ 
երիտթուրքական կոմիտեի հետ5: 

Ինչպես նշում է ռուս դիվանագետ Զինովևր, արաբների և թուրքերի 
միջե ւսռկա տարաձայնություններից բացի, արաբ պատգամավորները 
կասկածանքով էին վերաբերվում պրոանգլիական ուղղության]], որին 
հետևում էին ինչպես իշխանությունները, այդպես էլ իթթիհադականները: 
Արաբ պատգամավորները նման դիքոլտշամը պայմանավորում էին 
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նրանով, որ արաբները Անգլիւսյի կողմից ենթարկվեւ են տարատեսակ 
վիրավորանքների ե նվաստացումների՛': Բացի այդ արաբ 
պատգա մ ա վոբների որոշ մասր չէր վստահում Անգփային. որի 
պատճառն էր վերջինիս անթաքույց մտաղրությանբ' Բաղդադի ե 
Բասրայի վի|սւյեթներում տարածեւու իր իշխանությունը: 

«Արաբական դաշինքր» ի հակադրություն Անգլիայի նկրտումներին, 
առաջ քաշեց Բաղդադի ե Բասրայի վիլայեթների ձեափոխման իր 
ծրագիբր, որում մասնավորապես ասվում էր. 

Բաղդադի և Բասրայի վի|սւյեթներր, ինչպես նաե Նեջդի սանջակբ 
պետք է միավորվեն մեկ նահանգի մեջ. որի ղեկավարությունը պետք է 
ստանձներ գեներալ-նահանգապետբ: Նահանգի ղեկավարությունր 
պետք է կազմակերպվեր կենտրոնացման հիմունքների վրա, և գեներսղ-
նահանգապետին կից պետք է կագմվեր նահանգային խորհուրդ: 

Կրթության տարածման համար այնտեղ, որտեղ անբաժեշտ էր, 
պետք էր հիմնվեին դպրոցներ: Արաբներին պետք է թույլ տրվեր հաճախել 
Թուրքիւսյամ արդեն գոյություն ունեցող ծովային ուսումնարաններ: 

Որպեսզի վերջ դրվի ցեղերի միջև վեճերին, ենթադրվում էր 
թուրքական կառավարության թույլտվությամբ վերջիններիս 
հատկացվեին հողատարածքներ, այնքան, որքան որ պետք էր նրանց 
բոլոր պահանջներբ բավարարելու համար7: 

Նման ծրագրի իրականացումը, իհարկե, կհանդիպեր բազմաթիվ 
խոչընդոտների, սակայն արդեն իսկ այս գաղափարի առաջ քաշումր 
խորհրդարանում, չնայած այն հանգամանքին, որ այն կրում էր 
տեղային բնույթ, այնուամենայնիվ, վկայում էր, որ արաբների մոտ 
հասունանում էր միավորվելու միտումը: 

Առաջին ւիորձությունը «արաբական դաշինքի» համար եղավ 
խորհրդարանի մանդատային հանձնաժողովի նիստը, որտեղ 
բարձրացվեց պատգամավորներ՝ Սւսյիդ Թալիբ սղ-Նաքիբ, Ահմադ 
փաշա ւսլ-Զուհեյր", Շաֆիկ բեյ Մուայադ սղ-Ագմ և Յուսուֆ բեյ 
Շիտվանի9 րնտբությունների անօրինականության հարցր: Սկզբնական 
շրջանում արաբ պատգամավորները աշխատում էին խույս տալ այս 
խնդրի քննարկումից, սակայն հետագայում «Արաբական դաշինքր» 
միահամուռ կերպով հանդես եկավ ի պաշտպանություն իրենց 
հայրենակիցների, որի հետևանքով վավերացվեց բորւբ չորսի 
պատգամավորական մանդատները: 
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Օսման (ան խորհդարանի գործունեության առաջին տարում մի 
շարք խնդիրների քննարկման րնթացքում «Արաբական դաշինքր» ևս 
^արդարացրեց երիտթուրքերի սպասեփքնեբը: Դա սաավե] ակնհայտ 
կերպով արտահայտվեց, երբ իթթիհադականների առաջարկով 
անվստահություն հայտնվեց մեծ վեգիր Քամի] փաշայի 
կառավարությանը: Արաբներր դարձյսդ գրավեցին հակաիթթիհադակւսն 
դիրքորոշում, որր. սակայն, արտահայտվեց ոչ բացահայտ, 
քվերարկաթյան ժամանակ արաբ պատգամավորների գերակշիռ մասր՝ 
մոտ քառասուն հոգի, մնաց ձեռնպահ '": 

Այսպիսով, չնայած այն հանգամանքին, որ «Արաբական դաշինքը» 
Օսմանյան խորհդարւսնի գործունեության սկգբում, թեև չկարողացավ 
անցկացնե] արաբական ազգային ձգտումներն այս կամ այն կերպով 
արտահայտող որևէ օրինագիծ, սակայն արաբ պատգամավորները որոշ 
դեպքերում ընդգծված կերպով ցույց տվեցին, որ իրենք 
անվերապահորեն չեն հնազանդվի «Իթթիհադ վե թերաքքի» 
կուսակցության բոլոր պահանջների կատարմանը: 

Խորհդարանում արաբ պատգամավորների ցուցաբերած 
դիքպտշումր ինթթիհադականնեբի նկատմամբ և նրանց մոտեցումների 
կտրուկ տարբերությունը ու տարակարծությունը, թերևս առաջին 
նախադրյալներն էին, հետագայում ոչ միայն խորհդարւսնի ներսում, 
այլև նրանից դուրս արաբների և երիտթուրքերի միջև առկա լուրջ 
հակասությունների ի հայտ գալուն: 

ARAM GASPARYAN 
(IOS) 

THE ACTIVITIES OF ARAB MPs IN OTTOMAN PARLIAMENT (1908-1909) 

In 1908 after the opening of Parliament the Arab MPs formed "Arab alliance". It 
acted separately without Joining any political party or group represented in Ottoman 
parliament. In the alliance there were gathered the representatives of progressive as 
well as conservative political forces. 

During the first year "Arab alliance" tried not to have conflicts with Ittihadists. 
Although Arab MPs haven't accepted all the demands of Young Turks. During the 
discussions of several problems "Arab alliance" acted as an opposition force. This fact 
assisted to the beginning of serious future contradictions between Arabs and Young 
Turks inside as well as outside of Parliament. 
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Ծ՜ԱՆՕԹՍ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
՚ 

] Ըստ Թւսուֆիկ Բիրուի մոտ քաուսսան արաբ պատգամավոր «Իթթիհադ վե 
թերաքի» կուսակցության անդւսմ էին: դոքթոր թաուֆիկ բիրա, ւսլ-ւսրաբ ուա ւպ-թուրք 
ֆի սւլ-ահդ ալ-օսմանի I90X-I9I4, Դւսմասկոս. 1991, էջ 135 (արաբերեն լեգվով): 

2. Котлов Л., Становление национально-освободительного движения в аравских странах 
Азии 1908-1914гг., М., 1У86.С. 1X0. 

3. Նույն տեդամ: 
4 Лепеша дипломатического тайного советника Зиновьева из Костантинополя 

Ակադեմիկոս Ս՜. Ներսիսյանի գլխավորությամբ հւսվւսըած արխիվային նյութեր, հ. 
Ill, համար 281, (ՀՀ ԳԱՍ Արևելագիտության ինստիտուտի արխիվ): 

5. Лепеша дипломатического тайного советника Зиновьева из Костаптннополя 
Ակադեմիկոս Ս՛. Ներսիսյանի գլխավորությամբ հավաքած արխիվային նյութեր, հ. 
Ш, համար 284, (ՀՀ Գ-ԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի արխիվ): 

6. Лепеша дипломатического тайного советника Зиновьева из Костантинополя. 
Ակադեմիկոս Ս՜. Ներսիսյանի գլխավորությւսմբ հավաքած արխիվային ն լութեր, հ. 
Ill, համար 28!, նշվ. արխիվ: 

7. Սրա հետ մեկտեդ աոաջւսրկ կար միավորել նաև Կարմիր ծովին հարակից 
արաբական շրջանները: Лепеша липломатт четкого тайного советника Зиновьева из 
Костантинополя. Ակադեմիկոս Ս՛. Ներսիսյանի գլխավորությամբ հավաքած 
ւսրխիվւսյին նյութեր, հ. III, համար 284, նշվ. արխիվ: 

8. Բասբայից ընտրված պատգամավորներ: Մանրամասն տես' Գասսլարյւսն Ա., 
1սորհրդարական ընտրություններն Օսմանյան կայսրության արաբական 
վիլայեթներում. Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ. XXIV, Եր., 
2005, էջ 77: 

9. Շաֆիկ ալ-Մուայադ' «Արաբա-Օսմանյան եղբայրություն» կուսակցության 
նախագահ. Դամասկոսից ընտրված պատգամավոր, որն ուներ սուլթանական 
արքունիքի ւրտեսի համբավ: Ցուսով) բեյ Շիտվան՝ Բենգւսգի պատգամավոր, 
կասկածվում էր քրեական հանցագործության մեջ, սակայն անապացույց: Лепеша 
дипломатического тайного советника Зиновьева из Костантинополя. Ակադեմիկոս Մ. 
Ներսիսյանի գփյավորությամբ հավաքած արխիվային նյութեր, հ. III, համար 286, 
(ՀՀ Գ-ԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի արխիվ): 

10. Hajjar J., L'Europcn les Dcstincns du Proche-Oricnt. La Natonalismc arabe, Syricn Entree 
la Jcunc Turquc ct Ics Puissanccs (1908-1914), Damas, 1996, p. 165. 

11. Fcroz. A., The Young Turks. The Committee of Union and Progress in Turkish Politics, 
1908-1914, Oxf., 1969, p. 69-91 
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Գ Ր Ի Գ Ո Ր Յ Ա Ն ՍՈՆԱ 
(ԱԻ) 

ԲԻԱՅՆԻԼԻ - ՈՒՐԱՐՏՈՒԻ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ Դ Ա Ր Ա Շ Ր Ջ Ա Ն Ի 
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԻՐՈՒԹՅԱՆ Խ Ն Դ Ի Ր Ն Ե Ր Ը ԱՐԴԻ 

ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

Ուրարտուի վերջին արքաների ժամանակագրության խնղիրր 
ուրարտագիտության մեջ քննարկում է առ այսօր: Ի դեպ. այս խնդրին 
տարբեր կերպ են մոտեցե] խորհրդային, արևմտյան և հետխորհրդային 
պատմագրության ներկայացուցիչները, տարբեր են արքաների 
տիրապետման համար առաջ քաշված ժամանակագրությունները, 
նրանց հաջորդականության խնդիրը, որի հետ նաև սերտորեն առնչվում 
t Ուրարտական կայսրության անկման հանգամանքներդ Ըստ որում, 
ժամանակին ուրարտական տերության թուլացումն ու անկումը 
վերագրում են, օրինակ Ռուսա III էրիմենայորդու գահակալությունից 
հետո, մինչդեռ հետագայում ուրարտական գահաց անկում 
ավելացվեցին նոր արքաներ, այն է՝ Ք.ա. VII դարի վերջում ե VI դարի 
սկգբամ: Ujnıu կախից, արքաների ժամանակագրության խնդիրը 
պատմագրության մեջ պատկանում t ուրարտագիտության կնճռոտ և 
սակավ ուսումնասիրված հարցերի թվին: 

Պատմագրության մեջ ի հայտ եկած նոր տվյալների առկայությամբ 
ուրարտագիտության մեջ արտահայտված տեսակետները Ք.ա. VII 
դարի ուրարտական արքաների հաջորդականության մասին առկա 
նյութի հիման վյւա, մեր կարծիքով, վերանայման կարիք ունեն: Այսպես, 
Գ. Ղափանցյանը Ռուսա 1-ից հետո հիշատակում t Արգիշտի II (714-
680? թթ.), Ռուսա II (680-645թթ.), Մսւրդուրի III (կամ IVе, 646-620թթ.) 
արքաներին: Ն ա Ուրարտուի վերջին արքա է համարում Ռուսա III 
էրիմենսւյորդան, որի համար կառավարման տարիներ համարում է 
Ք.ա. 605-585թթ„ երբ Մարաստանը վերացնամ t Ուրարտուի անկախ 
պետականւսթյունը և գրավում նրա մայրաքաղաք Տուշպա-Վանր1: 

Սակայն արքաների այս ցանկր այսօր վերը նշված արքաներով չի 
սահմանափակվում, քւսնի որ ուրարտագիտության մեջ հայտնաբերված 
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սոր ււնպսպ]ւ]ւ աղբյուրները գիտությանը հաղորդե] hü Աոյւ տ վ յ ա լ ն ե ր 

1970-ական թր ուրարտագիտության ıU.y Ուրարտուի վերջին այւքւսմեր 

սկսեցին համարվել նաե Սաւպաբի IV և Ռ ա ս ա IV արքաները. որոնց 

մասին ւսռավե] մանրամասն կխոսենք ստորն. 

Արժեքավոր 1. Ուրարտուի վերջին արքաների ժամանակագրութրսն 
մասին Ն. Վ. ՀարութւանյաՍի արտահայտած տեսակետր. րստ սրի նա 
1955թ. Կարմիր-բլարից հայտնաբերված կավե ապիկի վրա ընթերցել է. 
Ռուսա III համւսնան որդի Ռասա արքայի անանր. դրանով իսկ 
գիտությանը մատուցելով ուրարտական սոր արքային Ռասա IV-ին: 
Եւներւվ դրանից' բացւսհայտվամ Է, որ Ուրարտուի պատմության 
վերջին շրջանի ժամանակագրության մեջ Սարդարի III ե Ռուսա III 
հաջորդե) են նրանց ժաոանգնեբր՝ Սարդարի IV և Ռուսա IV2, ե 
մեջբերում հ Ուրարտուի պատմության վերջին շրջանի արքաների 
հետևյւպ ժամանակագրությունբ. Ռուսա Արգիշտորդի (Ռուսա II). 
Սւսրդուբի Ռուսայորդի (Սարդարի III), Սարդարի Ս արդու բորդի 
(Սարդարի IV), Էրիմենա Սարդաբորդի (*)> Ռուսա էրիմենայորդի 
(Ռուսա III), Ռուսա Ռուսայորդի (Ռուսա IV)1: 

Ուրարտական պետականության անկման վերաբերյալ գոյություն 
անի այն տեսակետը, որ Ք.ա. VII դարի կեսերից արդեն թուլացած 
պետությամբ իր գոյությանր շարունակել է մինչե Ք.ա. 590-585թթ., երբ 
տեղի է ունենում պատերագմ Լիդիայի ե Սւսրաստանի միջե, և որ 
Ս՜աբաստանն է վեբացրե| Ուրարտուի անկախ պետությանր կամ 
պատերագմր սկսելուց առաջ, կամ դրանից հետո4: 

Ուրարտական արքաների ժամանակագրության այլ ցանկ է 
առաջարկում էյ. Գրեկյանը: Ն ա Ռուսա Արգիշտորդուց, այսինքն՝ 
Ռուսա II (Ք.ա. 680-650-ակւսն թթ.) հետո Ուրարտուամ տեսնում է 
հետևյալ գահակա|ներին' էրիմենա, Ռուսա էրիմենայորդի (Ռուսա III), 
Սարդարի Ռուսայորդի (Սարդարի III), որր կամ Ռուսա էրիմենայոբդու 
կամ էլ Ռասա Արգիշտորդա որւյին էր: Նա ասորեստանյան 
աղբյուրներում Ք.ա. 643թ. հիշատակվալ Ուրարտուի վերջին գահակա]ն 
էր5: Միւսժամանակ այն կարծիքն I արտահայտվում, որ Ռուսա 
էրիմենայպպու կառավարման ժամանակ Վանի թագավորությանը 
բաժանվում է մի քանի ինքնուրույն մասերի, որոնցից ամեն մեկր 
ունենում են տարբեր ճակատագրեր՛՜: 
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Հւսյագիտաթլան մեջ արտահայտված տեսակետներից այլ է Ս. 
Հմսւ|ակրսնի տեսակետը. որի համսւձաւն Ուրարտուն շւսրանակե| հ իր 
գոյությունը մինչև -Р..Ш. 520-ական թվականներ ե կււրցրե) իյւ 
անկախաթւանր Հայաստան արշաված ւսքեմենյան բանակի 
ներխուժումից հետո: Նա առաջարկում I. Ուրարտուի վերջիս արքաների 
1ւետևյւպ ժամանակագրությամբ՝ Ո-ասա II (685-650թթ.). Ռասա և 
Սարդարի (650-645թթ.). Սարդարի III (645-620թթ.). խնամակարււթյուն 
(620-600թթ.). Սարդարի IV (600-580թթ.), Էրիմենա (580-555թթ.). Ռասա 
III (555-545թթ.). խնամակալություն (545-525թթ). Ռուսա IV (525р.)": 
Լ1ոաջարկվե] 1. նաև այն տեսակետը, որ Ուրարտուի վերջին արքաներր 
հայկական ծագում են ունեցել՛: 

Տարբեր է մոտեցումը արևմտյան պատմագլտւթյան մեջ: Այստեդ 
րնդանամ են, որ Ս՜արաստանր կարոդ Էր կործանեց Ուրարտական 
պետությանր. սակայն ոչ թե Ք.ա. 590-585թթ., այլ դեռևս ավելի վաղ՝ 
640-629թթ. րնկած ժամանակահատվածում: Այս տեսակետը 
արտահատում Է Ս. Քրոլը7: 

Այս ենթադրությունբ հաստատվեց նաև Բաստամում 
« 

իրականացված հնագիտական աշխատանքներր. համաձայն պանց 20-
յպ դարի 80-ական թվականներից ուրարտագիտության մեջ 
առաջարկվեց ուրարտական պետության անկման թվական համարել 
Ք.ա 650-640-ական թվականները": Բաստամում իրականացրած 
պեդամներր պարզաբանում են, որ արդեն Ք.ւս. VII դարի կեսերին 
ավերվեւ Էր ուրարտական թագավորության մի շատ կարևոր կենտրոն: 
Կարմիր-բլուբից, Թոփրակկալեից և Բաստւսմից հայտանաբերված 
ուրարտական տեքստերը, կնիքների արձանագրությունները չեն 
ակնարկում, որ գոյություն են ունեցել այլ իշխողներ: Վերևում 
հիշատակված գահակալները, ըստ Ս. Քրոփ. իրականում գուտ 
իշխաններ Էին՝ LÜ.A.NIN-li պաշտոնով, և ավեւի ճիշտ Է այղ անձանց 
թվագրե] Ռասւս II-ի ժամանակաշրջանով: Հնարավոր Էր համարվում, որ 
ուրարտական կայսրությունը անկում Է ապրե] Ռասա Արգիշտսրղու 
իշխանության տարիներին կամ նրանից հետո4: Ն ա նաև փոփոխություն 
Է կատարել ուրարտական արքաների ժամանակագրության մեջ, ըստ 
ւսյդմ Ռասա Էրիմենայորդա կառավարման շրջանը ետ է տանում 
Ռասւս Արգիշտորդաց հետո՛" և առաջարկում է ուրարտական 
արքաների հետևյալ ցանկը՝ Արգիշտի II. Ռուսա II. այնուհետև 
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ընտանիքի անդամներ LÛ.A NIN-li պաշտոնում Սարդարի 

Ռուսայորդի. Ռուսա Ռուսայսրդի, էրիմենա. Սարդարի Սար. Ռասա 

Սարւրււրորդի. այսու հետե ուրարտական թագավորական տան 

անդամների ւյւսսկլւ շսսրանակամ են' Ռասա III ե Սարդարին: Նա 

գտնում որ -Р-.ш. 604-60«թթ. Ըաբերւնյան ժւսմւսնակգբաթյանամ 

հիշատակված Ուրարտուն հանււես I. գսղիս որպես աշխարհւսգարական 

տարածք. այ| ոչ թե թագավորություն": 

Ըստ ամենայնի, այւ կարծիքի I. արևմտյան ուրարտագիտության 

մյուս ներկայացուցի՝' If. Սսղվինին: Ըստ որում. կսւ])1արփււմ К նրա 

կողմից 2002р. Վանից ոչ հեռա գտնվող Դյովեւեք գյուղում Ռուսա III 

արքայի արձանագրությամբ կոթողի հայտնաբերամր: 2007թ. LT. 

Սւսլինին Սավաջրք գյոււփ մոտ (Վան քադաքից արեե|ք) հայտնաբերում 

է մեկ այւ ամբողջական արձանագիր կոթող, որր լրացնում է Գյովելեքի 

տեղեկությաններր ե նոր մտորումների տեղիք տափս: Հեղինակը նշամ է. 

որ Սավաջըքի հուշարձանբ ես պատկանում է Ռուսա էրիմենայորդուն 

(Ռուսա III), ե այստեղ գործ անենք ինչպես Դյովեւեքի, այնպես էյ 

Քեշիշ-գյոլի հայտնի կոթող-վիմւսգրի կրկնօրինակի հետ: Նաե 

պարզվեց, որ այդ երկու ւ|]ւմագրերը (Գյովեւեք ե Քեշիշ-գյոլ) 

պատկանում են միևնույն՝ ավելի քան 3,60 մ բարձրություն ունեցող 

կոթողի12: Հետևաբար, հեղինակր նշում է, որ այժմ ունենք երկու կոթող 

Քեշիշ-գյո]ի տարածքում (1. Գյովելեք+Քեշիշ-գյւդ և 2. Սավաջըք, և 

երկուսն էյ պատկանում են Ռասա էրիմենայորդուն (Ռուսա III), այւ ոչ 

թե Ռուսա Արգիշտորդուն (Ռուսա II) կամ Ռասա Սւսրդոււտրդուն 

(Ռուսա I): Նորագույն տեղեկությունները հեղինակին ստիպում են 

որոշակի ճշգրտումներ մտցնեյ Ք.ա. VII ուրարտական պատմության 

արքաների ժամանակագրության հարցերում: Խոսքը վերաբերվում է 

Ռասայի՝ ԼԼրգիշթիի որդու ե Ռուսայի՝ էրիմենայի որդու 

ժամանակագրության խնդրի նոր մեկնաբանմանը, ըստ որի Ռուսա 

ւ1րգիշսարդին դառնում է Ռուսա III, իսկ Ռուսա էբիմենսւյորդին՝ 

Ռուսա II: Եվ առաջարկում է ուբարատական արքաների հետևյսդ 

ժամանակագրությունը. Ռասա Սարդուրորդի (Ռուսա I), Արգիշտի 

Ռուսայորդի (Արգիշտի II), Ռուսա Արգիշտորդի (Ռուսա II). Ռուսա 

էբիմենայորդի (Ռուսա III), Սարդարի Ռուսայորդի. Սադուրի 

Սւսրդուրորդի (Սարդարի III)11: 
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Այպի մասնագիտական գրականության մեջ ամբողջացրած բորւր 
տեսակետներր ւ|եյւջՍակաԱ չես և կարիք անեն նոր բացահայտումՍերի: 
Սակայն մեց 1ւամար առաւ|ե| համոզիչ է թվամ I; Գբեկյանի 
ուրարտական արքաների համար առաջ քւսշկած ցանկր. սակայն այն 
ես կարող ) փոփւփււ|ե| ուրարտական արխիվի հայտնաբերման 
ղեպքամ. Դժբախտաբար. առայժմ ուրարտական տեքստերի արխիվ չի 
հայտնաբերվեի Հուսով ենք. որ Վանա լճի արևե|յան ափին գտնվող 
ԱԼյանիսի հնագիտական պեղումները կայ աղ են մատուցե] հարուստ 
նյութեր ընդհանրապես Ուրարսափ ռազմաքաղաքական պատմության, 
ժամանակագրության, բառապաշարի, պաշտամունքի և այղ թվում 
պատմության գահակսղների' 1_ւսթիպյփի. Ուեդիպրիի, էբիմենայի ե 
Արամեի ուաււմնասիրության համար: 

S O N A G R 1 G O R V A N 

( I O S ) 

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

L A S T E P O C H O F B I A Y N I L 1 - U R A R T U IN T H E M O D E R N 

H I S T O R I O G R A P H Y 

The question of how to date the reign limes of the last kings of Urartu is discussed 
in Urartology even toda\. The scholars of Soviet and post-Soviet times and western 
scholars had different approaches to the question, each of them proposed different dates 
for the reign of each king, because the question of dating the reign periods of the late 
Urartian kings is closely connected with the question of the decline of the Urartian 
kingdom. So, G. Kapantsyan mentions after Rusa I the kings ArgiSti II. Rusa II and 
Sarduri II. He considers the last king'of Urartu Erimena the son of Rusa II and proposes 
as dates of his reign 605-585 (B.C.), when the Medes put an end to the independent 
kingdom of Urartu. It is worth mentioning the point of view of N. Harutyunyan 
concerning the dating of the reign times of Urartian kings. In 1955 on a clay plate 
(Tontafel) he read in Karmir Blur the name of the king Rusa the son of Rusa III and 
therebv introduced into Urartology the name of a new king ''Rusa IV". Another dating 
of the reign limes of Urartian kings is proposed by E. Grekyan. Afler Rusa the son of 
Argiâli he mentions the followin kings: Rusa the son of Erimena and Sarduri the son of 
Rusa. At the same time he expresses the opinion that in the reign of Rusa the son of 
brimcna the kingdom of Van is divided into different parts, each of which has its own 
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late. In A r m e n o l o g y one has expres sed the opinion that the last k ings o f Urartu were o f 

Armenian origin. The approach o f western scholars is different. T h e western scholar s 

accept that it is poss ib le that the M e d e s destroyed Urartu, not between 5 9 0 - 5 8 5 (B .C . ) . 

but between 640-629 . Such a point o f v iew has S. Krol l . H e has m a d e changcs in dating 

the reign t imes o f the last Urartian kings . H e puts (he period o f reign o f R u s a the son o f 

Er imena after that o f Rusa the son o f Argi î t i and p r o p o s e s the fo l lowing list o f the 

Urartian kings : ArgiSti II. Rusa II. then family m e m b e r s holding the post LÜ.A .NIN-I İ . 

Sarduri the son o f Rusa . R u s a the son o f Rusa , Hrimcna. Sarduri Sar , then the list o f the 

Urartian kings is continued by R u s a III and Sarduri . H e e x p r e s s e s the point o f v iew that 

Urartu, which is mentioned in the Babe lonian chronicle in 6 0 9 - 6 0 8 ( B . C . ) . is a 

geographica l territory, but not a k ingdom. It should be noted that all these points o f v iew 

are not complete and perfect and new d i scover ie s ought to be m a d e . T h e list o f Urartian 

k ings by E . Grekyan s e e m s to be more convincing for us, but it can be a l so changed, if a 

new Urartian archive is d i scovered . 
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ԳԵՎՈՐԳ-ՅԱ՚Օ ԳՈՌ 
(ՍԻ) 

2008-2009 ԹԹ. ԻՍՐԱՅԵԼԱ-ՊԱՂԵՍՏԻՆՅԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶ1աԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՎ ԵԳԻՊՏՈՍԻ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ 

2008թ. դեկտեմբերի 27 ին իսրայելական զինված ıııյեր|ւ սկսեցին 
«Թափվող արճիճ»1 ռազմական գործալություսլւ, ոլտ միտված Էր 
Դազայում պադեստինյան «Համաս» շստժմաս ռազմաքաղաքական 
ենթակառույցների ոչնչացմանը և շարժման մարտիկների կողմից 
իսրայելական տարածքների ռմբակոծությունների կանխարգելմանը2: 
Հարկ է նշե], որ 2005թ. սեպտեմբերին Իսրայելր իրականացրեց 
«Վերջին պահապանր» գործողաթյանր, որի համաձայն Թեւ ֊Ավիվր 
Դագայի իսրայեյական բնակավայրերից տււբս բերեց բնակիչներին և 
զինծառայողներին՛, ինչպես նաե ապամոնտաժեց այնտեղ ե Հորդանան 
գետի Արևմտյան ափին տեղակայված իսրայե]ական ռազմական բււլոր 
շինությունները4: Այնուհետև, 2005թ. նոյեմբերին ստորագրված 
պաղեստինա-իսրայեւական համաձայնագրի արդյունքում բացվեց նաե 
հգիպտոս-Դազա սահմանին գտնվա| Ռաֆահ անցակետր: Այս ամենի 
արդյունքում Թել-Ավիվը դադարեցնում էր Դագայում իսրայեւական 
զինվորական վարչակազմի գործունեությունը՛ տրամաղրեւով Գազայի 
պաղեստինցիներին «ամբողջական ինքնուրույնության»: 

Ռազմական գործողությունների սկսվելու հաջորդ օրը Համասի 
ղեկավար Խսւլեդ Սաշ ալը կոչ արեց Հորդանան գետի Արևմտյան ափի 
բնակիչներին Իսրայելի դեմ սկսե| երրորդ ինթիֆադան5' սատարելու 
համար Գա զայում գտնվոդ իրենց պաղեստինցի եղբայրներին6: 

«Թափվող արճիճ» ռազմական գործողությունները կրկին ի հայտ 
բերեցին միջարաբական հարաբեւաւթյսւններում առկւս մրցակցությունը ե 
Իսրայեփ դեմ միասնական դիրքորոշում զբաղեցնելու անկարելիությանը: 
2008թ. դեկտեմբերի 31-ին Կահիրեում անալււլւունք ավարտվեց 
Արաբական պետությունների փգւսյի անդամ պետությունների արտաքին 
գործերի նախարարների արտահերթ հանդիպամր7: 
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Օգտվեյով Ш Л / փ աջակցությունից Ь անտեսե|ով ՄԱԿ-ի. ինչպես 
նաև մյուս շահացյւցիռ աժեյւ]ւ պատերազմական գործողաթյաններր 
ղադա|ւեցսե|ու ջւսւյքերր. 2009р. հունվարի 3-ին իսրայե|ական զո|ւքելղւ 
սկսեցին «Թւսւիվող այւճիճ» ռազմական գոյւծողաթյունՍհրի եյւԼլյա]Ա] 
«ցամաքային» փայր*: 

1>սյւա|և|ական ռազմական գործողությունները դաւ]ա|ւացնե|ա և 
զինադադար սւոորագրևյա նււյաաակով. ինչպես նաե միջպաղեստինյան 
բաՍակացություՍներ սկսելա. ուղղությամբ ակտիվ դիվւսնագիտւսկան 
գործունեության ծավալեց նաև Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի 
Մաբայւաքր: Եգիպտոսը. սկսաօ 1990-ականների առաջին կեսից, 
դարձավ նաև արաբական այն գործուն ուժերից մեկը, որը նախագահ 
Մ՜ուբարաքի կառուցողական և հավասարակշռված քաղաքականության 
արդյունքում կարողացավ ստանձ նեյ իսրայելա-պաղեստինյան 
հարաբերություններում տարածաշրջանի իրական միջնորդի դերը: 

Իսրայեւա-պաղեստինյան զինադադար ստորագրելու վերաբերյալ 
եգիպտական նախաձեռնությունր ստացավ «Մուբարաք-Սարկոզի''» 
խաղաղ նախւսձեռնություն անվանումը: 

Եգիպտա-ֆրանսիական խաղաղ նախաձեռնությունը բաղկացած Էր 
հետևյալ մի քանի առանցքային կետերից. 
1. Պատերազմող կողմերն անհապաղ դադարեցնում են կրակը: Այդ 

ժամանակահատվածում Եգիպտոսը նախապատրաստում Է 
«նախաձեռնության երկրորդ» փուլը: Միևնույն ժամանակ 
թույլատրվում Է հումանիտար բեռների վտխւսդրումը Դագա: 

2. Մուբարաքի գլխավորությամբ Կսւհիրեում հրավիրվում Է նիստ, որի 
րնթացքում ձեռք բերված իսրայելա-պաղեստինյան 
պայմանավորվածությունները չէին կարող միակալմանի ձևով 
խախտվել: Այս նույն հանդիպմանը քննարկվում է նաև Գազա-
Եգիպսաս սահմանի եգիպտական զինված ուժերի կողմից 
հսկողության ուժեղացման հարցը: 

3. Մուբարաքի նախաձեռնությամբ կազմակեյւպվում է պադեստինյան 
բոլոր խմբավորումների ներկայացուցիչների հանդիպումը, որտեղ 
կքննարկվեն «նախաձեռնության» առանցքային հիմնւսդրույթնեբը1": 
2009թ. հունվարի 7-ին Իսրայելը և Պաղեստինի Ինքնավարության 

նախագահ Մահմոպ Աբբասը ողջունեցին եգիպտա-ֆրանսիւսկան 
խախաղ նախաձեռնությունը, մինչդեռ «Համասը» հայտարարեց, որ իր 
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փորձագետներր դեռ պետք է քննարկեն այն, որից հեսա միայն 
կհստակեցվի իրենց դիրքորոշամր": 

Գազւսյամ ստեօփսօ իրավիճակի շուրջ բանակցեր^ նպատակով 
2009թ հունվարի 7-ին Կահիրեում սկսվեցին եգիպտւս-իրսւսյե|ակւսՍ|: 1< 
եգիպտա-պաղեստինյան'1 բանակցությունները՛4: 

2009թ հունվարի 17-ին ՄԱԿ-ի ԱԽ-ն րնւրււնեց թիվ IS64 բանաձևը 
Գազայի գոտում կյւակր դադարեցնելու մասին1՝: Նույն օրր երեկոյան 
իսրայելական նախարարների գրասենյակր համւսրեւով. որ 
իսրայե|ական զորքերը հիմնականում կատւսրեյ են իրենց առջև դրված 
խնդիրները, որոշում րնւրււնեց Դագայում կրակր դադարեցներււ 
մասին"': Մեկ օր անց. այդ մասին հայտարարեց նաև պադեստինյան 
կոդ մը: Արդեն 2009թ. հունվարի 20-ի դրությամբ Գազայի գոտուց դուրս 
էին բերվել Ցախ ափ բոլոր ստորաբաժանումները՛7: 

Երկու կոդմերն էլ ստեղծեցին 5-ական «բանախոսության 
հանձնաժողով», որը պետք է իրականացնի ազգային հաշտեցման 
գործընթացը, և որի վերջնական արդյունքը կլինի «ազգային 
միասնության» կառավարության ստեղծումը՛*: 

Իսրայե|ա-պաղեստինյան հերթական ռազմական բախումը 
կանխարգեւելու, ինչպես նաև եգիպտական խաղաղ նախաձեռնության 
գործընթացը վերջնական արդյունքի հասցնեւու նպատակով 2009թ. 
գարնանը Կահիրեն հրապարակեց պադեստինյան հարցի կագավորման 
համապարփակ նախագիծր, որի համաձայն՛". 
1. Գազայի գոտում պետք է կազմավորվեր գործադիր կոմիտե, որում 

կներգրավվեն Գազայամ գործող բոլոր խմբավորտմնեբր' ներառյալ 
«Իսյամական ջիհադը»: Տվ|ալ կոմիտեում տեղերի հիմնական մւսսր 
պետք է զբաղեցնեն «Համասի» ե «Ֆաթհի» ներկայացուցիչները, 
պանք գործադիր իշխանությունը կիրականացնեն մինչե 2010թ. 
հունվարը՛ Պաղեստինյան ինքնավալաւթյունում նախագահական ե 
օրենսդիր ժողովի ընտրություններր: 

2. Նշված կոմիտեն անմիջականորեն պետք է ենթարկվի 
Պաղեստինյան ինքնավարության նախագահին: 

3. «Համասր» և «Ֆաթհր» կնախաձեռնեն 2010թ. նախագահական 
ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքներր ե 
կճանաչեն ընտրությունների արդյունքները: 
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4 Դադարեցվում է Դագայում և Արեմտյաս ափում «Համասի» և 
«Ֆաթհի» կողմնակիցների նկատմամբ երկուստեք հսղածանքները: 

5. «Ֆաթհի». «Համասի» ներկայացուցիչները. արաբական երկրնևըի 
մասնակցությամբ, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի հովանու ներքո պետք Է 
համատեղ անվտանգության ուժեր կազմավորվեն, որոնց հիմնական 
նպատակր պետք Է լինի Ինքնավարությունում անվտանգության 
ապահովումն և Իսրայեփ հետ զինադադարի պայմանների 
կատարման վերահսկողությունդ 

6. Իսրայեփ հետ երկարաժամկետ զինադադարի ստորագրումը: 
7. Իսրայեփ հետ ռազմագերիների փոխանակման գործընթացի 

ապահովումը: ենթադրվում Էր, որ այն չի վերաբերվելու կալանքի 
տակ գտնվոդ պադեստինյան ակնառու գործիչների ազատ 
արձակմանը: 

8. Եգիպտոսն ազատ Է արձակում իր տարածքում ձերբակալված 
«Համասի» ակտիվիստներին և դարձյալ թույլատրում Է «Համասի» 
գործունեությունը իր տարածքում20: 
Գոյություն աներ նաև Օմար Աուլեյմանի առաջադրած .գաղտնի 

կետը, համաձայն որի «Համասը» պետք Է հրաժարվի եգիպտական 
տարածքով սպառազինություն տեղավախելուց և այդ գործընթացի 
կատարմանը պետք Է հետևի եգիպտական համապատասխան ուժերի 
հետ միասին21: 

«Թափվող արճիճ» ռազմական գործողության արդյունքում 
բյուրեղացավ հետևյալ իրողությունը. 

1. պատերազմական գործողությունները ցույց տվեցին հերթական 
անգամ, որ . պաղեստինա-իսրայելական հակամարտությունը 
կարգավորելու համար ռազմական ուժը այլընտրանք չէ: Չիրականացան 
իսրայելական վարձագետների բլից-հաղթանակի ակնկալիքները: 
Իսրայելը հավանաբար հաշվի՛ չէր առել, որ «Համասի» համար Գազան 
կենսական գոյությունը պահպանելու խնդիր է, և հետևաբար «Համասը» 
կռվելու էր մինչև վերջ: Տարաձայնություններ կային նաև իսրայելական 
ղեկավարության շրջանում՝ մասնավորապես, Օլմերտը ձգտում էր 
ընդլայնել և խորացնել ռազմական գործալություններր, մինչդեռ Բարաքը 
և Լիվնին աշխատում էին որքան ենայւավոր է շուտ զինադադար կնքել և 
սկսե| բւսնակցային գործընթացը: 
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2. Եվրոպան ե ԱՄՆ «ճանաչեցին» «Համասը»՝ որպես վեըոնշյա| 
հակամարտության բանակցող կայս, ինչին երկար ժամանակ Լ ձգտում 
այս կազմակերպությունը: Դրա ւ)սա ապացույցն I Անգփայի նախկին 
վսդւչապետ Թոսի Բւեյերի. ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Ջիմմի Քայւթեըի 
և Ֆրանսիայի տարբեր պաշտոնւաների հանդիպումները «Համասի» 
ներկայացուցիչների հետ. Արեմատքր քաջ գիտակցում Լ. որ արդեն մոտ 
ապագայում' 2010թ. հունվարի նախագահական ե օրենսդիր ժողովի 
րնտրություններամ, «Համասր» կարող 1. կրկնե) 2006թ. հունվարին 
կաւացած րնտյտւ թյուն ներում իր հաղթանւսկբ, որից հետո նրա հետ 
բանակցություններր արդեն կդաոնան ծայրահեղ անհրաժեշտություն. 

3. «Թափվող արճիճ» ռազմական գործողությունը ինչ որ առումով 
բարենպաստ պայմաններ ստեղծեց Սիրիայի համար' Գւղանի 
բարձունքները վերադարձնելու առումով: Այս ամենր ակնհայտ դարձավ, 
երբ Սիրիան տնային կայանքի տակ վերցյւեց Դամասկոսում 
հաստատված «Համասի» ներկայացուցիչներից շատերին: Դամասկոսր 
հստակ րնղգծեց նաե «երկու պետություն - երկու ժողովուրդ» սկզբունքին 
իր հակատարմությունը, որի հետ համաձայն է նաև Վաշինգտոնը: 

4. 2006թ. ընտրություններից հետո «Համասի» ամենակարևոր 
խնդիրը՝ «Ֆաթհին» հավասար միջազգային ճանաչում գտնելն Էր, որն 
Էլ նրան մեծ հաշվով հաջողվեց լուծել շնորհիվ «Թափվող արճիճ» 
ռազմական գործողության. 

5. Իսրայելին հարկավոր Էր ձեռք բերել հնարավորինս 
երկարաժամկետ զինադադար կամ խաղաղություն, որն Էլ դատելով 
տվյալ զարգացումներից Թել-Ավիվը մեծ հաշվով ապահովեց իր համար: 

6. Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Սուբարաքն իր կառուցողական 
դիրքորոշմսւմբ ավելի դյուրին դարձրեց պաղեստինա-իսրայելական 
զինադադարի ձեռքբերումը: Սիենույն ժամանակ Եգիպտոսը ես մեկ 
անգամ ապացուցեց բոյոր շահագրգիռ կողմերին, որ Կահիրեն 
տարածաշրջանում արաբական այն բացառիկ ուժերից Է, որբ կարոդ Է 
գործուն և իրական միջնորդի դերակատարություն ունենալ Իսրայեփ 
հետ բանակցային գործընթացում: 
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COR CEVORGYAN 
(lOS) 

THL ISRAEL - PALESTINE HOSTILITIES IN 2008-2009. EGYPT'S STANCE 

I he Israeli military operation "Cast Lead" in Gaza strip has led to another crisis 
in Palestine The war revealed severe disagreements among Arab states as a result of 
which the Arab world was not able to take a unified position to condemn Israel. 

Meanwhile the hostilities have contributed to the fortification of Egypt's political 
position in Arab world. Presidend Mubarak's constructive and balanced policy played 
ал important role not only in thwarting the Israeli operation but also it facilitated inter 
- Palestinian dialogue between HAMAS and FATAH. Egypt's mediation efforts 
between several military-political centers of the region once raised its authority in 
international relations. The Israeli military operation caused dire complications for 
Gaza; more than hundred people were killed, several hundred were wounded, Gaza 
faced almost complete destruction of infrastructure. Preliminary estimations show that 
at least I.S billion USD should be spent on reconstruction efforts. Nevertheless the 
military operation in Gaza once again proved that there is no military solution for 
Palestine problem. All parties shou!d make compromises for getting a durable 
solution of the conflict. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈ ՒԹՑՈՒՆՆԵՐ 

1. իսրայելական կողմը այդ գործողություններին պատրաստվել էր 1,5 տարի: 

Ռազմական գործողություններում ընդգրկված էին ընդհանուր աոմամբ իսրայելգի 

10.000 զինվորականներ: «Թափվող արճիճ» ռազմական գործողությունը 

պաշտոնապես տևեց 22 որ: 

2. Համաձայն «Washington Post» օրաթերթի, Իսրայեփ կողմից «Համասի» դեմ 

նախաձեռնած ռազմական գործողությունները քաղաքականապես հեռատես քայլ 

էր. երկրռւմ սպասվող ընտրությունների նախօրեին նման քայփց կարող էին 

քաղաքական զգափ ձեռքբերումներ ունենալ Իսրայեփ պաշտպանության 

նախարար էհոլդ Բարաքը, վարչապետ էհուդ Օլմերթը և արտաքին գործերի 

նախարար Ցիպի Լիվնին: Պաղեսսւինցիների հետ անհաջող բանակցությունները 

տվյալ պարագայում Բարաքին և Լիվնիին հնարավորություն կտային ստանալ 

Իսրայեփ հրեա բնակչության դրական դիրքորոշումը: Տես The Washington Poxt, 

29.12.2008.; Հարկ է նշել, որ իսրայելական ռազմական գործալություննհրը մեծ 

հաշվով ձեռնտու էին նաև «Համասին» , մանավանդ, եթե հաշվի առնենք այն 

հանգամանքը, որ 2009թ. հունվարին տանում էր Սահմուդ Աբբասի նախագահական 

փազորաթյունների ժամկետը: Zuhur Տհ.. Gaza, Israel, Hamas and the Lost Calm of 

Operation Cast Lead. Middle East Policy Council, Vol. XVI , Summer 2009 N 2, p. 12. 
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3. q-iuqiujnui իսրայելական բնակիչները տեղակայված Լիս Գուշ Քսւթիվ 

բՍակավայրում իսրայհւակաՍ աւղ գործողությունը հաստատվել էր իսրայեւակաև 

կառավարության Ь քնեսհթի կողմից 

4 Իսրայե|ւսկւսն «վերջին ս|ահւսւտսնր» գործողությունը, puın էության, 2003թ 

ւսսլրիլի ՅՕ-ին ԱՄՆ-ի նաիսսցահ .4. Բուշի կողմից հրապարակված պադեսաինւս-

իսրայերսկւսն հակամարտության իւադւսղ կարգավորման «ճանապարհային 

քարտեզ» ծրագրի մի մասն էր: Մանրամասն տես' В.Г1 Панкратьев. I [алссгимо-

изранльскнй конфликт или к \ л а недст "дорожная карта", www.vostokovcd.ru 

5. Cast Lead in the Foundry, Dcccmher 31, 2004 www.mcrin.ori.՛ 

ft. www.micncws.co.il ; Պադհստինի ժողովուրդը արդեն վերապրել է երկու ինթիֆւսդա 

աոաջինը սկսվեց 19x7թ. դեկտեմբերին ե տևեց ft տարի' մինչև 1993թ. երկրորդ 

ինթիֆւսդան սկսվեց 2000թ սեպտեմբերին ե ավարտվեց 2004թ նոյեմբերին՛ Օւսսիր 

Արւսֆաթի մահով, թեպետև պաշտոնապես ինթիֆադւսյի դւսղւսրեցմւսն մասին 

հայտարարություն չէր ւսրվել Տես ' www.rian.ru/analytics 

7. Косач Г. Г.. Лига арасских государстн: положение к Газе и «округ нее, www.iimcs.ru 

Հանդիպմանը մասնակցում էին արաբական բոլոր պեաություններբ բացի Սոմսւլիից 

և Կոմորյան Կղզիներ Հանրապետությունից: Ա Պ Լ անդամ պետությունների 

արտաքին գործերի նախարարների այղ նիստը նախագահում էր Սաուդյան 

Արաբիան: Մասնակիցների միջև աոկա տարաձայնությունների պատճառով ի չիք 

դարձավ Իսրայելին դատապարտող միասնական որոշման ընդունումը: Bahgat G., 

The Arab Pcacc Initiative: An Assessment, Middle East Council, Vol. X V I . Spring 2009, 

N 1, ր 29. 

S. www.rosbalt.ru, httn://korTCsnondcnt.netAvorld/702225 

9. ԱՍՆ-ի վարչակազմը քննադատում էր Ֆրանսիայի ղեկավարությանը «Համասի» 

հետ շփումների համար: Հետաքրքիրն այն էր, որ «Համասի» ներկայացուցիչների 

հետ հանդիպել էր նաև ԱՍՆ նախկին նախագահ Ջիմմի Քարթերը, ինչպես նաև 

Անգփայի նախկին վարչապետ Թոնի Բլեյհրը: Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիային, 

ապա արտաքին գործերի նախարար Քուշները ընդգծում էր, որ իր պետությունը 

«Համասի» հետ հարաբերություններ չունի, դրանք ընդամենը առնչություններ են, 

որոնք անհրաժեշտ են տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատեր» համար: 

Israeli's Strategic Incompetence in Gaza, www.inost.com 

10. www.rosball .ru. httn://korrcsDOndcnt.nct/world/702225 

П . Իսրայելական կողմը Կահիրեում ներկայացնում էր հատուկ բանագնաց Ամոս 

Գիլադը: 

12. Խոսքը գնում է Գազայից ժամանած «Համասի» ներկայացուցիչների մասին: 

«Համասի» համար այդ բանակցություններին կարևոր էր «երկու պետություն երկու 

ժողովուրդների համար» մոտեցումը: 

13. Give Up on the Two-State Solution? www.daniennincs.org ; Кирсанов E., Хаммас в 

ожидании, 

14. www.iimcs.ru 

15 Ամբողջական տեքսթը տես www.un.org՛SCRcsolution/2009/Januarvl7 Դ ե ռ 2009թ. 

հունվարի 8-ին Ս՚ԱԿ-ի ԱԽ-ն ընդունեց Դազւսյում կրակի դադարեցման մասին թիվ 

IHftO բանաձևը, որը ինչպեսև նախորդ բանաձևերը մնացին անկատար. Эпштсйн Л 

А., Война в Газе и ее возможные негативные последствия для Израиля. 
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www.iimcs.ru: Sccncr В.M., Targeting Israelis \ ia Internationale Lav» Israel and its 
hncmics. Middle cast Quarterly, Fall 2009. p. 44. 

Ih իրականում մինչև հունվարի 21-p դեռ երկուստեք շարունակվում էին 
տարերայնորեն հրրիոահարամներր: 

17 (iivc Սր on the Two-Stale Solution'.' www .danicppipes.org 
IX Նախատեսվում է, որ այդ հանձնաժողովներում պետք է ընդգրկվեն պադեստինյան 

րադաքական, հասարակական բո|որ կազմակերպությունների ներկայացուցիչները 
հասարակության մե ; ներդաշնակություն ապահովելու նպատակով: 

19 Кирсанов E. E.. НОВЫЙ план А Р Е по Ближневосточному урегулировании, 
www iimes.ru 

20 Հարկ Է նշե), որ Համասի գործունեությունը պաշտոնապես արգելված Է 
Հորդանանում, ԼԼվստրալիայում և Անգփայում: That Surreal Gaza Reconstruction 
Confcrcncc, www.daniclnincs.orL՛: Косач Г. Г., Каирский этап палестино-
палестинского диалога: контекст арабского мира, www.iimes.ru 

2 1 . Bahgal G., The Arab Peace Initiative: An Assessment, Middle East Council. Vol XVI, 

Spring 2009. N 1. p 29; Mcir А. В.. Negotiating an Israeli-Palestinian Breakthrough, 

Middle East Policy Council. Vol. XVI, Summer 2009, N 1, p. 23. 
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Դ Ա Վ Թ Յ Ա Ն Ա Շ Խ Ե Ն 
(ԵՊՀ) 

О ՄԱՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԴԻՐՀԵՄԻ ՇՈՒՐՋ 

Հիջրայի 75-76թթ.-ին <693-96թթ.) Աբդ Ա]-Մա լիք խալիֆայի (685-
705թթ.) կողմից մի շարք բարեփոխումների հեա մեկտեղ կատարվեց 
սաե դրամային ռեֆորմ: Մինչ այդ արաբներն օգտագործում էին 
բյուգանդական և սասանյան՛, իսկ հետո նաև արաբաբյոպանդական և 
աբաբասասանյան դրամներ: Վերջիններս նույն բյուգանդական և 
սասանյան դրամներն Էին, որոնց ավե|ացված Էին իսյամի որոշ 
դրույթներ ու հիմնաքարային արտահայտություններ2: 

Աբդ Աւ-Մափքի դրամային բարեվախման արդյունքում 
խափֆայության շրջանառության մեջ դրվեցին զուտ արաբական, 
արաբատառ դրամներ, ինչր շատ կարևոր նշանակություն ունեցավ 
խափֆայության ինքնուււայնության հաստատման համար: 
Բարեփոխումների հետևանքով խափֆայության ամբողջ տարածքում 
հաստատվեց միասնական դյւամական համակարգ. տարբեր 
պատկերներով երկլեզու ւլրամներր վերացան՛ Մահմանվեց 3 
մետաղադրամի թողարկում՛ ոսկի, արծաթ, պղինձ: Ոսկու կշռային չափր 
4.25 գրամ Էր և այն կոչվեց դինար: Աբծւսթր սահմանվեց 2 97 գրամ և 
կոչվեց դիրհեմ: Պղինձը. որր կայուն չափ չաներ և մեծ մասամբ 
հատվում Էր 3-5 գրամ չավտվ, կոչվում Էր ֆիյս: Դրամների 
կենտրոնական մասում արձանագրվում Էր ՛Լարանից այաթներ. որի 
շուրջը դրոշմվում Էին հատման վայրը կամ թիվը1: 

Հիջ.77թ.-ին (696-97) Դամասկոսամ հատվեց առաջին Օմայան 
ոսկին, որբ. սակայն. Հայաստանում և հարակից տարածքներում չի 
հայտնաբերվել: 

Ինչ վերաբերվում Է առաջին Օմայան արծաթ դիրհեմին. ապա այն 
իրենից ներկայացնում Է այս շրջանի ամենավիճելի խնդիրներից մեկր: 
Դրամի վրւս նշված Ւ J H ^ J jLw ^ Հայն ^ j J H j » Л1 ^ աւսինքն 
«Հանուն Աստծո հատված Է այս դրամը Արմինիւսյամ 78թ.-ին'1»: 
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1974թ.-ին Բաղդադի թանգարանի դրամագիտական բաժինր 
հրապարակեց վեյահ|]շ յւս| դյւամր: Հաշվի առնե|ով դրամի 
եզակիությունն ու կարևորություն]]. արաբ մասնագետներր դրամր 
հրապարակե|աց шишу այն ուդարկհլ էին Լոնդոն՝ Բրիտանական 
թանգարան, հաստատկա դրամի իսկությանը: Այնուհետև Բադդադի 
թանգարանի ւ]րամագիտական բաժնի տնօրեն Ս՜աևաբ Ա]-Բաքըին 
հրատարակեց «Արաբադրոշմ Օմայան դ!ւրհեմ» վերնսւգրով գիրքը, 
որին հաջորդեց վերոեիշյսղ թանգարանի տնօրեն Իսա Սսղմայի՝ նույն 
դյւամին վերաբերվող հոդվածը: Երկու գիտնականներն էլ պնդում են, որ 
դրամր հատվե] է Դվ]ւնսւմ. քանի որ հենց Դվինն է այն ժամանակ եդել 
Արմինիայի կենտրոնը թե տնտեսական, թե վարչական առումներով: 
Այսինքն V - յ ' անվան տակ պետք է հասկանալ հենց Դվին Ци-s այլ ոչ թե 
Արմինիայի որևէ այյ քադաք: Ըստ Ալ-Բաքրիի' սույն դրամը եդել է 
խափֆայության առաջին արծաթե դիրհեմի փորձնական թողարկումը5: 

Ի տարբերություն արաբ մասնագետների՝ հայ դրամագետներ Պ. 
Սապպադյանը և Ա. Զոհրւսբյանը համաձայն չեն այս տեսակետին, 
վերջիններս կարծում են. որ դրամը հատվել է ոչ թե Դվինում, այլ՝ 
Դամասկոսում6: Զոհրւսբյանը փաստարկների շարքում բերում է այս դրամի 
ոճային համապատասխանությունը դամասկոսյան թողարկումներին7, իսկ 
Սապպադյանը գտնամ է, որ դրամի վրա նշված՝ Արմինիայում հատված 
ւինելու հանգամանքը կարոդ էր ունենալ տնտեսական, հարկային կամ 
վարչական նկատառումներ՛՝: Իրոք, անդրադառնալով 690-ական 
թվականների իրադարձություններին, պարզ է դառնում, որ Արմինիայում այդ 
տարիներին չափազանց խւսռնաշվաթ իրավիճակ էր տիրում: 

Ներկայացնենք որոշ հանգուցային իրադարձություններ ըստ 
ժամանակագրական հերթականության. 

692. Բյուզանդիայի Հուսաինիանոս II (685-695թթ. ե 705-711թթ.) 
կայսբր խախտեց արաբների հետ կնքած խաղաղության 
պայմանագիրը: Սահմանամերձ գոտի տեղահանված 
պավոնական բնակչությունը ներկայիս Սեաստոպոլի 
ճակատամարտում անցան արաբների կողմը, որի հետևանքով 
վերջիններս որոշիչ հաղթանակ տարան: Այս հաղթանակը 
հեշտացրեց արաբների առաջընթացը դեպի Արմինիա9: 

693. Արմինիայի, Ատրպատականի (արաբական աղբյուրներում՝ 
Ադաբբայջան), Ջւսզիրայի կառավարիչ նշանակվեց 
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խափֆայի եղբայր Մուհամմադ |ւբս Սարաանր: Նայս 
թվականին Հայոց իշխան դարձ ած Սմբատ Բագրատանին իր 
հպատակության]] հայտնեց արաբներիս, որպեսզի խուսափի 
bjilijuii մ ւսվերւրդ ար՚յանահեդությանից 

695 Բւազանդիայում ծագած ապստամբության հետևանքով տեղի 
ունեցավ իշխանաւխյխություն. Հաստինիանոս 11-ի փոխարեն 
կայսր դարձավ Լեոնտիոսր (695-fı9Xpp.) վերջինս 
չկարողացավ արաբներին հակահարված հւսսցնե] 
Արմինիայում. քանի որ զբաղված էր պատերազմական 
գործողություններով Հյուսիսային Աֆրիկայամ: Մուհամմադ 
իրն Ս՜արաանր, մտներյվ Չորրորդ Հայք, բւսցմաթիվ գերիներ 
վերցրեց և ճանապարհ հարթեց Փոքր Ասիա մտներս համար: 

695-96. Յահյա իբն Այ-Հաքամի գլխավորությամբ արաբները 
ամառային արշավանք կազմակերպեցին Մարջ Աշ-Շահմ 
բնակավայրր, որը գտնվում էր Մալարիայի ե Մասիսի միջև: 

695-97. Թվականների րնթացքում արաբներր շարունակեցին իրենց 
հարձակումները, երկու ճակատով՝ ծովով և ցամաքով1": 

698. Բյուզանդիայի Տիբերիոս III . (698-705թթ.) կայսրը զորք 
ուղարկեց Հայաստան և հրամայեց ձերբակալել Սմբատ 
Բւսգրատունուն, ով մեղադրվում Էր Բյուզանդիայի դեմ 
դավաճանության մեջ: Պաիկ կոչվող ճահճուտներում տեղի 
ունեցավ ճակատամարտ, ուր հույները հաղթանակ տարան, 
սակայն Սմբատ Բագրատունին իր փոքրաթիվ զորքերով 
կարողացավ փախուստի դիմե]": 

699. Հայաստանը հարձակումների Է ենթարկվում երկու կողմից, իբն 
Մարուանը արշավանքների նոր ալիք սկսեց դեպի Արմինիա: 
Ըստ հայկական աղբյուրների՛ արաբներր երկու տարի 
աննկուն պայքարում էին ամբողջ երկրռւմ իրենց 
տիրապետությանը հաստատելու համար: 

701. Այս տարին համարվում Է արաբների կողմից Արմինիայի 
վերջնական գրավման տարի: Իբն Ս՜արաանր իրեն 
հպատակեցրեց Արմինիափ ողջ տարածքր. ինչպես նաև 
Չորրորդ Հայքը12: 

Արմինիայում Բյուզանդիայից և Արաբական խալիֆայությունից բացի 
իրենց աըշավանքներր շարունակում Էին նաև խազարակւսն ցեդերր. որոնք 
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նպատակ անեին ասեն կեյւս) կանխե] արաբական աժերի հաստատումը 
Անդրկովկասում Գործելով որպես Բյուզանդիայի դաշնակիցներ 
խազարները իրենց վրա հին վերցնում արաբների հարվածները, դրանււվ 
իսկ pnıj] տայով բյուզանդացինԵըին. վերականգնե] աժերր պարտությունից 
հետո և պատրաստվե| պատասխան հարվածի՛ ': 

Այս ամենին կարելի հ ավե|ացնե| նաև հայ նախարարների 
գլխավորած ապստամբաթյունր (703թ.). որբ նույնպես խոսում Լ տվյալ 
ժամանակամիջոցում տարածաշրջանի անկայան իրադրության 
առկայության մասին: 

Ինչպես տեսանք, տարածաշրջանում բալպ իրավիճակ էր տիրում, 
աստի դժվար Ւ. պատկերացնել, որ Աբդ Ալ-Ս՚ալիքի նման հեռատես 
քաղաքական գործիչը նպատակահարմար գտներ առաջին Օմայան 
դիրհեմր հատել դեռ ամբողջովին ՛ենթարկեցված, անկայան մի 
տարածաշրջանում, ինչպիսին Արմինիան Էր: 

Հիջրայի 78թ. ֊ից (697-98թթ.) հետո արծաթե դրամների հաջորդ 
թողարկումը կատաբվհ] Է 79թ.-ին, իսկ արձանագրությամբ դրամ 
հատվել Է միայն 81թ. ֊ին: Այս դրամների միջև կան որոշ ոճային 
տարբերություններ: 

Հիջ.78թ.-ին թողարկված դրամի առաջամասում 'Նււյւանի 
(112) սուրան արձանագրված Է 5 տողով, իսկ հիջ.81թ.-ին թալարկած 
դիրհեմի վրա' 4 տողով'4: 

հիջ.78թ.-ին թողարկված դիրհեմ հիջ. 81թ.-ին թողարկված դիրհեմ 

Բացի այդ, հիջ. 78թ.-ին թողարկված դրամի միջին շրջանը 
տարանջատվում Է կետերից կազմված շրջանակով, որը բնորոշ Է 
դամասկոսյան թողարկումների ոճին, իսկ 81թ.-ի դրամի վրա այդ 
կետավոր շրջանակների վտխարեն առկա Է գծավոր շրջանակ'5: 

Այսպես, հիջ. 78թ.փն թողարկված դրամի վյւա նշելը հնարավոր 
Է խափֆայության կողմից օգտագործված քաղաքական քայլ Էր: 
Ինչււլես տեսանք ժամանակագրական աղյուսակից, 7-րդ դարի վերջին 
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տասնամյակում արաբները անցե| էիս որոշի; հարձակումների՝ 
տարեցտարի ա մ ր ա պ ն դ ե ց իրենց դիրքերն ւս|ս տարածաշրջանում, 
սակայն նրանց յուրաքանչյուր հարձակմւսնր հետևում էր Բյուզանդիայի 
հակւսհարւիսօր. Խափֆայությանն անհրաժեշտ հր ռազմական զենքից 
բացի մեկ այ| միջոց, խթան, որբ կամըապնդեր արաբների 
իշխանությանը: հ/նդրո առարկա դրամի փոս ԼԼրմինիա նշե|ր կարոդ էր 
հենց այդ միջոցը հանդիսանա], որու], թեև ձևականորեն, բայց 
հաստասսխւմ էր Արմինիայի պատկաներււթւունր խսղիֆայությանր: Այս 
զենքն ուղղված 1;բ ոչ միայն Բյուզանդիայի և նրա դաշնակից 
խազարների, այլ նաև հայ նախարարների դեմ: Այն նպատակ աներ 
վերջ դնե|ու տիրող անորոշ և խճճված իրավիճակին: Դրամը կարող էր 
ոչ միայն ապացույց լինել, որ Հայաստանն ընդգրկվեւ է խալիֆայության 
կազմում, այ]և, որ մասնակցում է դրամային շրջանառությանը: 

Սեր կարծիքով դրամր իրականամ հատվել է Դամասկոսում' 
խալիֆայության կենտրոնական դրամահատարանում 

Արմինիայում դրամական հաջորդ թողարկման թիվը 81թ.-ն է (700-
701թթ.), որը, ըստ պատմիչների, արաբական իշխանության վերջնական 
հաստատման թիվն է: Ընդ որում, 81թ.-ից հետո, մոտ 50 տարի (որոշ 
կարճ ընդհատումներով) շարունակվում է Արմինիայում դիրհեմ 
դրամների թողարկումը"՝: 

Սույն նկատառումներով փորձ արվեց պարզաբանել, որ հիջ. 78թ.-ին 
հատված արծաթե դրամը, որի վրա նշված է վարչատարածքային 
միավորի անվանումը, հատվել է ոչ թե Արմինիայի կենտրոն 
հանդիսացող Դվին քաղաքում, այլ խալիֆայության կենտրոնում՛ 
Դամասկոստմ: Այս դրամը Աբդ Ալ-Ս՜ալիք խալիֆայի իրականացրած 
դրամային բարեվախումից հետո թողարկված առաջին արծաթե դրամն 
է, որն անհեռատեսական կփներ հատեւ Արմինիայում. ուր իրավիճակը 
շատ անկայուն էր, ինչն ակնհայտ է ժամանակագրական աղյուսակից: 
Սեր ներկայացրած դրամի' Դամասկոսում հատված լինելու օգտին 
կարոդ է խոսել նաև դրամի վյււս առկա Ղուրանի (112) սուրայի 

դասավորությունը, որը չի համբնկնում Արմինիա անվանումը կրող այլ 
դրամների վրա արձանագրված նույն սուրայի դասավորությանը: 
Աճային տարբերություններ կան նաև դրամների վրա առկա 
զարդանախշ երի միջև: Քննարկվող դրամի զարդանախշեըը կետաձև են. 
ինչը նույնպես համապատասպանամ է դամասկոսյան ոճին: 
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Վեյացրյա|ից ե|նե|ով. կարծում Ենք. որ ա]ս դրամր հսւտվե| է 
Դամւսսկոսամ կենտրոնական դրամահատարանում, իսկ դրամի վրա 
կ ս յ նշեւր զատ քաղաքական նշանակության քայլ է' ցույց տսղու 
համար. որ Արմինիւս վւպւչատարածքւսյին միավորն արդեն 
ենթարկեցված I խալֆայության կոդմից. և դա կարոդ էր ապացույց 
լինե| նաև. որ Հայաստանն այպեն րնդգրկվեյ էր արւսբաիպամական 
պետության դրամաշրջանառության մեջ: Դրամր նաև նպատակ աներ 
կայունության հաստատե) այդ բարդ տարածաշրջանում: 

A S H K H E N D A V T Y A N 

( Y S U ) 

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

( D İ R H E M ) 

In 75-76 of Hijra (693-696 AD) in line with a number of reforms Abd al-Malik also 
realized the monetary reform. Before the mentioned period the Arabs used Arabic-
Byzantian and Arabic-Sassanid coins. As a result of the monetary reform Arabic-lettered 
coins were circulated in the Caliphate which turned out to be a very important milestone 
for the arabicization the Caliphate administration. The previously used coins were not 
circulated any more. Three types of metal coins started to be produced: golden (dinar), 
silver (dirhem) and copper (fils). In the central part of the coins suras from Koran were 
inscribed surrounded by a note on the date and place of the production. In 77 Hijia (696-
697 AD) the first Omayyad golden coin was struck however the latter was never found 
from Armenia or neighboring territories. As for the first Omayyad silver dirhem, it makes 
the most questionable point of the period. It has the following note f^j^l ч-и^ ^ ՚ 
ı ! w j j L " ^ Տ^ յկ , which stands for In the name of God this coin was struck in 
Arminia in the year 78. In reference to the events of 690's AD it should be mentioned that 
the political situation in Arminia was quite complicated. The Byzantine Empire and 
Arabic Caliphate continuously struggled for settling their political power in Arminia with 
shifting success. Arminia was not frilly occupied by Arabs. It is hard to believe that being 
a wise politician Abd al-Malik caliph would find reasonable to order the first silver 
dirhem of the caliph in Arminia, which was an unstable territory as not completely 
obex ed b\ the Caliphate. Thus, we consider mentioning the word Arminia on the coin of 
78 H. had been a political action taken by the Caliphate. During the last decade of the 7th 

century • Arabs continuously invaded the area strengthening their influence. However. 
ever\ success in this respect was followed by response actions by Byzantine Empire. The 
Caliphate needed a tool, a factor other than weapon that will assist strengthening Arabic 
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power. Mentioning the name o f Arminia on the mentioned coin will make the required 

tool, which even lictive would confirm that Arminia belonged to the Caliphate. It aimed 

to put an end to the complicated and uncertain situation. It would not only approve lhat 

.Arminia was included in the Caliphate but a lso participated in the monetary circulation. 

We believe the coin was struck in Damascus . Caliphate central mint. 
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1. Նորաստեղծ Արաբական Խալիֆայության որոշ տարածքներ նախկինում գտնվում 
էին Բյուզանդիայի և Սասանյան Պարսկաստանի տիրապետության տակ, և այդ 
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ԻՎԱՆՈՎ ՎԼԱԴԻՄԻՐ 
(ՔՀԻ) 

ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ -
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ Կ Յ Ա Ն Ք Ի ԱՇԽՈՒԺԱՑՄԱՆ Հ Ա Ր Ց Ի ՇՈՒՐՋ: 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ 

Մանրամասս չանւլրադառնսղով ժամանակակից Թուրքիայում 
բնակվող վրացիների էթնոգրաֆիայի նետ կապված խնդրիրներին, 
ինչպես նաև նրանց պատմական անցյալին, նշենք միայն, որ 
վերջիններիս թիվը այնտեղ, և մասնակցությանը քաղաքական 
իըաղարձու թյուն ներին աճեց 19-րդ դարից, երբ տեղի ունեցավ նրանց 
արտագաղթի մի քանի խոշոր ալիք՛: Սակայն, սկսած 1921թ., այն է' 
Վրաստանում խորհրդային կարգերի հաստատումից ե ՚ վերջին 
արտագաղթի խոշոր ալիքից հեստ, մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ 
գործոնների պատճառով, վրացական համայնքի դերը Թուրքիայի 
հասարակական-քաղաքական կյանքում գգալիորեն նվազեց2: 
Վրացական համայնքի ներկայացուցիչները ներգրավված են եղել 
հիմնականում առևտրական և շինարարական ոլորտներում, ե գրեթե 
այդքանով էլ սահմանափակվում էր նրանց դերը Թուրքիայի 
հասարակական կյանքում1: Բացի դրանից, հանրապետական 
Թուրքիայում ամրագրված միատարր թուրքական պետության 
հայեցակարգը սահմանափակում էր այլ էթնիկ վաքրամասնությունների 
ինքնագիտակցության զարգացման և դրսևորման գործնթացը: Այս 
աոամււվ, բացառություն չէր կազմում նաև մշակութային ոլորտը, որը 
միանգամայն դիտվում էր որպես ազգային վաքրամասնությունների 
ինքնությունը պահպա նայ միջոց: Այսպես, օրինակ, Ահմեդ Օզքան 
Մեււսշվիլիի կողմից 1977թ. հիմնադրված «Չվենեբուրի» ամսագիրը 
ունեցավ չավւազանց կարճ կյանք, իսկ ինքը' հիմնադիրը, որոշ ժամանակ 
անց (19811թ.) դաժանաբար սպանվեց թուրք ազգայնականների կողմից4: 

Վրացական համայնքի քաղաքական կշիռը, իսկ ավելի ստույգ, 
քաղաքական գործընթացներին, որպես հավաքական աժ մասնակից 
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]Jıüh]p, սկսեց աստիճ՛անաբար մեծանայ 1990-ական թվականներց. ինչր 
համընկավ համաշխարհային և տարւսծաշրջանային րււրջ տեղաշարժերի 
հետ: Այւդեն 1993р. սկսեց վերահրւստարակվե] «Չվենեբուրի» ամսագիրը, 
իսկ 199f>p Անկաըայամ հիմնադրվեց է. Շեվարդնաձեի անւ|ան 
Բարեկամության և համերաշխության թարք-վրացւսկան հիմնադյւամ 
Միևնույն ժամանակ առաջարկվեց նաև հիմնե] ւսյգ հիմնաւլյւամին կից 
գործող, Ստամբուլի Շիշյի թաղամասում, վրացական կաթոլիկ եկեղեցուն 
պատկանող տարածքում մշակութային կենտրոն: Վերջապես, երկար 
բանակցությունների արդյունքում որոշվեց ստեղծե| միացյւպ Թուրք-
վրացական կրթության և մշակույթի հիմնադրամ: 2000թ. հունիսի 18. 39 
հիմնադիրներից րնտրվեց 9 1տգաց բաղկացած ղեկավար մարմին, ոյփ 
մեջ, ի դեպ, ընդգրկվեցին այնպիսի ագդեցիկ դեմքեր, ինչպիսիք էին 
Թույւքիայի նախկին պետնախարար' Ռաֆայդին Շահինը (որպես 
պատվավոր նախագահ)', հայտնի գործսւրար՝ Իսմեթ Աջարր 
(տնօրեննեյփ խորհրդի անդամ), Սեվլութ Արթվինլին (որպես փդւծադիր 
տնօրեն)'1: Հատկանշական է, որ տնօրինության կազմում ընդգրկվեց նաե 
մինչ այդ անջատ գործող Ստամբալի կաթոյիկ վրացիների համայնքի 
ղեկավար Սիմոն Զազաձեն7: Հարկավոր է նշել, որ հիմնադյւամի 
պաշտոնական բացմանը, որը տեղի է անեցեւ 2000թ. նոյեմբեյփ 7-ին. 
ներկա էր նաե Թուրքիայի նախագահ Ա. Ն. Սեգերը8: Ինչ վերաբերվում է 
Թուրք-վրացական բարեկամության ե համերաշխության հիմնադրամին, 
ապա ւսյն սկսեց հետագայում ղեկավարել նախկինում բանակի գեներալ-
լեյտենանտ Ալաատտին Գյուվենը4: Այս երկու (իսկ իրականում մեկ) 
կառույցի ներկայացուցիչները ծավալեցին բավականին բուռն 
գործունեությւոն, որն արտահայտվեց մի շւպւք միջոցառումների 
մասնակցությամբ ե կագմակերպմամբ, (Թուրքիայում «Չվենեբուրի» 
վրացական մշակույթի օրերի ամենամյա տոնակատարությունների, 
վրացական սվւյոաքի խնդիրներին նվիրված ֆորումների, միջազգային 
քաղաքագիտական գիտաժողովնեբի կազմակերպում ե այլն)10: Արդեն 
2008թ. օգոստոսին, հարավ-օսական պատերազմի օրերին, վրացական 
համայնքի մի շարք ներկայացուցիչների կողմից կազմակերպվեց 
Ստւսմբուլի ռուսական հյուպատոսարանի առջև բողոքի ցույց: Իսկ 
«Չվենեբուրի» ամսագրի խմբագիր Ֆ. Չիւօղըււն (Չիլաիշվիլի) իր 
հրապարակումներից մեկում հատուկ կոչով դիմեց Թուրքիայի 
հանրությանը, որպեսզի այն դատապարտի Ռուսաստանի ագրեսիան 
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վրաստանի դեմ՛' Ավելին. Վրաստանի սփյուռքի հարցերով նախարար 
Յալոն Դ-ագոշիձեն, անդրադառնւսւով հարաւ)֊օսակւսս պատերազմի 
ժամանակ Թուրքիայում բնակվող վրացիների արձագանքման հարցին՝ 
նշեց, il]] «Թուրքիայի աիյուռքր ուղարկեց մեծ քանակի օգնություն: Իրենք 
ստեղծեցին հատակ հիմնադրամ, որի հիմնադիրր դեռ ամենասկզբին 
օգոստոս ամսին, փոխանցեց օգնության հիմնադրամին 250 հագար եվրո ֊ ի 
հասնող օգնության»12: 

Ւյնյելով վերոշարադրյալից և հարավ-կովկասյան 
տարւսծաշրջանային իրողություններից՝ կարեփ է ենթադրել, որ 
Թուրքիայում վրացական համայնքի քաղաքական կյանքի 
աշխուժացմանը և դրա հետ մեկ տեղ՜ ազգային ինքնության և 
ինքնագիտակցության գործնթացի զարգացմանը, նպաստեցին հետևյալ 
հիմնական գործոնները, որոնց հիմքում, մեծամասամբ, ընկած էր 
թուրքական ռազմավարական շահերի հաշվարկը. 

1. ԽՍՀՄ-ի փլուզումը, նրա տարածքում նորանկախ 
պետությունների կազմավորումը հնարավորություն ընձեռեց բացել 
նախկինում փակ սահմանները, և այսպիսով, մնացած այլ 
գործընթացների հետ մեկտեղ, հանգեցրեց նաև տարբեր ազգերի և 
իրենց սվւյոտքերի միջև հաղորդակցման հեշտացմանը կամ 
վերականգնմանը: Այսպես, օրինակ, ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո տեղի 
ունեցած Վրաստանից Թուրքիա աշխատանքային միգրացիան 
«բնականոն» կերպով հանգեցրեց վրացիների տարբեր հատվածների 
միջև կապերի հաստատմանը և ընլայնմանը13: 

2. 1992-1993թթ. վրաց-աբխազական պատերազմը: Բանն այն Է, որ 
այդ պատերազմի ընթացքում բավականին ակտիվ Էին գործում հյուսիս-
կովկասյան համայնքների ն երկայ ացուց խ ն երը, և այդ թվում՛ նաև 
աբխազները: Ըդսմին, հսւկավրացական գործողությունների, 
կազմակերպված ցույցերի արդյունքում իրենց որոշ 
ժամանակահատվածում հաջողվեց հասնել բավականին շոշափելի 
արդյունքների, այն Է' ձևավորել աբխազական լոբբի, ստեղծել 
հակավրացսսկան տրամադրություններ, հավաքագրել կամավորներ և 
այլ: Դա սպառնում Էր առաջացնել որոշակի անհավասարակշռություն 
Թ՜ուրքիայի կովկասյան քաղաքականության մեջ: Ինչպես փաստում Է 
աբխազ հետազոտող Վ. Չիրիքբան՜ «Աբխազիայում տեղի ունեցած 
պատերազմի արդյունքներից մեկը եղավ այն, որ նա ալեկոծեց ոչ միայն 
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Թուրքիայի հյասիս-կույկասյաս հւսմայնքներր, шц նաև մինչ այդ qjibpb 
աննկատ, սակայն բավականին պատկառելի մահմեդական վրացիների 
սփյուոքր. որբ սկսեց եռանդուն կերպով աշխատե] վրացական րւբբիի 
ստեդծման ուղղությամբ»14: 

3. Թարք-վրացական համագործակցություն հետագա րնդւայնումր և 
ւսշխարհաքւսդւսքակաՍ նորանոր ցւսրգացումնեբի ե նախւսգօերի մեջ 
այդ երկբների միասնական ներգրավվածաթյանը: Սկսած 1990-ական 
թթ. կեսերից էներգակիրների աշխարհաքաղաքակւսն նախագծերի 
իրականացման համար հարմար գտնված Վրաստանի դերը, նրա աճուլ 
հակառուսական քաղաքական գծի խորացումը ես բարձրացնում էին 
վերջինիս քաղաքական կշիռը և կարևորությունը Թուրքիայի համար: 
Բացի դրանից, Վրաստանի դերը թուրքական հարավկովկասյան 
քաղաքականության համար սկսեց մեծանալ Հայաստանի 
մեկուսացմանը" ուղղված քաղաքականության համատեքստում, երբ 
վրացական տարածքը սկսեց օգտագործվել որպես Ադրբեջւսնի և 
կեն սղտն ասիական թյուրքսղեցու հանրապետությունների հետ 
հաղորդակցման ճանապարհ: Այս առումով վրացական համայնքի 
ներկայացուցիչների աշխուժացումը, իրենց կապերի հաստատումը 
Վրաստանի կառավարական և ոչ պաշտոնական օղակների հետ 
պատահական չեր: Ավելին, հաշվի առնելով Վրաստանի հանդեպ աճող 
հետաքրքրությունը՛ խնդիր էր առաջացել նաև թեկուզ ինչ-որ չափով 
օժանդակել վրացական սփյուռքի գործունեությանը, կամ. առնվազն, 
մինչև որոշ ժամանակ դրան չխոչընդոտել: 

4. Բացի դրանից, պետք էր հաշվի առնել նաև Եվրոպական շատ 
կառույցների ազգային փոքրամասնությունների և նրանց իրավուքների 
ա ազատությունների առնչությամբ ցուցաբերած վերաբերմունքը, ինչը 
կարող էր արտահայտվել ոչ միայն քրդական խնդրի հանդեպ աճող 
հետաքրքրությամբ: Այս առումով, թուրքաբնակ վրացիների նկատմամբ 
դրսևորվող Թուրքիայի ժամանակակից քաղաքականությանը կրում է 
ապահովագրական բնույթ, առավել ևս, որ դրա արդյունքում դեռ 
վտանգված չեն թուրքական կենսական շահերը: 

Վերոշարադրյալ փաստերի հիման վրա (որքանով է| նրանք 
կցկտուր և ժամանակակից աղբյուրների առումով դժվարամատչելի 
բնույթ չունենային) կարելի է փաստել, որ թուրքական վրացական 
համայքի «աշխուժացումը» ւսմենևին էլ չի կրել պատահական բնույթ. 



1/վ այսպես. պարզ Ւ. դաոնամ, թե ինչու Թուրքիայում բնսւկւխդ 
վրացիների «հանկարծակի» ինքնազւսրթոնքը և ինքնաճանաչման 
գործընթացը նոր թաւի ստացավ հենց 1990-ական թթ.. և շարունակաբար 
զարգանամ I. մինչ օրս: 

Անշուշտ. Թուրքիայում՝ վրացական սփյուռքի դերի, 
կազմակերպչական ունակությունների և կարողությունների վերաբերյալ, 
լուրջ և բազմակողմանի աամնասիլաւթյան է պահանջվում Այս 
զեկույցում միայն փորձ արվեց րնդհւսնուր կերպով ուրվագծե) նրա 
քաղաքական դերի ակտիվացման միտամնեբր, ու այդ փաստի հետ 
կապված որոշ գործոնները: 

V L A D I M I R I V A N O V 

( I P R ) 

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

L I F E 

O F G E O R G I A N D I A S P O R A I N T U R K E Y . G E N E R A L C O N S I D E R A T I O N S 

The given article covers a range of facts which favour the process of political 
activeness and the self-identification of the Georgian community in Turkey. An 
attention should be paid on the fact that this activation can't be considered as an 
accidental and along with the actions for objective facts it was as well, to a 
considerable degree, conditional on the interests of Turkish government. Yet it is 
necessary to admit that in comparison with north North-Caucasian, the ethno-political 
potential of the Diaspora of the Georgian in Turkey still remains insignificant. 

Ծ Ա Ն Ո Թ Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր 

1. Աոաջին խոշոր ալիքը տեղի ունեցավ 1828-1829թթ.՝ ռուս-թուրբական 

պատերազմից հետո, երկրորդը՜ 1877-1878pp., (և որը վրացական պատմագրության 

մեջ ստացավ muhajiroba անվանումը), իսկ վերջինը՝ արդեն 20-րդ դարում, երբ 

Թուրքիան 1921թ. հոկտեմբերի 13 Կարսի պայմանագրի կետերի համաձայն, 

ԽՄՀՍ-ին հւսնձնեց պատմական Աջարիւսյի զգալի մասը: (Ավելի մանրամասն դրա 

մասին տես օրինակ' Вачнадзе M., Гурули M., Бахтадзе M., История Грузии с 

древнейших времен до наших дней. 

http://www.krotov.info/lib_sec/04_g/ruz/ia_kr.htm.): Ի դեպ, պետք է նշել որ այս 

արտւսգւսդթերի ալիքների ժամանակ գաղթողների զգալի մասը կազմում էր 

պւստմւսկան Աջարիւսյի b Գուրիայի՝ օսմանական ւոիբւսպետոլթյւսն տարիների 
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ընթացքում մահմեդականացված բնակչությունը: 11յդ աբտագաղթերի հետևանքով 
Թուրքիայի տարածքում հայտնված վրացիները իրենք իրենց սկսեցին անվանեւ 
«չվենեբուրի». ինչն բւսոացի թարգմանությամբ նշանակում է «մերոնք» Այլ 
գործոնների հետ մեկտեդ դրանով հստակ ֆիքսվեց նրանց սահմանազատումը մյուս 
վրացական սուբէթնոսներից: Չանդրադառնալով Թուրքիայում բնակվոդ 
վրացիների էթնոգենեզի բարդ խնդրին, նշենք միայն, որ առկա տվյալները նրանց 
քանակի վերաբերյալ կրում են խիստ հակասական բնույթ. Այսպես, օրինակ, 
թուրքական մամուլի մեջ թափանցած Թուրքիայի ԱԱԽ-ի պատվերով 2Ո00թ 
անցկացված գւսդտնի մարդահամարի տվյալների համաձայն, այդ երկրռւմ 
վրացական ծագում ունեցողների թիվը կազմում է մոտավորապես ] մլն.: (Այս մասին 
տես՝ M G K Talimatıyla çıkarılan Etnik Harita. 
hHn://wwvv. medva72.com/haher.php7habcr id=18031: Սիչդեռ, Շվեդական 
միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի, գրեթե նույն ժամանակ 
կատարած հետազոտության արդյունքների համաձայն, նրանց ընդհանուր քանակը 
հասնում է ընդամենը 90 հազարի, որից 80 հազարը դավանանքով մահմեդական են, 
իսկ 10 հազարը՝ ուղղափառ քրիստոնյա: Տես՝ Karimova Nigar, Deverell Edward, 
Minorities in Turkey .//The Swedish Institute o f International Affairs. Ocassional Paper, 
19, Stokholm, 2001, p. 14-15: Այդպիսի հսկայական տարբերության 
բացատրություններից մեկը կարող է փնել նաև այն, որ անցկացված 
հետազոտությունների ընթացքում կիոարվել են տարբեր մեթոդաբանություններ: 
Հնարավոր է, որ UUlu-ի դեպքում հաշվի առնվեց թուրքաբնակ վրացիների 
ընդհանուր թիվը, մինչդեռ շվեդական հետազոտության հիմքում ընկած էր 
Թուրքիայում բնակվող վրացիների ազգային ինքնագիտակցության մակարդակը: 
Բացի դրանից, հարկավոր է նշել, որ շվեդական հետազոտությունում չեն ընգրկվել 
կաթոփկ վրացիներ: Այսօրվա դրությամբ, վրացական ծագում ունեցողները, Գ. 
Սանիքիձեի ն է. Ոտքերի հաղորդած տվյալների համաձայն, բնակվում են 
Թուրքիայի 15 նահանգների (Արավին, կարս, Ո-իզե, Սամստն, Սինռպ և այլն) 242 
գյուղերում, որոնցից 158, բնակեցված են բացառապես միայն վրացիներով: Տես' 
Sanikidze G „ Edward W. Walker., Islam and Islamic practices in Georgia, Univesity o f 
California, Berkeley, Institute of Slavic, East European and Eurasian Studies, 2004 p. 9: 
Բացի դրանից, վրացական ծագում ունեցող բնակչությանը առկա է նաև Սարմարսւ 
ծովի մերձափնյա շրջաններում: Տես՝ M G K Talimatıyla çıkarılan Etnik Harita. 
http://www.medva72.coni/haber.php7haber id—1803: 

2. Այս մասին ավեփ մանրամասն տես՝ Ulas Basar Gezgin., 'That Was When I realized I 
was Georgian!": Republican and Post-Republican Responses to New Georgian 
Nationalisms, http://www.ulas.teori.org: Magnarella, Paul J . (1976) The Assimilation of 
Georgians in Turkey: A Case Study. Muslim World 66 (1). 

3. Այսպես, օրինակ, 1983թ. վրացական ծագում ունեցող հայտնի գործարար Իսմեթ 
Աջարի կողմից հիմնադրվեց Աջարների կազմարեպությունների միություն (Acarlar 
Şirketler Topluğu), որի մեջ ընդգրկվեցին 10 կազմակերպություն: Հիմնական 
զբաղմունքը՝ շինարարություն, զբոսաշրջության կազմակերպում և այլն: http://www 
acarlar.org.tr. 

4. Ulas Basar Gezgin., "That Was When I realized I was Georgian!''՛. Republican and Post-
Republican Responses to New Georgian Nationalisms, http://www.ulas teori.org. 

84 

http://www.medva72.coni/haber.php7haber
http://www.ulas.teori.org
http://www
http://www.ulas


S. hllp //www lurkeurcuvakfi.org/eiiglishAarihcc a5D 
6 Նույն տեղամ՛ 
7 Նա յն տեղում: Անհրաժեշտ է նշե), որ մինչ այդ. Թուրքիայում բնակվող 

մահմեդական վրացիները երբեք չէին րդգրկվում կաթոլիկ վրացիների հետ մեկ 
կազմակերպության կազմում: 

X. Նույն տեղում: 
9 Նույն տեղում՛ 
1(1 Այսպես, օրինակ. 2006р. հունիսի 1-3 Ստւսմբուրււմ ացկացվեցին վրացական 

մշակույթին նվիրած միջոցառումներ, որոնց գլխավոր կազմակերպիչների շարքում 
ես եղել են այղ հիմնադրամի ներկայացուցիչները: 2007թ. մայիսի 23-27 Թբիփսիում 
տեղի ունեցավ բավականին պատկառելի վրացական սփյուռքի խնդիրներին 
նվիրած ժողով (Ֆորում), որի մասնակից դարճան 40 երկրներից ժամանած 
վրացական սփյուռքին ներկայացնող մոտավորապես 140 անդամ: Թուրքիայից ես 
ժամանել էր մի պատվիրակություն, որի կազմում ընդգրկված էր նաե Թուրքիայի 
նախկին պետնախարար Ռ. Շահինը: 2008թ. մայիսի 27-28 Թբիփսիի 
պետհամալսարանում «Անվտանգությունը Հարավային Կովկասում' Եվրոպայից 
Թուրքիա» թեմային նվիրված գիտաժոդովում ես ներկա էին Թուրքիայի վրացական 
համայնքի ներկայացուցիչները: Այս մասին տես՝ 

ht1n:/Avww,turkgurcuvakfi.org/english/tarihce.asp. 

11. Rıfat YÖRÜK. Türkiye'deki Gürcü ve Çerkesler ikiye bölündü. 
htlp://www.habervaktim.com. 
hltp://www.paukafcom/viewlopic.php?F=107&t=8827&start=0&st=0&sk=t&sd=a&sid= 
64Ы c5a9d72be6458534bl2c 18d 1930c: ինչպես նաե' Ethnic Georgians of Turkey 
Protest The Russian Occupation, http://bianet.0rg/english/w0rld/l 09006-ethnic-
georgians-of-turkev-protest-the-nissian-occupation 

12. Гагошндзе Юлон, Грузинская диаспора доказала, что она политическая сила, с 
которой нужно считаться, http://www.streampress.com. 23.12.2008. 

13. Ընդհանուր աոմամբ, արդեն 2000-ական թթ. սկզբին Թուրքիայում գործում էր 
այնտեղ 1990-ական թթ. աշխատանքի մեկնած վրացիների կողմից հիմնադրած 
մոտավորապես 14 կազմակերպություն, որոնք սերտ կապեր էին հաստատել գործող 
տեղացի մահմեդականացված վրացիների կազմակերպությունների հետ: Տես՝ 
Taymaz E. (ed.), Kuzey Kafkas Demekleri, in Türkiye'de Sivil Toplum ve Millyetcilik, 
ed. İstanbul 2002, s. 451-460. 

14. Чириква В., Авхазская диаспора во внутренней н внешней полигике Абхазии. 
http://www.apsnv.ru/apsn vnews/aDSnvnews.php?mode=more&more=7523. Սակայն 
հարկավոր է նշել, որ չնայած վրացական համայնքի կողմից վերջերս ցուցաբերած 
ակտիվությանը, նրա քաղաքական կշիոը անհամեմատելի է հյուսիս-կովասյան 
կազմակերպությունների քաղաքական ներուժի հետ: 

15. Բացի դրանից, թուրք-վրացական կապերի ընդլայնման համատեքստում 
անհրաժեշտ է առանձնացնել ես մեկ հանգամանք: Բանն այն է, որ Արևմտյան 
Հայաստանի հայկական պատմա-մշկութային հուշարձանների հանդեպ 
վրացական կողմի հավակնությունները միանգամայն ձեռնտու են թուրքական 
կւսոավարաթյանր: 

85 

http://www.habervaktim.com
http://www.paukafcom/viewlopic.php?F=107&t=8827&start=0&st=0&sk=t&sd=a&sid=
http://www.streampress.com
http://www.apsnv.ru/apsn
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(ՍԻ) 
Է Թ Ն Ո Գ Ե Ն Ե Զ Ի ՈՐՈՇ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 

էթնոսի բազմազան սահմանումների հիմքում ընկած Ւ. մեկ գրույթ, 
էթնոսը մարդկանց ամբողջություն է. որի անդամներն ունեն ընդհանուր 
որոշ հատկանիշներ՝ բնակության տարածք, լեզու, նյութական մշակույթ 
ե այլն, բայց, որն ամենակարևորն է, նրանք ունեն էթնիկ 
ինքնագիտակցություն: Ընդ որում, էթնիկ ինքնագիտակցությունը դա 
էթնիկ հանրության գոյության արդյունքն է, նրա արտաքին 
արտահայտումը, իսկ տարածքի, յեցվի, ե տնտեսական կապերի 
բնդհանրությունը' էթնիկ հանրության կազմավորման, ձևավորման կամ 
գոյության պայմաններն են՛: 

էթնոսները տարաբաժանվում են արխո, պայեո ե նեոգենետիկ 
էթնոսների2, որոնցից աոաջին խումբր առաջացել է դեոևս 
նախնադարյան համակարգի, ըստ ոլաշ ուսումնասի]տդների, արդեն 
մեգոփթյան դարաշրջանում: Այս առաջնային էթնիկ հանրույթների 
համար հիմք են հանդիսացել քարեդարյան մւսրդյանց արեալային 
խմբեբր, կենսաբանական փզվով ասած՝ պոպուլյացիանեյւը1, որոնք, 
զարգանալով, փոխակերպվել են ցեղերի և ազգակից մետացեղային 
հանրույթների: 

Երկրորդային կամ պսղեոգենետիկ և նեոգենետիկ էթնոսներն 
առաջացել են արդեն գոյություն ունեցող առաջնային արխեոգենետիկ 
հանրույթների հիման վյւա կամ նրանց' էթնոգենետիկական 
գործընթացին մասնակցելու պայմաններում4: 

Ավելացնենք, որ վերոհիշյալ առաջնային կամ արխեոգենետիկ 
էթնոսներն ունեն զարգացման երկու հնարավոր տարբերակ, որոնք 
կախված են նրանց տարածաշրջանային պայմաններից: Թե 
սոցիալական, և թե տեխնոլոգիական զարգացման տեսանկյանից 
շահեկան դիրքում են գտնվում այն հանրույթները, որոնք տեղակայված 
են այսպես կոչված պատմական գլխավոր մայրուղիների վյւա: Որպես 
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• 

է ՚ 

կասյյԱ. պատմության ընթացքում զարգացման արդյունավետ 
մակարդակ ցուցաբերող և ոչ մի խումբ. երե ոչ ռեգիոնալ ապա |ոկսղ 
բացարձակ մեկուսացման մեջ ԵյւբեՒ չի գտնվեք: Փոխներթափանցումը 
(դիֆուզիա), միգրւսցիաներր և փոխառամներր հանդիսւսցե] են այն 
ակտիվ աժր. որբ ոբակապես նոր համակարգեր է ստեղծել: Իսկ 
ցանկացած բնույթի մեկուսացումն անխասափե|իորեն հանգեցրել Է 
մշակութային և սոցիւպական վայրընթաց զարգացման (ռեգրես), ընդ 
որում, որքան փոքր է եղե] տվյսղ խումբը, այնքան այդ ռեգրեսն արագ Է 
ընթացեք: Հետևաբար, ցանկացած երկրորդային Էթնիկ հանրույթ, եթե 
այն կարողացե] Է ստևդծե| կենսունակ և արգասաբեր Էթնոմշակութային 
համակարգ, ապյփորի չէր կարող զարգանալ մեկուսացած: 

Այս էթնիկ հանրույթների հետագա զարգացումը, նրա տարաբնույթ 
կապերը հարևանների կամ եկվորների հետ. էթնոգենետիկ 
գործրնթսւցների պատկերավոր յեզվով ասած՝ խմորումը սովորաբար 
դարս է մնում գիտության տեսադաշտից' տվյալների բացակայության 
կամ սակավության պատճառով: Այն իրողությունը, որն արձանագրում է 
պատմությունը, սովորաբար արդեն տարբեր բաղադրիչներ իր մեջ 
ներառած ե որոշ չափով կարծրացած համակարգն է: Այդ 
բաղադրիչների վերախմբավոյտւմը և վերաիմաստավորումը (նկատի 
անենք տարաբնույթ միգրւսցիաներր և հարևան պոպուլւացիաների հետ 
միքսացիան, վերնաշերտ (սապերստատ) և ե՛նթաշերտ (սուբստրատ) 
բնակչության բարդ սինթեզր) կարող է ներառել էթնիկ համարյա թե 
բոյոր ցուցիչներր՝ փզուն, նյութական մշակույթը, տարածքային 
վտփոխությունները: Ընդ որում, այս գործընթացի ժամանակ այն 
պայմանավորող գործոնների բազմության մեջ առանձնանում է մեկ 
(կամ մի քանի գործոն), որը դառնում է նոր ձևավորվող համակարգի 
առանցքը, այլ բառերով ասած, վերածվում է համակարգաստեղծ 
գործոնի7: Առավել հաճախ այդ դերը ստանձնում է լեզուն, և լեզվական 
ընդհանրության և էթնոսի ձևավորման գոբծրնթացներն ընթանում են 
միաժամանակ: Սակայն դա կարող է նաև լինել տարածաշրջանում 
բնակվող և տարբեր լեզվախմբերի պատկանող տարածքային 
համայնքների ընղհանուր որևէ քաղաքական կամ տնտեսական շահր 
կամ նպատակր. որի շուրջ համախմբված համայնքները այս կամ այն 
պատճառով կընտրեն առկա լեզուներից մեկը որպես ւիսգվա ֆբանկա, 
ընդ որում պարտադիր չէ. որ այդ ]եզվի կրողները մեծամասնության 
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կազմես: Օրինակ, հողագործ նստակյաց բնակչության պարագայում 
ւսրլ գերբ սովորաբար ստանձնում ես քոչվորական անասնապահ 
ցեղախմբերը: 

Պատմական այս գործընթացը նման 1. պարույրի, որոշ դեպքում այն 
կարող է չրնդհւստվե]. ե որևէ տարածաշրջանում ձևավորված 
էթնոհւսմակարգր կարող Ւ. շարունակական ձևով իր մեջ նոր 
բաղադրիչներ ներգրավեի յուրացնել, և ժամանակի րնթացքում իր մեջ 
ամվւովւե) վաղնջագայն շրջանին պատկանող շերտեր՝ այլ կերպ դրանք 
իմաստավորելով և մեկնաբանելով: Այս գործրնթացի արդւա նքում 
ձևավորվում է աոավե) բարդ, բազմաշերտ և հաւտւստ էթնոհամակարգ: 
Որպես օրինակ, կարող ենք նշել բազմաթիվ հին ազգերի' հայեր, 
հույներ, պարսիկներ, իտալացիներ, հնդիկներ և ւսդն': Սակայն այդ 
պարույրբ կարող է և ընդհատվել, տվյւպ տարածաշրջանը 
1;թնոմշակութային այյ համակարգի կողմից յուրացվելու և բնիկներին 
ծայրամաս տեղաշարժելու կամ բնդհանրապես դուրս մղելու 
պարագայում ( ԱՍՆ-ի և Կանադայի տեղաբնիկները), կամ էլ բնական 
որևէ աղետի, կլիմայական վտվտխության և այլնի պարագայում 
(մինոսյան դարաշրջանի ավարտին Կրետե կղզին): Այստեղ կարող ենք 
խոսե] արդեն բնաշխարհի յուրացման մասին, տաբածաշրջանային 
ձևավորած չափպաշիչների և նրանց հետևանքով ոլաշ նմանություն 
ունեցող մոդելների ի հայտ գալու մասին: Սակայն առավել հաճախ թե' 
վտվախված բնակլիմայական պայմանների, թե ռազմավարական 
մայրասլիների վտվտխման պատճառով նույն վայրում առաջանում է 
որակապես նոր, հնից մեծապես կտրված, ե դրանով իսկ առավել 
երիտասարդ, բայց և առավել աղքատ քաղաքակրթական համակարգ: 
Այն կարող է իր մեջ ներառել և բնիկների գենոֆոնդը, որը սակայն այս 
համատեքստում լիովին զրկվում իր էներգետիկ դաշտից, և ընդամենը 
«շինանյութ» հանդիսանում: 

Ամենավառ օրինակը միջագետբյան մոդելն է՛ առնվազն 3 տարաբնույթ, բայց 
պատմության դիտակետից մեկ ամբողջության մեջ հանդես եկոդ շերտերով. 
• Անհայտ ծագման բնւսկչաթյան, արդեն ծանոթ մետաղագործությանն ու 

հողագործությանը 
• Շումերախոս տարրի ներթափանցում, առկա տեխնոլոգիական ձեռքբերումների 

յուրացում, զարգացած տնտեսության, գրի, մշակույթի ստեղծում 
• Աքքադախոս տւսրրի թափանցում, ձևավորված շումերական էթնո-մշակութային 

համակարգի յուրացում և դրւս տաբածում ւսրեափ սահմաններից դուրս 
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Այս իրողությունները հաշվի առնե]ով. կարոն] ենք արդյոք էթնիկ 
հանրույթի որևէ ցուցիչ համւսրե] հիմնարար և բացարձակ: Ըստ 
երևույթին ոչ: 

Լեզուն. ինչպես նշեցինք, ամենակարևոր ցուցիչներից մեկբ |իներս| 
հանդերձ ի]) մեջ չի կարոդ արտացւդե| պատմական իրողությունն իր 
ամբոդջաթւան մեջ. առավել ևս. չ]ւ կարոդ արձւսնագրե] եկվոր և բնիկ 
տարրեյւի ճիշտ հարաբերակցությանը: 

Հնագիտական պեդամներբ. որքան ԷԼ ռր ւայնածավսղ և ընդգրկուն 
|]ւնեն. այդուհանդերձ չեն կարող ներկայացնել ամբողջական 
իրավիճակը, հնագիտական շերտր միշտ չէ, որ կարող է փաստե] եկվոր 
տարրի առկայությունը, առավել ևս, եթե այդ եկվորը թափանցել է խաղաղ 
ճանապարհով և ւիոքբ խմբերով: Կարող ենք արձանագրել նոր ոճ, նոր 
տեխնոլոգիա, հնագիտական մշակույթի կոնկրետ տարածվածություն, 
սակայն այս պարագայում նույնպես անհնար է հստակ տարանջատել 
համայնքի ներքին զարգացումները և աշխարհագրորեն բացատրելի 
սփռվածությանը նոր էթնիկ միավորի հանդես գալուց, եթե միայն 
վերջինիս հանդես գալը չի ուղեկցվել ավերածություններով և 
կոտորածներով: Առավել ևս դժվար է պնդել, որ միևնույն նյութական 
մշակույթ ունեցայ թե' հարևան և թե' միմյանցից հեռու գտնվող 
համայնքները իրենց մեկ ընդհանրության մաս են համարել8: 

Դ Ն Թ հետազոտությունները և ներկայիս բնակչության և 
հնագիտական պեղումների ընթացքում ի հայտ եկած մարդաբանական 
նյութի համադրությունն, ըստ էության, կարոդ են սպառիչ և 
համակողմանի, և երբեմն անսպասելի պատասխան տալ, ինչպես, 
օրինակ, բուլղարների պարագայում: Դ Ն Թ հետազոտությունները 
բուլղարների մոտ ապացուցեցին, որ տեղական սուբստրատը 
մարդաբանական առումով գրեթե անվավախ է մնացել, և ոչ 
սլավոնական ներթափանցումը, ոչ էյ առավել ևս եկվոր թյուրքական 
բուլղար ցեւլը մարդաբանական որևէ զգալի հետք չեն թողել9: Նույն 
պատկերն ի հայտ եկավ ալանների հետնորդներ համարվող իրանախոս 
օսերի պարագայում. 1970-ական թվականներին անցկացված 
հետազոտությունները ի հայտ բերեցին առկա զգալի տեղական 
սուբստրատը թե մարդաբանական (կովկասիոնիկ) առումով, թե' 
նյութական մշակույթի և լեզվի մեջ՛": 
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Միևնույն ժամանակ. մարդաբանական հետազոտությա նների 
բացարձակեցումր կարող է սխալ գնահատականի հանգեցնե]: Հեոա 
պնսղա համար վերցնենք թարքերիս 500 աա]ււ|ւս նպատակամղված 
գործողությունների հետևանքով սրանք յուրացրին Փոքր Ասիւսյի 
հւսմարրս թե mjp գենոֆոնդր' իր հայկական, հունական, ասորական և 
ւиII բաղադրիչներով, բայց, րստ էության, նրանք չեն հանդիսանում ե չեն 
կարող հանդիսանա] փոքրասիական քաղաքակրթությունների 
ժառանգորդը՛ քաղաքակրթական րնղհատված պարույրի պատճառով: 

Վ ե ր ո հ ի շ յ ա լ ի լու յսի տ ա կ ա ն հ ր ա ժ ե շ տ ենք համարում 

ա ն դ ր ա դ ա ռ ն ա ] հ ա յ ո ց է թ ն ո գ ե ն ե զ ի խ ն դ ր ի ն : 

Փնտրեըւվ կոնկրետ էթնիկ տաբրր ե բացաբձակեցներւվ այն. մենք 
մեխանիկորեն մեր կազմից դուրս ենք բերում այն առավել հարուստ 
բազմազանությունն տ բազմաճյուղ ժաոանգությունր, որն ունենք, և որբ 
չէր կարող ձևավորվել մեկ էթնիկ տարրի գերակայաթյամբ: Առանձին 
էթնիկ տարրեր, առաջանալով Հայկական |եռնաշխարհի տարբեր 
հատվածներում, և ընդ որում տարբեր արմատներից սերեյով՝ թե 
հնդևրոպական և թե ոչ հնդևրոպական (օրինակ՝ խուռիական), ի վերջո 
տարբեր համակարգաստեղծ գործոնների շնորհիվ հանրագումարվե] են 
մեկ էթնոսի՝ հայերիս մեջ: Որպես այդպիսի էթնոհամակարգ, մենք մեր 
գենոֆոնդով, լեզվով, նյութական մշակույթով եզակի էթնոս ենք, ե մեր 
էթնո-համակարգն իր մեջ պահպանել է վաղնջագույն ժամանակներին 
վերաբերող շերտեր, սակայն դրանից բնավ չի բխում, որ տվյսղ 
էթնոհամակարգբ արդեն այդ շրջանում գոյության է ունեցել: 

Ինչևիցէ, այս հարցերն առավել մանրամասն ե համակողմանի 
քննարկման կարիք անեն: Մենք բնդամենը վարձեցինք ներկայացնել 
մեթոդաբանական այն առանձնահատկությունները, որոնց անհրաժեշտ է 
հետևեյ էթնոգենետիկ գործընթացների ուսումնասիրության պարագայում: 

M A R I A M K H A N Z A D Y A N 

( IOS) 

ON S O M E A S P E C T S O F E T H N O G E N E Z I S 

Any ethnos, including Armenian, is a complicated synthesis of substrate and 

superstate components, formation of which may be dated back to the prehistoric and 

also to later periods. From this point o f view there is no reason to artificially narrow 
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the ethnic structure, attempting to research its genesis based only on a single 
language, or on a single anthropological type or based on a single cultural system. Far 
more important is to analyze the mechanisms of emergence of this ethnos based on 
the emergency circumstances listed above, i. e. discover the systemizing factors that 
form any given ethnos. 
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ԽՈՐԻԿՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 

(ՍԻ) 
ՍԱՏՐԱՊԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

ՍԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ ԸՍՏ «ԱՆԱԲԱՍԻՍ»-Ի 

Աքեմենյան Պարսկաստան!] տիրապետության ժամանակաշրջանի 
Հայաստանի մասին կարևորագույն աղբյուրը Քսենոփոնի «Անաբասիս» 
աշխատությունն է: Դատեյու| Քսենոփոնի տեղեկություններից, հույները 
պետք է անցած լինեին Կորդուքի' կարդախների երկրի արևմտյան 
մասով. իսկ այւևելյան մասի վերաբերյալ տեղեկություններ չկան: 
Քսենոփոնը հայտնում է, որ երբ կայպուխներր պայման են կնքում 
դաշտային երկրի սատրապի հետ, որը IX սատրապությունն է. ապա 
հաղորդակցվում են թե' իրենք նրանց հետ, թե' նրանք իրենց հետ՛: 
Չնայած հայերի և կարդուխների թշնամական հարաբերություններին, 
վերջիններս նույնպես հայկական ցեղ էին2: Հնարավոր է, որ արդեն Ք.ա. 
V դսդփ վերջին ռազմատենչ ու անկախ կարդուխներբ դուրս էին եկեւ 
նաև Տիգրիսի աջափնյակը, ինչը վկայված է Ք.ա. 1 դարի դրությամբ1: 

Համաձայն Քսենովանի, կարդուխների և արմենների սահմանը 
Կենտըիտես գետն էր՝ ներկայիս Բոհտան-սան: Եվ, իրոք, գետի 
հակառակ ափին նրանց սպասում էին Օրոնտասի և Արտուխասի 
արմենները և մարդերն ու խալդայներբ վարձկան, որոնք փորձում են 
արգելել հելլեններին մտնել Հայաստան: Մա բդերի էթնոնիմը 
պահպանվել է պատմական Հայաստանի աշխարհագրական 
անուններում: Անշուշտ, դժվար է ասել, թե Քսենոփոնի մարդերր տվյսղ 
ժամանակաշրջանում գտնվում էին Մարդւսղիում, Մարդաստանում կամ 
այյուր: Բայց և այնպես, տվյալ տեղեկության մեջ Արտուխասի 
հիշատակումր մարգերին կապում է ավեփ շատ արևելյան Հայաստանի 
հետ: Համենայն դեպս, կարևոր է ընդգծե] հաջորդ նախադասությանը. 
«Ասում էին, թե խայդայներն աղատ են և խիզախ.. .» : Հետևաբար, 
մարգնրր, ինչպես փասիանները, տաոխները. հեսպերիտներբ. մտեյ են 
Հայաստանի մեջ. իսկ խալդայների ազատ փնելը հաստատվում է 
Քսենովանի այ| տԽւեկություննեյավ ևս: 



Հետաքրքիր և Ս հույների գետանցման մասին տեղեկությունները: 
Հույներ]] գետը ձախ կողմում ունենսւրւփ շարժվում են դեպ]: գետանցր. 
ե մին,՝ Խեւրիսոփոսն ու իր զորամասը մտան գետը «Քսենոփոնը 
վերջապահ զորամասից ւսմենաթեթեներին վերցնելով իր հետ. ամբողջ 
թափով ետ վազեզ նորից դեպի այն ճանապարհը, որը տանում էր վեր՝ 
դեպի հայկական խոները... Թշնամիները... վախեցան շրջապատվե]ուց 
և արաց կերպով վազեցին դեպի գետից վեր տանող ճանապարհը, և 
հասնելով այնտեղ, բարձրացան |եոը»: Սինչե գետանցումը Քսենոփոնը 
նշում է. որ «տեսանելի միակ մի ճանապարհ կար. որը վեր էր տանում և 
կարծես ձեռակերտ լիներ»: Հավանաբար, պատմիչը նկատի ուներ հենց 
այս ճանապարհը, երբ գրում էր, որ վերջապահ զորամասի հետ «ամբողջ 
թափով ետ վազեց նորից ղեպի այն ճանապարհը, որը տանում էր վեր 
ղեպի հայկական խոները» ե թշնամիներն էլ՝ վախենալով 
շրջապատվե|ուց, վազեցին դեպի գետից վեր տանող ճանապարհը, և 
հասնեըւվ այնտեղ, բարձրացան լեռը: Կարելի է եզրակացնել, որ 
Քսենոփոնը շարժվել է գետանցման վայրից դեպի հարավ և, եթե տվյալ 
ճանապարհն արդեն հիշատակված ձեռակերտ ուղին էր, ապա 
հայկական սարերը նույնանում են Հայկական Տավրոսի հետ: 

Հելլեններն անցնում են Կենտրիտեսը Բաղեշ գետի հետ 
միախառնվելու շրջանից քիչ հարավ և շարժվում Բաղեշ գետի հոսանքն 
ի վեր, որտեղ «կարդուխների դեմ կռիվների պատճառով գետի մոտ 
գյուղեր չկային»: Տվյալ դեպքում խոսքը կարող է վերաբերել միայն 
Բաղեշ գետին, որն ավեփ մոտ էր կարդախնեյփն և որը շատ անգամ էին 
անցեյ կարդուխները: Մտածե]. որ գետը կարոդ էր լինել Սալնո ջուրը 
կամ առավե] Աս Քաղիրթը, չի բխում ոչ մի փաստացի հիմքից, քանի որ 
Քսենոփոնն, անկասկած, կնշեր այս գետերի մասին: Ն ա ե անհնար է, 
որպեսզի Քսենոփոնը չնշեր բնակավայրերի մասին, եթե հելլենները 
շարժվեին Բաղեշից արևմուտք, այն դեպքում, երբ հեղինակը հայտնում 
է, որ գետի մոտ գւուդեր չկային: Եվ, որ ամենակարևորն է, պատմիչը 
նշում է Տիգրիսի ակունքներն անցնելու մասին: Սակայն Աբմենիայում 
նրանք Տիգրիսր չեն շրջանցել ե Բաղեշի ակունքներն էլ նույնացրել են 
Տիգրիսի ակունքին: 

Անցնելով «Տիգրիսի ակունքբ», հույները շարժվում են մինչև 
Տելեբոաս գեւոբ' արևմտյան Աբմենիա, որի հյուպաբքոսն էր 
Տիրիբազոսը: Տեխբոասի նույնացումը Մեղ կամ Սեղյւագեսփ հետ 
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կասկածեցի է. քանի որ Քսենոփոնը «Տիգրիսի ակունքներից» մինչև 
Տելեբոաս գևտր հաշվում է տասնհինգ փարսախ (շար? 90 կմ), որր շատ 
աւ|ե|ին Լ բան Բաղեշի ակունքներից մինչև Մեղ գետր. Ընդ որում, երե 
Տեխրոասր նույնանար Սեղ գետին, ապա հույները կմոտենային 
վերջինիս ակունքների շրջանից, որբ Քսենոփոնի տեղեկությունից չի 
երևում: ՍՆր համւպմամբ. Տե|ևբոասր նույնանում է Լից կամ կ Կորի ձոր 
(Բայանրդ. այժմ՝ Քյոոսա) գետերից մեկի հետ: 

է7]նե|ով արևմտյան Հայաստանի մասին Քսենոփոնի 
տեղեկությունից, կարեփ Ւ. ենթաղրել նաև աբևելւան Հայաստանի 
գոյությունը, որի հյուպարքոսր թերևս Օրոնտասի հետ հիշատակված 
Արտուխասն էր: Քսենովանի տեղեկաթյուննեբը հաստատում են 
միասնական երկրի գոյության մասին, որտեղ, հավանաբար, 
շարունակում էր պահպանվի թագավորական հին դինաստիան, որի 
ներկայացուցիչները երբեմն նաև սատրապներ էին: Այգպիսին էր նաև 
Օըոնտասը պարսից արքայադստեր ամուսինը և Հայաստանի 
տիրակալը, որին Քսենոփոնը սատրապ չի համարում և գրում է, որ 
Հայաստանին իշխում էր Օըոնտասը: Սա հավանաբար, ցույց է տափս, 
որ Օբոնտասը և թագավոր էր, և սատրապ: Արդ, որոնք էի՞ն արևմտյան 
Հայաստանի սահմաննեյւր: Բաղեշի հովտից մինչև Տելեբոաս գետը (Լիզ 
կամ Կորի ձոր) Քսենոփոնի մոտ միայն Հայաստան է: Տելեբոաս գետի 
մոտ արդեն նշվում է արևմտյան Հայաստանի մասին: Ելնելով այն 
տեղեկություններից, որ Տիրիբագոսը հույներին հետապնդում է մինչև 
Եփրատի (=Արածանի) վերին հոսանքի շրջանը, ապա Արածանիի 
վերնագավառը նույնպես մտել է արևմտյան Հայաստան վարչական 
միավորի մեջ: «Անաբասիս»-ի վերջում նշվում է, որ Տիրիբագոսը 
փասիանների, հեսպերիտների տիրակալն էր: Փասիանները 
տեղադրվում են Բւսսեանում, իսկ եեսպերիանեբը' Սպերի շրջանում: 
Տիրիբագոսի ենթակայության տակ գտնվել են նաև տաոխները, քանի որ 
վաւսիանների երկրից' Բասեանից. դուրս գալուց եեսա, հույները մտան 
աաոխների երկիրը' Տայք: Համաձայն Քսենոփոնի, Տիրիրագոսն ուներ 
և իր գպւքը, և' վարձկան խալւուբնեբ ու տաոխներ: «Վարձկաններ» 
բառը վերաբերում է միայն խալրոբներին, քանի որ տաոխները մտնամ 
էին Հայաստանի մեջ: Այսպիսով, «Անաբասիս»-ի տեղեկություններից 
երևում է. որ արևմտյան Հայաստան հյուպարքիան րնդգրկում էր 
Արածանիի վերնագավառի որոշ հատվածր. միջին և ստորին 
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հոսանքների տարածքներր. Բասեանր. Տայքր. Սպերր: Անշուշտ, այն 
ունեցել I սւվեփ մեծ սահմաններ, հատկապես արևմտյան ուղղությամբ, 
սակաւն Քսենովանն ա|դ մասին ]ոամ է: Արևելյան Հայաստանն Ւ.]. որի 
սահմանների սասին տեղեկություններ չկան, պետք է տարածվեր 
Արածանիի վերնագավառից. Տայքից ե Բասեանից արևեւք: 

Հայնեբր Տե|եբուսսի շրջանից անցնում են տասնհինգ փարսախ և 
ւսսսնամ մի ապարանքյւ, որտեղից հույներն ամայի 
տարածություններով րնթւսնում են ես տասնհինգ վւարսախ. հասնում 
l/փրատի (=Արածանի) ակունքների մոտակայքը և, մինչև պորտր 
թրջվևրւվ. գետանցում կատալտւմ: Այնուհետև, խոր ձյան և դաշտի 
միջով հույներն անցնում են տասներեք փայւսախ և էլի ինչ որոշ 
տարածություն ե իջևանում հայկական գյուղերում: Հետաքրքիր է 
հետևյսղ տեղեկությու նբ. «...զինվորներից ոմանք ետ էին մնում, ե 
տեսնե]ով ինչ-որ սե տեղ, որն առաջացել էր ձյան վերանալու 
պատճառով, նրանք ենթադրեցին, թե ձյունը հալվել է. և իրոք այն հալվել 
էր մոտիկ անտառաձոյաւմ գտնվող աղբյուրի հետևանքով, որը գոլորշի 
էր արձակում»: Աղբյուրը մասնագիտական գրականության մեջ 
նույնացվել է Վսւրշակի ջերմուկներին: Նշանակում է, հույներն անցեւ են 
աշխարհացույցյան Ծաղկոտն գավառի տարածքով4 և, հավանաբար, 
ապաստանում են աշխարհացույցյան Բագբևանդի գյուղերում, որտեղ էլ 
Խեյրիսոփոսի և Քսենովանի՛ թե այդ ի՞նչ երկիր է հարցին, գեղջավագը 
պատասխանում է, թե Արմենիան է ե հարևան երկիրը խալյուբների 
երկիրն է: Փաստորեն, փասիանները և տաոխները գյուղապետի համար 
հայեր էին և միայն խալյուբներն էին այլազգիներ5: 

Բագրևանդից հույները շարժվում են գեղջավագի ուղեկցությամբ, 
որը մոտ տասնհինգ վւարսախ շեղում է նրանց ճանապարհը, 
հավանաբար, դեպի արևելք: Գեղջավագի փախուստից հետո հույներն 
«այնուհետև առաջ գնացին յոթ կայան՝ օրական հինգ փարսախ, Փասիս 
գետի մոտ... Այստեղից առաջ գնացին երկու կայան՝ տասը փարսախ և 
|եռնանցքով դաշտ իջնելիս նրանց դեմ ելան խալըււբները, տաոխները և 
փասիանները»: «Փասիս գետի մոտ» արտահայտության վախարեն 
ճիշտ կլինի «Փասիս գետի երկայնքով» թարգմանությունը, քանի որ 
հասնելով գետին, հույները պետք է շարժվեին հոսանքին հակառակ 
ուղղությամբ և ակունքներից ոչ հեռու անցնեին գետը: ճիշտ է. 
Քսենովանը չի նշում Փասիսի ակունքներն անցնեըս մասին, սակայն 

95 



Փասիս-Եբասխի պես մեծ գետր նրանք պետը է անցնեին ակունքների 
շրջանում, ինչպես անցեւ էին Տիգրիսր (իմա՛ Բաղեշր). հփրատր (իմա 
Աըւսծանին): Հայներր, հավանաբար, Երւսսխն անցե| են պատմական 
Վւսղաբշավանի շրջանում, որտեւ] ուշ ժամանակներում հայտնի էր 
Հովվի (Քյոփբիքյոյ) կամուրջր Մուրց ցետի Արաքսի մեջ թաւիվե|ա 
տեււում: Թերևս այն ժւսմանակներւււմ է| լիներ փայտե կամուրջ: 
Լեռնանցքով դւսշտ իջնելիս հույների դեմ եփում են խսդյաբներր. 
տաոխները և փասիաններր, որոնք թվարկված են հարավից հյուսիս: 
Քանի որ Խոյներր Երւսսխր անվանում են Փասիս աջ ափից, ուրեմն 
փասիանները բնակվե| են նաև գետի աջափնյակում, ինչպես 
աշխարհացույցյան Բասեան գավառբ տարածվում էր հրասխից և 
հարավ, և հյուսիս: Փասիանները տարածվել են գետի աջ ափին և 
զբաղեցրել են ինչպես բուն Բասեանը, այնպես է| Անփայտ Բասեանր' 
Վանանդը: Ներկայիս Փոթի քաղաքի շրջակայքում փասիանների 
երբեմնի գոյությունը ցույց է տափս, որ փասիաններր Հայաստան էին 
եկե| Կովկասից և սկզբնապես հաստատվել Անփայտ Բասեանում և 
աստիճանաբար տարածվե| դեպի հարավ Բասեան: Փասիանների 
երկրից հույները անցնում են տառխների երկիրը: Ամենաերկար 
ճանապարհը Հայաստանում հույների համար տաոխների միջով 
անցնող հատվածն էր (շուրջ 200 կմ), որը պայմանավորված էր երկրի 
դժվարանցանեփ բնական պայմաններով: 

Տաոխների և փասիանների սահմանը ձգվել է Մեծրաց լեռնեբից 
հյուսիս, Կարմիբ-Փպււսկ խոներից արևմուտք: Տաոխների երկիրը 
հետագա Տայքն է՝ նախկին Դայաենի-Դիաուխին, որն ընդգրկել է 
ներկայիս էրզրում քաղաքի շրջանը և Եփրաւոի վերնագավառը և, 
հնարավոր է, Աբունի-Հավնունիքը6: Ելնելով այն իրողությունից, որ 
Հերոդոաոսը Եփրաւոի ակունքները տեղադրում է Հայաստանում (I, 
180), ուրեմն Դիաուխիի տարածքը համարվում է Հայաստան, իսկ 
Քսենովանի մոտ էլ փասիանների և տաոխների երկրները Հայաստան 
են: Հավանաբար. Բասեանամ և Անփայտ Բասեանում փասիանների 
հաստատվելուց հետո տաոխները հետ էին քաշվել հյուսիսային 
ուղղությամբ և Դիաուխիի ու Տայքի միջև լրիվ նույնացում չի կարող 
փնել. օրինակ, Եփրաւոի վերնագավառը ավեփ ուշ գտնվում էր 
աշխարհացույցյան Բարձր Հայքի կազմում: Տաոխների երկրից 
հույները մտնում են խալլուբների երկիրը և դարս գափս Հայաստանից: 
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Սակայն բնական պայմանները թույլ չեն տալիս հույներին խսդյա բների 
երկրով Կղսւրջքով, դուրս գայ Սե ծով ե նրանք հարկադրված 
խալւաբների երկրից անցնամ են Հարպասոս-ճորոխ գետր. ե մտնում 
սկյաթենների երկիրր ե նրանց երկրով րնթանում քսան փարսախ' 
հարթավայր տեղերով դեպի գյադերր: Ըստ Քսենոփոնի' «այստեղից 
նրանք անցան չորս կայան քսան վւարսախ. դեպի մեծ, բարգավաճ և 
մարդաշատ մի քադաք, որը կոչվում էր Գյումնիաս»: Կդարջքից 
անցներւվ ճոբոխր, հույներն իրենց ճանապարհը շարունակե] էին 
ճորոխի ձախ ափով: Հույները նախ մտել էին «աս» սկյութների (Պփնոս 
Ավագի սակասաններր, VI. 11, 29) երկիրը՝ Ասեւսց վտր գավառը1, որից 
հետո շարունակե) էին ճանապարհն արդեն Քսենովանի հիշատւսկած 
թշնամի սկյութենների երկրով: Քսենովանը նշում է, որ փասիանների և 
հեսպերիտների տիրակալը Տիրիբագոսն էր: Հեսպերիաները, որոնք 
]ւրենց անունը թողել են Սպեր գավառանվան մեջ (Ստրաբոնի 
Իսպիրւսդիսը, XI, 14, 9), ոչ մի դեպքում չեն կարող նույնանալ 
սասպեյըներին*: Սկյութեններ-խալդայներ անվանումը4 հավաքական 
հասկացություն է, որի մեջ մտնում էին ասերն ու հեսպերիաները (իմա՝ 
ասպեյրները): Հույները' անցնելով ճորոխը, կրկին մտե| են Հայաստան 
և այդ մասին չեն իմացել: Գյումնիասը, որը նույնացվել է Բաբերդին, 
թերևս, համապատասխանում է ճորոխի ձախ ափին գտնվող 
Արմանային, իսկ այն վայրը, որտեղ երեք օր հանգստացել էին հույները՝ 
Ապարանքի շրջանին1": Եթե Գյումնիասը նույնանար Բաբերդին, ապա 
Քսենովանը պետք է խոսեր այդ շրջանից ճորոխ գետը հաղթահարելու 
մասին, որը շատ հարմար էր գետանցման համար: Բայց փաստորեն 
նման հիշատակություն չկա և այս անգամ հույներն անցել էին գետը 
Կդարջքից և դրանով խախտել էին ակունքների շրջանում գետերն 
անցնելու «ավանդույթը»: Կարևոր է նկատի ունենալ, որ հույները, եթե 
Կդարջքից ճանապարհը շարունակեին ճորոխի աջ ավավ, ապա նորից 
կմտնեին տաոխների երկիրը, ինչի մասին հիշատակություն չկա: 
Չնայած հեսպերիաները հիշատակվում են որպես Տիրիբազոսին 
ենթակա ցեղ, այդուհանդերձ հույներն անմիջականորեն չեն անցել 
Սպերի տարածքով և, ըստ երևույթին, նկատի է առնված հեսպերիտ-
ասպեյրների այն հատվածը, որը գտնվել է ճորոխի ձախափնյակում և 
ընդհանուր անունով կոչվել է սկյութեններ: Սկյութենների երկրից 
հույները մտնում են մակլտնների երկիրը և դուրս գափս Հայաստանից: 
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Այսպիսով, «Անւսբասիս»-ի վկայությունների քննությունը ցույց է 
տափս, որ Սատրապական Հայաստանը կամ XIII սատբապաթյունբ 
Քսենովանի ժամանակ շարունակում էր մնւս| Աքեմենյան 
Պարսկաստանի խոշոր ե բարգավաճ նահանգներից մեկր. որի 
բնակչությանը հիմնականում կսպմում էին հայկական ցեղերը՛ 

HOVHANNES KHOR1KYAN 
(IOS) 

ON SOME PROBLEMS OF THE HISTORICAL GEOGRAPHY 
OF SATRAPIC ARMENIA ACCORDING TO ANABASIS 

The analysis of Anabasis informations shows that Satrapic Armenia or the 13,h 

Satrapy in Xenophons time was one of the largest and richest parts of the 
Achaemenian Empire and was mainly inhabited by the Armenian tribes. According to 
Xenophon the 13,h Satrapy under the reign of the Satrap was divided into two 
subdistricts: Western Armenia and maybe Eastern Armenia, which were ruled by 
subgovemors. 
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ԿԻՐԱԿՈԱՅԱՆ ՍԱՐԻԱՄ 
(ԵՊՀ) 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՐԲԱԽՆԱՄ 

ԳՈՐՇ՜ՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎՐԱՄՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ԱԴՐԲԵՋԱՆՈՒՄ 

Հաւասսւանի նորւսհոչակ հանրապետության առջև ծառացած բարդ 
խնդիրներից էր հանրապետության սահմաններից դուրս գտնւխդ հայ 
գաւլթականության և որբ երեխաների իւնամատա]ւությունը: 

Ցեդասպանության և համաշխարհային պատերազմի հետևանքով 
իրենց հայրենի օջախները լքած արևմտահայ գաղթականության ե որբ 
մնացած երեխաների քարավանները տարածվեւ էին մինչև Հյուսիսային 
Կովկաս, Վրաստւսն, Բաքու, Հյուսիսային Ս]ւջագետք, Իրան և այլ 
եյւկյւներ: 

Որոշ տվյալներով միայն որբ երեխաների թիվը 1920 թվականին 

կազմում էր շուրջ 200.000, որից Թուրքիայում՝ 70.000, Հայաստանում՝ 

50.000, Արաբական երկրներում՝ 25.000, այլ երկրներում՝5.000: Շուրջ 

50.000 երեխա դեռևս մնում էր թուրքական հարեմներում և 

անապատներում, և նրանց հայտնաբերել չհաջողվեց1: Այդ երեխաների 

զգալի մասը մնացել էր թուրք-մահմեդական գերության մեջ՝ ենթակա 

ուծացման և ոչնչացման: Աոաջին աշխարհամարտի ավարտից հետո, 

չնայած թուրքերի հարուցած բազմաթիվ արգելքներին2, ամբողջ 

Թուրքիայի տարածքում զանազան կազմակերպությունների և 

անհատների կողմից ձեռնարկվեց դժվարին, բայց շատ կարևոր գործ' 

որբահավաքը: Որբահավաքի նպատակն էր հայտնաբերել և ազատել 

այն հայ երեխաներին, որոնք թուրքերի կողմից բաժանված էին 

օսմանյան որբանոցների և մասնավոր անձերի միջև և բռնի 

իսլամացվելով, մեծւսցե] էին իբրև թուրքեր և մահմեդականներ՝': Այս 

աշխատանքների կազմակերպմանը մասնակցեցին Ազգային 

խնամատարությունը4. Հայոց Բարեգործական Ընդհանուր Միությունը 

(ՀԲԸՄ). Ամերկոմը ՚ (Մերձավոր Արևելքի օգնության Ամերիկյան 

կոմիտեն), բազմաթիվ հայ և օտար գործիչներ5: Արևելահայ 
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բարեգործական կազմակերպաթյաններբ ևս գործուն մասնակցություն 
ունեցան ացգանւ|եր այս գործին: Այղ կազմակերպություններից աչքի 
ընկան հատկապես Մոսկվայի հայկական կոմիտեն (Մհկ) ե Կովկասի 
հաւոց բարեգործական ընկերությունր (Կհբը). անմասն չէր կարոդ մնա] 
նաև Հաւաստանի Հանրապետությունդ 

Սիջւսգետքի և հատկապես Բսսկաբայի հայ գադթականնեյւին 
»ցներււ և մահմադակւսնների մոտ գտնվող գերիներին փրկագներււ 
համար Հայաստանի կառավւպաւթյաունը 5.000.000 վարկ է բացում՛՝: 

Հայոց պետականության վերականգնումից հետո ակնկաւվում էր, որ 
Հա յաստանի հանրապետությանր տեր կկանգնի աշխարհով մեկ սվտված 
հայ որբ մանուկներին և կապահովի նրանց ներգաղթը հայրենի երկիր: 

Որբ երեխաների խնամքը հատկապես Թուրքիայում և Արաբական 
երկրներում հիմնականում իրականացնում էին Պոլսի Ազգային 
խնամւստւպտւթյանը՝ 40.000, ՀԲԸՄ-ն՜ 15.000. Ամերկոմը՝ 60.000: 

Դեռևս 1919թ. օգոստոսին Փարիզից հանրապետության 
խնամատարության նախարարությանն ուղղված նամակում Եգիպտոսի 
որբախնամ ընկերության նախագահ Զապեյ Եսայանը, համառոտ 
նկարագրե]ով ընկերության գործունեությունը, իր ցանկությունն էր 
հայտնում կապ հաստատել Հայաստանի կառավարության հետ: 
Նախագահն այն կարծիքն ուներ, որ թեև հնարավոր չէ 
խնամատարության բոլոր գործերը կենտրոնացնել, սակայն 
անհրաժեշտ է գոնե բարոյական և նյութական կապ հաստատել այն 
կազմակերպությունների և հաստատությունների միջև, որոնք նույն 
նպատակն ունեն՝ հայ որբ երեխաների խնամատարությունը: 

Այղ մարմինների աշխատանքները համակարգելու, ներգաղթի, 
որբերի խնամակալության և տարագիրների վերաբերյալ որոշումներ 
կայացնելու գերապատիվ իրավունքը, Ջ. Եսայանի կարծիքով, 
վերապահվում էր Հայաստանի Հարապետաթյան կառավարությանը: Ի 
պատասխան Զ. Եսայանի նամակին, Հայաստանի վարչապետ Հ. 
Օհանջանյսւնը կարգադրում է Խնամատարության նախարարությանը՝ 
«ամեն կերպ քաջսղերե] և նույնիսկ դրամով օգնել այդ 
կազմակերպությանը7»: 

Մեկ այլ ոբոշմամբ, Կիլիկիա ուղարկված պատվիրակ Արմեն 
Սասունան հանձնարարվում է հոգ տանել Կիլիկիայում որբանոց 
բացելու մասին: 1919թ. հոկտեմբերին Խնամատարության և 
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Աշխատանքի նախարարության րնղանւսծ որոշման մեջ ուղղակիորեն 
նշփւ1մ է. «Պետք t աշխատենք ռեսղ մ]ւ բան ւսնե] Կիփկիայում. 
որպեսզի այնտհւփ հայությանն իրեն կապված զգա Հայաստանի 
կառավարության հետ. թեկուզ դա լինի որբանոց»*: 

Պարզ Ւ.. որ Հայաստանի իշխանությունները ցանկության ունեին 
անմիջական կապ հաստատե) դրսւսշխւպւհի գաղթականության և 
որբախնամ կազմակերպությունների հետ: Նրանք գիտակցում էին. որ 
Հայաստանը պետք է լինի աշխայւհասփյուո հայերի և որբ երեխաների 
վերջին հանգրվանը ե ժամանակի ընթացքում հարկավոր կլինի 
կազմակերպել նրանց ներգաղթը. Սակայն հայտնի պատճառներով 
ցանկությունները դեռևս հեռու հին իրականություն դաոնալուց: Որբ 
երեխաների առաջին հայրենադարձությունը սկսվեց միայն 1923թ-ից, 
երբ Երուսադեմի «Վասպուրական» որբանոցի շուրջ 250 սաներ 
տեղափոխվեցին Խորհրդային Հայաստան: 

Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական դրությունն այնպիսին էր, որ իր 
գոյությունը շարունակելու և բազմաթիվ ներքին խնդիրներ ւուծելու 
համար հանրապետությունն ինքը կարիք ուներ նյութական ե 
բարոյական աջակցության: Հայտնի է, որ հայ տարւսգիրների և որբերի 
պահպանության ե խնամատարության գործում անգերազանցելի ավադ 
ունեցող ՀԲԸՍ՜-ն, որը շուրջ 15.000 որբ երեխաների խնամք էր 
իրականացնում Մերձավոր Արևելքի տարբեր երկրներում և 
էյգիպտոսում բացված բազմաթիվ որբանոցներում. Անդրանիկ 
զորավարի գլխավորությամբ «Ազգային վւրկություն» անունով ծավալուն 
հանգանակության է կազմակերպում և 532.000 դոլլարից 150.000-ը 
վտխադբում Հայաստանի Հանրապետություն /մնացածր հատկացվում է 
Թուրքիայի Ա Կիլիկիայի վերապրած հայությանը/': 

Նման պայմաննեյաւմ ավելի իրատեսական էր Հայաստանի 
կառավարության օգնությունը գոնե Կովկասի հայ գաղթականությանը: 

Հայ և օտար կազմակերպությունների և անհատ բարեգործների 
կախից արդեն 1915-1918թթ. բազմաթիվ որբանոցներ էին բացվել 
Թիֆփսի, Բւսքվի, Ելիզավետպոլի նահանգներում, Սուխումիամ, 
Բաթումի մարզում: Սակայն 1918թ. թուրքական արշավանքը իր հետ 
բերեց ոչ միայն տասնյակ հազարավոր նոր գաւլթականաթյուն և որբ 
երեխաներ, այլե մեծացրեց նրանց տարածման աշխարհագրությանը: 
Շուրջ 650.000 հայ գաղթականներ և 50.000-ից ավելի որբ երեխաներ 
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ցրվելով տ ա ր ա ծ վ ե ց ի ն մինչև Խկատերինոդւսր. Ռոստով և ւսվեփ հեռու, 

իսկ մեկ այ ] հ ա տ վ ա ծ էյ ա պ ա ս տ ա ն ե ց Ս ա ր ս ա տ ո ւ մ " չորս կողմից 

կ տ ր վ ա ծ հարււթյանից ե ե ն թ ա ր կ վ ա ծ ամեն պ ա տ ա հ ա կ ա ն ո ւ թ յ ա ն : 

1918թ. թուրքական արշավանքի հետևանքով Բաթամր. Արւյահանր. 
Կաբսր. Կւսղզվանր. Ախաւքսղաքր. Ախւսլցխան. ԼԼլեքսանդրապոլր. 
Թսդինը և Սուրմա|ուն զւսվթվե] էին թուրքական զորքերի կողմից, ինչր 
վտանցամ էր այնտեղի հայ բնակչության դրությունը: 

Անդրկովկասյան հանրապետության վղուզումից հետո անկախ 
հռչակված Վրաստանի և ԼԼդրբեջանի հանրապետությունների 
տարածքում ևս հայտնվեցին հայկական տարածքներ, որտեղի հայ 
բնակչության ճակատագիրը նույնպես վտանգված էր: Վբաստան էր 
հայտարարված նաև Բորչւպուն. Ղազախը, Ստին ե Փամբակը: 
Ադրբեջսւնի հանրապետության ստեղծումով վտանգվեց նաև Բւսքվի 
հայության գոյությունը, իսկ Գանձակի, Ղարաբւսղի, 
ՇամւսխխՆախիջևանի և Գողթնի հայությունը կտրվեց Հայաստանի 
Հանրապետությունից: 

Իր գոյությունբ վտանգած հայությանը փրկություն էր ակնկալում: 
Այս բւղոր խնդիրների լուծումը բաժին ընկավ Հայաստանի առաջին 
հանրապետությանը: 

Կառավարական հատուկ որոշումներով իր ստեղծման առաջին 
ամիսներից հանրապետությունը իր սուղ միջոցներից որոշ գումարներ 
սկսեց հատկացնել այդ նպատակների համար10: 1918թ. հոկտեմբերի 26-
ին 500.000 ռուբլու վարկ տրամադրվեց Բաքվի հայ աղետյալներին, 
նոյեմբերի 4-ին 5.000.000 ռուբլու վարկ հատկացվեց Վրաստանի հայոց 
ազգային խորհրդին, իսկ դեկտեմբերի 3-ին 300.000 ռ. վարկ բացվեց 
Իրանի հայ փախստականների օգնության համար: 

Համադասում, եկեղեցու՛ բակում 1918թ. կառավարության 
հատկացրած միջոց նելավ կազմակերպվում է որբանոց շուրջ 700 որբ 
երեխաների համար, որոնց թիվը մեկ շաբաթվա ընթացքում իջնում է 
309-ի՝ մահացությունների հետևանքով: 1918թ. սեպտեմբերին 500 
որբերի համար որբանոց է բացվում Շիվաբեն գյուղում11: 

Հայաստանի անկախության հռչակումից հետո Վրաստանի 
հանրապետության տարածքում գտնվող հայ գաղթականության և որբ 
երեխաների խնամքն ընկավ Վրաստանի հայոց ազգային խորհրդի 
վրա: Սահմանային վեճերի հետևանքով մինչև 1919թ. մարտ ամիսը 
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Հ ա յ ա ս տ ա ն ի հանրապետությունը չուներ իր դ ի վ ա ն ա գ ի տ ա կ ա ն 

ներկայացուցչությունը ե չէր կարող պ ե տ ա կ ա ն մակարդակով 

իրականացնե) հ ա յ գ ա ղ թ ա կ ա ն ո ւ թ յ ա ն . ա յ դ թվամ որբ ե ր ե խ ա ն ե ր ի 

խ ն ա մ ա տ ա ր ա թ յ ա ն բ : Միայն 1919թ մարտին հաջողվեց կւսրգավորե| 

հ ա յ - վ ր ա ց ա կ ա ն հարաբեբությու ններր: 

1919թ. մարտի 8-ի հայտարարությամբ Վրաստանի 
կառավարությունը ճ՛անաչեց Հայաստանի անկախությունը: Մարտի 
սկզբին բացվեց հայկական դիվանագիտական ներկայացուցչությունը՛ 
Մ. Թումանյանի պաշտոնակատարությամբ, որին հետո Փոխարինեց Լ. 
Եվանգուլյանը: 

Հյաստանից ւրււյւս գտնվոդ գաղթականներին ե որբ երեխաներին 
օգնեցու համար 1919թ. մարտի 27-ին Հայաստանի Հանրապետաթյան 
Խնամատարության նախարարության ներկայացուցիչ նշանակվեց Դ. 
Դավիթխանյանր՝ նրան Էր հանձնարարված նաե Հյուսիսային 
Կովկասամ գտնվոդ հայ գաղթականների խնամատարական գործի 
ընդհանուր վերահսկոդությունր'2: Դեռևս 1919թ. մարտի 10-ի նիստում 
Հայաստանի նախարարների խուրհուրդը ընդունել Էր որոշում, ըստ որի' 
«Վրաստանում և Ադրբեջանում գտնված գաղթականների և որբերի 
խնամատարությունը պիտի հոգա Հայաստանի կառավարությունը՛ 
հանձինս խնամատարության նախարարության»: Այդ նպատակով 
Երևան են հրավիրվում Վրացահայոց Ազգային խորհրդի 
ներկայացուցիչներ' Անուշավան Ատամբուլցյանն ու Դավիթ 
Դավիթխանյսւնը, որոնք կառավարությանն են ներկայացնում հայ 
գաղթականների և որբերի խնամքի և նրանց Հայաստան տեղավտխելու 
համար անհրաժեշտ ծախսերի հաշիվները13: 

Այսպես, միայն 1919թ. մարտից Հայաստանի Հարապետության 
կառավարությանը հաջողվեց պետական մակարդակով իրականացնել 
Վրաստանի հարապետության տարածքում հայտնված 
գաղթականության, այդ թվում որբ երեխաների խնամատարությունը: 
1919թ. ապրիլի 25-ի Դավիթխանյանի ՀՀ Խնամատարության 
նախարարությանն ուղղված զեկույցում Վրաստանի պւբանոցներում 
հայ երեխաների թիվը կազմում Էր ընդամենը 2525 երեխա"1: 

Հայաստանը հազիվ Էր կարողանում հոգ տանել իր տարածքում 
գտնվող հայ գաղթականների և որբանոցների կարիքները, իսկ նրա 
սահմաններից դուրս այդ աշխատանքները կրկնակի անգամ դժվար Էին: 
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Դաղթակւսննեյփն և որբ երեխաներին պահեյու համար 
կառավարություն]) հսկայական ծախսեր հր կատարում և կանգնած էր 
տնտեսական կրւսխի առջև: 

(/՜րկիրբ ֆինանսական ճգնաժամից ւրււրս բերելու համար 
կաոավա|աւթյունր ստիպված էր միջոցներ ձեռք առնե] և առաջին 
հերթին' կրճւստեյ հանրապետությունից դուրս կատարվող ծախսերր: Ի 
կենսագոյւծումն այդ որոշման. հրահանգվեց Վրաստանի 
գաղթականությանը և որբախնամ մարմիններին, տեղափոխվեց 
Հայաստան՛ : 

Շատ ւսվեփ դժվար էր Ադրբեջանի հանրապետությունում գտնվող 
որբ երեխաների խնամատարաթյանր: Չունենսղով իր պաշտոնական 
ներկայացուցիչը Ադրբեջանում, Հայաստանի կառավալաւթյունը իր 
բոլոր հարցերը յուծում էր Վրաստանի իր ներկայւսցուցչի միջոցով, իսկ 
հայ-վրացական կոնֆփկտից հետո զրկվեց նաև այդ 
հնարավորությունից: 

1919թ. մարտի կեսերից Հայաստանի և Ադրբեջանի 
հանրապետությունների միջև ստեղծվում են դիվանագիտական 
հարաբերություններ: Բաքվում Հայաստանի դիվանագիտական 
ներկայացուցիչ է նշանակվում Տ. Բեգգաւլյանը1հ: 

1919թ. Ադրբեջանում հայ որբ երեխաները, որոնց թիվը հասնում էր 

1892-ի, տեղակայված էին Բաքվում՝ 900 որբ, Վարդաշեն գյուղում՝ 200, 

Ջսղեթում՝ 100, Նիժ գյուղում՝ 150, Նուխի քաղաքում՝ 400, 

Գանձակում՝ 142 երեխա: 

Բոլոր որբ երեխաների խնամքի համար նախատեսված գումարների 

մի մասը մինչև մայիս հատկացրել էր Հայաստանի կառավարությունը, 

մյուս մասը՝ ծախսվել է տեղական միջոցներից /տուրքերից, 

հանգանակություններից և այլն/17: 

Մայիսից այստեղի որբ երեխաների խնամքն իր վրա է վերցնում 

Մերձավոր Արևելքի օգնության ամերիկյան կոմիտեն և արդեն 1919թ. 

նոյեմբերին, Հայաստանի Խնամատալտւթյան նախարարության 

միջոցներով պահվող որբանոցներում երեխաների թիվը կազմում էր 

ընւլամենը՝ 870 '": 

1920թ. ապրիլի 1-ից Բաքվի այս որբանոցները ևս անցնում են 

Ամերկոմի հովանավորության տակ: Պետք է նշել, սակայն, որ Ամերկոմի 
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հովանավորությունը Ադրբեջանի որբ երեխաների նկատմամբ 
սահմանափակվամ էր միայն դրամական օժանդակությամբ, որբ 
տրամադրվում էր տեղական մարմիններին, կամ որբախնամ գործն 
իրականացնող պատասխանատուներին: 

1920թ. ապրիւի 28-ին Ադրբեջանր խորհրդայնացավ: Այս 
ժամանակի հայկական որբանոցների մասին տեղեկություններ չկան: 
Հնարավոր է. որ նրանց մի մասբ իր հայրենակիցների հետ գաղթե; է 
Հայաստան, մյասներր մնացհ| են տեղում ե ցրվել ցանացան վայրերում: 

1920թ. հունիսից վավերաթւլթերամ տեղեկություններ չկան նաե 
Գանձակի որբանոցների մ՛ասին: Ենթադրվում է, որ դրանք նույնպես 
ցրվել են: 

M A R 1 A M K I R A K O S Y A N 

( Y S U ) 

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

IN G E O R G I A A N D A Z E R B A I J A N 

One of the numerous problems in Republic of Armenia was the problem of 
guardianship over the orphans staying outride its border in Georgia and Azerbaijan. 

In such situation it had become possible to guard the orphans in Georgia and 
Azerbaijan. 

But hostile relations between Armenia and those republics mode this process 
difficult. 

The only way of solving this problem was to return the children back to their 
country - to Armenia. And it was done. 

Ծ Ա Ն Ո Թ Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր 

1. Հուշսւմատհան Մհծ եդեոնի (1915-1965), Pbj jmıp, 1965, է? 952: 

2. Երգնկսւյից հայ բժիշկ Պողոսյանը Արևմտահայ խորհրդին նամակով տեղեկացնում 
է, որ թուրքերը դադարեցրե) են հայ մանուկների հանձնումը և նույնիսկ արգելքներ 
են ստեղծում ւսյդ գործով գբադվոդ Սոս կվայի հայկական կոմիտեի համար: 
(Հայրենիք. 191Տթ փետրվարի 2X): 

3. Այդպիսի որբանոցներ էին բացվեւ էնկյուրիում, Կեսարիայում. Դամասկոսամ. 
Անթարայում. Բհյրութում ե այլուր: Հայ երեխաների թուրքացման ծրագիրը մեծ 
խանդավառությամբ էր ընդունվել և իրականացվում թուրք մտավորականության 
կոդմից ( հ ՚ ա փ տ ե է՜տիպ. Նիկեւսր Հանըմ և ուրիշներ) և նպատակ ուներ 1. 
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«թուրքերուն mübguıü մարդկային կորուստը լեցներ» եւ թուրբ ցեղին բերելու 

այնքան բարձր հատկութիւններով օժտուած ցեղի մը, հայ ցեղին պատվաստը»: 

Անտոնյան U , Մեծ ոճիրը. Եր., 1990, hp 179: 

4. 191 Xp. Պոլսի Զավեն պատրիարքը վերադառնալով տարագրությունից. Պոլսում 

հիմնում է «Ագգսւյին խնամատարություն» կագմակերպությունը' վերապրող 

հայության եոգսերր հոգալու նպատակով: Խնամատարության կենտրոնական 

վարժությունը ստեղծելով իր մասնաճյուղերը գավառներում՝ այստեղի շուրջ 70.000 

որբ երեխաների և X00.000 տարագիրների կարիքները հոգալու նպատակ ուներ: 

Ագատյան Լ., Հ ա յ որբերը Մեծ եդեոնի, գիրք աոաջին, Լոս Անջելես. 2002, Էջ 25: 

5. Հ ա յ Կարմիր խա> և Անգլիական Գաղթականական հիմնադրամը շուրջ 300.000 

անգլիական ստերլինգ գումար Է ուղարկում Թիֆփսի «Մշակ» թերթի խմբագիր Հ . 

Աոաքելյանին, իբրև փրկագին' հայ որբ երեխաներին գերությունից ագատեւոլ 

նպատակով: 

6. ՀԱՍ, Ֆ . 198, ց 1, գ. 79, թ. 2-3: 

7. ՀԱՍ, ֆ. 205,ց. 1, գ.704, թ. 95-102: 

8. Նույն տեղում, թ. 110: 

9. Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի արխիվ, ֆոնդ Ագատյան Լ., 

ծրար 20: 

10. Վրացյան Ս., Հայաստանի Հարապետության, Եր., 1993, Էջ 202: 

11. «Աշխատավոր», 16 մարտի, 1919թ.: 

12. ՀԱՍ, ֆ. 276. ց. 1, գ. 139, թ. 144: 

13. ՀԱԱ, Ֆ . 205, ց. 1, գ. 704, թ. 1: 

14. ՀԱԱ, ֆ. 205, ց. 1, գ. 528, թ. 89-91: 

15. « Հ ա ո ա ջ » , 29 դեկտեմբերի, 1919թ.: 

16. Վրացյան Ս., նշվ. աշխ.. Էջ 266: 
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Հ Ա 5 Ր Խ Ո Ր Ե Ն ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
(ՀՄՃ) 

ԿԱԼԿԱԹԱՅԻ ՀԱՅ ԳԱՂՈՒԹԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ԼՈՒՌ ՎԿԱՆ՝ ՍՈՒՐԲ Ն Ա Զ Ա Ր Ե Թ Ե Կ Ե Ղ Ե Ց Ի Ն 

«Բա ՜ յ յ յ յ բէ արկած պէտք Լ համարեք 
այսսյիսի արտակարգ երկրի մր 

ժւսյոկարււի մր մէջ ՀայաթեաՍ 
հատուածի մր հաստատումը...»: 

Տեր Թռրգռմ Պատ. ԳռւշակեաԸ 

Հնդկահայությաս հարյուրամյակների պատմության լուո վկան' Ա. 
Նազարեթ եկեւլեցին, գտնվում է Հնդկաստանի Արևմտյան Բենգսղիւս 
նահանգի մայրաքաղաք Կալկաթայում: Հայնրը Բենգալիա 
նահանգում՝ իբրև վաճառականներ, հայտնի էին Կալկաթայի 
հիմնադրումից ավելի քան մեկ դար առաջ (որպես հիմնադրման թիվ 
ընդունված է 1757թ.)1, այսինքն ավելի վաղ, քան անգլիացինեբրի 
այնտեղ հայտնվելը: 1695թ. Չինսուրայում կառուցվեց առաջին 
հնդկահայ եկեղեցին, որն գործող եկեղեցի է նաև այսօր: 

Այսպիսով, այն թյուր կարծիքը, թե հնդկահայ գաղութը ձևավորվել է 
Նոր Ջուղայի հիմնադրումից հետո, իբրև Ջուղայի հայ գաղութի 
վերաձևում՝ անհիմն է: Այլ բան է, որ մնայուն գաղութ ի հայտ եկավ 17-
րդ դարի սկզբ ներին, երբ որոշ թվով առևտրականներ բնակություն 
հաստատեցին Ս. Նազարեթ եկեղեցու մոտակա շրջաններում՜ Հուգլի 
գետից պ շատ հեռու2: 

Հայտնի է, որ 1651թ. անգլիացիները դիմեցին Շահ ճիհսւն 
Կայսրին՝ Բենգալիայում գործելու արտոնություն ստանսղու համար, 
նրանց առաջնորդում էր հայ վաճառական Աղա Սարհատբ: Ըստ 
Թորգոմ Պատրիարք Գուշակեանի՝ այւլ դեսպանության հաջողության 
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շնորհիվ անգփացիներր հաստատվեցին այն տարածքում. ուր ավելի ուշ 
հիմնադրվեց Կսղկաթան': 

Հետագա պատմական իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ 
անգւիացինեըի և հնդիկների միչև բախումները լինելու էին ոչ մեկ 
անգամ, սակայն ակնհայտ է մեկ փաստ, որ հայ և հնդիկ ժողովուրդներն 
երբևէ որևէ հակադրություն չեն ունեցե] միմյանց հետ. իսկ ավելի ուշ 
համատեղ պայքարեց են նաև Բրիտանական գաղութատիրության դեմ. 
սակայն մյուս կողմից պետք է նշել, որ հայերն իրենց ներդրումն ունեցան 
Հնդկաստանում անգլիացիների հաջողությունների մեջ, որն. ըստ 
երևույթին, անխուսափելի էր: Հնդկահայ վաճառականները իբրև 
միջնորդ՝ 18-րդ գ. անգլռհնգկական պայքարի նշանավոր Բլասեի 
ճակատամարտից հետո՝ ավերումների և կորուստների դիմաց ստացան 
փոխհատուցում՝ 70.000 անգլիական ոսկուն համարժեք գումար, իսկ 
վերջիններս ընդունելով՝ այն նվիրեցին անգլիական «Արևելահնդկական 
ընկերությանը» (հավանական է, որ նման քայլը ենթադրում էր 
արտոնություններ հայ առևտրականների համար): 

Ավեփ ուշ՜ «Հայաստանի կոչնակ» շաբաթաթերթը, 
անդրադառնալով անգլոհնդկական հարաբերություններին, նշում է. 
«Իրաւ է թէ Անգփա հարստացած է մեծապէս շնորհիւ Հնդկաստանի, 
բայց երկրին մէջ ներքին պատերազմները բառնալով՝ կարգ կանոն 
գրած ա միլիոններ հնձող սովերը վերջացուցած է գրեթէ, նոյնպես այրի 
կիներուն ողջակիզումը»4: 

Այսպիսով, 18-րդ դարի աոաջին կեսին, երբ Բանդել, Չինսուրա և 
Չանդերնագոբ քաղաքները կորցրել էին իրենց նշանակությունը իբրև 
առևտրային կենտրոններ, հայ վաճառականները շտապեցին 
Կսղկաթա: 

Տեղի գաղութը, որպես ազգային կազմակերպություն, իր կանոնավոր 
ձևը ստացավ 1724թ., երբ Ադա Նազարեթի առատաձեռնությամբ 
կառուցվեց Ս. Հովհաննես Կարապետ քարաշեն եկեղեցին, մի վայրում, 
որտեղ ավելի քան 80 տարի առաջ հայկական գերեզմանատուն էր: 
Դեռևս 1707թ-ին նշված տեղում կառուցվել էր վաքրիկ փայտաշեն 
եկեղեցի՝ Ս. Հովհաննես անվամբ, ըստ Մեսրռպ Հակոբ Սեթի, այդ 
եկեղեցին կառուցվել է հայ վաճառականների կողմից5, սակայն Թ. 
Գուշակեանի կարծիքով՝ այն կառուցել են Անգլիական 
բնկելաւթյուննեյւը՜ ըստ պայմանավորվածության6: 
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Արամւսյիս Միբզայանր իր աշխատության մեջ նշում է. «վստահելի 
աղբյուրներն ասում են. որ մատուռի տարածքը qübj է Քենանենց 
Փւսնոսր ե մինչ եկեղեցու կառացամր' 1724թ.. այն^ծառայե] է որպես 
գերեզմանատան: Մինչ այղ հայերի աղոթատեղին գտնվում էր 
գերեզմանատան հարևանությամբ»': 

Նորակառույց քարաշեն եկեղեցու ճւսրտարապետր Ջուղայեցի 
Լևոն Ղևոնդն է: Այս կառույցը հայտնի է իբրև Կալկաթայի առաջին 
քրիստոնեական եկեղեցի*: 

Աղա Նազւսրեթի կառուցած եկեղեցին զանազաներ^ համար 
մոտակա Չինսուրա քաղաքի եկեղեցուց, որր նույնպես կրում էր Ս. 
Հովհաննես Կարապետ անվանումը, նորակառույցը կոչվեց Նազւսրեթի 
եկեղեցի, իսկ հետագայում՝ Ս. Նազարեթ: Արդարւսցիորեն. այս 
հանգամանքը Թ. Դուշակեանը համարում է «տարօրինակ 
թյւրիմացություն»9: 

1734թ. Մանվել Հազարմալյանը իր հոր՝ Չեթր (Աստվածատուր) 
Հազարմալյանի թողած հիմնադրամով կառուցում է եկեղեցու 
զանգակատունը և գմբեթը"', իսկ 1763թ-ին Աղա Հարություն 
Պետրոսյանի միջոցներով կառուցվում են եկեղեցու երկու խորանները": 
1790թ. Խաչիկ Առաքելը վերանորոգում է եկեղեցու ներքնամասը, 
ավելացնում զանգակատան ժամացույցը, կառուցում երիցտուն և 
պարսպապատում ողջ տարածքը'2: 

Ս. Նազարեթ եկեղեցին հանրահայտ է իր ժամացույցով ու քառյակ 
գոռ զանգակներով, որոնց բամբ ձայնը այսօր էլ թնդեցնում է շրջակա 
թաղերն ամբողջությամբ՛ ազդարարելով դրացիներին, որ հայերն 
աղոթքի են բռնված: 

Ավելի ուշ՝ 1906 թ-ին, Արթուր Գրիգորի Աբգարը բարձրացնում է 
երիցտունը ևս մեկ հարկով11: 

Մ. Նազարեթ եկեղեցին դարեր շարունակ ոչ միայն եղել է 
հնդկահայության հոգևոր կենտրոն, այլ աջակից է դարձել համայնքի 
պահպանման և գոյատևմանը: Եկեղեցին իր ֆինանսական միջոցները 
կուտակել է ի շնորհիվ բազմաթիվ հայորդիների բարեգործության: Հայ 
գաղութը և եկեղեցական վարչության անդամները բարեգործների 
հանդեպ իրենց երախտագիտությունը հայտնել են' եկեւլեցա պատերին 
ամրացնելով մարմարե, պղնձե և բրոնզե սալիկներ, որոնք հիշատակում 
են նրանց գործերի մասին: Նշանավոր բարեգործներից էին՝ 
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Արութանների. Աբգարների. Դա|ստունների. Աւ|եստւմների 
րնտանիքներր. Արւսթան Կսղասր. Հռիփսիմե Լիմբռուգենր. Սարգիս 
Տեր-Հովհաննեսր. Օուեն Հու]հանսեսր. Հովհաննես Բոյսոգոմովը. Գևորգ 
Հովսեփր. էփսւսը. Ստեփան Բ. Բւսգրամը (Բաղրամյան). Խաչիկ Պւղ 
Չեթբր. ով հւսմարվամ է Կալկաթայի հնդկահայ գաղութի 
բարեգործներից մեծագույնը. Դավթյան դպրոցի հիմնադիր Դա վիթ 
Ավետիք Դավթյանը. Հովհաննես Հայկի Միքայելը ե հիշատակության 
աոժանի այւ հայրենանվերներս: Խնամքով պահպանվում է նաե 
վերոնշյւպ բարեգործների կողմից եկեղեցուն նվիրած ոսկյա, արծաթյա 
ե այւ թանկարժեք իրերի անվանացանկը, որը կազմվել է 1924թ-ին: Այս 
փաստաթուղթը կարևոր Լ եկեղեցու ունեցվածքը պահպանելու և 
հաշվաոելու առումով": 

Արևմտյան Բենգափայի հայ եկեղեցիների հետագա պահպանման 
և բարգավաճման համար կարևոր էր 1888թ. Կալկաթայի հայ համայնքի 
կողմից հաստատված «Կալկաթայի ե Չինսուրայի հայ եկեղեցիների 
կանոնադրությունը», որի մեջ նշվում է, որ հայ եկեղեցին ե համայնքն 
ենթակա են Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի եկեղեցական 
իրավասությանը՛6, սակայն կանոնադրությունը կիրառելու համար դեռևս 
ժամանակ էր անհրաժեշտ: 

Եկեղեցիների պատկանելության հարցը քննարկման լայն առարկա 
դարձավ 20-րդ դարավերջին: 1997-1998թթ. Կալկաթայի Բարձրագույն 
դատարանի կողմից վերահաստատվեց 1888թ. որոշումը: 1998թ. 
եկեղեցական վարչության ատենապետ Աոնյա Ջոնը նամակ է հղղում 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Ափն, որտեղ նշվում է, որ 
Կսղկւսթայի Հայոց Մարդասիրական ճեմարանի կառավարումը 
հանձնվում է էջմիածնին և խնդրում հինգ օրվա ընթացքում՝ մինչև 
փետրվարի 18-ը, Հնդկաստան ուղարկել հոգևորական, իսկ լիազորագրի 
առկայության դեպքում պատրաստակամություն հայտնում 
պաշտպանելու հայ եկեղեցու շահերը17: 

Ավելի ուշ՝ 1998թ. օգոստոսի 11-ին, հրավիրվում է եկեղեցու 
վարչության ժողով՝ վարչության վեց անդամների, երկու հրավիրված 
հայրերի և իրավաբանի մասնակցությամբ, այդ թվում Աոնյա Ջոնը, Տ. 
Միքայել վրդ. Աջապահյանը և պրն. Հերոս Ավետումը: Այստեւլ որոշվում 
է եկեղեցին և ճեմարանը հանձնել էջմիածնի վերահսկողությանը: 
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Իյւաւ]ական առումով, ճ ե մ ա ր ա ն ի հարցդ լուծում է ստանում 

Կ ա լ կ ա թ ա յ ի Բ ա ր ձ ր ա գ ո ւ յ ն դ ա տ ա ր ա ն ի 1999р. վւետրվարի 15-ի 

որոշումով. « Ն ո ր ի ն Սրբությանն իրավունք է տրվում դեկավաբհւու և 

կառավարելու դպրոցի գործերն ա յ ն պ ե ս , ինչպես կ ց ա ն կ ա ն ա » 1 * (Ընդգ . -

Հ ա յ ր Խ . Հ ո վ հ ա ն ն ի ս յ ա ն ) : 

Ավելի ուշ' 2000թ. մայիսի 22-ի նամակով տիկին Ս. Ջոնր Վեհափառ 
Հաւրապետին տեդեկացնում է. որ եկեդեցու վարչության ժողովի 
ժամանակ (ժողովի թվականր հայտնի չէ) եկեղեցու կանոնադրութւունր 
վախելու որոշում է կայացվել, որով Մայր Աթոռ Ս. էջմիածնին և 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսությանը պետք է վտխանցվի Կալկաթայամ 
և արվարձաններում գտնվոդ եկեղեցիներն ու կալվածքնեբր1" (Ընդգ.-
Հայր Խ. Հովհաննիսյան): 

Նույն թվականի մայիսի 24-ին հետևում է պատասխան նամակը 
Մայր Աթոռից, որով հույս է հայտնվում, որ այդ փոփոխությունները 
կնպաստեն Հայոց Մարդասիրական ճեմարանի և Կալկաթայի հայ 
համայնքի բարբօրությանբ2": 

Ի ուրախություն հնդկահայերի, քաղաքի հնագույն քրիստոնեական 
եկեղեցին՝ Մ. Նագարեթը, գործող եկեղեցի է, ուր այսօր էլ 
շարունակվում է մատուցվել Հայոց պատարագը: 

Եկեղեցու տարածքում է գտնվում նաև քաղաքի և ընդհանրապես 
Արևմտյան Բենգափայի հնագույն գերեզմանատունը, որտեղ իրենց 
հանգիստն են գտել մի շարք անվանի հայ հոգևոր, քաղաքական և 
հասարակական գործիչներ21, սակայն ժամանակը և երկրի խոնավ 
կլիման ոչնչացրել են գերեզմանների մի մասն, այստեղ անմասն չի 
մնացել նաև մարդկային գործոնը: 

2003թ. նոյեմբերին, եկեղեցական վարչության նախկին ատենապետ 
Ա. Ջոնն իր անձնական մեքենայի համար ճանապարհ բացելու 
պատրվակով քանդել է տվել Ա. Նազարեթ եկեղեցու այսօրվա մուտքի 
մոտ գտնվող շուրջ 30 պատմական գերեզման, այս վայրագությունը 
տեղի մամուլը համարեց «բարբարոսություն»22: 

Ոչնչացված գերեզմանաքարերի վերաբերյալ չի կազմվել ոչ մի 
արձանագրություն, ուստի հայտնի չէ, թե ու՞մ գերեզմաններն են 
քանդվել, նման անտարբերությունը պայմանավորված է Կալկաթայի 
օրեցօր նվազող հայ համայնքի հետ: Այսօր, քաղաքում և նրա 
շրջակայքում ապրում է 120-150 հայ, որնք վարձում են պահպանի 
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ա զ գ ա յ ի ն ն կ ա ր ա գ ի ր ը , ս ա կ ա յ ն , ց ա վ ո ք սրտի, օ ր ե ց օ ր շ ա տ ա ն ո ւ մ են 

խւսռր ամուսնությունները՛ 

Այսպիսով. հայկական գաւրոթր կարելի է համարե| «մարող». թերևս 
Կսղկաթայի Հայոց Մարդասիրական ճեմարանն I; ինչ որ չափ վառ 
պահում հւսմւս|նքի ոգին, այդ նույն կրթօջախի սաների 
մասնակցությամբ է., որ Ս. Նազարեթում և շրջանի մյուս հայկական 
եկեղեցիներում ամեն կիրակի պատարագէ մատուցվում: 

1963թ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վագգեն Ա-ր կատարում Է 
Հովվապետական իր առաջին այցելությանը Հնդկաստան: Հետագայում՛ 
Հայաստան]) Հանրապետության անկախացումից հեստ. Ս՜այր Աթոռը 
գործերս ավելի լայն հնարավորություններ ստացավ, որը կարևոր Է 
վտքրաթիվ համայնքի պահպանման և հոգսերով ապրելու համար: 

2007թ. վւետրվարին, Հովվապետական իր առաջին այցե]ությունը 
Հնդկաստան կատարեց նաև Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Դարեգին Բ-
ը. որին հաջորդեց երկրորդ այցելությունը 2008թ. նոյեմբերին: Այս 
հանգամանքը վւաստամ Է, որ հնդկահայությունը, Ս. Նագարեթի մայր 
եկեղեցին, ինչպես նաև ճեմարանը գտնվում են Հայոց Հայրապետի 
ամենօրյա հոգատարության և օրհնության ներքո: 

Ս. Նացաբեթը նաև Հայոց Մարդասիրական ճեմարանի հիմնական 
հովանավորն ու աջակիցն Է: 

Հանապազօրյա աղոթքով ու ժրաջան աշխատանքով ամեն ինչ 
պետք Է արվի, որպեսզի Նազւսրեթի զանգերի ղողանջը երբեք չդադարի 
հայորդիներին աստծո տուն աղոթքի հրավիրել՝ ի փառս 
Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ե ի պատիվ հայ 
ժողովրդի: 

F A T H E R K H O R E N H O V H A N N I S Y A N 

( A C P A ) 

T H E C H U R C H O F H O L Y N A Z A R E T H : A S I L E N T W I T N E S S T O T H E 

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

The author of the article wants to reflect on the story of the formation of the 

Armenian community in Kolkata and the first Christian church of the city. The 

Armenian Holy Church of Nazareth. The chronological order begins from the later 

half of the 17lh centun and continues lo this date. 
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T h e Armenian Holy Church o f N a z a r e l h and ils bene fac tor s have contributed 

pr ice less ly in the surv iva l and preservat ion o f the A r m e n i a n s in India. E v e n today T h e 

Armenian H o l y Church o f N a z a r e t h cont inues its m i s s i o n o f look ing after the smal l 

community and k e e p i n g them in g o o d s tead in the idea l s o f the B i b l e and Mother S e e 

o f Holy Etchmiadz in . 
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ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՂԱՎՆԻ 

(ՍԻ) 
ՉԺՀ-ԻՐԱՆ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ 

Չինաստանի միջակային համագործակցությանն Իրանի հետ 
սկիգր է ստեւ 1980-ւսկանների կեսերին, ավելի կոնկրետ' 1985թ. 
հունիսին. գիտատեխնիկական համագործակցության շուրջ 
պայմանագրի ստորագրմամր1. որի գաղտնի՝ միջուկային 
համագործակցության մասով Պեկինը պարտավորվում էր օժանդակել 
1984թ. Սպահանում հիմնված Իրանի գլխավոր հետազոտական 
գործարանի կառուցման աշխատանքներին և Իրանին 
սուրկրիտիկական միջուկային երկու ռեակտոր տրամադրել2: 1989թ. 
սեպտեմբերին ՉԺՀ-ի և ԻԻՀ-ի միջև ստորագրվեց սաամի ՛խաղաղ 
օգտագործման ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ 
պայմանագիր՜1: 

1980-90-ականներին Իրանի և ՉԺՀ-ի միջուկային 
համագործակցության խորացմանը նպաստեց ԱՄՆ-ի ուժգին ճնշման 
տակ Իրանում միջուկային գործարանի կառուցման շուրջ մի շարք 
պայմանագրերից Թեհրանի գլխավոր մատակարարների՝ 
Արգենտինայի, Հնդկաստանի և այլ երկրների հրաժարումը, ինչպես նաև 
ԽՄՀՄ-ի փլուզումն ու Սառը պատերազմի ավարտը, երբ ԱՄՆ-ն իր 
գլոբալ ռազմավարության առանցք դարձրեց ԱՄՆ-ին հակազդելու 
ունակ ուժի կենտրոնների՝ «պոտենցիալ թշնամիների» ձևավորման 
կանխարգելումը4: Նման ուժի կենտրոններ էին դիտվում իսլամական ու 
սինական երկրները, որոնց թվում՝ ԻԻՀ-ը և ՉԺՀ-ը 5 , որոնք արդեն իսկ 
1991թ. հուլիսին Իրանում արտահայտվեցին ԱՄՆ-ի համաշխարհային 
տիրապետության ա կարգերի հաստատման դեմ6՝ պայմանագիր 
ստորագրելով Իրանի միջուկային ռեակտորի տեխնիկական 
վերազինման նպատակով չինացի վարձագետների տրամադրման ու 
Սպահանի միջուկային գործարանի համար (20-30 մվտ հզորությամբ) 
հետազոտական ռեակտոր վաճառելու վերաբերյալ7: 
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Փաստենք, որ նախքան 1991р.. Պեկինր հերքում էր համաձայնագրի 
առկայաթյունր. սակայն 1991թ. նոյեմբերին ՉԺՀ-ի 
աբտգործնախարարր պաշտոնապես րնդունեց 1989թ. և 1991թ. Իրանի ե 
ՉԺՀ-ի միջե միջակային պայմանագրերի կնքման ւիւսստր: Չինական 
կայմր հաւաստեց, որ առաջարկ վայ 20 մւ|տ հցորությամբ 
հետազոտական ռեակտորը չափազանց փոքր է տարածման ւ]տանզ 
նհրկայացնեւա առումով և Իրանին տրամադրված միավորներր 
նախատեսված են Ատոմային էներգիայի Միջազգային 
Գործակալության՛ ԱԼ՜ՄԳ (IAbA) հսկողության տակ խաղաղ 
նպատակներով օգտագործման համար*: 

1991թ. աշնանր Չ Ժ Հ նախագահ Ցան Շանկունի Պակիստան և 
Իրան կատարած այցերը գնահատվեցին միջազգային 
զարգացումներում, հատկապես գրանցում ԱՄՆ-ի առաջատար դերի 
ստանձնման նկատմամբ Իրանի, ՉԺՀ-ի ե Պակիստանի 
քաղաքականությունների վերանայման հնարավորություն, որոնց միջե 
համագործակցությունն ու հարաբերությունների բնգլայնումր պետք է 
հանգեցներ տարածաշրջանային անվտանգության նոր համակարգի 
ստեղծմանը: Արդեն իսկ 1992թ. սեպտեմբերին ԻԻՀ նախագահ 
Ռաֆսանջանի՝ Չ Ժ Հ կատարած այցի ընթացքում երկու կողմերի միջև 
միջուկային ոլորտում համագործակցության շուրջ պայմանագիր 
ստորագրվեց՛': 

1992թ. փետրվարի և 1993թ. նոյեմբերի ոչ պաշտոնական 
ստուգայցերից հետո ԱԷՄԳ-ի պաշտոնյաները հայտարարեցին, որ 
Իրանի միջուկային գործունեությունը հետապնդում է խաղաղ 
նպատակներ1": Մինչդեռ ԱՄՆ-ը' «համոզված լինելով» միջուկային 
զենքի ստեղծման Իրանի գաղտնի մտադրության մեջ, ճնշում 
գործադրեց ՉԺՀ-ի վրա, որն էլ 1992թ. հոկտեմբերին պաշտոնապես 
հրաժարվեց Իրանի հետ գործարքից՝ բացատրելով այն տեխնիկական 
պատճււտնեյափ Աակայն դրանով վաքրամասշտաբ միջուկային 
հետազոտությունների և տեխնոլոգիաների նախագծերի ուղղությամբ 
չին-իբւսնական համագործակցությունը չդադարեց, որի մասին են 
վկայում կողմերի միջև 1993-95թթ. միջուկային ոլորտում ստորագրված 
մի շարք պայմանագրերը11: 

Այնուհանդերձ, 1996թ. մայիսին ԱՄՆ-ի շարունակվող ճնշման տակ 
ՉԺՀ-ը ստիպված եղավ հրաժարվել միջուկային տեխնոլոգիաների 
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տրամադրման կամ երաշխավորված միջուկային ծրագրերի 
սատարամից'2: J 997р. հոկտեմբերին Պեկինր Վւսշինգտոնին 
հավաստիացրեց համագործակցության երկու պորտով 
սահմանափակվերււ և Իրանի միջուկային ծրագրերին ցուցաբերվող 
հետագա աջակցությունից հրաժարվե]ա մասին՛': ] 998թ. ԿՀՎ-ր 
Կոնգրեսին ներկայացվող իր զեկույցում հաստատեց, որ 1997թ. ՉԺ՜Հ-ը 
գադաբեցրե] 1; ԻԻՀ-ի հետ միջուկային _ ոլորտում 
եամագործակցությունբ'4: 

Սակայն չին-իրւսնական միջուկային համագործակցության 
վերսկսմանը նպաստեց 2001թ. սեպտեմբերի 11-ի միջադեպը15: 2002թ. 
ապրիլին ՉԺ՜Հ-ի նախագահ Ձիան Ձեմինի թեհրանյան այցի ընթացքում 
վերականգնվեց 1999թ. ԱՄՆ-ի ճնշման տակ Թեհրանի և Պեկինի միջե 
միջակային ոլորտում սառեցված համագործակցությունը՛*՝ հակառակ 
վերջիններիս կալմից «զանգվածային ոչնչացման զենքի 
արտադրության ոլորտում համագործակցության փաստի» 
հերքումներին ՚ ' : 

Չին-իրանական միջուկային համագործակցության խորացմանը 
նպաստեցին նաե Աֆդանստանի հակաահաբեկչական գործողության և 
իրաքյան ներխուժման արդյունքում ՄԱ-ում ու Կենտրոնական 
Ասիայում արևմտյան ռազմահանգրվանների տեղակայումն ու 
ամերիկյան ուժերով իրենց երկրների «շրջապատումը»'*, միջուկային 
տարածման խնդրի հետ կապված ԱՄՆ-ի միակողմանի կամ երկակի 
ստանդարտների քաղաքականությունը'՝', Հնդկաստանի ու 
Պակիստանի' դե-ֆակտո միջուկային տերություններ դառնալու 
ւիաստը, ինչպես նաե ԱՍՆ-ի կալմից Սիջին և Մերձավոր Արևելքի (ՄԱ) 
երկրների «ժողովրդավարացման» մտադրությունները: Իրանն իր 
անվտանգության հիմնական երաշխիք դիտելով սեփական «միջուկային 
զենքի ստեղծումը», հայացքը կրկին ուղղեց դեպի Պեկին: Անշուշտ, 
Իրանում իրաքյան կամ աֆղանական իրադարձությունների կրկնության 
ու ՄԱ-ի ալջ նավթն ԱՄՆ-ի հսկողության տակ հայտնվելու հեռանկարը 
չէր բխում նաև Պեկինի շահերից2": 

Եվ երբ 2004թ. ԱՄՆ-ը, Թեհրանին մեղադրելով Չտարածման 
Պայմանագրի պայմաններին հետամուտ չլինելու մեջ, Իրանի գործը՝ 
«դոսյեն», առաջարկեց հանձնել ՄԱԿ-ի ԱԽ-ի քննարկմանը, ՉԺ՜Հ-ը 
կասեցրեց այդ գործրնթացը' պաշտպանելով ճգնաժամն ԱԷՄԳ~ի 
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շրջանակներում և հրկիասության միջոցով խաղ աղ կարգավորելու շուրջ 
ԵՄ-ի գրաված դիրքորոշումբ21: Պեկինը ուլջանեց նաե ուրանի 
հարստացման ժամանակավոր դադարեցման վերաբերյաւ ԱԷՄԳ-ի 
հավանությամբ Ֆրանսիայի, Սեծ Բրիտանիայի ե Գերմանիայի՛ 
«եվրաեռյակի» հետ (նոյեմբերին) Իրանի համւսձայնագրի 
ստորագրման վւաստր' իր պատրաստակամությաՍն արտահայտե)ով 
ԱԷՄԳ-ի շրջանակներում խնդրի կարգավորման ուղղությամբ 
կառուցողական դեր ստանձնեւու հարցում22: 

2006թ. հունվարի կեսին «եվրաեռյակր» միացավ Իրանի գործը 
ՍԱԿ-ի ԱԽ ֊ ի քննարկմանը հանձնե|ա նպատակով Ռուսաստանի ե 
ՉԺՀ-ի աջակցության ձեռք բերման ուղղությամբ ԱՄՆ-ի 
դիվանագիտական ջանքեբին2': Պեկինը, ընդունելով հանդերձ Իրանի 
միջուկային ծրագրի դադարեցման նպատակով որոշ միջոցարումնեբի 
կ]ւրառման անհրաժեշտությունը, բացառեց ՄԱԿ-ի Աս-ի 
շրջանակներում հիմնախնդբի քննարկման հնաբավուտւթյունը, որի 
դեպքում հացիվ թե պաշտպաներ ԻրաԼի դեմ որևէ պատժամիջոցի 
կիրառմանը24: Իսկ երբ 2006թ. փետրվարին ԱԷՄԳ-ի կառավարիչների 
խորհուրդը քվեարկեց Իրանի գործը ՍԱԿ-ի ԱԽ-ին հանձնելու օգտին, 
Պեկինը միացավ ԱԷՍԴ-ի խորհրդի մարտի 6-ի հանդիպման ընթացքում 
Թեհրանի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման խնդիրը ՄԱԿ-ի 
ԱԽ-ին չհանձնելու կամ խնդրի քննարկումը հետաձգելու ուղղությամբ 
Մոսկվայի դիվանագիտական ջանքերին25: 

Այնուհանդերձ, 2006թ. հուլիսին ՄԱԿ-ի ԱԽ-ին ի վերջո հաջողվեց 
ՉԺՀ-ից, Ռուսաստանից և Ֆրանսիայից կորզել 1696-րդ բանաձևի 
ընդունման հավանությունը, որով նախատեսվում էր նախքան օգոստոսի 
31-ը, Իրանի ուրանի հարստացման գործունեությունը չդագարեցնելա 
դեպքում, վերջինիս նկատմամբ ՄԱԿ-ի Խարտիայի 41-րդ հոդվածով 
նախատեսվող պատժամիջոցներ կիրառել26: Հաշվի առնելով այն 
փաստը, որ Իրանը չէր պատրաստվում ենթարկվել ՄԱԿ-ի ԱԽ-ի 
պահանջներին, Պեկինն ու Մոսկվան պատժամիջոցների պարտագրման 
շուրջ օգոստոսի 31-ին հաջորդած ԱԽ-ի քննարկումների ընթացքում 
վարձեցին դրանք նվազագույնի հասցնել, հատկապես 
պատժամիջոցների կիրառումն Իրանում ՉԺՀ-ի և Ռուսաստանի 
տնտեսական շահերին վտանգ ներկայացնելու դեպքում: ՉԺՀ-ը կիսում 
էր Ռուսաստանի և Եվրոպայի կարծիքն առ այն, որ Իրանի նկատմամբ 
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ճնշամնեբր կարող են վերջինիս սսւիպե| հրաժարվել Չտարածման 
Պայմանագրից կամ ԱՄՆ-ի կողմից միակողմանի ռազմական 
գործողաթյու նների հանգեցնեի7: 

Պեկինամ քաջ գիտակցում են. ռր Իրանի նկատմամբ միջազգային 
ճնշումր լայն իմաստով պայմանավորված է ոչ թե Թեհրանի միջակային 
ծրագրերի կամ ւոարածաշրջա նային ահաբեկչական խմբերի 
հովանավորման. այ| ԱՄՆ ֊ ի ե նրա որոշ դաշնակիցների, հատկապես 
Իսրայեփ համար անհանդուրժելի իրանական քաղաքական 
վարչախմբի բնույթով2*: Իր հերթին Թեհրանի քաղաքական ե 
տնտեսական գլխավոր գործընկերը, մասնավորապես «եվրւսհռյակր» 
հաճախ միջւսնկյսդ դիրքորոշում է գրավում վերոնշյալ երկրների և 
ԱՍՆ-ի միջև2": 

Չինացի որոշ վեր|ռւծաբաններ գտնում են, որ Վաշինգտոնն 
անկողմնակայ չէ միջուկային տարածման խնդիրների հարցում, երբ 
Իսրայեփն թույլ է տալիս միջուկային զենք ունենալ, մինչդեռ ՄԱ-ի մյուս 
երկրների կողմից միջուկային զենքի արտադրությունը խստորեն 
արգելում է: Կամ, երբ ԱՄՆ-ը 2005թ. հուլիսին Քաղաքացիական 
միջուկային Էներգիայի համագործակցության վերաբերյալ 
պայմանագիր է կնքում Չտարածման Պայմանագիրը չստորագրող կողմ 
համարվող Հնդկաստանի հետ, մինչդեռ Չտարածման Պայմանագիրը 
ստորագրա] կայ մ համարվող Իրանին արգելում Է օգտվել միջուկային 
տեխնելոգիաների խաղաղ օգտագործման իրավունքից30: 

Գլոբալ տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում դինամիկ աճ 
արձանագրող Չ Ժ Հ տնտեսությունը շահագրգռված Է ինչպես Իրանից 
ածխաջրածնային պաշարների ներկրման, այնպես Էլ նրա տարանցիկ 
հնարավորությունների օգտագործման (որոնք կարող են ծառայել ոչ 
միայն իբրև տարածաշրջանի տնտեսության զարգացման գրավական, 
այլ ԱՍՆ-ի միակողմանիությանը հակազդող գործոն) և Իրանը չինական 
ապրանքների արտահանման շուկա դարձնելու մեջ31: 

Այս առումով ուշագրավ Է 2000թ. Հնդկաստանի, Իրանի և 
Ռուսաստանի միջև «Հյուսիս-Հարավ» միջազգային տրանսպորտային 
միջանցքը, որի կենսունակությունն ապահովող գործոն կարող Էր 
դառնալ նախագծին ՉԺՀ-ի մասնակցությունը32: Վերջինիս համալիր 
օգտագործումբ կարող Էր մեծացնել ԵՄ-ի կախից Եվբոպա-Կովկաս-
Ասիա «ՏՐԱՍԵԿԱ» միջազգային տրանսպորտ ային միջանցքի 
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արդյունավետությունը: Վերոնշյաւ միջանցքների հատման կետն Իրանն 

է. որի տրանսպորտային հնարավորությունները՝ երկաթուղային և 

ավաոմայրուդային ցանցր. Շ ա ն հ ա յ ի Համագործակցության 

Կազմակերպության ( Շ Հ Կ ) երկրների մեծ մասիս ե]ք է ապահոփոմ 

Իրանի և Պարսից ծոցի մյուս երկրների նավթային հիմնական 

տերմինա|ների նկատմամբ՛ 1 : Պեկինր մտադիր էր նաե մասնակցե| 

իրանական «Նեկկւս ն ա խ ա գ ծ ի ն » . որււվ նախատեսվող նավթամադր 

պետք է Թեհրւսնր կապեր Կասպից ծովին և մեծ քանակությամբ 

դւսգախական նավթ արտամղեր Չ Ժ Հ 3 4 : 

Թ ե Իրանի միջակային գործունեության ուղղվածությանը, ե թե 

նրա տնտեսական, ռ ա զ մ ա ք ա ղ ա ք ա կ ա ն դերը ՄԱ-ում ե նրա 

սահմաններից դուրս պայմանավորված է ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի, blT-ի և 

ՉԺ՜Հ-ի միջե աոկա ոագմավարական մրցակցությամբ, հատկապես այդ 

Երկրների կոդմից Իրանի նավթագագային պ ա լ ա ր ն ե ր ի յուրացման 

գործում ձեոք բերվոդ գերակայությամբ: Այդ մրցապայքարում հաղթող 

դուրս գալու ե գերակայության հասնելու նպատակով Պեկինն անշու;ւո 

կաջակցի Թեհրանին: 

A G H A V N I H A R U T Y U N Y A N 
( I O S ) 

ON T H E N U C L E A R C O O P E R A T I O N B E T W E E N CHINA-IRAN 

Sino-Iranian nuclear cooperation dates back to the mid-1980s (in 1985), when 
Iran and China signed a major bilateral agreement on scientific and technical 
cooperation, that included a secret side agreement on nuclear cooperation. Evidence 
of nuclear cooperation between China and Iran began to emerge soon thereafter, with 
the delivery of a small calutron in 1987 and the training of Iranian nuclear technicians 
in China as of 1989 under a secret nuclear cooperation agreement assisted in the 
construction of Iran's primary research facility, located at Isfahan, and also agreed to 
supply Iran with subcritical nuclear reactors - all under International Atomic Energy 
Agency (IAEA) safeguards. 

Chinese nuclear assistance to Iran accelerated in 1991. after the USSR collapse 
and when Iran's major nuclear suppliers of that time «ere preparing to cancel a series 
of contracts to build nuclear facilities in Iran as a result of intense U.S. pressure. Since 
the mid-1990s. China has suspended its pending nuclear deals with Iran. In the late 
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I990's the Li.S. objected to China's assistance in the construction of Iranian uranium 
enrichment and conversion facilities. 

Since mid-2002, the central issue has been not the extent of the material 
assistance that China have provided to the Iranian nuclear program in the past but the 
political support that Beijing has extended, or might provide, to Tehran in the face of 
growing pressure primarily by the U.S. and its European allies. On September 2004. 
like EU countries. China called for a peaceful resolution, rather than a military one. to 
resolve the Iran nuclear issue within the IAEA's framework through dialogue. China 
is opposed to referring the issue to the UN Security Council. China joined Russia on 
February 2006 in diplomatic efforts to ease a crisis over Iran's nuclear work before a 
U.N. atomic meeting and avert any sanctions. 

Chinese officials have made explicit their opposition to Iran's acquiring nuclear 
weapons and have reportedly called upon Tehran to honor its treaty commitments and 
to cooperate fully with the IAEA. At the same time, they have strongly endorsed 
Tehran's position that, as an NPT signatory՛- Iran is entitled to access to nuclear 
technology and to nudear energy for peaceful purposes. To the energy incentives, 
China's leaders fundamentally believe that conflicts should be resolved through a 
political and consultative manner, considering the legitimate interests of all eoncemed 
parties. Although Tehran is an energy source that Beijing cannot refuse and the 
protection of China's energy relationship with Iran is of vital importance, China must 
balance this relationship with its relations with the United States, its !arger economic 
partner. 
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Ե Ր Կ Ր Ո Ր Դ Ճ Գ Ն Ա Ժ Ա Մ Ի Ը Ն Թ Ա Ց Ք Ո Ւ Մ 

1973/74թթ. նավթային ճգնաժամը ստիպեց ճապոնիսւյին 

վերանայել իր դիրքորոշումը Մերձավոր Արեեւքի (ՄԱ) երկրների 

նկատմամբ ե քայւեր ձեռնարկել դրանց հետագա խորացման համար: 

Այդ ուղղությամբ ճապոնիայի վարած ճկան և կշռադատված 

քաղաքականության շնորհիվ նրան հաջողվեց ճգնաժամի ընթացքում 

հարթեցնե) իր հարաբերությունները նավթարդյունաբերող արաբական 

երկրների հեւո և պահպանել իր բարիդրացիական հարաբերություններն 

ԱՄՆ-ի հետ՛: 

Սակայն 1979թ. Իրանի իսլամական հեղափոխությունից հետո 

տարածաշրջանում իրավիճակը կտրուկ փոխվեց: Դ ա 

պայմանավորված էր առաջին հերթին իրանա-ամերիկյան 

հարաբերությունների վատթարացմամբ, որն առաջին հերթին ագդեց 

Իրանի նավթային քաղաքականության վրա: Իրանի նավթից մեծ 

կախում ունեին ԱՄՆ-ի դաշնակից պետությունները, այդ թվում՛ 

ճապոնիան: էներգետիկ խնդիրների կարգավորման ե 

տարածաշրջանում ստեղծված լարվածության թուլացման նպատակով 

էլ 1979թ. հուլիսին հրավիրվեց Տոկիոյի գագաթնաժողովը2 : Սկզբնական 

շրջանում ճապոնիայի քաղաքականությունը՛ ի դեմս վարդապետ 

Մասայոսի Օհիրոյի, ավելի հակված էր Միացյալ Նահանգների 

նկատմամբ դաշնակցական պարտքի կատարման ուղղությանը, որը 

վառ արտահայտվեց վելտնշյալ գագաթնաժողովի ժամանակ՝ 

Եգիպտոսին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու 

պատրւսստակամության վերաբերյալ հայտարարությամբ- Դրանով իսկ 

ճապոնիան իր դեմ տրամադրեց մի շարք արաբական պետությունների, 

ինչպես նաե Իրանին, որոնք չէին ընդունում Անվար Մադաթի 

վարչակազմը: Հետագայում ճւսպոնիան սատարեց նաե ՄԱ-ում ԱՄՆ-ի 

124 



կազմից զինված ուժեր տեդակայե|ա նախաձեռնությանը՛*. սակաւս դեմ 

արտահայտվեց Սպիտակ ւոաՍ կողմից նավթարդւանահանոդ երկրների 

նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառմանը՛. Խնդիրն այն էր. որ Իրսւնր 

ե Իրւսքր Նավթ Արդյունահանող երկրների Կազմակերպության 

(ՆԱԵԿւ 1979թ. հունիսի 26-27-ի գագաթնաժոդովի ժամանակ 

հայտայւարե| էին նավթի գների բարձրացման (1 բւսրեյի դիմաց 23.5 

ԱՄՆ ւրդար) վերաբերյաւ: Մինչդեռ «Սագոդ արևի» երկիրը, սեփական 

բնական պալարների բացակայության և դրանց ձեռքբերման 

նպատակով ֆինանսական միջոցների առջև չընկրկելու պայմաններում, 

շահագրգռված էր Իրանի հետ իր հարաբերությունների պահպանման և 

անխավւան նավթառաքման հարցում5: 

•ճապոնիայի մերձավորսւրևելյան քաղաքականության խիստ 

կախվածությունը Վաշինգտոնի դիրքորոշումից նպաստեց Իրանի ե 

ճապոնիայի միջե հարաբերությունների լարվածությանը. որն 

արտահայտվեց ճապոնիայից Իրան ներկրվող ապրանքների քանակի 

եռակի նվազեցմամբ": Տարածաշրջանում իրավիճակն ավելի 

վատթարացավ Կարտերի դոկտրինայի ընդունման և Իրանի դեմ ՍՄՆ-ի 

պատժամիջոցների կիրառման հարցում իր դաշնակիցների միանալուն 

ուդդված Վաշինգտոնի կոչերի արւլ|ունքում7: 

Այսպիսով, ստեղծված լարված քաղաքական ե տնտեսական 

իրավիճակում ճապոնիան կանգնեց լուրջ երկընտրանքի առջև' կա՛մ 

պետք է խզեր իր հարաբերություններն Իրանի հետ՝ ելնելով Միացյալ 

Նահանգների հետ իր դաշնակցային հարաբերություններից, կա՛մ պետք 

է ուղիներ փնտրեր' ստեղծված իրադրությունում իր շահերի 

պաշտպանության նպատակով: 

ճ ա պ ո ն ի ա ն Իրանի դեմ պատժամիջոցներին միանալուն ուղղված 

ամերիկյան կողմի հորդորներն ա ն պ ա տ ա ս խ ա ն էր թողնում՝ 

հապաղելով պարզորոշ իր դիրքորոշումն արտահայտել իրանա-

ամերիկյան հարաբերությունների շուրջ: Տոկիոյի հմուտ խուսավարումը 

տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակից օգտվելու նպատակով 

ժամանակի շահում էր հետապնդում, որն անշուշտ իր աոաջին պտուղը 

տվեց: Ամերիկյան դեսպանատան աշխատակիցներին պ ա տ ա ն դ 

վեյւցներււ պատճառով ԱՄՆ-ի կախից Իրանի նավթի գնումից 

հրաժարումր" նպաստեց Իրանում նավթի ավելցուկի առաջացմանը, որն 

է] վերջինս վարձեց իրացնեյ ազատ շուկայի միջոցով: ճ ա պ ո ն ի ա ն ձեռք 

125 



բերեց վաճառքի հանված նավթի կեսր ավելի քան 3 մլն տոննա նավթ I 

բարե|ի դիմաց վճարերւվ 40 Ш Л » դոյ ար: Դեռ ավեւին, ձեռք բերված 

նավթի զգալի մասր' 27.7 հազար տոննա. Տոկիոն' ճապոնական "Շե] ] " 

բաժնետիրական ընկերության միջնորդությամբ, որր միջազգային 

նավթային քարաելի մի մասն էր կազմում, վերավաճառեց 

այւեմտաեվյտպական երկրների՛': ճապոնիայի քայւերր բնականաբար 

չէին կարող դրական արձագանք գտնե| ԱՄՆ-ի կոդմից: Խնդրի 

քննարկման նպատակով 1979թ. դեկտեմբերի 15-ին ճապոնիայում 

ԱՄՆ-ի դեսպան Մայքւ Մենսֆիւդր հանդիպում ունեցավ վարչապետ Մ. 

Օհիրոյի հետ: Իրանա-ամերի1լւան հակասությունների առնչությամբ 

Վաշինգտոնը ճապոնական կառավարության նախագահի անունից 

երաշխավորվեց այսուհետ նմանատիպ գործարքներից ձեռնպահ 

մնալու ուղղությամբ1": Ի հեճուկս ԱՄՆ-ին տրված երաշխիքների՝ 

Տոկ1տն այնուամենայնիվ շարունակում էր խասավարել Իրանի 

նկատմամբ ԱՄՆ-ի կողմից կիրառվող պատժամիջոցներին միանալուց: 

ճապոնական կառավարության խուսավարման քաղաքականության 

արդյունքում ճապոնական տասներկու նավթային 

կազմակերպություններին 1980թ. հունվարին հաջողվեց համաձայնագիր 

կնքել Իրանի Ազգային նավթային կոորպորացիայի հետ: 

Համաձայնագրով նախատեսվում էր ճ ա պ ո ն ի ա ներկրեյ 500 հազար 

բարել նավթ" , որի դիմաց ճապոնական կողմը պարտավորվում էր 

գնված նավթը չվաճառել Իրանի նկատմամբ թշնամաբար 

տրամադրված հինգ պետությունների՛ ԱՄՆ-ին, Հարավաֆրիկյան 

Հանրապետությանը, Իսրայելին, Եգիպտոսին և Ֆիլիպիններին: Ավելին, 

ճապոնիայի իշխող վերնախավը պատրաստակամություն էր հայտնում 

շարունակեյ Բենդեր-Խոմեյնու նավթահամալիրի1 2 կառուցումը: Տոկիոն 

իր որոշումը հիմնավորում էր այնքանով, որքանով շինարարական 

աշխատանքները սկսվել էին նախքան Իրանում ամերիկացի 

աշխատակիցների պատանդ վերցնելը ե իրանա-ամերիկյան 

հարաբերությունների վատթարացումը: Աշխատանքների շարունակման 

ուղղությամբ 1980թ. խորհրդարանում հայտարարությամբ հանդես էր 

եկել անգամ ճ ա պ ո ն ի ա յ ի վարչապետ Մ. Օհիրան1 3 : 

Բոլոր դեպքերում, իրանական հարցի շուրջ ԱՄՆ-ի 

քաղաքականության ոսլեծրից ճ ա պ ո ն ի ա յ ի շեդվե]տ վարձերը 

հանգեցրեցին ճապոնա-ամերիկյւսն հարաբերությունների սրմանր: Դեռ 
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ավեփս. ճապոնիայի «ինքնուրույն» գործե]ակերպը մերձավորւսրևելյան 

տարածաշրջանում Կարտերի վարչակազմր՝ ի դեմս Մ. Մենսֆիլդի. 

որակեց որպես դաշնակցային պարաբի ուրացում: Վսւշինգտոնր 

ճապոնիային պահանջեց միանւս] Իրանի դեմ կիրառւ|ոդ տնտեսական 

պատժամիջոցներին և հրաժարվե| իրանական նւսվթի գնումից: Տեղի 

տսղով Վւսշինգսանի կիրառած ճնշումներին' ճապոնական 

կառավարությունը 1980р. ապրիւի 14-ին որոշում ընդունեց հետագայում 

նավթ]) ներկրումն Իրանից չ ա վ ե լ ց ն ե լ ո ւ . այսինքն՝ 1979թ. մակարդակը 

պահպանե]ու ե այդ երկրին նոր փոխառու թյուն ների տրամադրամից 

խուսափելու ուդդությամր: ճ ա պ ո ն ի ա յ ի դիրքորոշման փովտխությունը 

՛էր կարոդ անպատասխան մնայ Իրանի կոդմից, որր 1980թ. ապրիլի 

երկրորդ կեսին 2,5 դուարով բարձրացրեց ճապոնիա արտահանվող 

նավթի գինր. ինչը 9 դոլարով թանկ էր Սաուդյան Արաբիայից 

արտահանվոդ նավթի գնից: ճ ա պ ո ն ա կ ա ն տասներկու ե եվրոպական 

երկու նավթարդւունահանոդ կազմակերպություններ հրաժարվեցին նոր 

սահմանված գնով իրանական նավթի գնումից1 4 : Ապրիլի 21-ին Իրանը 

որոշեց ամբողջովին ընդհատել նավթի արտահանումը ճ ա պ ո ն ի ա 1 5 : 

Նման իրավիճակում խուսավարման քաղաքականության 

շարունակումն անհեթեթ գնահատվեց ճապոնական կառավարության 

կողմից, ուստի 1981թ. մայիսի 18-ին Բրյոաելում՝ Եվրոպայի 

Տնտեսական Միության (ԵՏՄ) արտաքին գործերի նախարարների 

խորհրդակցության ժամանակ, Տոկիոն ես միացավ հակաիրանական 

տնտեսական պատժամիջոցին: Ավելին, մայիսի 23-ին Տոկիոն որոշում 

ընդունեց հուլիսի 2-ից, առանց արտաքին առևտրի և 

արղւանաբերության նախարարության հատուկ թույլտվության, արգելք 

դնել Իրան արտահանվող տարանցիկ բեռների"՝ վրա՝ այդպիսով 

վերջնականապես խզելով առևտրատնտեսական հարաբերությունները 

Թեհրանի հետ1 7 : 

Առաջին հայացքից շատ տարօրինակ է թվում, որ ճ ա պ ո ն ի ա ն 

այդչափ հեշտությամբ հրաժարվեց իրանական նավթից, որն 

ապահովում էր իր նավթային կարիքների 17%-ը15, ինչն անշուշտ մեծ 

ցուցանիշ է: Խնդիրն այն է, որ Տոկիոյի կառավարությունը դեռևս 

1973/74թթ. նավթային առաջին ճգնաժամից հետո մշակել էր էներգետիկ 

քաղաքականություն1" հետևյալ ուղղություններով՛ էներգետիկ 

աղբյուրների տարորոշում, նավթային պահուստարանների ստեղծում և 
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նավթառաքման այւընտրանքային աղբյուրների ապւսհովում1": 

ճապոնիայի կաոավարությու(i|i 1966-1974pp. ընթացքում ստեղծեց 45 

ճապոնական նավթարդյունաբերող կազմակերպություններ. որոնք 

իրենց հետացոաւսկան աշխւստանքներր ծավսդեցին Աֆրիկայում 

Օ/իգերիա. Զաիր. Սաղագասկար). Հյուսիսային Ամերիկայում 

(Ա||ւսսկւս. Կանադա. Աեքսիկա ՜"). Հարաւ|ային Ամերիկայում (Պերա. 

Հոնդուրաս ե Կուումբիւս). Հւսրավ-Արեելյան Ասիայում (հատկապես՛ 

Ինդոնեզիայում2 1), Չինաստանում" և ԽՍՀՍ՚-ում 2 ՝ : Հաշվի ւսռներւվ 

Իրանի տնտեսության կախվածության հւսնգամանքր նավթի 

արտահանումից, պաշտոնական Տոկիոն կ ա ր ճ ա տ և պայմանագրեր 

կնքեց մի շարք նավթարդյունաբերող պետությունների՝ Վենեսուեյայի, 

Ինտւնեգիայի, Քուվեյթի և Կատարի հետ: Պայմանագիր կնքվեց նաե 

Սաոսլյան Այւաբիայի հետ՝ վերջինիցս ներկրվող նավթի քանակն 

ավելացնելու նպատակով 2 4 : 

Փաստորեն, մեյւձավորարևելւան նավթից կախվածության 

թ ո ւ լ ա ց մ ա ն ն պ ա տ ա կ ո վ էներգետիկ աղբյուրների տարորււշման 

քաղաքականությանն ուղղված քայլերը Տոկիոյին հնարավորություն 

ընձեռեցին խուսափել նավթային երկրորդ ճգնաժամի աղետալի 

վնասներից: 

Տ ո կ ի ո յ ի է ն ե ր գ ե տ ի կ ք ա ղ ա ք ա կ ա ն ո ւ թ յ ա ն երկրռյպ կարևորագույն 

ուղղությունը նավթային պահաստնեյւի ստեղծումն էր, որի վերաբերյսդ 

1975թ. ընդունված օրենքի համաձայն 2 ՝ հնարավոր տնտեսական 

ճգնաժամերից խուսավւելա համար ճապոնիան տարեկան 10 օրվա 

նավթային պաշար պետք է կուտակեր2'՝: 1980թ. դրությամբ ճապոնիան 

արդեն ուներ 105 օրվա նավթային պաշար2 7 , որից յոթնօրյա պաշարը 

պատկանում էր կառավարական նավթային կազմակերպություններին: 

Եվ հենց նավթային պաշարների պահեստավորման 

քաղաքականության շնորհիվ էր, որ իրանական նավթի ընդհատումը 

չազդեց ճապոնիայի տնտեսության վրա: 

է ն ե ր գ ե տ ի կ ք ա ղ ա ք ա կ ա ն ո ւ թ յ ա ն երյայպ ուղղությանը ն ա վ թ ի ց 

կախվածությունը թուլացնող վառելիքի ւսյլրնտրանքային միջոցների 

զարգացումն էր2": Վեյանշյայ ւււղղության զայւգացման ջատագովն էր 

ճապոնիայի արտաքին առևտյփ ե արդյունաբերության 

վտխնախարար՝ Նաոխիրո Ամայը, որի կարծիքով օգտագործվող 

նավթի ծավալներր ք ա ր ա ծ ո ւ ի ա ւ ք 9 և ա տ ո մ ա յ ի ն է ն ե ր գ ի ա յ ո վ 
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փ ռ խ ա ] փ ն ե | ա դ ե պ ք ո ւ մ տ ա ր ե կ ա ն I ? մ |ն տ ո ն ն ա յ ո վ կ կ ր ճ ա տ վ ե ր 

օ գ տ ա գ ո ր ծ վ ո ղ ն ա վ թ ի ք ա ն ա կ ր յ օ : 

Ա յ ս պ ի ս ո վ . ճ ա պ ո ն ի ա ն , Ишрւ)յւ սւռեյով 1 9 7 3 ' 7 4 թ թ . ճ գ ն ա ժ ա մ ի դ ա ռ ը 

վ տ ր ձ ր . կ ա յ ա ղ ա ց ա վ 1 ւ ա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ք ա ղ ե ր ձ ե ո ն ա ր կ ե յ ' Ի ր ա ն ի ց 

ն ե ր կ ր վ ո ղ ն ա վ թ ի ծ ա վ ա յ ն ե ր ի կ ր ճ ա տ մ ա ն կ ա մ ր ն դ հ ա տ մ ւ ս ն հ ե տ ե ա ն ք ո ւ ] 

երկյւի տ ն տ ե ս ո ւ թ յ ա ն դ հ ա ր ո ւ ց ո ղ մ ե ծ վ ն ա ս ն ե ր ի ց իւուսափեյու և խ ո շ ո ր 

ց ն ց ո ւ մ ն ե ր ի ց ց ե ր ծ պ ա հ ե ր ս ո ւ ղ ղ ո ւ թ յ ա մ բ : 

V E V A H A R L ' T Y U N Y A N 

( I O S ) 

J A P A N E S E - I R A N I A N R E L A T I O N S D U R I N G T H E S E C O N D O I L C R I S I S 

After the first "oil shock" . Japan increased its involvement in the world politics. 

This was largely prompted by T o k y o ' s vigorous attempts to diversify its energy fuel 

trade partners and lo gain a hold over the Middle and Near K a s t which have primary 

importance for Japan as importers o f minerals. 

But after the Islamic Revolution in Iran, relations between U S A and Iran were 

deteriorated. These events sharply changed the situation in the Middle East . The U S A 

imposed political, economical and military sanctions against Iran and claimed its 

allies to jo in them. 

Under these circumstances. Japan stood between alternative: either Japan had to 

keep its relations with U S A . or found way s to protect its economical interests in Iran 

as Japanese economy depended on oil export, especially. 17 % o f which was exported 

from Iran. 

That ' s why Japanese ruling circles didn't hesitate to express its own official 

position on American-Iranian relations try ing to gain time and make use o f this 

situation. Due to Japanese flexible policy. Tokyo joined Iranian sanctions only in 

1981. 

It should be mentioned that Iranian embargo didn't have great influence on 

Japanese economy due to Japanese energy program, which Tokyo adopted after the 

first "oil shock" . This energy program consists o f the following directions: safely oil 

support, making oil reserves and developing alternative sources. 

Eventually. J a p a n , due to the efforts which have been based on previous 

experiences of 1973-1974 fuel and energy՛ crisis, could do some steps for the 

avoidance o f economical shock in their country. 
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ԾԱՆՈ Թ Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ի Ն Ն Ե Ր 

Սյս մասիս մաԱրւսմասԱ տես Հարությունյան Ե., ճապոնիայի 
քաղաքականությունը մերձավորարեհլյան որոշ երկրների նկատմամբ 1973p 
նավթային ճգնաժամի ընթացքում. Մերձավոր Արևելք. հոդվածների ժողովածու. V. 
Եր.. 200K, էջ 87: 
О Токийском совещании «Семерки». ТАСС. БПИ N 139. 19.07.1979, с 13. 
Հովհաննիսյան Ն . <. . Իրան, Այաթո|լւսհ Խոմեյնիի դարաշրջանը. Եր., 2004. է ; 51 
ԱՍՆ LTU-Ü հայտարարեց իր "կենսական շահերի" տարածաշրջան ե կայունության 
հաստատելու նպատակով ՆԱՏ(1-ի շրջանակներում շարժական հարվածային 
ուժեր տեդակայեց: Օդային հարվածի գլխավոր նպատակը լինելու էր 77 ոեակտիվ 
կործանիչ "F-14" տիպի ինքնաթիռների և " Ֆ ե ն ի ք ս " (Fcnix) տեսակի հրթիոների 
ոչնչացումը, որոնք Միացյւպ Նահանգները վաճառել էին Իրանին դեոես շահի 
գահակալության տարիներին: Ավելին, Սպիտակ տանը, ելճելով Միացյւպ 
Նահանգների "անվտանգության նկատառումներից", Սաուդյան Արաբիայի, 
Օմանի, Հյուսիսային Եմենի, Սոմալիի, Քենիայի, Իսրայելի ու Եգիպտոսի համար 
ոագմական օգնության ծրագրեր էր նախատեսում: Այս մասին տե՛ս Հարությունյան 
U. U., ԱՄՆ-ի վարած քաղաքականությունը Լիբանանի երկրորդ քաղաքացիական 
պատերազմի ե ճգնաժամի ընթացքում (1975-1991թթ.), Եր.. 2008, էջ 96; Бькжен Л.. 
С Ш А изучает варианты новой роли в Персидском заливе, ТАСС. БПИ N 136, 
16.07.1979, с. 40. 11վելին, վաշինգտոնը հայտարարել էր, որ ամերիկյան 
նավատորմը հարկ եղած ժամանակ կշրջափակի Հորմոպի նեղուցը, որի միջոցով 
Իրանի նավթն արտահանվում էր այլ երկրներ: Այս մասին տե ս Журнал «Тайм» о 
конфликте между С Ш А и Ираном. ТАСС. БПИ N 234, 3.12.1979, с. 10. 
ճապոնիայի նավթային պահանջարկի 99%-ն ապահովվում է առաքման միջոցով, 
որի անխափան իրականացման համար վերջինս դիմեց «պաշարների 
դիվանագիտություն» քաղաքականութիւնը, որը երկարաժամկետ նավթային 
պաշարների անխափան առաքման նպատակ էր հետապնդում: Այս մասին տես 
Стрельцов Ю. Л., Азиатские аспекты государственной политики Японии в сфере 
энергоснабжения, Глобальные вызовы-японский ответ, М., 2008, с. 204. 
Рождественская Л. С., Внешнеполитические связи Исламской республики Иран с 
развитыми капиталистическими странами, Иран: История и современнность, СБ. 
Статей, М., 1983, с. 174. 

Հատկանշական է այն փաստը, որ սկզբնական շրջանում ԱՍՆ-ի դաշնակիցների 
մեծ մասը չեզոք դիրք էին զբաղեցնում հ չէին ցանկանում միանալ 
պատժամիջոցներին: Դաշնակիցների նմանօրինակ մոտեցման վերաբերյալ Ջ. 
Կարտերի օգնականներից մեկն ասել էր, որ նախագահը հիասթափված է, բայց 
զարմացած չէ այն բանից, որ ԱՄՆ-ի դաշնակիցները չեն ցանկանում միանալ 
Իրանի դեմ իրականացվող պատժամիջոցներին: Դաշնակիցների նմանօրինակ 
դիրքորոշումը պայմանավորված էր նրանով, որ արաբական աշխարհի 
պահպանողական որոշ իշխանություններ, չնայած նրան, որ չէին ընդունում Իրանի 
կողմից ԱՍՆ-ի նկատմամբ իրականացվող գործողությունները (հատկապես՛ 
ամերիկյան դեսպանատան աշխատակիցների պատանդ վերցնելը), սակայն լռում 
էին այդ մասին՝ վախենւպով վատթարացնել իրենց հարաբերություններն Իրանի 



հետ, իսկ մյուս պետություններն էլ (մասնավորապես՝ Եգիպտոսը, Սաուդլան 

Արարիան, Քուվեյթը) մտավախություն ունեին, որ Միացյւսւ Նահանգների 

գործողությունները խրախուսելու դեպքում, վերջիններս իրենց նավերը կուդարկեն 

Պարսից ծոց, ինչն ավելի կսրի հակաւսմերիկյան տրամադրություններն իրենց 

երկրի ներսում և կնպաստի իսլամական հեղափոխության տարածմանը: Այս 

մասին տե ս Cleveland William Լ., A History of The Modem Middle East. Boulder: 

Wcslviciv Press, 1994, p. 115; Журнал «Тайм» о конфликте между С Ш А и Ираном. 

ТАСС. БПИ N 234. 3.12.1979, с. 9. 

X. Մինչ այդ ԱՄՆ Իրանից գնում էր 1 օրում 900 հագար բարեւ նավթ, որը կազմում էր 

ԱՄՆ աոաքվոդ նավթի 9%-ը: Այս մասին տե՛ս Հովհաննիսյան Ն . Հ , նշվ. աշխ., էջ 

49: 

9. Դ ա ճապոնիայի պատմության ընթացքում առաջին դեպքն էր, երբ ճապոնական 

կազմակերպությանը միջնորդ էր հանդիսանում նավթ վաճառելու հարցում: Այս 

մասին տե՛ս Богатуров А. Д., Японская дипломатия в Борьве за источники 

энергетического сырья (1970-1980гг.). М., 1988, с. 124. 

10. Նույն տեղում, էջ 125: 

11. Рождестненская Д. С., նշվ. աշխ., էջ 182: 

12. Ն ա խ ք ա ն Իրանի Իսլամական հեղափոխությունը, վերոնշյալ նավթահամալիրն 

անվանվում էին Բենդեր-Շապուրեյի: 

13. Богатуров А. Д., նշվ. աշխ., էջ 126: 

14. Ընդհանուր աոմամբ այս կազմակերպություններն իրար հետ միասին 1 օրվա 

ընթացքում գնում էին 750-800 հագար բարել նավթ: Այս մասին տե՛ս 

Рождественская Д. С. , նշվ. աշխ., էջ 178: 

15. Богатуров А. Д., նշվ. աշխ., էջ 127: 

16. Վերոնշյալ որոշումը չէր տարածվում դեղորայքների ե մթերքների վրա: 

17. Богатуров А. Д., նշվ. աշխ., Էջ128: 

18. Ульяничев С. С., Энергетика Японии: экономические проЕлемы развития, М.. 1981, 

с. 110; Богатуров А. Д., նշվ. աշխ., էջ 122: Տարբեր տվյալներ գոյություն ունեն 

1979թ. դրությամբ Իրանից Տոկիո առաքվող նավթի քանակի վերաբերյալ, որոնք 

տատանվում են 11-17%-ի սահմաններում: 

19. Ульяничев С. С., նշվ. աշխ., էշ 110: 

20. Նույն տեղամ, էջ 103: 

21. Նախատեսվում էր Մեքսիկայից ճ ա պ ո ն ի ա ներկրել 20.000-30.000 բարել 1 օրում, 

որի դիմաց ճապոնիան պարտավորվել էր 1 մլրդ 285 մլն ԱՄՆ դոլարի վարկ 

տրամադրել Մեքսիկային: Այս մասին տե՛ս Кучко В., Энергетические проблемы 

Японии, ТАСС. БПИ N 129, 05.07.1979, с. 31. 

22. ճապոնիան Ինդոնհզիայից 1978թ. ներկրել էր իր նավթային պահանջարկի 12%-ը. 

որի դիմաց տրամադրել էր վերջինիս 160 մլն ԱՄՆ դոլարի վարկ՝ ճապոնական 

կազմակերպությունների կողմից նավթի հետազոտական աշխատանքների 

իրականացման համար: Այս մասին տե՛ս Кучко В., Энергетические проблемы 

Японии, ТАСС. БПИ N 129. 05.07.1979. с. 32. 

23. Տոկիոն դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատեց Պեկինի հետ միայն 

այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ 1970-ականների սկզբին սկսեց մերձենալ Չինաստանի 

հետ: Տոկիոյի և Պեկինի պաշտոնական հարւսբերաթյունների սկիզբ հանդիսացավ 
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|97Хр օգոստոսի 12-իՍ կնքած խաղաղության և բարեկամության պայմանագիրը. 

Այս մասին uıbu Алиев 1' I J J - А . . Внешняя политика Японии и 70-х- начале ХП-х 

годом. М. . 1986. с. 237 

24 Кучко В . . "Энергетические проблемы Японии, Т А С С . БПИ N 129. 05 .07 .1979, с. 31. 

25. Ըստ lujn պայմանագրի՛ Սաուդյւսն Արաբխսյից ճապոնիւս պետք է առաքվեր մեկ 

օրում 600 հագար բւսրե| նավթի փոխարեն 1 մ|ն 400 հագար բարել նավթ: Այս 

մասին տես Богатуров А. Л. , նշվ. աշխ., t ? 12Վ Ульяничев С՝. С՝ . նշվ. աշխ.. Էջ 114 

26. -hüll" 3 V t, i <Ո Л- < ii 4 t U Iİ-A.İ-İ ЛЧг>. 27.12.1975. (Օրենը 

նավթային պահուստի ապահովման վերաբերյալ, 27.12.1975) : Այս մասին տե՛ս 

http://www.law.c-Qov.ı;o.io/cı;i-bin/idxscarch.cgi 

27. Այսօր Տոկիոն իր վերգետնյա ն ստորգետնյա պահեստներում ունի մոտ 600 մլն 

բարել նավթ, որը համարժեք Է 172 օր սպառմանը: Այս քաղաքականությունն 

ուղղված Էր թուլացնելու կախվածությունը համաշխարհային նավթային շուկայի 

գնային տատանումներից: Այս մասին տե՛ս Носова И. А. , 'Энергетическая 

дипломатия Японии, Ежегодник, Япония 2004-2005 , М. , 2005 , с. 88. 

28. Ըստ որոշ աղբյուրների՝ 1980թ. ղրաթյամբ ճ ա պ ո ն ի ա ն ուներ 95 օրվա նավթային 

պաշար: Այս մասին տե՛ս Богатуров А . Д . , նշվ. աշխ. . Էջ 129: 

29. К у ч к о В. , Энергетические проблемы Японии, Т А С С . Б П И N 129. 05 .07 .1979, с. 34. 

30. Ք ա ր ա ծ ո ւ խ ը ճապոնիւս Էր առաքվում մեծամասամբ ԱՄՆ-ից՝ համաձայն 

վերջինիս հետ 1969թ. կ ն ք ա ծ պայմանագրի: Ըստ այդ պ ա յ մ ա ն ա գ ր ի ՝ ԱՄՆ 

պարտավորվում Էր 13 տարվա ընթացքում Ավստրափայից ճապոնիւս ներմուծել 85 

մլն. տոնն քարածուխ: Ակսած 1980թ.-ից՝ ճ ա պ ո ն ի ա ն քարածուխ Էր առաքում նաև 

Չ ի ն ա ս տ ա ն ի ց ՝ վերջինիս տրամադրե|ով 200 մցն ԱՍՆ դոլարի փոխառություն՛ 

Շանսի և Հեբհ յի քարաճխի հանքավայրերում հետազոտական աշխատանքներ 

իրլսկանւսցնե|ու նպատակով: Այս մասին տե՛ս Ульяничев С. С. , նշվ. աշխ., Էջ 116; 

Богатуров А . Д . , նշվ. աշխ. . Էջ 172: 

3 1 . 1979թ. ճապոնական կառավարությունը 12 մլրդ դոլար Էր հատկացրել ատոմային 

Էներգիայի զարգացման նպատակով: Հ ա տ կ ա ն շ ա կ ա ն Է այն փաստը, որ 

1978/79թթ. դրությամբ էւրկրամ արդեն գործում Էին 19 ատոմաէլեկտրակայաններ 

(ԱԷԿ), որոնց ընդհանուր հզորությունը 12,6 մլն կ վ տ էր: Տոկիոն պլանավորում էր 

մինչև 1985թ. ավելացնել Ա է կ - ն հ ր ի ք ա ն ա կ ը 5,4%-ով: Այս մասին տե՛ս Ульяничев 

С . С. , նշվ. աշխ., էջ 111; Западная печать ов энергетическом кризисе, Т А С С . Б П И N 

160. 17.08.1979, с. 16. 
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Հ Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Յ Ա Ն Վ Ա Ր Դ Ա Ն 

(ՍԻ) 

Թ Ո Ւ Ր Ք Ի Ա Յ Ո Ւ Մ Ա Լ Ե Վ Ի Ն Ե Ր Ի Խ Ն Դ Ր Ի Շ Ո Ւ Ր Ջ 

Թուրքիան, ինչպես Մերձավոր Արևելքի գրեթե բուոր երկրներր, անի 

թե էթնիկ և թե կրոնական խ ա յ տ ա բ ղ ե տ բնակչության, որը պահպանե) 

է իր կյտնական և էթնիկ առանձնահատկությունները հատկապես ոչ մեծ 

քաղաքներում և գյուղական վայրերում: Թուրքիայի բնակչությունը 

կազմում է մոտ 71 մլն., որի 80%-ր թուրքեր են, մոտ 19%-ը' քրդեր: 

Երկրռւմ բնակվում են նաև արաբներ, հայեր, հույներ, րսգեր, վրացիներ, 

բուրւարներ, հրեաներ': Կրոնական մեծամասնություն են կազմում 

իսլամի սաննի ճյուղի հետևորդները: Նրանցից հետո թվաքանակով 

երկրորդ մեծ կրոնական համայնքը Թուրքիայում ալևիներն են, ովքեր 

կազմում են բնակչության մոտ 15-20 տոկոսը՝ մոտ 12-15 միլիոն մարդ, 

ըստ "Minority Rights Group International" միջազգային 

կազմակերպության 2004թ. հրապարակած զեկույցի, իսկ Ամերիկայի 

պետղեպարտամենտի 2006թ. հրապարակած տվյալների համաձայն՝ 

ալևիների թիվր Թուրքիայում հասնում է մինչև 20 միլիոնի: Ալևիական 

համայնքը մեծամասնորեն կազմված է թուրքերից, իսկ մոտ մեկ 

հինգերորդը կազմում են քրդերր2 : 

Սկսած 1925թ. Մուստաֆա Քեմսղի հրամանով փակվեցին ալևիական 

բոլոր միաբանությունները, դադարեց նրանց գործունեությունը: Այս 

իրավիճակը տևեց մինչև 1990-ական թթ., երբ ալևիներր՝ որպես առանձին 

կյտնական համայնք, սկսեցին քիչ թե շատ ակտիվորեն հանդես գալ 

նախագահ Թուրգութ Օզալի կողմից իրականացվող բարեվտխամների 

քաղաքականության արդյունքում, ինչին հետագայում նպաստեց նաև 

Թուրքիայի Եվյաինտեգրմւսն ճանապարհը բռնելա գործընթացը: 

Համեմատաբար ազատության տրվեց մամուլին, ւսլևի մտավորականներր 

ե համայնքի ղեկավարները սկսեցին զբաղվել ալևիների ինքնության 

պարզաբանմանր և ծագմանը վերաբերվող խնդիրներով, ավանդույթները. 
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պատմությանը լուսաբանելով: 1990-1995 pp. ընթացքում սդևիների մասին 

մի շարք գրքեր տպագրվեցին, չնայած պետք է նշե], որ այս 

հրատարակված աշխատությունների մի մասր հիմնականում առա? էին 

քաշում պետությանը հարմար աեսակետներ. Ամբողջ երկրի տարածքով 

մեկ բացվեցին սղեիական միություններ, վարձեր արվեցին ստեղծե| 

հասարակական գործունեություն ծավսղող կագմակերպությաններ ե 

միություններ, որոցից են՝ «Ալեի-Բեքթաշիների ֆեդերացիան», «Ախի-

Բեքթաշիների կրթության ե մշակույթի վաքֆր» . « Ջ ե մ վաքֆը» , « Ղ ա ր ի բ 

Դեդե Դերգահը» , « Հ ա ջ ի Բեքթաշ Վե|ի մշակութային միությունը». «Փիր 

Սոււթան Աբդա| մշակութային միությանը», «Շահքուլու Սալթան 

Դերգահը» ե այլն 1 : Սակայն, աոկա ճնշումների պատճառով այս 

կագմակերպություններր առ այսօր այդպես է] չկարողացան ակտիվ 

գործունեություն ծավալել: 

Ըստ մեր՝ ալևիական տեղեկատվական աղբյուրներում տեղ գ տ ա ծ 

հրապարակումների և մամուլում տ պ ա գ ր վ ա ծ նյութերի կ ա տ ա ր ա ծ 

ուսումնասիրության՛ սկսած 1990-ական թվականների վերջերից 

ալևիներն արդեն ունեն հստակ ձևավորված պահանջներ, որոնք կարելի 

է ձևակերպել հետևյալ կերպ. 

• Իրավահավասարությունը, այսինքն՝ հարգեյով ալևիների 

կյտնական պատկանելությունր՝ նրանց ճանաչել որպես Թուրքիայի 

Հանրապետության լիիրավ ք ա ղ ա ք ա ց ի ն ե ր ' վերջ դնելով նրանց 

նկատմամբ մերժողական վերաբերմունքին: Ազգային և կրոնական 

վաքրամասնությունների նկատմամբ այսպիսի վերաբերմունքն 

ամրագրվել է 1923թ. կնքված Լոգանի պայմանագրով, ըստ որի 

Թուրքիան, բացի թուրք ազգից, չի ճանաչում իր տարածքում 

բնակվող որևէ այլ ազգային տարր, իսկ որպես կրոնական 

փոքրամասնություն՛ ճանաչում է միայն հայերին, հույներին և 

հրեաներին 4 : 

• Դպրոցներում կրոնի պարտադիր դասերը դարձնել րնտրությամբ 

կամ դասերի ժամանակ ուսուցանել ալևիականություն, ք ա ն ի որ 

դասավանդվում է միայն սուննիգմ և այդ դասերի ընթացքում շ ա տ 

հ ա ճ ա խ աշակերտներին ստիպում են նամազ անել, ինչը 

հիմնականում անընդունելի է ալևիների համար: Հ ա յ տ ն ի են 

դեպքեր, երբ նամազ չանելու համար դպրոցականները ենթարկվել 

են ծեծի 5 : 
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• Լկեին երի ü առնե) կրոնի հարցերով նախարարության 

հովանավորության տակ. հոգսդ նաե նրանց խնդիրներր. քանի որ 

հիմնականում այս նախարարության գործունեություն]] 

նպւստակաաղղված է Թուրքիայում սուննիզմի տարածմանը և 

ամրապնդմանր բնակչության շրջանում: 

• Ա|ևիական աղոթատեդիներր. որոնք սդևիներն անվանում են 

ջեմհվիներ. ճանաչել որպես օրինական հոգևոր 

հաստատություններ, որտեւլ նրանք կկարողանան կատարե] իրենց 

ծեսերր. և վերցնել դրանք պետական խնամակսդության տակ, քանի 

որ ա]ևիներր ես. Թուրքիայի մյուս բոյոր քադաքացիների նման, 

պետությանր վճարում են հարկեր, որոնք, սակայն, նպաստում են 

մզկիթներ կառուցելուն և սուննիզմի տարածմանը: 

• ճ ա ն ա չ ե յ ա|ևիական մխոթյուններբ և կազմակերպությունները: Այս 

պահանջի իրագործումն ալևիներին հարկավոր է հատկապես երկրի 

քաղաքական կյանքում իրենց մասնակցությունն ունենալու համար: 

• Թանգարանի վերածել Ավազում գտնվող «Մադրմաք» հյուրանոցր: 

Վերջին կետին անհրաժեշտ ենք համարում անդրադառնալ 

հանգամանորեն, քանի որ Ավազում 1978թ. ե 1993թ., և Ստամբուլում 

1995թ. տեղի ունեցած արյունափ իրադարձաթյուններր խորը հետք 

թողեցին սդևիների շրջանում և խորացրեցին նրանց և պետության միջև 

անջրպետը' ալևիների համար պարզ դարձնելով, որ իրենք թուրքական 

իշխանությունների համար դիտվում են որպես «օտար տարր» երկրի 

ներսում: 

1978թ. սեպտեմբերի 4-ին սկսած ալևի-սուննիական բախումների 

համար սկիզբ Ւ. հանդիսացեյ Ավազի Չուքուրթարլա կոչ վալ 

թաղամասում տեղի ունեցած մի պայթյուն: Այդ պայթյունը սուննիները 

վերագրում են ալևիներին, և այդ մասին հայտարարելով, մեքենաներով 

շրջում քաղաքում: Տեղի են ունենում արյունալի բախումներ ալևիների և 

սուննիների միջև: Իբրև թե դեպքերը հետաքննելու և մեղավորներին 

բացահայտելու նպատակով՛ Թուրքիայի իրավապահ մարմինների 

կողմից կատարվում են բազմաթիվ բնակարանների անտեղի 

խուզարկություններ: Սակայն, իրական մեդավորներր մնում են 

անպատիժ՛': 
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Չ ն ա յ ա ծ սպԱիների ե սաննիների միջև ըսրված 

հարաբերություններին րորջ բախումներ, այնուամենայնիվ. մինչև 1990-

ական թվակւսններր տեղի չեն ունենում: 

1993р. հուլիսին Փիր Սու|թան Ա.բդսղին նվիրված 

տոնակատարության շրջանակներում նույնանուն միությունը Սվւսզի 

«Մադրմաք» կոչվող հյուրանոցում կազմակերպում I. մշակութային 

փւսոաաոն. որին բռնությամբ միջամտում 1. ցուցարար 

աջակողմյանների մի մեծ խումբ՛ հարձակվելու] և տապալերոյ Փիր 

Սայթան Աբդալի արձւսնր: Սվազի քւսդաքապետր. ով իսլամիստակւսն 

ուղղվածության՝ Բսւրօրորաթյուն կուսակցության անդամ էր. երււյթ Ւ 

ունենում իբրև թե կրքերր հաՍդարտեցներո նպատակով, փոխարենր 

ավելի է քաջսդերամ ցուցարարներին, ովքեր շրջավւակամ են 

հյուրանոցր ե հրկիցում: Հրդեհը պատճառ է հանդիսանամ եըեսանյոթ 

մարդու մահվան : 

1993թ. Սվազի դեպքերին հաջորդում են Ստամբալի Գազիի 

թաղամասում տեղի ունեցած իրադարձությունները, երբ 1995թ. մարտի 

12-ին անհայտ զինված անձը մեքենայից կրակ է բացում հինգ 

թեյարանների վրա՜ սպանելով մեկ և վիրավորելով բազմաթիվ 

մարդկանց: Գազիի թաղամասի բնակիչները դուրս են գալիս փողոց, 

շարժվում դեպի ոստիկանական տեղամաս, կառուցում բարիկադներ և 

սկսում քարեր նետել ոստիկանների վյաւ՝ համոզված լինելով, որ 

ոստիկանությունր ներգրավված է ահաբեկչության մեջ: Սի քանի օր 

տևած խռովությունների րնթացքում ոստիկանությունն ամբոխր ցրելու 

ընդունված միջոցները կիրառելու վտխարեն պարբերաբար կրակում է 

ցուցարարների վրա, որի արդյունքում սպանվում է տասնհինգ մարդ: 

Վերջին տասնամյակների րնթացքում թուրքական 

իշխանությունների վարած քաղաքականությունը ալևիների նկատմամբ 

և հատկապես վերոնշյսդ բախումներր էլ ավելի արմատականացրեցին 

ալևիների պայքարն իրենց իրավունքների համար, և ահա երկարատև 

լարված ւաոթյունից հետո 2008թ. նոյեմբերի 10-ին Անկարայում, 

Թուրքիայի պատմության նորագույն շրջանում աոաջին անգամ, 

սդևիներր կազմակերպեցին մի հւսնրահավաք. որին մասնակցում էր 

երկրռւմ բնակվող սդևիական համայնքի մոտ հիսուն հազար 

ներկայացուցիչ, ովքեր հանրահավաքի միջոցով իրենց պահանջները 

իշխանություններին ներկայացնե|ու նպատակով մայրաքաղաք էին 
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(J i и մանկ երկրի տարբեր շրջաններից՛ Հանրահավաքր պաշտոնապես 

կազմակերպված I ր «Աւևի-բեքթւսշիների ֆեդերացիայի» կողմից ՝՛ 

Հանրահավաք]) մասնակիցները ներկայացրեցին իրենց վերոնշյալ 

խնւ]իրներր հիմնականում շեշտսւղրե|ով երկրամ ա|եիական համայնքի 

գոյության և նրա ներկայացուցիչների իրավունքները ճսւնաչե|ու 

պահանջները: Հատկանշական к. որ մասնակիցներր անընդհատ 

բղավում էիս «Թուրքիան աշխարհիկ Է. աշխարհիկ է) կմնա» խոսքերր": 

Անհրաժեշտ I. նշե], որ այս հանրահւսվաքր ոչ բոլոր աւեիների 

կողմից րնւրււնվեց խանդավառությամբ: Օրինակ՝ ալևիական 

հասարակական կազմակերպություններից մեկի «Ջեմ Վաքֆ»-ի 

ղեկավար Իզզեթթին Դողանր այս առիթով հայտարարեց. «Մենք չենք 

աջակցում այն ալևիներին, ովքեր կազմակերպել են հանրահավաքը. 

քանի որ նրանք փորձում են ալևիականությունր ներկայացնել որպես 

իսլամից առանձին դավանանք: Նրանք չեն ընդունում Ալլահին, 

Մարգարեին և Դուրանը որպես իրենց Աստված. Մարգարե և Գիրք» 1 " : 

Ալևիների անցկացրած հանրահւսվաքր թուրքական իշխանական 

օղակներում ևս արժանացավ տարաբնույթ վերաբերմունքի: 

Պետնախւսրար Ասփդ Ցագըջըօղլուն մասնավորապես նշեց. «Ալևիների 

պահանջը, այն Է՝ դադարեցնել կրոնի հարցերով նախարարության 

գործունեությանը, ծայրահեղության Է » " : Իսկ կրթության նախարարը 

ոդջունևց ալևիների քննադատությանր դպրոցական դասագրքերում 

ալևիակւսնաթյան մասին տեղեկություններ զետեղելու վերաբերյալ 1 2 : 

Վարչապետի նախկին խորհրդական. Թուրքիայում իշխող 

Արդարություն և զարգացում կուսակցության ներկայացուցիչ՝ П-եհա 

Չամուրօղլուն ասաց, թե հանրահավաքը կազմակերպված Էր ոչ թե 

ալևիների պահանջներր ներկայացնելու, այլ ԱԶԿ-ական (Արդարություն 

և զարգացում կուսակցություն) կառավարության հեղինակությանը 

հաըվածելու նպատակով 1 3 : Իսկ ավելի ուշ նա ավելացրեց, թե առաջին 

գործր հավանաբար կլինի ալևիական աղոթատեղիները 

օրինականացնելը, սակայն այդ հանգամանքի հետ կապված կան որոշ 

հակասություններ սահմանադրության հետ և ամեն դեպքում դրանք 

դժվար կլինեն րոծել 1 4 : 

Ալեի համայնքի առջև ծառացած խնդիրներր բազմաթիվ են և դրանց 

վաղ թե ուշ պետք Է թուրքական իշխանությունների կողմից որևէ կերպ 

|ուծամ տրվի, քանի որ հնարւսվոր չէ անընդհատ անտեսել բնակչության 
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գրեթե քսւսն սակոսր կազմող մոտ տասնհինգ միւիոն քաղաքացիների 

սրսհանջներր սյնդեւով. թե նրանք բոյորր սաննիներ են և հեռու պահե] 

նրանց երկյփ քաղաքական, հասարակական կյանքից՛՝ 

Ուստի. անկւսիւ այն հանգամանքից. թե ինչպես րն)րււնւ|1ւց 

ա|եիների բազմահազարանոց հանրահւսվաքր Ա£>Կ-ական 

կառափսրութւան կողմից, մի բան հստւսկ I. ւպեինհրր վերջապես ւրորս 

եկան «ստվերի» տա կից ե բացահայտ կերպով Սեյւկայաց]ւևցիՍ իրենց 

պահանջները: 

Սակաւն, եթե անգամ սաղր տեղից շարժվի ե կառավսդտւթյաՍր 

սկսի իրագործե| բարեփոիւումներ կապված աւեիների պահանջների 

հետ. գոյություն անի ես մեկ կարևոր խանգարող հանգամանք, 

ւպևիսւկան համայնքում գոյություն անեն բավականին լուրջ 

տարաձայնություններ: Դրանք պատճառ են հանդիսանում, որպեսզի 

սդևիներր միմյանց մեղադրեն ԱԶԿ-ւսկան ւինեւու և իշխանությունների 

հետ համագործակցեի! մեջ, ինչր խանգսդաւմ է ւպևիներին ավելի 

արդյունավետ կերպով պայքարել իրենց առջև դրված նպատակների 

իրագործման համար: ԼԼյս պարագայում ավելի հրատապ է դառնում 

միջհամսւյնքային խնդիրների լուծումր: 

VARDAN HARUTYUNYAN 
(IOS) 

ON THE PROBLEM OF ALEVIS IN TURKEY 

Alevis organized demonstration for the first time during the modem history of 
Turkey in Ankara in November 2008. They demanded from the state to recognize 
alevis as a religious group, quit obligatory classes of Islam in the schools and also 
teach Alevism, quit the activity of the Ministry of Religion, recognize jemevis as a 
place of alevi rituals, allow activity of alevi unions and organizations, make a museum 
the hotel "Madimak" in Sivas. 

Many people died during clashes between alevis and sunnis in 1978, 1993 and 
1995 in Sivas and Istanbul. These events worsened relations between them and the 
state does not do anything to change the situation. 

The demands announced during the demonstration made positive and negative 
reactions among the politicians. 
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I 

Հ Ո Վ Ս Ե Փ Յ Ա Ն 1.ԵՎՈՆ 

№ Հ Ի ) 

ՌՈՒՄ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ Ռ Ա Զ Մ Ա Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն 

Հ Ա Ս Ա Գ Ո Ր Ծ Ա Կ Ց Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Զ Ա Ր Գ Ա Ց Մ Ա Ն ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 

Չսայած. որ ռազմատեխնիկական բնագավառում Թուրքիայի 

համագործակցության շրջանակը հիմնականում եդեւ են ԱՄՆ ու Ն Ա Տ Օ -

ի անդամ երկրները, ինչպես նաև Իսրայելը, վերջին տարիներին 

նկատվում են ռազմատեխնիկական ու ռազմական արդյունաբերության 

պորտում երկկողմ համագործակցության րնդլայնման միտումներ: Ռաս-

թուրքական առևտրատնտեսական ու քաղաքական 

հարաբեյաւթյանների զարգացմանը զուգընթաց ակտիվացել է նաև 

ռազմատեխնիկական ուոյոոում համագործակցությունը: Թուրքական 

ռազմական շրջանակները վերջին շրջանում հետաքրքրություն են 

դրսևորում ռազմաարղյունաբերության ոլորտում համագործակցության, 

ռուսական նորագույն ռազմական տեխնոլոգիաների ա 

սպառազինության նկատմամբ: Դ ա բխում է նաև վեյւջին շրջանում 

Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մեջ «ռուսական 

ուղղության» ակտիվացման տրամաբանությունից: Կարելի է ասեյ, 

Ռուսաստանը Թ՜ուրքիայի համար դիտվում է «այլընտրանքային 

գործընկեր» կամ դաշնակից' աշխարհաքադաքական զարգացումներին 

համապատասխան վարձելով հավասւպսսկշռել Արևմուտքի և ավելի 

շուտ ԱՄՆ-ի հետ իր հարաբերությունները: 

Թուրքիայի համար Ռուսաստանի հետ ռազմատեխնիկական 

համագոյւծակցությունր, կարելի է ասե), եղել է յուրահատուկ 

հաղթաթուղթ, որն օգտագործվե] է ԱՄՆ-ին կամ էլ Ն Ա Տ Օ - ի անդամ 

երկրներին թոտքական քաղաքականության այլընտրանքային 

տարբերակներն ի ցույց դնելու նպատակով ե գտնվել է պարզ 

շահարկման տիրույթում: Ֆրանսիայի խորհրդարանում Հայոց 

ցեղասպանությունը հերքհլու համար պատիժ սահմանող օյփնագծի ի 

հայտ գալուն պես Թուրքիան հայտարարեց, որ որևէ քայլի դեպքում 
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կդադւսրեցնի այպ Երկրի հետ իր բոլոր ռազմատեխնիկական 

նախագծերը. 

Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից առաջինն էր. որ 

ՌոաաստաՍ]] հետ հաստատեց համագործակցություն 

ռազմատեխնիկական ոլորտում: Դեռևս 1990-ական թթ. սկզբներին 

Թուրքիան Ռուսաստանից գսե| I. շուրջ 110 մլն դոլար ընդհանուր 

արժողության սպառազինություն, այդ թվում 70 միավոր BTR-80 

հետևակի մարտական մեքենա, հարվածային-բազմսւֆունկցիոնալ Mi-8. 

Mi-17 ադդաթիռներ. թեթև սպառազինություն և այյն ' : 

Ներկայումս Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև 

ռազմատեխնիկական համագործակցությունն իրականացվում է 

ոազմաարդյունարերական բնագավառում ռազմատեխնիկական 

հարցերով համագործակցության միջկառավարական մի շարք 

համաձայնագրերի շրջանակներում: Այդ փաստաթղթերը կարգավորում 

են ռազմական արտադրանքի մշակման, արտագրման և 

մատակարարման հետ կապված երկկողմ շվաւմները: Դեռևս 1994թ. 

ապրիլին Ռուսաստանի ու Թուրքիայի միջև ստորագրվեց 

«Ռազմատեխնիկական nı ռազմական արդյունաբերության ոլորտում 

համագործակցության մասին» միջկառավարական համաձայնագիրը, 

որը վւաստորեն այդ երկրների միջև ռազմական ոլորտի առաջին 

պայմանագիրն էր: Չ ն ա յ ա ծ դրանով նախատեսվում էր իրականացնեւ 

թուրքական բանակի մի շարք զինատեսակների արդիականացում, 

սակայն այն գործնական ոլորտում լիարժեք չգործեց 2 : 

Ռազմատեխնիական համագործակցության զարգացման համար 

անհրաժեշտ իրավւսպայմանագրային բ ա զ ա յ ի հաստատման առումով 

կարևոր քայլ էր 2004թ. դեկտեմբերին Ռուսաստանի նախագահ Վ. 

Պուտինի Թուրքիա կ ա տ ա ր ա ծ առաջին պաշտոնական այցի 

ընթացքում 2 կարևոր փաստաթղթերի՛ «Ռազմատեխնիկական ոլորտում 

մտավոր սեփականության փախադարձ պահպանման» ու 

«Ռազմատեխնիկական ոլորտում գաղտնի տեղեկատվության 

վւախադարձ պահպանման» մասին միջկառավարական 

համաձայնագրերի ստորագրումը, որոնք կոչված էին ամրապնդե]ու 

ռազմատեխնիկական ոլորտում համատեդ արտադրության և 

մատակարարման համար իրավւսպայմանագրային հիմքր: 

Ռազմատեխնիկական համագործակցությունն ավելի կայուն և 
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երկարաժամկետ դարձնելու նպատակով 2001р. մայիսին ստեղծվեց 

Ռազմատեխնիկական հարցերով ռուս-թուրքական խաոր 

հանձնաժողով, իսկ 2002թ սեպտեմբերին Ь 2003р. նոյեմբերին 

հ ա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ա բ ա ր Անկարաւում և Մոսկվայամ անցկացվեցին 

հանձնաժոդովի նիստերը՛: 

2002թ. հունվարին Ռ Դ զինված աժերի (այսահետ Ш11՝) գւխավոր 

շտաբի պետ И Կվսւշինի Թուրքիա կ ա տ ա ր ա ծ այցի րնթացքում 

ստորագրվեցին « Ռ ա զ մ ա կ ա ն որւրտում համագործակցաթւան 

շրջանակւսյին փաստաթուղթ» ե « Զ ի ն վ ո ր ա կ ա ն անձնակազմի 

ուսուցման որւրսաւմ համագործակցության մասին» ոաս-թարքական 

պւսյմանագիրր: Նու յն թվականին Թուրքիայի ԶՕՒ գւխավոր շտաբի 

պետ Հուսեյն -Քիվյփքօղլուն փոխադսդւձ այց կ ա տ ա ր ե ց Մոսկվա4 : 

2006թ. հունիսին Թուրքիայի պ ա շ տ պ ա ն ա կ ա ն արդյունաբերության 

գործադիր կոմիտեի նիստում պ ա շ տ ո ն ա պ ե ս որոշվեց սկսեյ 

հակաօդային պաշտպանության (այսուհետ՝ Հ Օ Պ ) արդիականացման 

լւսյնածավւպ ծրագրի իրագործումը, ինչր ենթադրում է մեծ 

հեռահարության համալիրների ձեռքբերում 5 : Հայտամրցու յթին 

մասնակցում էին ամերիկյան (Patriot), ռուսական (С.-300ПМУ2 Фаворит) 

ե ւսմերիկա-իսրայեյական համատեղ արտադրության (Arrow-2) Հ Օ Պ 

համալիրները: Թուրքական աղբյուրների հ ա մ ա ձ ա յ ն որոշ առումներով 

նախապատվությունը տրվում է ռուսական համալիրներին, սակայն ալդ 

հարցում վերջնական մոտեցում չկա: Հարկ է նշել, որ մինչև հիմա 

թուրքական ԶՈՒ-ում մարտական հերթապահության մեջ չկան մեծ 

հեռահարության Հ Օ Պ հւսմայիրներ, իսկ օդային տ ա ր ա ծ ք ը հսկվում է 

փոքր և միջին հեռահարության զենիթւսհրթիռային համալիրներով՛1 : 

Զ ա ր գ ա ց ա ծ Հ Օ Պ ստեղծման ճանապարհին Թուրքիան կանգնած է 

երկու լուրջ բնտրության ա ռ ջ և ՝ կամ ամերիկյան, կամ էլ ռուսական 

համալիրների ձեռքբերման հարցում: Մի կողմից Ռուսաստանր 

ցանկանում է այդ նորագույն սպառազինության միջոցով ի ցույց դնեյ 

Անկարային իր վստահելի գործրնկեր լինեւա հնարավորությունները, 

մյուս կողմից էլ Թուրքիան, ռուսական տարբերակի բնտրության ու 

ռուսական կայ մի հետ բանակցությունների միջոցով ձգտում է թու]ացնե| 

իր կախվածությունն ԱՄՆ-ից կամ գոնե ցուցադրէ.] իր ա ն կ ա խ 

որոշումներ կայացնելու ընդունակությունը7 : 
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200fcp վերջին Il-ասաստանի պաշտպանության նախարար U. 

Սեյւդյակովի Թուրքիա կատարած այցի րնթացքում քննարկվեւ են 

երկկողմ ռազմական համագործակցության մի շարք հարցեր, այդ թփսմ 

նաե Թուրքիայում Հ Օ " ) համակարգերի ներդրման խնդիրները, ււրի 

ընթացքում 1)-ասւաւտան]) պաշտպանության նախարարը 

վերահաստատե] I հւսմւս|իրների վաճառքի ոասական առաջարկր": 

Ըստ թուրքական և ռուսական աղբյուրների բանակցություններ են 

րնթանամ Թուրքիային C-400 Հ Օ Պ համալիրների հնարավոր վաճառքի 

շուրջ, ինչր հաստւստե| 1. նաե «РосоБоронэкспорто-ի ներկայացուցիչը՛'1: 

Ավե|ի վադ. ռուսական լրատվամիջոցների տեղեկատվության 

համաձայն, Ստամբուլում 2009թ. ւսպրիւին անցկացված Ռազմական 

ւպւդյունսւբերության միջազգային ցուցահանդեսի ( ]DEF) ժամանակ 

Թուրքիային C-400 համալիրների հնարավոր վաճառքի հետ կապված 

հարցերը քննարկվե] են ռուսական ռազմական պատվիրակության 

ղեկավար՝ U. Աքսենովի ե Թուրքիայի Պաշտպանական 

արդյունաբերության քարտուղարության ղեկավար՝ Մ. Բ ա յ արի միջև11': 

2007թ. հունվարին Պաշտպանական արդյունաբերության 

քարտուդարությու նր ցամաքային ուժերի հրամանատարության 

սպառազինության ուժեղացման շրջանակներում 80 միավոր միջին 

հեռահարության հակատանկային հրթիռային համալիրների 

ձեռքբերման նպատակով մրցույթ հայտարարեց, որին մասնակցում էին 

ինչպես տեղական, այնպես էլ արտասահմանյան ընկերությունները: 

2008թ. ապրիլին Թուրքիայի Ռազմական արդյունաբերության 

գործադիր կոմիտեն հաստատեց Ռուսաստանից 80 հակատանկային 

հրթիռային համալիրներ ( A T B M s ) գնելու ծրագիրը, չնայած որ 

նախագծին մասնակցում էին ամերիկյան Rayteon Tow կոնսորցիումն ու 

իսրայելական Rafael Spike ռազմաարդյունաբերական 

րնկեբությունները, որոնց մերժումը կապված էր ավելի շատ այդ 

երկրների նկատմամբ քաղաքական ճնշում գործադրելու Թուրքիայի 

մայւտավարական քայլի հետ: Թուրք զինվորականները 

նախապատվություն]] տվեցին ռուսական «Рособоронэкспорт»-^ 
պատկանող « К о р н е т ֊ Э » համակարգին: Ըստ պայմանագրի՝ 

Ռուսաստան]] Թուրքիային է վաճառել 80 այդպիսի համակարգ ե 800 

հրթիռ11: 
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Թուրքիան պատրաստվում Լ Ռուսաստանից գնե| շուրջ 1 մ|րդ 

ւրւ|ար ընղհանուր արժողության 32 միափւր Mi-28 Havoc հարվածային 

ուղղաթիռ: Նման որոշում կայացվեց այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ի 

կողմից մերժվեց Թուրքիային Cobra ե Super Cobra ուղղաթիռներ 

վաճառելու դիմումը12: Դեոես 1997р. պաշտպանական 

արդյունաբերության գործադիր կոմիտեն հայտարարե] էր բւսնակի 

համար 145 ռագմական. հարվածային-հետախուզական ուղղաթիռների 

համատեղ արտադրության ե ձեռքբերման նախագծի ( А Т А К ) մասին, 

որի ընդհանուր արժեքր կագմում էր շուրջ 2 մյլսյ դպար: 

Հայտամրցույթին մւսսնակցե|ու հայտեր էին ներկայացրել ամերիկյան 

Bell Textron րնկերությունն իր Super Cobra ե ռուսական 

«РосоБоронэкспорто -ն ու «Камов» գործարանը՛ իսրայելական բորտ 

նւսվիգացիոն համակարգով զինված Ка 50-2 Erdoğan ոպղաթյտներով: Ի 

դեպ, ռուսական կողմն առաջարկել էր ավելի նպաստավոր պայմաններ՛ 

սւյլ երկրներ արտահանման նպատակով Թուրքիայում նման 

ուղղաթիռների արտադրություն հիմնելու համար: Չ ն ա յ ա ծ 

առաջարկված նպաստավոր պայմանների, 2004թ. մայիսին թուրքական 

կողմը դադարեցրեց մրցույթն առանց հաղթող կողմին սահամանելու" : 

2009թ. փետրվարի 13-ին Թուրքիայի նախագահ Ա. Գյողի Մոսկվա 

կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում երկու երկրների միջև 

ստորագրվեց « Ռ Դ և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների նոր փուփ և 

բարեկամության ու բագմաֆունկցիոնալ գործրնկերության հետագա 

խորացման մասին» համատեղ հռչակագիրը, որտեղ, հետագա 

ռազմատեխնիկական ու ռազմաարդյունաբեյաւթյան ոլորտում երկկողմ 

փոխշահավետ համագործակցության զարգացման առումով հատուկ 

կարևորություն է տրվում Ռազմատեխնիկական հարցերով ռուս-

թուրքական խառը հանձնաժողովի աշխատանքին և նշվում, որ դրա 

աշխատանքն ու բիաղ որոշումները կարող են հետագայում էլ ավեփ 

նպաստել երկկողմ համագործակցության զարգացմանն այդ ոլորտում14: 

Չ ն ա յ ա ծ ռազմատեխնիկական ոլորտում երկու երկրների 

համագործակցության զարգացման միտումներն ակնհայտ են, 

այնուամենայնիվ, Թուրքիան կանգնած է լուրջ ընտրության առջև իր 

սեփական Հ Օ Պ զարգացման առումով, քանի որ դա ավեփ շատ 

կապված է արտաքին քաղաքական ա հատկապես 
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ւսշքսարհաքադաքական գործընթացների ա այդ երկրի արտաքին 

քաղաքականության ու անվտանգության հետագա ադեգծի հետ: 

LEVON HOVSEPYAN 
(IPR) 

ON THE TENDENCIES OF THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN-
TURKISH MILITARY-TECHNICAL COOPERATION 

Although the U.S and NATO member-states, along with Israel, have long 
constituted the major partners of Turkey in the framework of military-technical 
cooperation, the recent years have also seen patterns of Russian-Turkish further 
bilateral cooperation in the sphere of military-technical and defense industry. In 
parallel with Turkish-Russian economic and political cooperation, new tendencies and 
patterns of cooperation are also traced in the militaiy-technical sphere. The 
cooperation between Turkey and Russia is implemented within the framework of both 
inter-govemmental agreements and joint commission on military technical 
cooperation. In recent years. Turkey demonstrates expressed interest in Russian 
defense industry, military equipment and modem weaponry, especially in air defense 
and missile systems. 
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Մ Ա Ր Գ Ա Ր Յ Ա Ն Ա Ն Ի 

( Ե Պ Հ ) 

Կ Ե Ն Դ Ա Ն Ա Ո Տ Ք Կ Ա Հ Ո Ւ Յ Ք Ի Կ Ի Ր Ա Ռ Մ Ա Ն Դ Ր Ս Ե Վ Ո Ր Ո Ւ Մ Ն Ե Ր Ը 

Հ Ա Յ Կ Ա Կ Ա Ն Լ Ե Ռ Ն Ա Շ Խ Ա Ր Հ Ո Ւ Մ ( Ա Ի Ն Չ Ե Վ Ք Ա . 6 - Ր Դ Դ Ա Ր Ը ) 

Կահույքը երևան է եկե] նախնադարյան համայնքների՛ 

նստակեցության անցնելու ժամանակաշրջանում: Հին Արևելքի 

1տւշարձաններից հայտնաբերված կահույքի մասերի 

ոաամնասիրությունր ցույց է տալիս, որ հնում կահույքն ունեցել է թե 

կենցաղային և թե ծիսական նշանակություն: Դրանց մեջ ուշագրավ մի 

խումբ են կազմում սրբազան կենդանիների ոտքերով կահույքի մասերը, 

որոնց կենդանաոտք լինելն իսկ ընդգծում է դրանց 

ծիսապաշտամունքային նշանակությունը: Այս հրապարակման 

նպատակն է հինարևելյան արվեստի համատեքստում դիտարկել 

մինչերվանդունյւսց ժամանակաշրջանում Հայկական լեռնաշխարհում 

կենդանաոտք կահույքի կիրառման դրսևորումները: 

Կենդանաոտք կահույքի վաղագույն օրինակները վկայված ենք 

գտնում շումերական հինարևելյան արվեստում: Մեզ են հասել Ք.սւ. III 

հազարամյակով թվագրվող մի շարք հնագիտական գտածոներ, 

որոնցում վկայված են սմբակաոտք կահույքի մասերի (աշտանակ, գահ, 

աթոռակ) պատկերներ 1 (նկ. 1): Հնագույն Միջագեաքում գերակշռում են 

սմբակաոտք գահերը, ինչն, ամենայն հավանականությամբ, 

պայմանավորված է ցլի՝ գերագույն աստծո (էնլիփ) սրբազան 

կենդանին լինելու հանգամանքով: 

Կենդանաոտք կահույքի բազմաթիվ վկայություններ ունենք նաե 

Եգիպտոսում, որոնք հիմնականում թվագրվում են Ք .ա. Ш-П 

հազարամյակներով 2 : Եգիպտոսում առավել տ ա ր ա ծ վ ա ծ էին առյուծի 

թաթերով զարդարված վերջույթներ կրող գահերը՛ հավանաբար ելնելով 

այն գւսղավւարից, որ առյուծը խորհրդանշում է գերագույն 

իշխանությանը երկրի վրա: 
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Կենդանաոտք կահույքի պատկերներով նմուշներ են հւպտնաբերվե] 

նաե Հ ա յ կ ա կ ա ն |եոնւսշխարհից: Դրւսնցից հ ն ա գ ա յ ն ր •Քւսրաշամբի 

գավաթն է (-Ы.Ш. 22-21-րդ դդ~ նկ. 2). որն աչքի I րնկնում բացառիկ 

հորինվածքով՛: Դավւսթի վրա անենք կենդւսնւսոտք աթոռակի 2 

պատկեր, որոնք ավարտվում են ց փ ' բավականին հստակ 

ներկաւացվաօ սմբակներով ե. դատելով սյուժեից, ծառայում են որպես 

զոհասեղան. թերևս նաև խ ր ա խ ճ ա ն ք ի սեղան: Թոեւլքի « Ք ո ր ո ւ խ թ ա շ » 

դամբանաբրււրից պեղված գավաթի վյւա ևս կարելի Ւ. տեսնեյ 

համանման սմբակաոտք աթոռակի պատկեր : 

Սմբակաոտք կահույքի պատկերներ են առկա նաև Հ ա ս ա ն ո ւ ի 

հնավայրից 1958թ. հ ա յ տ ն ա բ ե ր վ ա ծ և Ք . ա . 9-8-րդ դարերով թվագրվող 

գավաթի վրա (նկ. 3) ' , ըստ որում Քարսւշամբի և Հասանլուի գավաթների 

սյուժեներն ընղհանուր մոտիվներ ունեն: Հասանլուի գ տ ա ծ ո յ ի վրա 

սմբակավոր աթոռակի 2 պ ա տ կ ե ր կա, որոնք աստվածայնության 

խորհրդանիշ են հանդիսանում, ք ա ն ի որ մի դեպքում աթոռակը 

երկրպագվում է, մյուս դեպքում դրա վյւա բազմել է գերագույն 

աստվածություններից մեկը: 

Կենդանաոտք կահույքի բազմաթիվ օրինակներ ունենք Վ ա ն ի 

թագավորության (Ուբարտու) հուշարձաններից: Ռուսախինիլիից 

(Թուիրաք-կալե հնավայր) հ ա յ տ ն ա բ ե ր վ ա ծ և վերականգնված հնագույն 

գւսհըՏ (նկ. 4, ըստ Ռ. Մերհւսվի' այն պետք է թվագրել Սենուայի 

ժամանակով՝ Ք . ա . 810-786թթ. 7) , որը զ ա ր դ ա ր վ ա ծ է գրիֆոններով, 

առջևում դրված աոյուծաոտք աթոռակ ունի: 

Գեդհովտի քարայր-դամբարանից հ ա յ տ ն ա բ ե ր վ ա ծ գտածոներում 

մ ե ծ ա ք ա ն ա կ են կճղակավոր կենդանու (թերևս՝ ցլի) ոտքի տեսք ունեցող 

բրոնզե միաձույլ , սնամեջ, զանգվածեղ առարկաները1 1 , որոնք որպես 

ոտնակներ, հագցվել են փ ա յ տ ե կահույքի (սեդան, աթոռ, բազմոց , 

գահավորակ, պ ա տ գ ա ր ա կ , եռոտանի, ա շ տ ա ն ա կ և այ լն ) 

ո տ ն ա փ ա յ տ ի ն ՝ ամրություն, գ ե ղ ա գ ի տ ա կ ա ն ուրույն տեսք և, թերևս, 

ծիսապաշտամունքային իմաստ հաղորդելով դրանց11: 

Ուրարտական արվեստից մեզ են հասել առյուծի թաթեր հիշեցնող 

ոտնակներ և գահի աոանձին մասեր, որոնք թվագրվում են Ք . ա . 8-7-րդ 

դարերով (նկ. 5)" ' : Ուրարտական կենդանաոտք կահույքի շարքում 

ա ռ ա ն ձ ն ա ն ա մ են կճղակավոր եռոտանիներր. հենակներն ա 

ա շ տ ա ն ա կ ն ե ր ը " , որոնցից առավել հ ա յ տ ն ի է Թոփրաք-կսդեի 
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գտածոն՛ 2 , որի սմբակներր ոճավորված առյուծների երախներից են 

յրււրս գաւիս, իսկ ոտքեր]) վերնամասում թևավոր գրիֆոնների 

քանդակներ են: Կենդանաոտք գահերի և զոհասեղանների 

առկայությամբ աչքի րնկնոդ ծիսական տեսաբաններով հարուստ են 

բրոնզե գոտիներն'՝ ու թիթեդներր (նկ. 6) ' 4 : 

Դահերից և զոհասեղաններից բացի հայտնաբերվել են 

կենդանաոտք կաթսաներ՛՝, որոնց պատկերները հանդիպում են նաև 

գոտիների վրա"1: 

Առկա նյութերի համառոտ թվարկումից էլ ակնհայտ է դառնամ 

հետաքրքիր մի իյտդություն. եթե Միջագետքում գերակշռում են ցլաոտք, 

իսկ Եգիպտոսում՛ առյուծաթաթ կահույքի մասերը, ապա Հայկական 

|եռնաշխարհում. հատկապես. Վանի թագավորությունում դրանք 

ներկայացված են հավասարաչափ: 

Այս տեսանկյունից բացառիկ հետաքրքրություն է ներկայացնում 

այն փաստը, որ Սարգոն Բ ֊ ի պալատի ռելիեֆներում պահպանված 

Աբդինի-Մուսասիրի տաճարի առջև նմանատիպ երկու սմբակաոտք 

կաթսաներ են պատկերված (նկ. 7), ցլաոտք է նաե թալանի 

տեսաբանում տաճարից դուրս բերվոդ աշտանակը 1 7 : Հայտնի է, որ 

Սրդինի-Մուսասիրը եղել է գերագույն աստված Խալդիի պաշտամունքի 

գլխավոր կենտրոնը, իսկ Խալդին, սովորաբար, առյուծի մեջքին 

կանգնած էր պատկերվում՛": Առաջին հայացքից ' ցլի սմբակներով 

ծիսական կաթսաները կարող էին առնչություն ունենալ Վանի 

թագավորության երկրորդ գլխավոր աստծո՝ Թե յշեբայի հետ, քանի որ 

վերջինիս սրբազան կենդանին ցուլն էր14: 

Ինչո՞ւ էին Խ ա լ դ ի աստծո տաճարի առջև դնում ցլի սմբակներով 

զարդարված կաթսաներ: Կարծում ենք, որ երևույթը կարող է ունենալ 

հետևյալ բացատլաւթյունը: 

Խալդիի պաշտամունքը բավականին ամուր էր հաստատվել 

Ուրաբսաւում, ինչը, դատելով փաստերից, տեղի էր ունեցել՝ սկսած 

Իշպուինիի կառավարման շրջանից: Մինչ այդ տեղական ամուր 

արմատներ ուներ ամպրոպային գերագույն աստծո պաշտամունքը, ինչը 

խիստ բնոլաշ էր հնդեվրոպական աշխարհին: Մյուս կողմից, 

լեռնաշխարհում և հարակից տարածքներում հին ակունքներ աներ 

ամպրոպային Թեշուբ աստծո պաշտամունքը, որը տ ա ր ա ծ վ ա ծ էր 

խուռի-խեթական աշխարհում, որտեղ նա զբաղեցնում էր դիցարանի 
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առաջին զահր (ի տարբերության Վանի թագավորության, որտեղ 

ԹԵւշեբան հաջորդում հր Խալդիին): Նշենք նաև. որ ուրարտական 

պատկերագրության մեջ Թեյշեբան երբեմն ներկայանամ է որպես 

գւխավոր աստվածության2". դա վերաբերում է հատկապես 

պաշտամունքային թիթեղներին21, որտեղ նա նստած Ւ կճղակավոր կամ 

ցլի մեջքին դրված գահին: 

Խալդիի' գերագույն աստված հռչակումից հետո, նրա ե 

ամպրոբսւյին գերագույն աստծո պաշտամունքի որոշ տարրեր պետք է 

միավորվեին: Թերևս, այդ տարրերից են նաև սմբակաոտք սրբագան 

կահույքի մասերր: Նման եզրահանգման գւպու մեզ մղում է կարևոր մի 

փաստ, որը չի կարելի շրջանցել: Ե՛վ Միջագետքում, և' Հայկական 

|եոնաշխարհում արքաները, որպես իրենց աստվածայնության նշան, 

կյտւմ էին ց լ ա ե զ ջ յ ռ ւ բ թագեր, ինչը կապվում է նշված տարածքներում 

ամպրոպային գերագույն աստծո պաշտամունքի հետ, որի սրբազան 

կենդանի-խորհրդանիշը ցուլն էր: 

Այսպիսով, կարեփ է եզրակացնել, որ կենդանաոտք կահույքի 

նմուշները ծիսապաշտամունքային նշանակություն ունեին և 

նախատեսված էին, մասնավորապես, գերագույն աստվածությունների 

ու արքաների համար, ուստիև դրվում էին արքայական կառույցներում և 

պաշտամունքային շինություններում: Ամբակաոտք կահույքի մասերի 

պատկերները Քարաշամբի, Քորուխթսւշի, Հասանլուի գավաթների վրա, 

ամենայն հավանականությամբ, առնչվում էին հնդեվրապական (գուցե՝ 

ընդհանուր առաջավորասիական) ամպրոպային գերագույն աստծո 

պաշտամունքի հետ, քանի որ հենց ամպրոպի աստվածության 

խորհրդանիշն էր ցուլը (հիշենք, որ Քարաշամբի գավաթի հորինվածքն 

արտացոլում էր հնդեվրոպական տա ր ածվ ած առասպելի սյուժեն)22: Ցլի 

սրբացման երևույթը տեղական խորն արմատներ ուներ, ինչի 

վկայությունն են վիշապ-կոթողների վերնամասում քանդակված ցլի 

պատկերները: 

Վանի թագավորության ժամանակաշրջանում սմբակաոտք 
կահույքի մասերի կողքին հայտնվում են առյուծաթաթ կահույքի մասեր, 
ինչը, թերևս, արտացոլումն էր Խալդիի' թագավորության գերագույն 
աստված հռչակվելու: 
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ANI MARGARYAN 
(YSU) 

THE MANIFESTATIONS OF THE USAGE OF ANIMAL-LEGGED 
FURNITURE IN ARMENIAN HIGHLAND (BEFORE VI С. ВС) 

The article covers the analyses of the earliest samples and images of animal-
legged furniture in Ancient Eastern art, mainly thrones, armchairs, candelabra, 
crutches and so on. A lot of samples and images of animal-legged furniture are well-
known in Sumer (3-rd millennium B.C., mainly hoof-legged) and Egypt (III-I1 
millennia B.C., mainly lion-legged). There are also several images of hoof-legged 
furniture on the bowls of III-II millennia B.C. (from Karashamb, Korukhtash and 
Hasanlu). Urartian art is also rich enough with the samples and images of animal-
legged furniture, especially in the ritual cult scenes of belts and decorated tinplales. In 
the Kingdom of Van are represented equally hoof-legged and lion-legged samples. 
First of them is connected with the worship of bull - the sacred animal of the God of 
Storm among the lndo-Europeans. The second is connected with the cult of supreme 
God of Khaldi whose sacred animal was a lion. In fact the animal-legged furniture 
used to be of a special ritual significance in the Ancient Eastern art. We can consider 
the evidence of that the wide spread of horned-crowns in Ancient Orient, including in 
the Kingdom of Van (Urartu). 
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(]915-1925թթ.) 

191Տթ մայիսից ՕսմաԱյաԱ կայսբությում սկսված 

տեղահանությունների ե կոտորածների հետևանքով հայ տարագիրների 

մեծ մասր 1916թ. կենտրոնացած էր Հւպեպ ու Դամասկոս քաղաքների և 

Եփրատ գետի միջև ընկած տարածքում գտնվող ճամբարներում: Դեռևս 

1915թ. ապրիլի 15-ին հաստատվել և Օսմանյան կայսրության տեղական 

իշխանություններին էր ուղարկվել գաղտնի հեռագիր՝ 

արևմտահայությանը սիրիական անապատներ տեղահանելու և 

կոտորեըււ մասին՛: Երիտթուրքական կառավարությունը համոզված էր, 

որ սիրիական անապատներում տեղի արաբ մուսուլմանները 

կշարունակեն իրենց գործը՝ վերջնականապես բնաջնջելով հայերին 2 : 

Մակայն արաբները չեն իրականացնում վերջինիս ծրագրերը, ավելին՝ 

օգնության ձեռք են մեկնում տարագիր հայերին: 

Ի՞նչ բնույթ է կրել Սիրիայի արաբ ժողովրդի օգնությունը, ինչպի՞սի 

սոցիալ-քաղաքական պայմաններում է ընթացել հայ տարւսգիրների 

ինտեգրման գործընթացը, ինչպի՞սին են եղե] հայ-արաբական 

վտխարւսբերությաննեբր Սիրիայի համար վափոխական այդ 

ժամանակահատվածում: 

Սիրիայի տարբեր շրջաններում բազմաթիվ արաբ պաշտոնյաներ, 

քաղաքացիներ, զինվորներ օգնության ձեռք են մեկնել հայ 

գաղթականներին՝ շատ հաճախ վտանգելով իրենց կյանքն ա 

պաշտոնը: Նրանցից կարելի է հիշատւսկել Հսղեպի նահանգապետ 

Ջալալ բեյին, որը մինչև 1915թ. հուլիսի վերջը իր նահանգում աքսորի 

հրամանը չի գործադրել՝ հայտարարելով՝ «Ես այս շրջանի 

կառավարիչն եմ և ոչ թե նրա դահիճը» ' : Դ ե ռ ավելին, վերջինս 

նպաստավոր՛ պայմաններ էր ստեղծել Կիլիկիո Տան Մահակ Բ 
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կաթողիկոսի ււեկաւ|ա]տւթւամբ cpıııönıı « Գ ա ղ թ ա կ ա ն ն ե ր ի օգնության 

հ ա ն ձ ն ա խ մ բ ի » գործունեության համար. 

Հ ա յ ա ն պ ա ս տ գործունեություն ծւսվալած արաբներից կւսրեփ 1; 

հիշաւոակե| f k u u Ուլ-Այնի կւսյմակամ Յ ա սու ֆ Զիւս բ կ ի ն , օսմանյան 

բանակի սպա Աբտպ Ղ ա ն ի Աւ-Ջադդիին. Եւիրատի 

մակայկւսշինության բ ա ն ա կ ա յ ի ն ձեռնարկության վերակացու Ջամի) 

•P-եննեին ե արիշների: Հ ա կ ա ռ ա կ հայկական քարավաններէ] մեկր 

բնաջնջելու իրեն տրված հրահանգի Աբւրււ] Ղ ա ն ի Ա|-Ջադդին 

տարագիր հայերից շատերին աղայւկե| Է Սաւամիյե. Տամ]ղ Քեննեն հայ 

աարագիրներյւն ա շ խ ա տ ա ն ք էր տափս, իսկ Կարմիր խաչի 

նպաստներից. պարեն, ղեղորայք հր հատկացնում կանանց, 

երեխաներին ե Սերերին: Դ ե ր Ջորի կառավարիչ Ալի Սոււսյդ բեյր չի 

իրականացրել Հւպեպից դեպի Ռաս Ուլ-Այն գաղթականների 

փոխադրման հրահանգր' պ ա տ ճ ա ռ ա բ ա ն ե լ ո վ . «Բոլորին տեղահանելու 

համար վախադրության միջոցներր չեն բավականացնում, ե եթե Ձեր 

հետապնդած ն պ ա տ ա կ ը նրանց սպանելն հ, ես դա չեմ կարողանա անել, 

ոչ hi կարող եմ անել սաղ» 4 : Ս ա ա ր ա յ ի շրջանի կայմակամ Շ ա ֆ ա ե Աբու 

Ռաշիդը ևս գաղթի տարիներին հնայւավոր ամեն ինչ արեւ է հայ 

գաղթականներին ի վնաս տ ր վ ա ծ հրահանգներր շրջանցելու համար, 

ինչպես նաև ապահովել հ շ ա տ գաղթականների երկաթուղով 

տեղափոխումը 5 : 

Սիրիայի հյուսիս-արևելյան շրջանների ցեղերի առաջնորդները, 

օգտագործելով իրենց հեղինակությունը, կարողացել են հայ 

տարագիրներին փրկել վերահաս կոտորածներից ու ա պ ա ս տ ա ն 

տրամադրել նրանց: Այս գործընթացում առանձնահատուկ դեր ունեն 

Ալ-Ջարբա ցեղի առաջնորդ Դւսհհամ Ալ-Հադին, Ռ ա ք ք ա յ ի աշիրաթի 

առաջնորդ Ֆեդդի Լկ-Ֆուազը և ուրիշներ: 

1918թ. սեպտեմբերի 30-ին Մ ե ք ք ա յ ի շերիֆ Հուսեյն իբն Ափի պպին՛ 

Էմիր Ֆեյսալը , ազատագրում հ Դ ա մ ա ս կ ո ս ը ' կազմելով Սիրիայի 

առաջին ա ն կ ա խ կառավարությունը՛ Ափ Ռիզա Առ-Ռիկաբիի 

ղեկավարությամբ: Այդ պայմաններում նոր զարգացումներ են տեղի 

ունենում նաև հ ա յ - ա ր ա բ ա կ ա ն փոխհարաբեյաւթյուննեյտւմ: Եթե 1915-

1917թթ. սիրիացի արաբների օգնությունր հայերին հիմնականում 

ա ն հ ա տ ա կ ա ն բնույթ ուներ, ա պ ա 1918թ. Ֆ ե յ ս ա լ ի իշխանության գալուց 

հետո հայերին ցացաբեյւվոդ աջակցությունր դրվում հ պ ա շ տ ո ն ա կ ա ն 

154 



հիմքի վրա. Ֆե|սսղի աջակիցների թվամ էիս հայանպաստ դիրքորոշում 

ունեցա] մի շարք ազդեցիկ գործիչներ՝ կրթության նախարար Սատի Այ-

<nıu]ij)ü. Ֆևյսւս|ի քարտուղար. «Ջարդերր Հայաստանում» գրքի 

հեղինակ. փաստաբան Ֆ ա յ եզ Ալ-Ղասեյնր. Հւպեպի շրջանի 

կառավարի՝ Շաքրի l i ı-Այաբին. Հւպեպի երեսփոիւան ա Առևտրական 

պւպատի նախագահ Սեւիմ Ջեմբերթր. «Ա|-Ասիմա» պաշտոնաթերթի 

խմբագիր Օմար .Ֆաիւարին. Հւպեպի «Աթ-Թակսորրււմ» թերթի 

խմբագիր Շաքրի 11-ցկւպ]ահ Քնեյդերր. որն իր ւսնկու]մնակաւ 

հոդվածների համար բացմիցս ենթարկվե] է ճնշումների՛': 

Ֆեյսւպր հայերին ցացաբերվոդ աջակցաթյունր դարձնում է իր 

քաղաքականության կարևոր հիմնասյուներից մեկր և պատահական չէ, 

որ իր առաջին պաշտոնական հայտարարությունում կարևորում է 

վւոքրամասնաթյանների իրավունքները7: 1918թ. հոկտեմբերին 

Դսւմասկոսում Ֆեյսալի րնւրոնե]աթյանն են արժանացել Սիրիայի 

վւոքրամասնաթյանների ներկայացուցիչները, որոնց թվում էին նաև 

l/րասադեմի թեմ]ւ եպիսկոպոս b . Չիփնկիրյանր ու Հսղեպի ազգային 

առաջնպպարանի փոխանորդ Տեր Հարություն Եսայսւնր : 

Ֆեյսսղր 1918թ. ւտկտեմբեբին իր բանակի պաշտպանությամբ 

բսպմսւթիվ հայերի անապատից տեդափոխել է Դամասկոս: Փարիզի 

հայ ազգային պատվ]ւրակության նախագահ Պոդոս Նուբար փաշան 

Ֆեյսւսլին ուդդված նամակում բարձր է գնահատում վերջինիս 

գործունեությունր՝': 1919թ. հունվարին էմիր Ֆեյսալը" 1 Փարիզում 

հանդիպել է Պոդոս Նուբար փաշային՝ վերջինիս հետ քննարկելով 

Սիրիայի հայ գաղթականության վիճակը: Վերջիններիս սոցիսդական 

վիճակի բարե]ավմանն էր ուղղված նրանց ամսականներ և սնունդ 

տարս մասին կառավարության որոշումը11, ինչպես նաև Ֆեյսալի՝ 

Հւպեպի հայ վաճառականների' պարտքերի հետաձգման մասին 1919թ. 

մարտի 26-ի որոշամր. որը վավերացվե] է « Շ ո ր ա յ ի խորհրդում»1 2 : 

Չ ն ա յ ա ծ կառավարության՛ հայ-արաբական հարաբերությունների 

բարելավմանն ուղղված քաղաքակւսնաթյանը' 1919թ. փետրվարի 28-ին 

Հսղեպի հայերը ենթարկվում են մուսուլմանների հարձակմանր: Ըստ արաբ 

որոշ ականատեսների, րնդհարմւսն պատրվակ է ծառայել շուկայում 

հայերի կատարած զոդությունր: Պատմաբւսն Ափ Սուլթանր իրական 

պատճառ է. համարում ֆրանսիական բանակում հւսյ կամավորների 

ծառայելու ւիասւոր. որր հիմնավորում է Հւպեպից Բեյրութի ֆրանսիական 
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հյուպատոսարան ւաւա|ւկւ|աօ հեռագրով, ուր ասվում Լր. «Խնդրում ենք 

թու и տսւ| հայ կամավորներին չծառւպեւ ֆրանսիական բանակում»": 

Սակաւն, արաբների հակսւֆրանսիական տրամադւտւրյաՍներր հւսզիվ թե 

հայկական կոտորածների պատճառ դաոնային: Պատմաբան Ս' Քարդ 

Ա|ին դես|քերի պատճառներից Ւ. համարում Հւպեպամ տեղակայված 

անգլիական զորահրամանատալաւթյան' հայ տարագիրներին կարևոր 

պաշտոններ տալու փաստր: «Հայերն աւ|ե|ի ինքնավստահ դարձան: 

Նրանց նախկին անօգնական վիճսւկբ փոխարինվեց ագատ և բարեկեցիկ 

կյանքով, մեծամտացան, ինչր չրնդունվեց արաբների կողմից...»1 4 : 

Սակայն առավե| հավանական հ, որ Հւպեպի կոտորածր տևդւսկան 

նախաձեռնության չէր. այլ իբագործվեւ է արաբական իթթիհադական 

ուժերի կ ա խ ՛ ի ց Ֆ ե յ ս ա լ ր Փարիզից իր եդբորր' Զեյդին ոպարկված 

հեռագրում դատապարտում է Հւպեպի դեպքերը. « Դ ա արվել է 

տգիտությամբ, թշնամությամբ և ստոր նպատակներով: Նման դեպքերն 

ապագայում հաջողություն չեն ունենա: Դրանք թշնւսմա գործակալների 

կողմից էին հրահրված»"՝: 

Սիրիայի քաղաքական կյանքում 1920թ. տեղի են ունենում 

շրջադարձային վւոփոխություններ. ապրիլի 25-ին Սան Ռեմոյի 

կոնֆերանսում Սիրիայի մանդատը հանձնվում է Ֆրանսիային: 1920-

1925թթ. հայ տարագիրների նկատմամբ որոշակի դժգո1աւթյուններ էր 

նկատվում Սիրիայի բնակչության շրջանում այն 

պատճառաբանությամ՛բ, թե նրանք բեռ են դարձել իրենց երկրի համար: 

Չ ն ա յ ա ծ «Աթ-Թակաւրլում» թերթն այդ կապակցությամբ գրում է. 

«Հայերին ուղարկված ֆինանսական օգնությունը մեր երկրռւմ է 

ծախսվում՛ թեթևացնելով ֆինանսական սղությունը...Այնպես որ 

դժգոհության որևէ գիտակից պատճառ չենք տեսնում»1 7 : Ֆրանսիական 

կառավարաթյունր վարձեր էր կատարում հայերին վերաբնակեցնել 

գյուղաբնակ վայրերում: Սիրիայի Դաշնակցային խորհրդի 1924թ. 

հունվարի նիստում քննարկման էր դրվել հայ տարագիրների հարցը և 

առաջարկվե] էր Հալեսրււմ, Դամասկոսում գտնվող տարւսգիրներին 

վերաբնակեցնեւ Աւեքսանդբետի' թուրքական սահմանից հեռու 

շրջաններում, անգամ Համայի պատգամավոր Ռաշիդ Բարագին 

առաջարկել է արգելե] հայ տարագիրների մուտքբ Սիրիա: 

Մեր կողմից ներկայացված փաստերը թույլ են տափս կատարել մի 

շարք եզրակացություններ: 1915-1925թթ. արաբ ժողովրդի օգնությունը 
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հայ տարւսգիրներին զանգվածային բնույթ I. կրել. ինչի վկայությունն է 

Սիրիայի ժամանակակից հայ համայնքր: Միաժամանակ. նշված 

ժամանակահատվածում հայ ե արաբ ժողովուրդների միջև ւսռկա էր 

որոշակի անվստահություն, որն աներ իր օբյեկտիվ պւստճառներր. 

Ցեղասպանութրսն վւսւստն ինքնին հայերին դրդում էր 

ցգաշավորաթււսն ]ա|ամական միջավայրում. Սիրիայի արաբներն է], 

իրենց հերթին, քաղաքական նկատառումներից եյներւվ զգուշանում էին 

հայ երի հետ սերտ հարաբերությունների հաստատումից, քանի որ 

վերջիններս կարող էին օգտագործվեւ անգփական և ֆրանսիական 

իշխանությունների կողմից: Այդ մթնոլորտն իր ղերն աներ Սիրիայում 

ֆրանսիական մանդատի հաստատումից հետո սկսված հայերի 

արտագաղթի գործընթացում, թեև հիմնական պատճառը երկրի սոցիալ-

տնտեսական ծանր վիճակն էր: 1921թ. հարկադրաբար Կիլիկիան լքած 

և Սիրիա տարագրված հայերը վստահ չէին, որ ֆրանսիական 

մանդատր կարող էր երաշխավորել իրենց ֆիզիկական գոյությունը: 

1918-1924թթ. Սիրիայում հայերի թիվը նվազել է շուրջ քառասուն 

տոկոսով' 150 հազարից հասնելով 90 հազարի1* : 

Այնուամենայնիվ, հայ տարագիրները կարողանում են կարճ 

ժամանակահատվածում ինտեգրվել Սիրիայի տնտեսական, 

քաղաքական և սոցիալական կյանքին՝ ցուցաբերելով տարագիրների 

համար բացառիկ քաղաքական կազմակերպվածություն: Սիրիայում 

գործող հայ քաղաքական կուսակցություններն աստիճանաբար լուրջ 

դերակատարում են ձեռք բերում համայնքի կյանքի տարբեր ոլորտների 

կարգավորման գործում՛ իրենց ազդեցությամբ մոտենալով հայ 

եկեղեցուն1": 

Հ ա յ տարագիրների համար կարևոր նշանակություն ուներ 1924թ. 

ընդունված Սիրիայի քաղաքացիական օրենսգիրքը, որը 5 տարի 

անընդմեջ երկրռւմ բնակվող անձանց քաղաքացիության իրավունք էր 

տրամադրում: Այսպիսով, դարասկզբիս Սիրիայում հայտնված հայ 

տարագիրները կսդտղանում են համագործակցել արաբների հետ' 

գաղթականից դառնալ երկրի քաղաքացի' համապատասխան 

պարտավորություններով ու իրավունքներով: 
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N A R İ N E M A R G A R Y A N 

( A C I M I ) 

A R M E N I A N D E P O R T E E S IN S Y R I A A N D A R A B ' S S T A N C E 

T O W A R D T H E M ( 1 9 1 5 - 1 9 2 5 ) 

L a r g e number o f Armenian deportees has round themselves in Syrian D e s e n 

after the Armenian Genoc ide Both Arab ordinary population and high ranked mil i tan 

and civilian o f f ic ia l s supported Armenians despite the l a d thai in Mime ca se s such 

ass i s tance put in danger their posi t ions and even lives. C o m i n g into power in 1918 

limir Feysal continued these e f fort s making them one ol the pillars ol his policy 

Meanwhile , there were s o m e prob lems in Armenian-Arah relations Nevertheless we 

can emphas ize thai despite s o m e hurdles Armenian deportees with A r a b ' s ass i s tance 

not only survived the Genoc ide but ov ercame the di f f icul t ies t ransforming themselves 

from deportees into cit izens becoming fully integrated into S y r i a ' s political, social 

and economic realms. 

ԾԱՆՈ Թ11ԳՐՈ ՒԹՅՈ ՒՆՆԵՐ 

1. Ս՜նացականյան Ա., Հայ ժողովրդի Մեծ Եղեռնը ե ազգային վերածնունդը, 
«Յուշամատեան Սեծ Եղեոնի», P-եյրութ, 1965, Է; 34՛ 

2 Հովհաննիսյան Ն , Հայոց ցեղասպանությունը արաբական պատմագրության 
բննւսկան րսյսի ներքո, Եր., 2004, Է; lfifi. 

3. Նայիմ Ալ-Յաֆի, Հւսյերի կոտորածները ե արաբական հասարակական կարծիքի 
դրիքորոշումը, Լաթաքիա, 1992, Էջ հ7 (արաբերեն): 

4 Սրվան ԼԼլ-Մուդաուար, Հւսյերր պատմության րնթացքում. 1'եյրաթ, 19X2, Էջ 40X 
(արաբերեն): 

5 «Գեղարդ», Տարեգիրք, հ fi. Հւպեպ, 2002. Էջ 59 (արաբերեն)՝ 
fi. Սուրիրահայ տարեցոյց, Հւս|եպ. 1924-1925, Էջ 11X-
7. Ալի Սուլթան, Սիրիայի պատմությա ն (191X-1920), Դամւսսկոս. 199fi, Էջ 440: 
X. Չիփնկիրյւսն եդիշհ եպիս., Նկարւսգրութիինք ԵրուսադԷմի-Հալհպի-'1-ամասկոսի 

գաղթականական եի վանական զանազան դիպված եի անցքերու 1914-191X, 
Երուսաղեմ, 1927. էջ 47: 

9. ւհշւսգրավ է, որ այս Ь հաջորդ նամակնհրր տպագրվել են սիրիական մսւմոտսմ, 
«Ալ-Աֆքար» 14.0Х.1918թ.: Տես Արիսյան Ն. , Հայոց ցեղասպանության 
արձագանքները սիրիական մամուլում 1X77-1930 թթ.. (±եյրութ, 2004, էջ 271-272 
(արաբերեն): 

10. Լ՜միր Ֆեյսալք 1Ч1ХР նո|եմբհրի 21-ին մեկնե| էր Եվրոպա, ար մնւսգեւ է մ ի ն ֊ ե 
1919թ. ւսպրիւի 30-ը. 

11 Կաուսվարության սույն որոշումը տպագրվել է սիրիական կառավարության 
պաշտոնական պարբերաթերթ «Ա|-Ասիմայի» 191ХР հոկտեմբերի 29-ի համարում: 
Տես Արիսյան Ն . նշվ ւսշիւ.. էջ 35fi 

158 



I 

12. Խորհրդարանի unıjü որոշումը տպագրվեւ Է «Ալ-Ասիմայի» 1919р. ապրիլի X-ի 

հասարում, սւե ս Արիսյան 1/., նշվ. աշխ., Է; 356-35Х: 

13 Ալի Սու|րա(յ, նշվ աշխ . է ; 114 (արաբերեն): 

14 Սուհամմւսդ Քուրդ Ա|ի. Շւսմի օրագրերը, հ. 3. Դասասկոս. Է; 164 (արաբերեն): 
15 Նազարյան ե , Հւսլ-արաբական փոխհարաբերությունները Սիրիայում, «Մերձավոր 

և Սիջին Արևելքի երկրներ ե ժոդովուրդներ», հ. А. Եր.. 1974. էջ 154: 
16 Ափ Սուլթան, նշվ. աշխ., t ? I 14 
17 Հւպեսփ «Աթ-Թւսկադդում» թերթի վավերագիր էջերը հայերի ու արաբների վիճակի 

մասին.... էջ 1X7 
IX Եդիայեան Բ., ժամանակակից պատմութիւն կաթողիկոսութեան Հայոց Կիփկիոյ 

1914-1972, Անթիփւսս, 1975, Էջ 2X2: 

19. У1лтлон Б. И.. Политический актинизм армянской лиаспоры н арабском мире, 

"Фундаментализм и национализм на Ближнем Востоке", М., 1999, с. 15. 

1 5 9 



I 

Մ Ա Ր Ի Կ Յ Ա Ն Լ Ի Լ Ի Թ 

( Ե Պ Հ ) 

ԲԱՆԱԿ-ՀԱՍ ՈՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Փ Ո Խ Հ Ա Ր Ա Բ Ե Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր Ը 

ԹՈՒՐ ԴՈ Ид ֊ Օ Ձ ԱԼԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ Տ Ա Ր Ի Ն Ե Ր Ի Ն 

Բանակը միշտ է) եղել 1. Թուրքիայի սոցիայական. տնտեսական ե 

քաղաքական կյանքի զարգացման վյւա ազդող կարևորագույն 

ինստիտուտնեյվւց մեկր: Այս ավանդույթր գալիս է դեռևս Օսմանյան 

կայսրությունից ե իր հետագա զարգացումն է ապրում 

Հանրապետական Թուրքիայում: Վերջին գրեթե կես դայւի րնթացքում 

բանակը վճռական ազդեցության է ունեցե| երկրի հասարակական-

քաղաքական կւանքի վրա, և. ինչպես նշում է Սուրեն Բադդասարյանր, 

թոտքական հասարակության կենսագործունեությանը վերջին 40 

տարիների ընթացքում կարգավորվել է թոտքական ռազմական 

վերնախավի կողմից՛: Պետք է նշել, որ վերջին 50 տարիների ընթացքում 

Հանրապետական Թուրքիայում տեղի է ունեցել 2 ռազմական 

հեղւսշրջւսմ (1960թ., 1980թ.) և 2 ռազմական միջամտություն (1971թ., 

1997թ.), ինչը հետազոտողների մոտ առանձնակի հետաքյւքրություն է 

առաջացնում Թուրքիայում բանակ-քաղաքացիական իշխանություններ 

վւոխհաբաբեյաւթյանների ուսումնասիրման հարցում: Սույն հոդվածի 

շրջանակնեյտւմ փպւձ է արվում ուսումնասիրել բանակ-

քաղաքացիական իշխանություններ վտխհւսրաբերաթյունները 

Թուրգութ Оզւսլի կառավարման տարիներին: 

1980թ. սեպտեմբերի 12-ին Թուրքիայում տեղի ունեցավ ռազմական 

հեղաշրջում, որի հետևանքով երկրի ղեկն անցավ բարձրագույն 

ռազմական ղեկավայտւթյան ձեռքր և Թուրքիայում սկսվեց 

«անցումային շրջանի» ժամանակաշրջանը, որը սովորաբար հաջորդում 

է ռազմական հեղաշրջումներին: 1980-1983թթ. «անցումային շրջանում» 

երկրի զինված ուժերը կատարեցին այնպիսի օյւենսդրական 

վտվախա թյու ն ն եր, որոնք նպատակ ունեին հետագայում Թուրքիայի 

քաղաքական կլանքր վերահսկելի դայւձնել զինվորականնեյփ համար: 
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Մասնավորապես 19*2թ նոյեմբերի 7-ին հանրաքվեի միջոցով 

ընդունվեց üııjı սահմանադրության. որի մ՛իջոցով էականորեն 

ընդ|այնվեց գինվոյւականեերի կողմից հետագայում երկրի քաղաքական 

կլանքի վյւա ացդելա հնւսրավպւաթյուններր: Սա հատկապես երևում Ւ. 

սահմանադրության ա|ն հողվածներում, որոնք նախատեսում էին 

նախագահի ւիազորա թյուն ների րնդ|ւսյնում. որր 1<հււրք]ւայում 

ավանդաբար րնտրվում էր երկրի գինվոյւական վերնախավից. ԱԱԽ-ի 

դեյւի ուժեղացում և Ն ա խ ա գ ա հ ա կ ա ն խորհրդի ստեղծում2: 

Սահմանադրական հանրաքվեի անցկացումից հետո 

գինվոյւականներր հետևողականորեն սկսեցին միջոցառա մներ 

իրականացնե) քաղաքացիական կառավարմանը վերադառնւպու 

ուղղությամբ: 

Այսպիսով. կարեյի է նշեյ. որ «անցումային շրջանում» 

գինվպւականների իրականացրած օրենսդրական վտւիոխություններր 

հիմնականում նպատակաուղղված էին ձևավորվող քաղաքական 

կուսակցությունների գործունեությունը վերւսհսկելի և կանխատեսելի 

դարձնեյան: Այդ փոփոխություններն իրականացնելուց հետո 

գինվորականնեյւր ձեռնամուխ եղան իշխանությունը քաղաքական 

կուսակցություններին վախանցելուն: Համաձայն ընտ]աւթյունների 

մասին օրենքի անցումային դրույթներից մեկի, խորհրդարանական 

ընտրությունները նշանակվեցին 1983թ. նոյեմբերի 6-ին: 

1983թ. ապրիլի 24-ին ԱԱԽ-ն վերացրեց քաղաքական 

գործունեությամբ, գբաղվելա արգելքը1 և Թուրքիայում երեք տարի 

ընդմիջումից հետո վերսկսվեց քաղաքական կյանքը: Այսպիսով, նոր 

քաղաքական համակարգի շրջանակներում սկիզբ դրվեց քաղաքական 

կուսակցությունների ձևավորման գործրնթացին: 

Ազգային անվտանգության խորհրդի կողմից րնդամենը երեք 

կուսակցություններ թույլտվություն ստացան մասնակցելու 

խորհրդարանական ընտրություններին՝ ժալովյպսւկանը, Սայր 

հայրենիքը և Ազգայնական դեմոկրատականը: Ազգայնական 

դեմոկրատական կուսակցությունը (MUiyetç i Demokrasi Partisi) վայելում 

էր ԱԱԽ-ի հովանավորությանը, և այն գլխավորում էր զորացլւված 

գեներսդ Թուրգաթ Սանւպփր4 : Այս կուսակցության միջոցով 

գյւնվորական վերնախավր ցանկանում էր պահպանե] իր լծակներբ նոր 

ձևավորվող քաղաքական համակարգ]ւ վրա: Սակայն 1983թ-ի 
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նոյեմբերի 6-ի խորհրդարանական ընտրություններում. ի զարմանս 

զինվորականների. հաղթանակ տարւսւ| Սայր Հայրենիք 

կսւսակցությանր (ՄՀԿ)՝ : ՄՀԿ-ի հաջողությունը հիմնականում 

պայմանավորված հր ա խ հանգամանքով. որ այն դարձավ մինչ 

հեղափոխությունը գ ո ր ծ ա ծ ա ? ուղղվածության 3 կուսակցությունների 

(ԼԼրդաւաւթյուն. Ազգային շարժում ե Ազգային փրկաթյուն) 

գաղափարների ե անդամների ա պ ա ս ա ա ն ր . ինչի պատճառով էլ նրան 

կոչում էին «Սուրբ Երրորդության դաշինք»" : ժ ո ղ ո վ ր դ ա կ ա ն 

կուսակցությունն կ իր հերթին կալաղացավ ստանսդ նախկին 

ժ ո ղ ո վ ր դ ա - հ ա ն ր ա պ ե տ ա կ ա ն կուսակցության րնտրազանգվածի 

ձայների հիմնական մասր: Այսպիսով, այն կուսակցությանը, որին 

զինվորակւսններր ն պ ա տ ա կ ա դ ր վ ա ծ էին փոխանցե] իշխանությանը, 

զբաղեցրեց ընդամենը երրորդ տեղն, ինչն անակնկա| էր զինվորական 

վերնախավի համար ե որոշակի դժգոհություն առատացրեց նրանց 

շրջանակներում: Ստեւ]ծվեց մի իրավիճակ, երբ բպորր սպասում էին 

բանակի արձագանքին: Սակայն բ ա ր ձ ր ա ս տ ի ճ ա ն զինվորականները, 

տեղիք սաղով երկրի խոշոր կապիտալին և միջազգային ֆինանսական 

կազմակերպությունների ճնշումներին, ընդունեցին րնտրությունների 

ւպպյուքներր, ե ն ա խ ա գ ա հ Ք ե ն ա ն է վ բ ե ն ը Օ գ ա փ ն հանձնարաբեց 

կառավարություն կազմե]1 : 

Այսպիսով, ձևավորվեց նոր կառավարություն, որբ գլխավորեց 

Թուբգութ Օզալը: Վերջինս նախկինում եդե] էր Ս. Դեմիրեփ 

տնտեսական խորհրդատուն, իսկ 1980-1983թթ. անցումնային շրջանում 

Բյուլենթ Ուլուսոփ կառավարության մեջ զբաղեցրել էր պետական 

նախարարի, վարչապետի տ ե ղ ա կ ա փ պաշտոնը՛1: Բ ա ց ի այդ Թ . Օզսդը 

նաև կարևոր մասնակցություն էր ունեցե] «հունվարի 24-ի»' ' ծրագրի 

մշակման գործում: 

1980-ական թվականների ամբալջ րնթացքում Օզա]ը իսլամամետ 

ուժերի նկատմամբ որդեգրե] էր մեղմ դիրքորոշում, ինչը թերևս կաբելի է 

բացատրել ՄՀԿ-ի կազմում իպամիստների զգալի քանակով: Ն մ ա ն 

հանգամանքը, բ ն ա կ ա ն ա բ ա ր , չէր կարող չառաջացնե] 

զինվորականների անհանգստությանը, ք ա ն ի որ 1980թ ռազմական 

հեղաշրջման հիմնական պատճառներից մեկն է] հանդիսանում էր հենց 

իսլամական գործոնը՛" Սակայն զինվորականներն Օզւպի հանդեպ 

որդեգրեցին մեղմ և հանդուրժողական քաղաքականության, ինչը 
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հիմնականում պատանավորված հ]) այն հանգամանքով. up Օզսդր. դեռ 

/'-յու|Ենթ ք)ւլասաի վարչապետության ժամանակաշրջանում. ]ւ 

պւսշտոնե սերտորեն համագործակցել էր Համաշխարհային բանկի. 

Սիջւսզգային արժութային հիմնադրամի ե եվրոպական ազդեցիկ 

ֆինանսական կաոոււցների հետ. ե նա համարվում էր «Թուրքիայի 

տնտեսական դեսպանն» Արե մա տքում" : 11ւստի. Օզսղի կուսակցության 

նկատմամբ զինվորականների բարեհամբյուր դիրքորոշումն կարելի է 

դիտե] որպես « ժ ե ս տ » Արևմտյան ֆինանսական շրջանակների հետ 

ք ՚հււրքիայի համագործակցության պատբաստակամաթյունր 

ցուցաբերելու համար: Նշենք նաև. որ զինվորականներբ ևս 

որոշակիորեն վւոխե] էին իրենց վերաբերմունքը կրոնի նկատմամբ: եթե 

կրոնական հետադիմության (irtica) վերելքը և կրոնի անհանգստացնող 

քաղաքական ակտիվությունր դասվում էին երկրորդ ռազմական 

հեղաշրջման հիմնական պատճառների շարքին, ապա այժմ 

գեներալների համար հենց կրոնը դարձավ հասարակական կարգերը և 

արժեքները նորովի համակցելու միջոց: Թուրքիայի զինված ուժերը 

ձեռնարկեցին մի շարք քայլեր հասարակությունամ կրոնի դերը 

վերանայելու, ամրապնդելու և ցանկալի շրջանակների մեջ պահելու 

ուղղությամբ՛2: Այդպիսի քայ յ հանդիսացավ 1986թ. հունիսի 20-ին 

«Թյուրք-իսլամական համադրություն» կոչվող մշակութային 

հայեցակարգ]] ընդունումը, որը պետք է ներառեր օսմանյւսն-

իպամւսկան և թուրքական ժառանգությունը: Վերոնշյալ 

հայեցակարգում ընդգծված էր. որ «Թուրքիայի մշակույթի համար 

աղբյուր են հանդիսանում թյուրքական/թուրքական և իսլամական 

մշակույթները»1 3 : 

Մեկ հանգամանք ևս նպաստեց զինվորականների կողմից 

Թուբգութ Օզւսլի հանդեպ • մեղմ վերաբերմունքի որդեգրմանը: 

Թուրքական բանակը, ունենալով կարևոր նշանակություն երկրի 

քաղաքական կյանքում, նաև հանդիսանում է խոշոր ձեռնարկատեր: 

Իսմեթ Աքչայի կարծիքով Թուրքիայում բանակը վաղուց վերածվել է 

«սեվւական շահերը հետապնդող կոլեկտիվ կապիտալիստի» 1 4 : 

Թուրքական բանակր ունի երկու լեգսղ տնտեսական կառույց, որոնք 

շատ կարևոր դեր են խաղում երկրի առևտրային, ֆինանսական և 

արդյունաբերական ոլորտներում՛ իրենց կազմում ընդգրկերւվ երկրի 

իաշորագույն գործարաններն ու ձեռնարկությունները: Այդ կառույցներն 
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են Բանակին փոխօգնության կազմակերպությունր (Ordu Yardımlaşma 

Kurumu (OY A K ) l. Թուրքական գինփսօ ուժերի զարգացման 

հիմնադրամր (Türk Silahlı Kuvvetlerini Geliştirme Vakfı ( T S K ü V ) 1 ՝ : Իսկ 

Թարգաթ Օգալր. 1980-ականների երկրպպ կեսին ե 1990-ականների 

սկգբին ձեռնարկել Ւ.ր տնտեսական միջոցառումների մի ամբողջ 

համակարգ, որոնք րստ Կիրեեյւ, իյաք բարեփոխական Լին"՝: Այդ 

միջոցառումներով վերացվում էր պետության խիստ վերահսկարոթյանր 

արժեհամակարգի վրա. ագատականացվում էր ներմուծման 

համակաբգր. օտարերկրյա կապիտւպի գործունեությաՍր, քաջւպեբվամ 

էր արտահանումր. էականորեն սահմանափակվում էր պետության 

միջամտաթյունբ գնագոյացման մեջ՛7 : Այս ե մի շարք այլ 

միջոցառումներ ունեին դրական ազդեցություն նաև բանակի կապիտալի 

վրա, ինչր ե նպաստում էր այդ մեդմ վերաբերմունքի ձևավորմանը: 

Պետք է նշեի որ զինվորականների որդեգրւսծ մեդմ 

քադաքականությունր վարչապետի հանդեպ, թույյ տվեց վերջինիս 

ձեռնարկե) մի շարք քաղեր, որոնք նպատակ ունեին կրճատել 

զինվորականության դերր երկրի քաղաքական կյանքում: Օրինակ, 

Օզալը որոշեց սահմանադրության 4-րդ կետի վերացման հարցը, 

համաձայն որի, նախկին կուսակցությունների ղեկավարներին 10 տարի 

ժամկետով (1982-1992թթ.) չէր թույլատրվում զբաղվել 

քաղաքականությամբ, յածել հանրաքվեի միջոցով"1: 1987թ-ի 

սեպտեմբերի 6-ին տեղի ունեցած հանրաքվեի արդյունքում 

սահմանադրության ժամանակավոր չպւբորդ կետի վերացմանը կողմ 

քվեայւկեց ընտրողների 50.23%-ը, իսկ դեմ' 49.77%-ր1 4 : 

Սիևնայն ժամանակ Օզայր վայւձեց միջամտեյ 

զինվորականների ինքնիշխանությանր վերաբերող հարցերին և 

հաստատել քաղաքացիական իշխանության վերահսկողությունը 

վերջիններիս նկատմամբ: Այսպես. 1987թ. Օզալր անտեսեց 

զինվորական վերնախավի կախից Գլխավոր շտաբի պետի համար 

առաջադրված Նեջդեթ Օզթպաւնի թեկնածությունը՛ նրա վախարեն 

նշանակելով Նեջիվւ Թորամթային: Չբավարարվելով այսքանով' Օզալր 

շատով հայտարարեց, որ մտադիր է Գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնր 

դնեյ պաշտպանության նախարայփ ենթակայության տակ2": Օզսղի 

կողմից ձեռնարկված այս և մի շարք այյ քաղեր ւաբվածություն 

առաջացրին նրա և զիվորակւսնների միջև: Սրա հետևանքով Գլխավոր 
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Գ 

շտաբի պետ Նեջիվւ ք՚ւ՜ոյտւմթաւր հրաժարական տվեց ՚ Սա 

արտասովոր երևույթ հր թուրքական իրականության համա]] քանի ււր 

՚ մին; ա|ս բանակ-քաղաքացիական իշխանություններ բախման 

այսլւանքամ միշտ վերջիններս հին թույնում իրենց պաշտոններն' 

աոաջինների կողմից աժի կիրառման ե կամ աժի կիրառման 

սպառնալիքի տակ: 

1989թ-ի հոկտեմբերի կեսերին Թ. Օզսղն րնտրվեց Թուրքիայի 

Հանրապետության նախագահ: Օզսղի վարած քաղաքականության 

հետևանքով 1990-ական թթ սկզբին սրված ներքաղաքական 

Փւյւծրնթացներր. միջկասւսկցական պաւքւսրր. սոցիա]-քաղաքական և 

տնտեսական խնդիրներբ. իսլամիստական ուժերի աշխուժացամր. որը 

հատկապես ուժեղացավ 1990-ականների սկզբին, բանակի կողմից 

քաղաքական կյանքին միջամտեյա ]ուրջ սպառնւպիքներ էին 

առաջացրե] 2 2 , ինչը հետագայում՛ արդեն Օզւպի մահից հետո, 

իրագործվեց 1997թ. փետրվարի 28-ի ռազմական միջամտության 

տեսքով: 

Այսպիսով, 1980-1983թթ. անցումնային շրջանում 

զինվորականների կողմից ձեռնարկված օրենսդրական 

փոփոխությունները վերջններիս հնարավորություն տվեցին 

հետագայում վերահսկալության տակ պահել Թուրքիայի 

հասաբակական-քաղաքական դաշտր: Զինվորականներր Թուրքիայի 

վարչապետ, իսկ այնուհետև նախագահ Թուրգաթ Օ զ ա փ հանդեպ 

որդեզրել հին մեղմ քաղաքականություն, որի համար պատճառ հին 

հանդիսացե] զինվորականների կողմից իսլամի դերի 

վերաիմաստավորումդ Օզա]ի վարած տնտեսական բսւրեւիոխումների 

քաղաքականությունը և, ամենակարևորը, Արևմուտքին սիրաշահելու 

ձգտումները: Օգտվեյով զինվորականների նման մեղմ վերաբերմունքից՝ 

Օզալր վարձեց որոշակիորեն կրճատել զինվորականության դերը երկրի 

քաղաքական կյանքում: Սակայն, չնայած զինվորականության դերը 

նվազեցնեւան և վերջիննեյփս վյւա քաղաքացիական իշխանություննեյփ 

գերակայությունը հաստատերււն ուղղված Թուրգաթ Օզսղի եռանդուն 

ջանքերին, զինվորականներր հիմնականում շարունակում հին մնալ 

երկրի «խնամակալի» դերամ: 
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L I L I T M A R I K Y A N 

(YSU) 

T H E R E L A T I O N S B E T W E E N T H E A R M Y A N D S O C I E T Y IN T H E Y E A R S 

O F G O V E R N M E N T O F T U R G U T O Z A L 

During the transition period of 1480-1983 militaries carried out ihe constiiutional 
changes, which have enabled them to hold in the further under the control a social-
political life of the country. Militaries carried out towards Ozal soA policy. Cases for 
this were reconsideration of a role of an Islam by the militaries, economic reforms 
provided by Ozal, and, the most important, the diligence to please the West. Having 
such soft attitude of militaries, Ozal has tried to reduce somehow a role of army in a 
political life of the country. However in spite of the fact that Turgut Ozal has made 
much to provide the superiority of the civil authorities over the militaries, but the lasts 
were continuing to remain the «trustees» of the country. 
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Մ Ա Ր Տ Ի Ր Ո Մ Յ Ա Ն Ա Ն Ո Ւ Շ Ի Կ 

( Ե Պ Հ ) 

Գ Լ Խ Ա Հ Ա Ր Կ Ն Օ Ս Մ Ա Ն Յ Ա Ն ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Օսմանյան կայսրությանն իր կառուցվածքով և սերթիս կյանքր 

կսպմող սոցիսղ-տնտեսական և քաղաքական կառույցներով դասական 

իս|ամակաս պետություն եր. որն իր կագմսւվոյւման պահից եեթ 

օսմւսնահպատակ ոչ մասայման բնակչության նկատմամբ տևականորեն 

գործադրե] է հսղածանքՍերի և բռնաճնշումների մի ողջ համսդիր: 

Օսմանյան կայսրության իրականացրած դաժան հարկային 

քաղաքականություն]! դեպի այդ նպատակր տանոդ ճանապարհներից 

մեկն էր: Օսմանյան կայսրության հարկային համակայւգի 

ուսումնասիյտւթյանր վեր է հանում փաստարկներ, ոյտնք վճռականորեն 

հերքում են թուրք պատմաբանների պնդումները, թե իբր օսմանյան 

սու|թաններր հանդուրժողական քաղաքականություն են վարել 

հպատակ ժողովուրդների նկատմամբ, թե քրիստոնյաներն որոշակի 

արտոնություններ են վայե]եյ և չեն ենթարկվե] ազգային և կրոնական 

ճնշումների ու հւպա ծանք ների: 

XVI դարում Օսմանյան կայպտւթյունն այպեն ուներ հստակ 

ձևավորված ե կայուն հարկային համակարգ: վերջինիս ձևավորմանը 

նպաստե] են հատկապես տեղանքի պայմաններն ու 

առանձնահատկություններն, ինչպես նաև բնակչության շրջանում 

արմատացած ավւսնդույթներր: XVI-XVII դարերում Օսմանյան 

կայսրության հարկային համակարգը սերտորեն առնչվում էր առկա 

ավատատիրական ռենտայի բպոր ձևերի հետ: 

Համաձայն օսմանյան օրենսդյտւթյան բպոր հարկեբր բաժանվում 

էին երկու հիմնական խմբի՝ 

1. Հարկեր, որոնք հենվում էին մուսույմաՍական շայփաթի վյւա 

( rü süm- i ş e r i y e կ ա մ tekâ l i f - i ş e r i y e ) : 

2. Հարկեր, որոնք հենվում էին սովորույթի վրա (rüsiim-i örfiye կամ 

tekâlif-i örfiye): 
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ՕսմւսՍլաՍ կայսրությունում գլխահարկը ջիգիեն. պետության 

օգտին գանձվող ամենաեկամտաբեր և ամենակարևոր հւսրկն էր: 

Ինչպես վկայում է Ինսդջիքր Հիջրայի 894թ. (1488 դեկտ. 5 14ХЧ 1ակւո. 

24) ջիցիե հարկիս ստացված եկւսմատր հասել է 30.71 միլիոն սւկչեի: 

1528թ արյ հարկից ստացվող եկամուտն աճե] է կացմեյով 

կայսրության ամբողջ եկամատնեյփ 8 %-ը': 

Զիցիևն հարկվում էր կայսրության ոչ մուսուլման 14 տարին ւյւացած 

չավւահաս տղամարղ հպատակներից՝ բացառությամբ տայւեցների (75 

տարեկան և ավելի), անղամսղայծների և ստրուկների: Արգե|վամ էր 

ջիցիե գանձել փտծագուրկներից և նրանցից, ովքեր տարվա կեսից 

ավե|ին հիվանդ են եղել: Այս սկգբունքբ Օսմանյան կայսրությունում 

Փտծւսծաթյան մեջ դրվեց 1691 թվականից 2 : 

Իսլամական իյւավանքի համաձայն՝ փւյաթյան աներ 2 տեսակ 

ջիցիե. 

1. Խաղաղ ճանապարհով գանձվող (aleruüs cizye), որի գանձման 

չափը որոշվում էր ոչ մուսուլմանների հետ կնքած պայմանագրի 

հիման վրա ՝ հաշվի առնելով նրանց նյութական վիճակը: 

2. Ամբողջությամբ իսլամական պետության կողմից գանձվող ջիգիե 

(maktu cizye): Եթե մուսուլմանները, իրենց ուժերով որևէ 

թշնամական երկիր գրավեին և ոչ մուսուլման բնակչությանն իրենց 

հայրենիքի «հպատակը» դարձնեին, հարկը գանձում էին ըստ 

պետության կողմից հ ա ս տ ա տ վ ա ծ չափի' : 

Այս հարկից ստացվող եկամուտները համալրում էին կայսրության 

կենտրոնական գանձարանը (բացառիկ դեպքերում ջիգիե գանձվում էր 

նաև ավատատերերի օգտին): Սա ամենածանր հարկն էր ոչ միայն այն 

պատճառով, որ գոյություն չուներ գանձման հաստատուն չափ, այլ այն 

պատճառով, որ ջիգիեն հնարավորություն էր տափս բ ա ց ա հ ա յ տ 

կողոպտել բնակչությանը, ջիգիե էին պահանջում ոչ միայն տեղի 

բնակիչներից, այլև տվյսղ վայրից հեռացածների և նույնիսկ 

հանգուցյալների փոխարեն, եթե նրանց անուննեբր դեռևս չէին հանվել 

հարկացուցակներից 4 : 

Իպամական օրենքր պահանջում էր հաշվի առնեւ հայւկաստւի 

նյութական վիճակը, ե րստ այդմ հարկատունեյւբ բաժւսնվում էին 

հարուստների (a'la). միջակների (evast) և աղքատների (edna): Հարուստ 

169 



հիս համարվում նրանք, ովքեր տարեկան 10 հազար դիրհեմ արծաթից 

ավե] եկամուտ անեին, միջակ խավի ներկայացա ցիչնեյւր տարեկան 200 

դիրհեմից ավե| էին վաստակում, ե այս հարկատաներր պետական 

գանձարան էին վճարում համապատասխանաբար 48. 24. 12 դիրհեմ 

արծաթով կամ 4. 2 ե 1 դինայւ ոսկով5: Արգեւվամ էր ջիցիե գանձե] 

գործազուրկներից ե նրանցից, ովքեր տարվա կեսից ավե|ին հիվանդ են 

եդեյ: Ա|ս սկզբունքն Օսմանյան կայսրությունում գործածության մեջ 

դրվեց 1691 թվականից՛': 

Իրականում, սակայն, այս սկզբունքր չէր կիրւսռվամ: Սովորաբար 

հարկահանություն]) կոպիտ կամայականաթյուՍնեյփ ե 

չւպոսշահումների տեւփք է տվե|: Նույնիսկ պատերազմների րնթացքում 

պետության կողմից ապօրինի տարին 2 անգամ գլխահարկ է գանձվե], 

իսկ նրանք, ովքեր ի վիճակի չեն եդել վճարե] գլխահարկը, ենթարկվեյ 

են մարմնական ծանր պատիժների: 

Չ ն ա յ ա ծ օսմանյան կանուննամեներում, որպես օրենք, ջիգիեի 

գանձման չափը եդե] է 25 ակչե, սակայն այն ունեցել է խիստ 

վափոխական բնույթ և տարբեր ժամանակներում հասել մինչև 240 

ակչեի7 : 

Ջիգիե հարկից ազատված էին նրանք, ովքեր հսկում էին կայւևոբ 

ռազմավարական նշանակություն ունեցոդ ճանապարհներն ու 

|եռնանցքները, ովքեր աշխատում էին պետական հանքավայրերում կամ 

կայսրությունում որևէ պաշտոն էին զբաղեցնում, ոչ մուսայ ման 

հոգևորականներն ու այն ծնոդնեբն, որոնց երեխաներին ենիչերի էին 

տարել: Ջիզիե հարկից ազատվում էին նաև նրանք, ովքեր «ինքնակամ» 

իպամ էին ընդունում: Սակայն եթե «անհավատը» իսլամ էր րնդունամ 

տարվա ընթացքում, ապա ջիգիե հարկի ծանրության յուծն իր ուսերից 

չէր թոթափում և պարտավոր էր վճարել ընթացիկ տարվա հարկը, քանի 

որ հարկումը սովորաբար կատարվում էր տարվա սկզբին8 : 

Օսմանյան կայսրությունում ջիզիեի համակարգն իր 

առանձնահատկություններն ուներ: Ի տարբեյտւթյուն աղ հարկերի, 

որոնք գանձվում էին րստ աշխարհագիր մատյանների տվյւպների. 

ջիգիեն աներ իր մատյաննեյղւ. որոնք ւսմեն տարի մի գույն ունեին, իր 

կնիքներր. ոյտնք նույնպես ամենամյա էին. և բացի այդ վերոհիշյալ 

հարկատուների համար կիրւսռվում էին տարբեր կնիքներ: Ջիզիեի 

մատյւսնների վրա նշվում էր գանձման տարեթիվը, գանձումից 
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ստացված ընդհանուր գումարը. մատյանի տեսակր. որը 

պայմանավորված էր հարկատուների տեսակներով. գլխավոր 

գանձապահ]) և ջիզիեդարի՝ ջիցիե գանձողի անանՍերր'՜՛. 

XLX դարում՝ Ս՛ահմադ 11-ի օրոք, ջիզիեի գանձման համւսկայւտււմ 

որոշակի փոփոխություններ կատարվեցին: Այս փոփոխությունները 

պայմանավորված էին երկու հանգամանքով, առաջինն այն էր. որ 

հալւկաւին քաղաքականության ւիոփոխությանը. մասնավորապես՝ ոչ 

մասւււ|ման հպատակներից գանձվոդ հարկերի թեթևացումը Ս՜ահմադ II-

ի ձեռնայւկած բարեվաիաւմնեյւի շղթայի օդւսկնեյփց էր. իսկ երկյտրդր և 

առավեյ կայւեորր՝ եվրոպացիների ճնշումներն էին կայսրության վրա 1 0 : 

Թեև թանգյւմաթի հրովայւտակամ (1839թ. նոյեմբերի 3) 

անմիջականպւեն ջիզ]ւեին վերաբերող հոդվածներ չկային, սակայն 

հայւկւսյին համակարգի ե զինվորական ծառայության հետ կապված 

հոդվածներր ստեղծել էին այն մթնոլորտր, որ վերացվելու էր ջիգիեն՝ 

վախարինվելով պարտադիր զինվորական ծառայությամբ: 

1856թ. սուլթանական հրովարտակով վերացվեց ոչ մուսուլմանների 

գլխին վաղուց ի վեր պատուհաս դարձած ջիգիեն, և մուսուլմանների 

հետ հավասար զինվորական ծառայության անցնելու իրավունք 

սահմանվեց" : Այս հրովարտակը մեծ գժգոհություն առաջացրեց 

Օսմանյան կայսրության ալջ բնակչության շրջանում: Քրիստոնյա 

բնակչության դժգոեությւսն պատճառն այն էր, վերջիններս իրենց զենքն 

ուղղելու էին քրիստոնեական պետությունների ե, մասնավորապես, 

Ռուսաստանի դեմ, որի հետ ազատագրման հույսեր էին կապում, իսկ 

մուսուլմանների խուճապի պատճառը կայսրությունում իրենց գերիշխող 

դիրքը կորցնելու վախն էր: Այս երկկալմ դժգոհությունները ստիպեցին 

կայսրությանն անորոշ ժամանակով հետաձգել քրիստոնյաներից զորք 

հավաքագրելու խնդիրը, իսկ կայսրության գանձարանը « դ ա տ ա ր կ » 

չթողնելու համար սահմանվեց նոր հարկատեսակ՝ bedel-i askeriye1 2 : 

Ըստ էության, սա անվանապես տարբեր, սակայն բովանդակությամբ 

նույն ջիզիեն էր: 

Ջիզիեի գանձման հանգամանքը հիմնավորվում էր նախ և առաջ 

իպամական սուրբ գրքով' Ղուրանով (9/29). « Պ ա յ ք ա ր ե ք նրանց դեմ, 

ովքեր չեն հավատում ոչ Ալլահին, ոչ ահեղ դատաստանի օրվա 

գոյությանն, ոչ էլ այն արգելքներին, որոնք սահմանվեյ են Այլ ահի ե նրա 
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մարգարե Սուհամմհդի կողմից, ե չես ընդունում իրական ճշմարիտ 

կրոնր. եթե նրանք նույնիսկ գրքի մարդիկ են. քանի դեռ ինքնակամ 

հնազանդությամբ ջիգիե չեն վճարել ե իրենց նվաստ չեն գգացե)» 1 3 : 

11րոշ թուրք պատմաբաններ ջիգիե գանձելու փաստր մեկնաբանում 

են ոչ թե որպես իպամացման քադաքականութւանն օժանդակող 

երևույթ, աղ որպես գաքաթին փոխարինող հանգամանք 1 4 : Աւ]եփն. 

քանի որ գրքի մարդկանց 1 5 ա ր գ ե լ ո ւ մ էր ծառայեյ բանակում, այս 

պարագայում, րստ նրանց, ջիգիեն դիտվում էր որպես յուրատեսակ 

փոխհատուցում մուսու|մւսնական պետաթյանր՝ անհաւ|ատների հետ 

կնքած սոցիւպսւկան պայմանագրի շրջանակներում ւ|երջիններիս 

պաշտպանությունն իրականացնելու համար: 

Սակայն ջիգիե համակարգի գոյությանն «արդարացնող» այս 

փորձերը լիովին հերքելի են, քանի որ ջիգիեն մշտապես եղել է 

կայսրության ոչ մուսուլման հպատակներին ճնշելու գործիք (ինչպես և 

գրկած է Ղուրանում): Այս փաստարկը ժխտվում է այն հիմնավորմամբ, 

որ «պաշտպանությանն» ավեփ ճիշտ՝ «չհարձակվելու երաշխիքը», րստ 

էության, «տանիքի» վարձ էր: Իսկ թե ջիգիեն վախաբինել է գաքաթին, 

այս պատճառաբանությունը ևս հերքվում է, քանի որ գաքաթը զատ 

մուսուլմանական պարտականություն է, և այն ուղղված էր բացառապես 

մուսուխան չքավորներին օգնելուն: 

Օսմանյան կայսրության հարկային համակարգի 

ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ չկար կյանքի մի պորտ, 

տնտեսական մի գործունեություն, մարդկային որևէ հարաբերության, 

որը գերծ լիներ հարկի կամ տուրքի «բարիքից» , ծնունդից մինչև մահ՝ 

կյանքի ամբողջ ընթացքում Օսմանյան կայսրությունում մարդը գտնվում 

էր իրավական, կրոնական, մարդկային, ֆիզիկական, բարոյսւ-

հոգեբւսնական գործունեությունը կանոնավորող, կաղապարող, շղթայող 

օրինական և ոչ օրինական' ավանդույթային, հին ու նոր և նորաստեղծ 

վճարումների ու հատուցումների, տուրքերի և հարկերի ծանր լծի տակ: 

Ավելին, օսմանյան իշխանություններն օգտագործում էին ամեն մի 

առիթ, պատահար' նորանոր հարկեր «ստեղծելու», ավեփն գանձելու, 

հին հարկային համակարգր գարգացնևրս և ճյուղավորե|ա համար: 
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POLL - TAX IN OTTOMAN EMPIRE 

I he Ottoman Empire whit its socio-economic and political structures, which 
made internal affairs, was classical islamic power. Empire from the date of formation 
applied eternal prosecutions and oppressions over its subject and especially o\ er not 
Moslems. The purpose of this policy was formation of new homogeneous power b\ 
disorganization and compulsory renunciation from their belief. Republican Turkey 
was also faithful to this policy. Stern tax policy, which carried out the Ottoman 
Empire, was one of these roads, which conduced lo this purpose. 

Jizya was a basic tax in the Ottoman Empire. It was the heaviest tax not only that 
it did not have a stable measure of taxation, but also jizya gave the chance openly to 
plunder taxpayers. Jizya collected not only from local residents, but also for those 
who did not live there anymore and for who was dead, if their names were not deleted 
from the lists of taxpayers. 

In May 14, 1855 the collection of jizya was stopped, instead the law on 
obligatory military preparation for all people of Ottoman Empire was passed. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1 İnalcık H., Osmanlı imparatorluğumun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, c. 1 (1300-1600). 

istanbul, s. 105. 

2 httn://ansiklopedi.bibiİEİ.com/tarih-devimleri-terimleri-HH 

3 Özcoşar I., Güneş H. H., Osmanlı Devleti'nde Cizye ve 19. Yüzyıla Ait Bir Cizye Defteri. 

Cizre Sancağı'nın Cizye Defteri (Cizye Defter Numarası: 37S), Elektronik Sosyal Bilimler 

Dergisi www.e-sosder.com ISSN: 1304-0278 K.ış-2006 C.5, S.15 (159-179), s. 161. 

4 İnalcık H„ նշվ. աշխ., է յ 107: 

5. Necdet Sevinç, Osmanlı'nın Yükselişi ve Çöküşü, İstanbul, 1999, s. 244. 

6. http://ansiklopedi.bibilgi.com/tarih-devimler-terimler-HIl 

7. Փափագյւսն Ա., Թուրքական վավերագրերը Հայաստանի և հայերի մասին (16-19-

րդ դարեր), Եր., 1999, էջ 93: 

8. Ислам, Энциклопедический словарь, M., 1991, с. 65. 

9. özcoşar I., Güneş H. H., նշվ. աշխ., էջ 158: 

10. Այս շրջանում աճում էին եվրոպացիների հհտ կատարվող առևտրի ծավալները: 

Վերջիններս հարաբերություններ էին հաստատել կայսրության քրիստոնյա 

հպատակների հետ: Այս հանգամանքով է բացատրվում կայսրության վրա 

եվրոպացիների գործադրած ճնշումները՝ քրիստոնյա հպատակների դրությունը 

բարելավելու համար (Özcoşar I., Güneş H. Н „ նշվ. աշխ., էջ 162.): 

11 İslâm Ansiklopedisi, с. 5. istanbul, 1992. s. 301. 

1 7 3 

http://www.e-sosder.com
http://ansiklopedi.bibilgi.com/tarih-devimler-terimler-HIl


12 1909р. օգոստոսի 7-իԱ օսմանյան խորհրդարանն որ blip ընդունեց, որու] վերացվեց 

bedel-ı askeriye-ն: Այս օրենքի համաձայն կայսրության բոլոր սպցհրը ենթակա էին 

զինվորական ծառայության Աստոյեան Ա., Հայերն Օսմանեան Բանակում ( ժ ' ) 

Դարից մինյե 1918), Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս. ՊԷյրութ, 2008. էջ 116 

1.1 hnn://uunınexplorer.com/index/Sura-009-AI-Tawba-REPRNTANCE-

DlSPENSATION.asnx 

14 Eyrılmaz В.. Osmanlı Devletinde Gayrimüslim Tebaanın Yönetimi, İstanbul. 1990 s 22 

15. իսլամական աշխարհում ընդունված էր ո; մուսուլմաններին բաժանեւ 2 հիմնական 

խմբի՝ գրքի հասարակություն (ehl-ı kitap olanlar) ե գրքի հասարակություն 

չհանդիսւսցոդ (ehl-i kitap olmayanlar)՛ Իսլամական իրավունքի համաձայն՝ ւպս 

երկու հասարակություններն էր, որպես իսլամական պետության հպատակներ, 

կյանքի, գույքի, խդմի ազատության տեսանկյունից պետության 

հովանավորությունն էին վայելում: Սակայն այս երկու հասարակությունների մի;ե 

որոշակի տարբերություններ կային: Այսպես, ըստ իսլամական իրավունքի՛ 

մուսուլմանը կարոդ էր ամուսնանալ գրքի հասարակության ներկայացուցիչ կնոջ 

հետ: Գրքի հասարակությանը թույլատրված էր նաե եկեղեցի կամ սինագոգ մտնել, 

գինի խմել (Hamidullah M.. Islama Girişi. Istanbu!, 1965, s. 149): 

1 7 4 



Մ Ե Լ Ք Ո Ն Յ Ա Ն Ք Ր Ի Մ Տ Ի Ն Ե 

քԱԻ) 

« Ն Յ Ա Ր Դ Ե Ր Ի Պ Ա Տ Ե Ր Ա Զ Մ Ը » 1947 Թ Վ Ա Կ Ա Ն Ի Ն 

1945p Խ Ս Հ Մ ֊ ի ե Թուրքիայի միջե ծագած «նյարդերի 

պատերազմը» իր հասգւոցւպածումր սաացեւ է 1947 թվականին. չսայած 

որ Մոսկվան Անկարային ներկւսյցրած պահանջներից պաշտոնապես 

հրաժսւրվե| Լ միայն 1953թ.: 

1945թ օբակարտււմ հայտնված սեծովյան նեղուցների և Կարսի ու 

Արդահանի Խորհրդային միությանը վերադարձնելու հարցր լուրջ 

ճգնաժամ է առսւջացրեւ միջազգային ասպարեզում: է?թե սկզբնական 

շրջանում Մեծ տերություններին անհանգստացնում էր միայն 

նեդուցների հարցր ե նախրնտրում էին ակտիվ դեր չխադալ հողային 

պահանջատիրությւսն հարցում, ապա 1946թ. գարնանից ամեն կերպ 

փորձել են Անկարային պաշտպանել Մոսկվայի հաբձակամներից: 

Կարեփ է ենթադրել, որ 1946թ. Ու. Չերչիլր Ֆուլտոնում ունեցած 

երււյթր փրկեց Թուրքիային մասնատումից: Այլ կերպ ասած՜ 1946թ. 

Թուրքիայի համար բեկումնային տարի էր: Աստիճանաբար մեծանամ 

էր Թուրքիայի ղերը հակախորհրդային պայքարում: Ի վերջո նա դարձել 

է Վաշինգտոնի ե Լոնդոնի հավատարիմ դաշնակիցը: 1946թ. օգոստոսի 

15-ին ԱՄՆ-ի պետքարտադարի տեղակալ Դ . Աչիսոնը խոսելով 

«Թուրքիայի և Հունաստանի նկատմամբ ԽՄՀՄ-ի քայփրի լրջության 

մասին», հայտարարել է, որ իր կառավարությունը վճռել է «ամեն գնով 

րնդղիմանսդ դրանց» 1 : Արդյունքում, 1947թ. մարտի 12-ին ԱՄՆ-ի 

նախագահը հրապարակել է նշանավոր «Տրտմենի դոկտրինան», որով 

երաշխավորվում էր Հունաստանի և Թուրքիայի տարածքային 

ամբողջականությունը: Այդ օրերին Տրումենբ հայտարարել է, որ 

Թուրքիայի ազգային ամբողջականության պահպանմամբ ապահովվում 

է կւսրգուկանոնր Միջին Արևե]քամ2 : 

Ամերիկյան ծրագրերր իրականացնելու համար, այդ երկրի 

կոնգրեսր վավերսւցրե] է արտասահմանյան երկրներին որպես 
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տնտեսական և ռազմական օգնության հատկւսցվեփք 400 մխ. դպարի 

բըււջեն. որից 100 մ|ն. տրամադրվելու էր Թուրքիային: Դ ա հիմք է 

հանդիսացե] թարք ւսմերիկւան հետագա սերտ բարեկամության 

համար: 1947р. մայիսի 2-ին Ստւսմբալ է ժւսմանե] ԱՍՆ-ի 

Միջերկրական նաւ|ատորմր, հունիսին Անկարւս I. եկե| ամերիկյան 

զինվորականության պատվիրակությանը, իսկ հափսի 12-ին երկու 

երկրների միջև ստորագրւ|ե| է ռազմական համաձայնագիր՛: 

Այս ամենին հետևող Խորհրդային Միությանր սեպտեմբերի 15-ին 

ՄԱԿ ֊ ի ամբիոնից հայտարարել է, թե ոչ ոքի համա]] գաղտնիք չէ. որ 

Հունաստանին և Թււրքիային տրամադրվող նման աջակցությունը 

ԽՍՀՄ-ի դեմ օգտագործվելու է որպես քաղաքական զենք4 : Իսկ ինչ 

վերաբերում է թուրքերին, ապա վերջիններս «Տրտմենի դոկտրինայի» 

հրապարակումից հետո իրենց զգում էին ավեփ վստահ: Թուրքիայի 

նախագահ Ի. Ինոնյուն Ռիզում ունեցած ելույթում հայտարարել է. որ «ի 

տարբերություն անցած տարվանից Թուրքիայի իրավիճակը ավեփ 

ամուր է» 5 : Թուրքական մամուխ էլ ահազանգում էր, որ իրենք են հաղթել 

«նյարդերի պատերազմը»'': Միւսժամանակ 1947թ. |ույս աշխարհ եկավ 

ԱՄՆ-ի տնտեսական օգնությամբ Մվրոպւսն վերականգնելու և 

զարգացնելու պետական քարտուղար Ջորջ Մարշ ափ ծրագիրը 

(այստեղից է]՝ «Մարշալի պլան» անվանումը): 1948թ. այդ ծրագիրը ևս 

տարածվել է Թուրքիայի վրա: 

Այսպիսով, «Տրտմենի դոկտրինայի» և «Մաբշափ պրււնի» 

իրագործման արդյու նքում Թուրքիան ԱՄՆ-ից ստացավ ռազմական ու 

տնտեսական մեծ օգնության: Փոխարենբ ԱՄՆ-ն և Մեծ Բրիտանիան 

Թուրքիայի տարածքում հնարավորություն ստացան կառուցե] իրենց 

ռազմական հանգրվաններր: Այսպիսով, Մեծ տերությունները 

պարտավորվեցին պաշտպանել Թուրքիայի տարածքային 

ամբողջականությունը: 

Սակայն միաժամանակ պետք է շեշաել նաև այն փաստը, որ վերջին 

տասնամյակներում մի շարք թուրք պատմաբաններ վստահեցնում են, 

որ ԱՄՆ-ն չի փրկե] Թուրքիային ԽՍՀՄ-ի հարձակումներից: Ըստ 

նրանց, 1946-1947թթ. Հայկական հարցը շարունակում էր մնսղ 

քաղաքական ասպարեզում, սակայն արդեն պարզ էր, որ այն լուծվելու է 

ի նպաստ Թուրքիայի: Թուրք պատմաբան Դ . Ավջալլուն «Ազգային 

ազատագրության պատմություն» աշխատության մեջ հայտնում է. թե 
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ԱՄՆ-ի պետքստտադար Բյորնսր 1946թ. աշնւսնր. իբր. բացահայտորեն 

հալտարարե| l.jı. որ ԱՄՆ-ր միւպն տնտեսական օգնության կարոդ հ 

ցույց տա| Թարքիային Պրոֆեսոր Ահմեդ Շյուքրան Ւյ 1966թ. « Л ц ш и » 

թերթում հրատարակած «Թուրքիայի փրկիչը Ամերիկա՞ն է» հոդվածում 

դրե| է. թև Թուրքիայի վիճակը հետպատերազմյան 

ժամանակաշրջանում շատ ծանր հր: «Եթե Խորհրդային Միությանը 

ճնշամր պատերազմի վերածեր, ապա Թուրքիան ստիպված էր 

միայնակ պատերազմել: 1;վ քննարկե|ով այդ տարիների 

անցադարձերր կարա] Ենք վստահ լինել, որ ո չ դաշնակից Անգփան. և 

ո չ է| իր փրկարարությամբ հպարտացոդ Միացյւպ Նահւսնգնեբր 

օգնության կհասնեին»": 1947թ. նոյեմբերի 12-ի «Ոլուս» թերթում 

հրատարակված «Ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը» 

խորագրով հոդվածում թուրք լրսւգյտդ Ն ի խ ա տ էրիմը վերլածելով ԱՍՆ-

ի հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում Թուրքիայի նկատմամբ 

վարած վտփոխակւսն քադաքականությունը, հանգել էր այն 

եզյ)ահանգման. որ Թուրքիայի ճակատագիրը դեո վտանգված է. քանի 

որ Տբումենի վարչակազմը, ոչ թե Թուրքիայի, այլ ԱՄՆ-ի շահերն է 

պաշտպանում և անհրաժեշտության դեպքում իրենց կդավաճանի՛': Այլ 

կերպ ասած' թուրքերը ամերիկյան պաշտպանությունից այնքան էլ 

վստահ խւենց չէին զգամ, գիտակցելով, որ եթե վադը Վաշինգտոնի 

շահերը մեկ այ] բան պահանջեն, ապա միջազգային քաղաքական 

իրավիճակը կրկին կփոխվի և հավանականությունը մեծ էր, որ ոչ ի 

նպաստ Թուրքիայի: 

Այնուհանդերձ, Թուրքիային ԽՍՀՄ-ի ներկայացրած տարածքային 

պահանջը, այն է' Կ ա ր ս ի ա Մրդաեսւնի հարցր, 1947թ. դեո շարունակում 

էր մնւպ օրակարգում: Այն 1947թ. հոկտեմբերի 24-ին ՄԱԿ-ում մեկ 

անգամ է] անոպդակիորեն արծարծվել է: Այսպես, երբ Թուրքիայի 

ներկայացուցիչ Ա. Սապերը հայտնե] է, թէ խորհրդային մամուլում և 

ռադիոյում տարվոդ հակաթուրքական քարոզարշավում լայն տեղ է 

տրվում վրացական տարածքային պահանջներին' չհիշատւսկելով 

հայկականը, ԽՍՀՄ-ի ներկայացուցիչ Վ. Վիշինսկին պատասխանե] է, 

թե ինչ վերաբերում է Թուրքիայի տարածքում գտնվող Կարսի և 

Արդահանի շրջանների վրացական փնե]ա մասին Խորհրդային 

Վրաստանի պատմաբանների նամակին, ապա այդ գիտնականների 

հիմնավորումներն անվիճելի են: Ն ա խորհուրդ է տվե] Սապերին մեկ 
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անգամ Ւ.| կարգաւ այդ նամակը, որում վրացի ակադեմիկոսներր. 

ապացոսյերւփ որ ıu|i] հոււերր վրացական են. պահանջում է.ն դրանք 

վհրադարծնեւ իրենց'"՛ Վիշինսկին հևտևերւվ Ս Սապերին' իր ե]ույթում 

ես չի հիշատւսկե] հայկական տարածքային պահանջները: Մինչդեռ Ի. 

Մտսդինր կամ է| վրացի ակադեմիկոսներր. ի տարբերություն 

խորհրդային դիվանագետի. Կարսր չեն համարե] վրացական 

Ա|ս ե|ույթր 1ւետագայամ մեծ իրարանցում է առաջացրեյ 

Խորհրդային Միությունում Լ. Սփյուռքում: Խորհրդային մամուլը առանց 

ադմակի ւիորձել t ուդդել սխաւր. մոսկովյան «Տրուդ» թերթր հոդված I. 

հրատարակե] Կարսի ու Արդահանի մասին' հիշեցներւվ. որ Մոսկվայի 

Լենինի թանգարանի պատին կախված է առաջնորդի ձեռքով գծված 

Կովկւսսի քարտեգր. որում կարմիր շրջանակ]) մեջ են առնված 

հայկական երկու նահանգները՛ Կարսն ու. սրդահւսնը" : Մփյուռքում վ . 

վիշինսկու այս հայտարալտւթյանր մեծ ադմակ է բարձրացրել: 

Դաշնակցական պարբերականնեբր գրում հին. թե ԽՄՀՄ-ն արդեն 

թադել է Հայկական հարցր: Դ ա ստիպե] է խորհրդային դիվանագետին 

տալ որոշ պարզաբանումներ, « b u րսած էի, թէ վրացի գիտնականներ 

յ ա յ տ ն ա ծ են, թէ Կարսն ու Արտահանը 1500 թուականներէն ի վեր կը 

պատկանին Վրաստանին: Ես չբսի թէ՝ Կարսն ու Արտահանը կր 

պատկանին Վբաստանին. չբսի նաեւ, թէ կր պատկանին Հայաստանին: 

Ես ըսի, որ Խորհրդ. Միաթիւնր պիտի առնէ Կարսն ու Սրտահանը եւ 

պիտի տայ անոր, որուն կր պատկանի» 1 2 : 

1947թ. հետո Կարսի և Արդահանի պահանջը միջազգային 

ասպարեզում՛ այլևս չի շոշավւվել, չնայած այս լռության 1948թ. այս 

խնդիրր դեռ շարունակվում էր մնա] Մեծ տերությունների ուշադրության 

կենտրոնում: 1948թ. ապրիլի 24-ին Թուրքիայում Մեծ Բբիտանիայի 

դեսպան Դ. Քելլին արտգործնախարարություն ուդարկած նամակում 

անդրադարձել է ԽՄՀՄ-ի Խորհրդային Հայաստանի անունից 

պահանջած հոդերին: Ն ա գրեյ է, որ ԽՄՀՄ-ի միակ նպատակն է իր 

ագդեցությունբ տարածե] Թուրքիայի վրա: Այդ նպատակով Մոսկվան 

Անկարային ներկայացրեւ է պահանջներ, որը վերջինս չէր կարոդ 

րնդունել: Ն ա ակնարկել է, թե Կարսի, Արդահանի և Արդւփնի 

պահանջման պատմական պատճառներր պաշտոնապես հերքվեւ են 

Թուրքիայի վարչապետի կախից, մինչդեռ հարցր մինչ օրս մնում է 
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օրակարգում. ինչը. րստ Քելփի. վկւսւամ է. որ Խորհրդային Միաթյւսնր 

անհրաժեշտ 1 միալն ստանա] Արևելւան Անասափայի տարածքները՛՝ 

Հիշեցնեք, որ դիվսւնագետր խոսում հ վարչապետ Շ. Սւսրաօօդլաի 

1946թ. հունվարի 6-ին մեջլիսում արած հայտարարությանը. թե ինչու են 

ւսպ տարածքնևըր թուրքական համարվում: Ն ա պարզաբանե) հր. թե 

իբր «Կարսամ ե Արդահանում ոչ մի հայ չի ապրում»1": Մինչդեռ Քեղին 

մոռանում հ. որ Թուրքիայի վարչապետի հայտարարտթյունն 

ւսնպատաս]ււան չի մնացե|: Մեկ ամ]ւս անց փետրվարի 6-ին. «Նյու 

Յորք Թախս»-ում հրապարակվե| հ պյտֆ. Г). Խվոստովի « Պ ա տ մ ա կ ա ն 

իրողությունները կամբաստանեն» խո]ւագրով աղմկահարույց նամակր. 

որտեղ հեղինակը հարց հր տափս Մարաջախտին, թե ինչպե՞ս հ եղել, որ 

Կարս Արդահանում ոչ մի հայ չի ապյտւմ. երբ 1916թ. շուրջ 100 հազար 

հայ հր ապրում միայն Կարսում: Ն ա ավելացյւել հ. թե" հնարավոր հ մեկ 

ացգ բնաջնջեւ, որպեսզի տիրեն նրա հափն1 5 : Պ ա տ ա ս խ ա ն ր 

միանշանակ հր. պատմական արդարությունը վերականգնելու փաստը 

ոչ ոքի չհր հետւսքրքրամ: 

Այսպիսով. 1946թ. սկսված «սառր պատերազմը» բացասական 

անդրադարձ է ունեցեւ ե նեդուցների վերահսկման, և հայկական 

տարածքների վերադարձման գործում: Ն ա խ . աշխարհում քաղաքական 

իրադրությունը փոխվել հր: Եթե պատերազմի տարիներին ԽՍՀՄ-ը. Մեծ 

Բրիտսւնիւսն և ԱՄՆ-ն համագործակցում հին ա ֆաշիստական բրւկի 

երկրների դեմ պայքարում հանդես հին գափս որպես դաշնակիցներ, 

ապա պատերազմից հետո դրությունն այլ հր. սկսվել հր «սառր 

պատերազմբ» . և նախկին դաշնակիցները հայտնվել հին տարբեր 

ճամբարներում: Մյուս կախից էլ, հնարավոր է. որ ԽՍՀՄ-ում սկսված 

սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամն ևս իր դբակատարումն է ունեցել, ինչր 

ստիպել է 1947թ. Մոսկվային սառեցնել «թուրքական ծրագիրը»: 

Մինչդեռ լռությունը չի նպաստել խ ո ր հ բ դ ա ֊ թ ո ւ ր ք ա կ ա ն 

հարաբերությունների բարելավմանը: Երկու երկրների միջև 

լարվածությունն էյ ավեփ է խորացել, երբ 1951թ. աշնանր արևմտյան 

պետաթյաններր որոշեցին Թուրքիային ընդգրկել Հ յոսփսատլանտյան 

դաշինքի ( Ն Ա Տ Օ ) մեջ: Թուրքիայի արտգործնախարար Ֆ . Քյոփյոսղուն 

1951թ դեկտեմբերի 19-ին մեջլիսում ունեցած իր ե]ույթամ ԽՄՀՄ-ին 

մեդւսդրե] է միջազգային լարվածության մեջ և հայտարարել, որ Ն Ա Տ Օ -

ին անդամակցելով իրենք ապահովագրում են իրենց երկրի 
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անվտանգությունը"': Ինչ վերաբերում Ւ. սևծովյան նեղուցների ե 
հայկական տարածքային խնդիրներին, ապա վերջիններս օրակարգից 
պաշտոնապես դուրս են եկե| միայն 1953р. մայիսին' Ստա|ինի մահից 
հեսա. երբ Խորհրդային Միությանը պաշտոնապես հայտարարե) է. որ 
Թուրքիայից հոդային ոշ մի պահանջ յունի: Սակայն փասար մնամ է 
ւսյն. որ «նյարդերի պսւտերսպմր» հանգուցալուծումը գտե) էր դեռևս 
1947թ.: 

CHRISTINE MELKONYAN 
(IOS) 

THE WAR OF NERVES IN 1947 

The Second World War yet has not ended, but the Soviet Union has already-
undertaken serious diplomatic steps in relation to Turkey. For Turks the territorial 
claims, concerning Kars and Ardahan who have been annexed by Turkey 1921 
became most terrible. Under the Kars contract. Moscow behaved cautiously, without 
expressing openly its interests, — the initiative of returning of these territories 
proceeded from the Armenian and the Georgian Soviet Socialist Republics. In the 
USA and Great Britain these actions was considered as the Soviet threat to Turkey. 
However by the end of 1947 this process was is stopped, and religious and national-
cultural projects have been again handed over to archive. 
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ՍՈՈՆԹԱԶԵՐԻ Օ Ս Ի Դ 

(ԱԻ) 
ՍԱՍԱՆՅԱՆ ԻՐԱՆՈՒՄ Ք Ր Ի Ս Տ Ո Ն Յ Ա Ն Ե Ր Ի Դ Ր Ո Ւ Թ Յ Ա Ն 

ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

Սասանյանների հարստությսւս ժամանակաշրջանում 

քրիստոնյաների կյանքին ւսնդրադստնսղուց առաջ, անհրաժեշտ Է նախ 
անդրադառնալ քրիստոնեության պատմությանը: Սկզբում 
քրիստոնյաներն ու հրեաները միմյանց շատ մոտ ու միմյանց նման Էին 
ու նրանց միջև գրեթե տարբերություններ չկային: Նրանց քարոզած 
գաղավւարախոսությաննեբի, ինչպես նաե կրոնական ծեսերի միջև 
կարելի է բազմաթիվ րնդհանրաթյուններ նկատե|: Ըստ Էության, 
քրիստոնյաներն այն հրեաներն Էին, որոնք հավատացին Հիսուս 
Քրիստոսին, սակայն, ի տարբերություն վերջիններիս, հրեաները 
մերժեցին ու բացառեցին Քրիստոսի մարգարեությունը1: 

Արշականիների թագավորությունում բնակվում Էին բազմաթիվ 

ազգեր, որոնք դավանում Էին զանազան կրոններ: Քրիստոնյաները 

Արշակունիների օրոք գոյություն անեին ոչ միայն Էյդեսիայի շրջանում, 

որը քրիստոնյաների կարևոր կենտրոններից մեկն էր. այլև մ. թ I դարի 

երկրորդ տասնամյակում նրանք մտան Ադիաբենեի տավւաստանները2, 

որը հրեաների բնակության շրջաններից էր: Քրիստոնյաների 

տեղաշարժը դեպի հիշյալ տափաստանները հիմնականում տեղի էր 

ունենամ քրիստոնեության գաղափաբախոսաթյունր քարոզելու և նրա 

սահմաններն ընդւայնելու նպատակով: Արդեն մ. թ. երրորդ 

տասնամյակում, քրիստոնյա հավատացյալները կարողացան 

Սիջագետքամ և Իրանի արևելյան տարածքներում նոր հետևորդներ 

ձեռք բերել: Այդ թվում, անհրաժեշտ ենք ճամարում հիշատւսկել, որ մ. թ. 

IV դարասկզբիս Հայաստանը լինելով առաջինն աշխարհում, 

քրիստոնեությունն ընդունեց որպես երկրի պետական կլան1: Մ. թ. I 

դարի երկրորդ տասնամյակի ընթացքում Արշականյաց հարստության 

ամբողջ տարածքում արագորեն աճամ ա բազմանում էին 
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f 

քրիստոնյաների շարքերը. հիմնականում պարթևների միջոցով: 
Վերջիններս. 1ւյ)նասեր]) փրկության. ինչպես սան նրանց մեջ 
քրիստոնեության տարածման նպատակով, բազմիցս կատաղի 
պատերազմներ էին մւ]ե| վերջիններ]ւս թշնամիների m 
1ււսկաոակորյ)նե|]ի ւ]եմ: Այդ պատերացմներից էին Բակուր 
թագաժառանգի հւպւձակումներր Սիրիա ե Պաղեստին, որի հետևանքով 
նա ազատագրեց հիշյայ տարածքներում գերված ու ճնշված 
հրեաներին Հրեաները ի պատիվ իրենց փրկիչ I-ւսկարի. նրան, հենց 
այդպես էյ «փրկիչ» անվանեցին4: 

Համաձայն Պոլիենոսի՝ Հոոմամ' 1տոմեկան տիրապետության 
սահմաններում, ինչպես նաև նրա ազդեցության տակ գտնվոդ բւդոր 
երկրներում հետապնդվում և մահապատժի էին ենթարկվում 
քրիստոնեություն դավանոդները5: Հռոմեական կայսր Տրայանոսի օրոք, 
քրիստոնյաներ]] մահվան էին դատապարտվում, սակայն բպոր նրանք, 
ովքեր հրաժարվում էին քրիստոնեական դավանանքից, և րնդդիմանում 
էին քրիստոնեությանը' ներման էին արժանանում՛': Սասանյանների 
դինանստիայի հիմնադրմամբ և Արտաշիր 1-ի տիրակալությա՛ն օրոք 
(226-241թթ.), Սասանյանների քաղաքականության մեջ ակնառու 
փոփոխություններ տեւդ1ւ ունեցան: Սակայն, երբ Արտաշիր արքան, իր 
խորհրդատու Տանսարի առաջարկով որոշեց վերանայել երկրի 
կրոնական կառույցն ու նպատակահարմար գտավ Իրանի կրոնական 
հարցերում մի շարք փոփոխություններ մտցնել, դա ստաջ բերեց 
քրիստոնյաների անհամաձայնությունն ու հակակրանքը7: Արտաշիր 
Պապականր ևս որոշեց երկրռւմ բնակվող բոլոր ազգերին ու տարբեր 
դավանանքներին հարող փոքրամասնություններին ստիպել արևի ու 
կրակի պաշտամունքը, այլ կերպ ասած՜ զրադաշտությունը8: 

Շապուհ 1-ի տիրապետության ժամանակաշրջանը (241-272թթ.) 
համարվում է Սասանյանների տիրապետության սահմաններում 
բնակվող քրիստոնյաների զարգացման, բարգավաճման և խաղաղ 
կյանքի հատվածներից մեկը: Այլ կերպ ասած. Շապուհ արքան 
խաղաղության, հաշտության և կրոնական ազատության կողմնակից էր, 
որի տիրապետության օրոք քրիստոնյաներն Իրանում մեծ տարածում 
գտան՝ հիմնականում բազմանալով արևելյան տարածաշրջաններում: 
Կառուցվեցին եկեղեցիներ, որոնցում հիմնականում հունարեն և 
ասորերեն լեզուներով կատարում էին քրիստոնեական 
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արարողության սեր ու կրոնական ծիսակատարություններ, որոնք 
ուղեկցվում հին երգեցողությամբ": Սակայն, որո; ժամանակ անց. 
դւսրձյւպ քրիսսանյաներր 1ւետապնղվեցին Սասանյանների 
խոշորագայն 1ագ1ւորակւսն Կարտիրի կողմից՛": Հենց նրա խորհրդով կ. 
Վարւսհրան N J I U I Ü ) II (274-293թթ ) վավերացրեց քրիստոնյաների 
ոչնչացման հրամւսնր: Այս հրամւսնր պատմության վւաստագրակւսն 
աղբյուր հանդիսացող էջերում, համարվում է Սասանյանների կողմից 
քրիստոնյաների նկատմամբ կիրառված առաջին խիստ ու անողոք 
բոնությանր: Համաձայն պահպանված աղբյուրների՝ հրեաներր 
նույնպես Սասանյանների օրոք ցրկվե) էին Արշականիների 
ժամանակաշրջանում ունեցած կրոնական խաղաղ կյանքից ու 
բարենպաստ պայմաններից": 

Շապուհ 1-ի ձերբակալած ե Խուգ]տտան ոպարկած գերիների շարքում 
կային բազմաթիվ քրիստոնյաներ, ոյանց նա թույւատրամ էր առանց որևէ 
սահմանափակության կատարել իրենց կրոնական արարողություններն ու 
քրիստոնեական ծիսակսւտարություններր1*: Նույն ժամանակաշրջանում. 
Հռոմեական կայսրության տարածքում քրիստոնեությունը դեռևս 
պետական կյտն չէր համարվում, քանի որ վերջինս հակադրվում էր 
հեթանոսական բազմաստվածությանն ա հռոմեացիների կողմից պաշտվող 
մարդկանց ա կոտքերին: Հոոմեացիներր չէին հանդուրժում 
քրիստոնեությունն ա խստագույն պատիժների էին ենթարկում 
քրիստոնյաներին: Օրինակ, Վալերիանոս կայսեր ժամանակ, որր 261թ. 
դաժտն պարտություն էր կրե| Շապուհ 1-ից, տեղի ունեցան քրիստոնյաների 
նկատմամբ ամենադաժան ու բարբարոսական հալածանքները: Իսկ 
արդեն Դիոկղետիանոսի ժամանակ, սպանում էին Սանիի ուսմունքի 
հետևորդներին: Սակայն, այնուամենայնիվ, քրիստոնյաների շարքերը 
օրըստօրե խտանում էին և քրիստոնեական համայնքը գնալով ավելի ու 
ավեփ էր ծաղկում ու հզորանում: 

Համաձայն Շապուհ 11-ի (309-379թթ.) մի հրամանագրի՝ 

պահանջվում էր առանց քրիստոնյաներին գթալա, նրանցից ծանր 

հարկեր գանձել, քանի որ նրանք բնակվում էին Իրանի տարածքում, 

սակայն դեռ մնում էին հռոմեական կայսեր բարեկամներր: «Իրանի 

քրիստոնյա նահատակները» գրքում մանրամասն նկարագրվել են 

քրիստոնյաների նկատմամբ կիրառված բարբարոսությունների ա 

դաժան հալածանքների նկարագրությունները: Կան փաստեր, թե 
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ինչպես üj) շարք փախստականներ. njuıüp ապաստան հիս գտե| Cıı; 
(Սազա) քաղաքում. դաժանորեն կործանվեցին Շապուհի հրամանով 
ա|նտեղ ւ]ւյ՜|ւսյ]կւ]աօ 300 ռազմական փւ|ե]ւի ոտքերի տակ: Ըստ 
ասորական աղբյուրների՛ քրիստոնյաների նկատմամբ փսրած այս 
հալածանքները շարունակվել են երկա տարի՛' Շւսպահ II-ի հրամանով 
մահապատժի են ենթարկվում ւսյն եկեղեցական գործիչները, ովքեր 
եկեղեց])ներ 1.ին կւսւշացել և որոշ իրանցիների դարձի էին բերել14: 

Համաձայն պահպանված որոշ տեղեկությունների. Արտաշիր II 
նույնպես դավանե] է քրիստոնեության: Իսկ ավե]ի ուշ. Շապուհ III (382-
388թթ.) խաղաղ ու բարեկամական քաղաքականության է վարե| 
քրիստոնյաների ե Բյուգանդական կայսեր նկատմամբ15, իսկ Հագկերտ 
I աոավե| ջերմ ա զիջող է եղել քրիստոնյաների նկատմամբ, քան 
նրանից առաջ գահակալած նախորդ արքաներր6: Վարահրան (Վռւսմ) 
V-ր, Հազկերտ 1-ի որդին ու գահակիցր. 422թ. բյուզանդիացիների հետ 
ստորագրեց բարեկամական պայմանագիր, համաձայն որի. Իրանում 
բնակվող քրիստոնյաներին կրոնական ազատություն է շնորհվել, ե 
նրանց թույւատրվե] է. որպեսզի ազատորեն իրականացնեն իրենց 
կրոնական արարողություններն ու ծիսակատարությունները: Սակայն. 
Սասանյան մոգապետներն ու հոգևորականները քրիստոնյա 
հոգևորական ներին մեղադրե] են իրենց տաճարների ավերման ու դրանց 
տեղում եկեղեցիների կառուցման մեջ, ինչի հետևանքով էլ. նրանց 
դաժանագին պատիժների են ենթարկեի 

Իրանում բնակվող քրիստոնյաների ամենասարսափելի ու դաժան 
ժամանակներից են համարվում Հազկերտ II-ի (438-457թթ.) 
տիրապետության տարիները: Ն ա իր հազարապետ Սիհրներսեհի 
խորհրդով հայ ժողովրդին ստիպում է հրաժարվել քրիստոնեությունից, և 
րնդունել Սասանյանների զրադաշտական կրոնը: Սույն նպատակից 
ելնելով, նա ավելի քան 700 մոգեր է ոպարկում Հայաստան, որպեսզի 
ավերեն եկեղեցիներն ու դրանց փոխարեն կրակարաններ կառուցեն: 
Հազկերտ I-ից հետո պարսից քաղաքականությունը Հայաստանի 
նկատմամբ համեմատաբար մեղմանամ է: Ավելին, հայերին 
թայւատրվում է ազատորեն ելք ա մուտք անեյ իրանական արքունիք և 
ստւսնձնեւ կարևոր պաշտոններ: Այնուամենայնիվ, հայերը՝ որպես 
կրոնական վւոքբամասնությաններ. պարտավորվում էին ծանր հարկեր 
վճարել Սասանյան արքու նիքին: 
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Խոսրով I ժամանակ նույնպես քրիստոնյաներն ունեցե| են 
կրոնական ազատության՛ եկեղեցիների կառուցման ե կրոնական 
արարողություններ կատարեր; հարցում": Նրանք զբաղեցնում էին 
Սասան (անների պետության զանազան արքունական պաշտոններ: Իսկ 
Խոսրու) 1-ի որդի Որմիզղ IV-ի հրամանով պարսիկներր 
պարտափւրփոմ էին հովանավորե) քրիստոնյաներին, ե օժանդակե] 
վերջիններիս եկեղեցիների պահպանման ե նորոգման հարցում: 

Խոսրով II-ի տիրակալության ամբողջ րնթացքում քրիստոնյաներն 
ապրում էին կատարյսղ խաղաղության մեջ, նրանց միակ 
սահմանավւակումր կրոնական քարոզչության անթույլատրելիությունս 
էր: Խոսրով Փարվեզի տիրապետության ժամանակ և նրա իսկ 
հրամանով վերանորոգվում, կառուցվում են բազմաթիվ եկեղեցիներ. 

OMID MONTAZER1 
(IOS) 

ON THE SITUATION OF CHRISTIANS IN SASSANID IRAN 

Before the Sassanid the Christian minority had independence and when the king 
Ardashir established new government the policy was changed and spirituality take a 
lot of power. In that period in Roman Empire was accepted Christianity and this case 
was important reason for annoy minorty in Iran. 
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3. Նույն տեղամ, Էյ 116: 

4. Պիգուլևսկայսւ Ն. , Իրանի քաղաքները պարթևների և սասանյանների ժամանակ, 
էնւսյաթ Օլլահ Րեգւսյի թարգմանությամբ, Թեհրան, 1369, Էջ 176 (պւսրսկ.): 

5. Hauschild R., Üher die Frühesten Arier im Allen Orient, Berlin. 1962, S 338. 
6 Գրիչմւսն Ռ., իրանը սկզբից միսյե իսլամ, Մուհամմադ Մոինի թարգմանությամբ. 

Թեհրան, 1376, Էջ 93 (պարսկ.): 

7. Քեմբրիջի իրանի պատմությունը. Հասան Անուշեի թարգմանությամբ, հ. Ш, 
Թեհրան. 1380, Էջ 63 (պւսրսկ.): 

8. Փիրինւս Հ „ Իրանի պատմություն, Թեհրան, 1323, Էջ 107 (պարսկ.): 
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Կ Սասանյանների թագավորությանը, Թուրա; Դարյայի, Մորթեգւս Սւսբեթ Ֆարի 
թարգմսսնաթյամբ, Թեհրան, 13X6. է? 71(պսւրսկ.): 

10 Սասանյանների հասարակությունը, Ահմադ Թսւֆագպի, Շիրին Ա՜ոխթարյանի 
թարգմանությամբ, Թեհրան, 1385. է ; 43 (պարսկ.): 

11 Հինթս (1ւ.. Կարտիրի արձանագրությունները, Էղթեբաս Փիրուգ ք)-աջայի 
թարգմանությամբ, Թեհրան, 1371. էջ 25 (պարսկ.): 

12 ւտրասիսուս Մ., Պարսիկների փայլուն քաղաքակրթությանը. Սահմուղ Թոլոփի 
թարգմանությամբ, Թեհրան, 13X7, էջ 141(պարսկ.): 

13. Քրիստենսեն 11., Իրանը Սասանյանների օրոք, Օ-աշիդ Յւսսեմիի թարգմանությամբ. 
Թեհրան, 1313, էջ 168 (պսւրսկ.): 

14. ւսենբեր Ц., Իրանն ու Հոոմը պայքարների ու հարևանության խաչմերուկում. 
Քեյքավուս Ջահանղսւրիի թարգմանությամբ. Թեհրան, 1386. էջ 196 (պարսկ.): 

15 Ստեփանով Կ., Սասանյանների տիրապետության խնդիրների շուրջ. Քացեմ 
Քացես գաղեի թարգմանությամբ, Թեհրան, 1313, էջ 168 (պարսկ.): 

16. Քրիստենսեն Ա., նշվ. աշխ., էջ 95: 

17 . Յեշփսան -fi., Սասանյանների պատմության հիմքերը, Քեյքավուս Ջահանդարիի 
թարգմանությամբ, Թեհրան, 1384, էջ 115 (պարսկ.): 
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ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ ԲԱԳՐԱՏ 
(ՍԻ) 

ԲՈՐՉԱԼՈԻԻ ԳԱՎԱՌԻ (ԼՈՌԻ) ՊԱՏԿԱՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ Հ Ա Յ ֊ 
ՎՐԱՑԱԿԱՆ ԵՎ ՎՐԱՑ- ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ 
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

(1918-1921ԹԹ.) 

1783 թվականին կնքված ռաս ֊վրացական Դիորգիևյսւն 
պա|մանագրով հաստատվեցին Ռուսաստանի հովանու տակ անցնող 
Արևելա-Վրացական թագավորության սահմանները, որոնք իրենց մեջ 
ներառում էին պատմական Հայաստանի Գուգարաց աշխարհի մի մասը 
կազմող Լոռվա տարածքը: 

1801թ. Արևելա-Վրացական թագավորության վերացումից հետո 
1յտին ևս հայտնվեց անմիջապես Ռուսաստանյան կայսրության 
կազմում: 1840-ական թվականներին ցարական Ռուսաստանի կողմից 
Անդրկովկասում կատարվող վւսրչատարածքային բաժանման 
հետևանքով Լոռին, ինչպես նաև Ջավախքը հայտնվեցին Թիֆլիսի 
նահանգի կազմում: 

1905-1907թթ. հեղափոխությանը Ռուսաստանում խթանեց ազգային 
հիմնախնդիրների վերաբացմանը: Անդրկովկասում 
վարչատարածքային նոր վերաբաժանման խնդիրն այնքան 
ծանրացավ, որ արդեն 1909 և 1916թթ. ցարական իշխանությունները 
քննարկումներ էին կազմակերպել այդ հարցի վերաբերյալ: 
Առաջարկվում էր վերաձևել Անդրկովկասի նահանգները՝ ըստ 
ազգաբնակչության թվաքսւնակի: Հայ հասարակական և քաղաքական 
գործիչները, ցարական իշխանությունների ուշադրությունն էին 
հրավիրում Թիֆլիսի նահանգում գտնվող հայաբնակ տարածքների 
խնդրին: Մոտ 3200 քառ. կմ տարածք ունեցայ Բորչւսլուի գավառի 
բնակչության մեծ մասը հայեր էին, որոնք կոմպակտ բնակվում էին նրա 
հարավային և արևմտյան մասերում: 1916թ. հայերի թիվն այդ 
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գավառում հասնում էր 63 702 բնւսկչի կամ գավառի ընդհանուր 
բնակչության 69 35 J հոգուց 75 տոկոսր': 

1У16р հայկական կողմն առաջարկեց ամբողջ Անդրկովկասը 
վերաբաժանել ըստ ազգաբնակչության համամասնական քանակի: 
Հաշվի սանեըւվ. np հայերը կազմում էին տարածաշրջանի բնակչության 
29% -p. վրացիներ]) 28. Ь թաթարները՛ մոտ 43. առաջարկվում՛ 1բ 
Անդրկովկասի տարածքի 29 % ֊ ը սաղ հայերին. 30 -% ֊ ը վրացիներին և 
4] %-ր ' մահմեդականներին2: 

Փետրվարյան Հեղափոխությունից հետո 1917թ. ամռանը 
11-ասաստանյան նոր կառավարության Ներքին գործերի 
նախարարության հովանու ներքո Անդրկովկասի գեմստվաների նոր 
կառավարման դրույթներ մշակելու նպատակով խորհրդակցություն 
հրավիրվեց: Հայոց Ազգային խորհուրդը ներկայացնալ Ա. Խատիսյանը 
ե Ա. Շահխաթունյանցն առաջարկեցին իրականացնել էթնիկական 
սկզբունքով տարածաշրջանի նոր վարչատարածքային բաժանում, 
զուրս բերել Թիֆլիսի նահանգի կազմից Ախւպքսդաքի ե Բորչալուի 
գավառները: Հանձնաժողովը որոշում է, որ «Ալեքսանդրապոլի, 
Ախալքալաքի, Լոռու, Կարսի և Կաղզվանի գավառներից կազմավորվում 
է նոր՛ Աւեքսանդապոլի հայկական նահանգը»': Որոշումն ուղարկվում է 
Ռուսաստանի ներքին գործերի մինիստրության հաստատմանը, որից 
հետո' Անդրկովկասի հատակ կոմիտե /ՕԶԱԿՈՍ7: 

ՕԶԱԿՈՍԻ կողմից երկրամասի վարչական վերաբաժանման 
հարցը լուծելու համար սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին հրավիրվում 
է հատուկ հանձնաժողով: Պատրաստվեց նախագիծ, ըստ որի՝ ազգային 
հիմքի վրա Բորչալոփ գավառի հարավային մասն առանձնացվում էր 
Թիֆլիսի նահանգի կազմից՝ Ախաւքալաքի գավառի հետ միասին4: 

Վրացական կողմը դեմ արտահայտվեց նախագծին' պնդելով, որ 
այն խախտում է Վրաստանի ե Ռուսաստանի միջև 1783թ. կնքված 
պայմանագիրը: Հանձնաժողովում նաև կարծիք հնչեց, որ 
«տարածքների վերանայումը կարող է հայ-մուսուլմանական նոր 
բախումների տեղիք տալ»5 : 

Իշխանության վավախաթյունը Ռուսաստանում 1917թ. 
հոկտեմբերին և Սեյմի կողմից Անդրկովկասի անկախ հռչակումը 
ժամանակավորապես դադարեցրեց Բորչսղա գավառի ապագայի 
վերաբերյալ քննարկումները, իսկ Անդրֆեդերացիայի կազմսղածումից և 
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անկախ հանրապետությունների ձևավորումից հետո Ախսդքւպաքի և 
Լոռու պատկանե|ության հարցր սկսում Լ լրջորեն սրե| երկկալմ 
հարաբեյտւթյուններր Հայաստանի և Վրաստանի միջև՛ 

Բսրչսղուի գավառր Զաքաթւպայի օկրուգի. Սղնախի և Թիֆլիսի 
գավառի մուսաւմանական շրջանների պատկանելության հետ միասին 
խնդրի առարկա է դառնում նաև Սյլյւբեջանի և Վրաստանի 
հարաբերություններում: Այս շրջանների պատկանե|աթյան հարցր 
լուծելու համար ադրբեջանական կառավարող շրջանակներն 
առաջարկում էին Թիֆփսին ստեղծե] սահմանւսզատռղ հանձնաժողով: 

Վրացական կողմր կտրականապես մերժում էր սահմանազատման 
բոլոր առաջարկներր' պնդերւվ, որ «Թիֆլիսի ամբողջ նահանգն 
անվիճելիորեն պատկանում է Վրաստանին»'՝: Ծայրահեղ դեպքում 
Թիֆլիսր պատրաստ էր որոշ զիջումների գնւպ միայն Զաքաթալայի 
հարցում՜ բացառելով որևէ այլ սահմանազատում7: 

1918թ. հունիսի 5-ին կառավարության նիստում րնթերցվեց 
«Բորչալուի գավառում իրադրության և Վրացական պետության 
ճշտգրիտ սահմանների հստակեցման պնհրաժեշ լռության մասին» 
զեկայցր, որից հետո կառավարությունր որոշեց հանձնարարե] 
զինվորական նախարարին զորքեր տեղակայե] Բորչալուի, Սղնւսդի և 
Թիֆլիսի գավառներում՜ «ներկայումս գոյության ունեցող սահմանների 
պաշտպանության համար»": Նույն օրը ստեղծվեց հատուկ 
հանձնաժողով Դ. Օնիւսշվիլա և Ալ. Մդիվանա մասնակցությամբ: 

Վրաստանի Հանրապետության սահմանները որոշե]ու նպատակով 
1աւնիսի 11-ին կառավարությունը որոշեց ստեղծել նոր սահմանային 
հանձնաժողով' Իր. Ծերեթելու, Դ . Օնիւսշվիլա, Պ. Ինգորոդվայի. 
գեներալ Օդիշելիձեի մասնակցությամբ: Արդեն նույն օրը Պ. 
Ինգորոդվան հանդես եկավ զեկույցով, ըստ որի ՚ «Վրաստւսնը պետք է 
գտնվի տնտեսական ե ռազմավարական տեսակետներից հարմար 
սահմաններում՛'»: Ըստ զեկույցի՝ Վրաստանի հարավային և արևելյան 
սահմաններն անցնելու էին Փոքր Կովկասի ւեռնաշդթայով, Բորչալուի 
գավառի հարավային սահմանի մոտով' Ղարւսքիլիսայից հարավ, 
հասնում են Սևանա լճի հյուսիսային ափ, անցնում հյուսիս՝ Ադսթւսֆա 
գետով, հասնում Զեգամ կայարան, րնդգրկում Զաքաթալա օկրագր և 
ավարտվում Սիլավատ յեռով: 
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Ադրբեջանական կողմր փորձեց հարցր ւածեւ Գերմանիայի 
միջոցով, ե 1918թ. դիմեց Թիֆփսում Գերմանիայի զինվորական 
ներկա|ւսցացիչ ֆոն Կրեսին: Կառավարության նամակում նշվում է. որ 
«Բորչւպաի մուսու|մաններր աեղ|) հայաթյան կոդմից ենթարկվում են 
բռնությունների. ինչր հաճախ հովանավորվում է. վրացական և 
գերմանական գորքերի կոդմից»: Ադբբեջւսնի վարչապետ Խան Խոյսկին 
պահանջեց դադարեցնե) «բռնաթյուններր. հայաթյան հաշվին հատուցե) 
մուսուլմանների կրած վնասները», դադարեցնել Վրաստանի 
կառավարության կոդմից «մուսուսանների զինաթափումը» կամ այն 
կիրառեւ ոդջ բնակչության հանդեպ"': 

Ի պատասխան Վրաստանի արտգործնախարար Ռւսմիշվիլին 
հանդես է եկել հայտարաությամբ, որ «Բորչալուի գավառը միշտ մտել է 
Վրաստանի կազմի մեջ և չի եղել վեճի առարկա, թեև նրա էթնիկական 
կազմր միատարր չէ»: «Վրաստանն անընդունելի է համարում իր 
արևելյան սահմանի քննարկումը և պահանջում է այլևս չմիջամաեյ իր 
ներքին գործերին»,- նշեյ է նա' հավելելով, որ Զաքաթալայի օկրուգը, 
Ղարւսյազին և ողջ Բորչալուի գավառը կազմում են Վրաստանի 
անբաժան մասը և Ադրբեջանը պետք է դրա հետ հաշվի նստի11: 

1918թ. վերջից վըաց-ադրբեջանական հարաբերություններն ավելի 
կայունանում են. տարածքային հարցը հարթվում է Անդրկովկասում 
Գերմանիայի ե Թուրքիայի ազդեցության գոտիների միջև բաժանաբար 
գծերի հաստատմամբ, ինչի արդյունքում Զաքաթալայի օկրուգը մնում է 
Ադրբեջանին, իսկ Թիֆլիսի նահանգի մուսուլմանաբնակ տարածքները, 
այդ թվում նաև Բորչալուի գավառը՝ Վրաստանին: 

Հայաստանի հետ վրացական կողմը ոչ միայն չկարողացավ հարցր 
լուծել քաղաքակիրթ ճանապարհով, այլ վարձ կատարեց անել դա 
յուրովի: Թուրքական զորքերի կողմից Թիֆլիսի հայաբնակ 
տարածքներից նահանջին զուգահեռ, վրացական իշխանությունները 
շտապում են զորքեր մտցնել այդ շրջանները: Հայաստանի և 
Վրաստանի միջև պատերազմ է սկսվում դեկտեմբերի սկզբներին, այն 
ժամանակ, երբ վրացական զորքերը վարձում են հնազանդեցնել Լոռվա 
հայ բնակչությանը՛ ռմբակոծելով հայկական գյուղերը12: 

Երկու շաբաթ տևած ռազմական գործողությունների արդյունքում 
հայկական զորամասերին հաջողվեց գրւսվե] Բորչալու գավառի 
մեծագույն մասը: Լոռվա պատկանելության հարցին միջամտեցին 
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դաշնակից երկ|ւսելդւ. որոնց նախաձեռնությամբ 1919թ. հունվարի 7-ին 
բացվեց հայ-վրացական կոնֆեբանսր Կոնֆերանսի շրջանակներում 
1919р. հունվարի 17-ին կոււմերր պւսւմանագիբ կնքեցին, րււտ որի 
Ստիում ստեղծվում է չեզոք գոտի Անգփայի վերահսկոււաթյամբ 
գեներւս|-նահանդապետության կարգավիճակով: 1919թ. նոյեմբերի 14-
]ւն Թիֆւիսամ ստորագրվում 1. նաև Հւսւ- Վրացական «Խաղաղության 
պայմանագիրը»: 

Քառյակ ղաշինքի պարտությանն Աոաջին աշխարհամարտում 
ստիպեց ոչ միայն Աւլրբեջւսնին. այ| նաև ՎրաստանիՍ վախեւ իրենց 
քաղաքականության]] տարածաշրջանում և դիմե| ավելի մեղմ և 
գիջամւսյին քայ|երի: 1919թ վւևտրվարի 21-ին Վրաստանի 
արտգործնախարար b Դեգեչկորին հայտագիր ուղղեց Հւս|ւաւտւսնի, 
Ադրբեջւսնի և Լեռնականների Հանրապետության 
դեկավա]տւթյուններին' Կովկասյան հանրապետությունների 
խորհրդաժողով գումարե|ու առաջարկով Ըստ վրացական կողմի 
հավաստիացման՝ այն միտված էր լինելու «րււծեւ 
հանրապետությունների միջև երկաթուղային հաղորդակցության 
կանոնակարգման՝ վտստ-հեռագրային կապի հաստատման համար 
համանման օրենսդրական ակտերի ընդունման, մաքսային, 
ֆինւսնսակւսն և ապրանքափոխանակության հետ կապված հարցեր»'1: 

Ադրբեջւսնն իր հերթին առաջարկեց քննարկե] նաև քաղաքական 
հարցեր, մասնավորւսպես. Կովկասյան հանրապետությունների կողմից 
փոխադարձ ճանաչման, ինչպես նաև համաձայնության գւպու միջոցով 
սահմանային վեճերի կարգավորման խնդիբներր: Հայաստանը 
հայտարարեց, որ կովկասյան հանրապետությունների անկախության 
ճանաչումը պետք է տեղի ունենա միայն տարածքային բոլոր վեճերը 
լուծելուց հետո, այն էյ ոչ թե քառակողմ, այլ երկկողմ ֆորմատով՛4: 

Խորհրդւսժողովր բացվեց 1919թ. ապրիլի 25-ին. իսկ մայիսի 14-ին 
կայացավ տարածքային վեճերի լուծման ընդհանուր սկզբունքների 
մշակման հանձնաժողովի նիստր: Հանձնաժողովի քննարկումների 
ժամանակ ադբեջւսնական կողմր պնւըււմ էր. որ տարածքային հարցերր 
րււծելիս առաջնայինը պետք է հաշվի առնվի տնտեսական 
սկզբունքներր. իսկ հայկականր' ազգային ինքնորոշման: Վրացական 
կողմր ղեմ էր դուրս գափս ազգային ինքնորոշման սկզբունքով 
ղեկավարվելուն՛ պնդելով, որ վիճե|ի հարցերր պետք է լուծվեն 
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պետությունների պատմական-ռազմավարական սահմաններից 
ե]Աե|Ով'' 

Մինչդեռ 19] 9p սկզբներին. երբ գավառի պատկանեւաթյան հարցր 
ւրջորեն քննարկվում էր երկկողմ և եռակողմ բանակցություններում. 
ա|նաեւ) բնակվում էր մոտ 64 հազար հայ. 7600 մուսոււման ե J150 
վրացի"": 1919թ. ապրիւյւ 22-ի դրությամբ, միայն Բոըչաըւփ ու Փամբակի 
շրջանների Սահմաններում ապրում էր սդոյեն 105 հագար հայ. !5 
hiuquij) մասու|ման. 420 վյւացի և 13 հազար ՝ այլազգի՛ : 

Տարածքային խնդիրների ւուծման անհրաժեշտությունը հետզհետե 
ւ]առնում է երկրորդական Վրաստանի և Ադրբեջւսնի կախից 
Անդրկովկասյան կոնֆեդերացիա ստեղծելու գաղավւարի ազդեցության 
ներքո: Վերջիններս ցանկանամ էին ստորագրել եռակողմ 
ռազմապաշտպանական պայմանագիր' Հյասիսւսյի Կովկասից 
Ադրբեջանի վրա Դենիկինի ուժերի հնարավոր հարձակման դեմ 
համատեղ պայքարելու համար: Հայաստանը հրաժարվում է այդ 
նախաձեռնությունից: Այնուամենայնիվ, 1919թ. հունիսի 16-ին վրաց-
ադրբեջանական պաշտպանական դաշինքը ստորագրվում է1*: 

Բորչւսլու գավառի հարցը հանվում է վբաց-ադրբեջանական 
հարաբերությունների օրակարգից դեո 1918թ. վերջերից, երբ Գերմանիայի 
և Թուրքիայի միջև տեղի է ունենում ազդեցության ոլորտների 
սահմանազատումը: Հայ-վրացական հարաբերություններում հարցը 
լուծվում է երկու երկրների խորհրդայնացումից հետո, երբ 1921թ. 
Ախալքալաքի գավառը տրվում է Վըաստանին. իսկ Լյառին՝ Հայաստանին: 

BAGRAT MOVSESYAN 
( I O S ) 

THE ISSUE OF BORCHALU REGION (LORI) POSSESSION IN THE 
CONTEXT OF ARMENIAN-GEORGIAN AND GEORGIAN-AZERBAIJANI 

RELATIONS (1918-1921) 

Lori, as part of historical Armenia, appeared in the intricate turmoil of the 
Armenian-Georgian and Georgian-Azerbaijani relations, due to the policy led by the 
Tsarist Russia. 

The issue of regional possession came to be more strained following the collapse 
of the Russian Empire and the formation of three independent states in the 
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Transcaucas ia . A z e r b a i j a n and G e o r g i a m a n a g e d to find a so lut ion in f avor o f their 

territorial ambi t ions t o w a r d s A r m e n i a , though. Y e r e v a n and Tb i l i s i conf l ic t brought 

about military act ions . 

T h e conf l ic t w a s settled only in 1921 after the e s tab l i shment o f the Sov ie t reg ime 

in Armenia and G e o r g i a . 
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Ն Ա Լ Բ Ա Ն Դ Յ Ա Ն ԱՆՆԱ 
(ԵՊՀ) 

ՍԵԼԻՄ III-Ի ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐՆ ՈՐՊԵՍ ՕՍՄԱՆՅԱՆ 
ԿԱՅՍՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆԱՑՄԱՆ Ն Ա Խ Ա Տ Ի Պ 

Օսմանյան կայսրությունը թե' իր սոցիալական, պետական և 
ռազմական համակարգի բնորոշ գծերով, ե թե' այն բնակեցնող 
բագմագգ ժողովուրդներով համաշխարհային պատմության մեջ մի 
յուրահատուկ երևույթ Էր: Այս կայսրության կազմավորումն ու անկումը 
բազմաթիվ գիտնականների ուշադրության կենտրոնում են: 

Շատ արևե|սւգետների կողմից հատկապես մանրամասն Է 
ուսումնասիրված 19-րդ դարի բարեվախումների դարաշրջանը: Այս 
ժամանակահատվածում տեղի ունեցած իրադարձությունների 
ուսումնասիրությունը կարևոր Է այն պատճառով, որ վերջինս բանալի Է 
կայսրությունում տեղի ունեցած հետագա իրադարձությունները 
պարզաբանելու և ճիշտ գնահատելու համար: 

Արդեն 18-րդ դարի կեսերից երբեմնի հզորությունը կորցնել սկսող 
Օսմանյան կայսրությունը կանգնել Էր եվրոպական տերություններից 
կախվածության մեջ ընկնելու լուրջ վտանգի առջև: Ստեղծված վտանգը 
կանխելու համար ձեռնարկվեցին մի շարք բարեփոխումներ, որոնք 
հիմանակում միտում ունեին երկիրը տանել դեպի եվրոպականացում: 
Այդ ուղղությամբ առաջին քայլերը ձեռնարկվեցին Սելիմ 3-րդի (1789-
1807) և Մահմուդ 2-րդի (1808-1839) օրոք, որոնք սկիզբ դրեցին 
թւսնզիմաթյւսն բարեփոխումներին: 

Օսմանյան կայսրությունը 18-րղ դարի վերջին ծայրաստիճան 
հետամնացության եզրին Էր կանգնած: Սակայն այս գործրնթացի 
սկիզբը նշմարելի Է դեռ ավելի վաղ ժամանակներում: 1699թ. ֊ի հունվարի 
26-ին կնքված Կւպղովիցի պայմանագիրր (Karlofça Antlaşması) վերջ 
դրեց Օսմանյան կայսրության «վերելքի» ժամանակշրջանին: Սկսվեց, 
ինչպես Մուրադ Աքսոյն Է նշում, «կանգառի ու հետընթացի» մի շրջան՛: 
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tjpp 17«9թփԱ Սեփմ 3-րդը ժառանգեց օսմանյան գահր. 
կաւսրաթյանր դեռ շարունակում էր պատերազմն] Ռուսաստանի դեմ. 
իսկ ıu|i] պատերազմում տարած ծանր պարտությանը ստիպեց 
սա]թանին մտւսծեւ բարեփոխո՜ւմների մասին: Սեւիմ 3-րդի նախագծած 
ե մասնակիորեն իրականացրած բարեփոխումների ընդհանրությունը 
ստացաւ] "nızam-ı cedit" («նոր համակարգ»): Իսկ ի նչ էր իրենից 
ներկայացնում nizam-) cedit-p: Քանի ոյւ Սեւիմ 3-րդր երկրի քայքայման 
պատճւսոր տեսնամ էր ռազմական պարտությունների մեջ. իսկ 
վերջիններս է| բանակի քայքայման արդյունք էին, Սելիմը նախևաոաջ 
հրացում էր ւսզատվե] ենիչերիներից ե ստեղծե] նոր բանակ, որը 
կհամապատասխաներ այդ ժամանակ]) եվրոպական բանակի 
չափանիշներին: Այ)] իսկ պատճառով ձեռնարկված նոր միջոցների 
հիմնական շեշտը դրվեց ռազմական ե ռազմածովային դպրոցների, 
զինամթերք]) ե զենքի պահեստների ե նոր բանակի հիմնադրման վրա2: 
Ստեղծված նոր բանակը սկսեց կոչվե] nizam-ı cedit: Այն անկախ էր 
ենիչերիներից, սակայն ձևականորեն ընդգրկված էր բոստանջրների 
(պսդատսւկան և քաղաքային պահակազոր) կազմի մեջ և 
պաշտոնապես ստացավ bostancı tiifenkçi ocağı (պսդատական 
նետաձիգների կորպուս) անվանումը: Բայց այս ամենն արված էր միայն 
ենիչերիներին չգրգռելու համար:՝ Փաստացի. «Նոր զորքերր» 
բացարձակ ինքնուրույն զորամաս էին4: 

Զորքի նոր կորպուսի կազմավորման համար հարկավոր էին 
դրամական միջոցներ, ուստի Սելիմ 3 ֊ յարդի բարեփոխումներն առաջին 
հերթին ենթադրում էին ֆինանսական բարեփոխումներ: Ստեղծվեց 
«Նոր համակարգի դրամարկղ»: Հրապարակվեց զորքը մատակաըելա 
մասին օրենքը: Ձևավորվեցին ամբողջական զինվորական քաղաքներ՝ 
իրենց տնտեսությամբ, մզկիթներով, բաղնիքներով, կրպակներով և այյն: 
Նորույթների շարքին կարելի է դասե| նաև ռւսզմաինժեներական 
ուսումնարանի հաստատումը Սուդլիջում: Այն սկսեց կոչվել 
mühendishane: Ուսումնարանը ռազմական մասնագետներ էր 
պատրաստում ինչպես նավատորմի, այնպես էլ ցամաքային զորքերի 
համար Սուլթան Սելիմն այս ուսումնարանին մեծ ուշադրություն էր 
դարձնում, անձամբ քննում էր ուսանողներին: Նոր դպրոցի համար 
Ֆրանսիայից ուղդարկվում էին բազմաթիվ գրքեր, որոնցից սւռավե] 
կարևորները թարգմանվեցին թուրքերեն5: Սելիմ 3-րդը վերստեղծեց 
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թուրքական նավատորմը: Այս գործում մեծ I քափուդան-փաշա' 
Քլաչուք Հուսեյնի վաստակը Նա Ֆրանսիայից հրսւվիրեց ինժեներ-
կոնստրակտոր Լեբրևնին և ձեռնարկեց նավատորմի վերստեղծում]]'1: 

Բացի ռազմական համակարգում իրականացրած 
փոփոխությունն Օրից Սեփմ 3-րդր վարչական ու կրթական 
համակարգում և առետրամ որոշակի նորամուծություններ կատարեց: 
Դրանցից էր, օրինակ, առանց վսդիների միջամտության, ժողովրդի 
կողմից ալանների ընտրաթյանը վերաբերող կանոնր ե աղն : 

1805թ-ին Սեփմ 3-]պր որոշում րնդանեց «նոր համակարգը» 
տարածե] Ռումեփայում. Բայց սա Էյ հենց հանդիսացավ Սեփմի 
բարեփոխումների վերջի սկիգբր: 1806թ-ին. երբ «նոր համակարգբ» 
հաստատեյու նպատակով ուդդարկվեցին Քադի Աբւրււրրահման 
վււսշայի գյխավորած գորքերր, Ադրիանապոփսամ ենիչերիների 
ապստամբաթյանր անմիջականորեն սպառնաց գահին: Սարսափած 
սուլթանը հետ կանչեց Աբդուրրահման վւաշային: Ենիչերիների հանդեպ 
ունեցած վախր Սեփմ 3-րդին ստիպեց հրաժարվել բարեփոխման 
գործունեությունից՛1: Դեռ մոտ մեկ տարի «նոր համակարգը» առանց 
հետագա զարգացման շարունակում Էր գոյատևել: 1807թ-ի մայիսին 
յամւսքների (ենիչերիական կորպուսի օգնական զորքեր) 
ապստամբությունը վերջ դրեց թե' «նոր համակարգին», և թե' Սեփմ 3-
րդի գահակսդմանր: Ապստամբած յամաքներն ու ենիչերիներր սկզբում 
սուլթանից պահանջեցին ]ածաբել «նոր համակարգը», ապա 
հաշվեհարդար տեսան «նոր համակարգի» առավել աչքի ընկնոդ 
գործիչների հետ. և վերջապես 1807թ-ի մայիսի 27-ին սուլթան Սեփմ 3-
րդը դադարեց գահակսդեւուց4: 

Սեփմ 3-րդի բարեփոխումների ձախողումը պայմանավորված Էր մի 
շարք գործոնների առկայությամբ: Առաջին հերթին Սեփմ 3-րդը, 
ձգտելով կանխել կայսրության մասնատումն ու անկումը, ցանկանամ էր 
ամուր պահել ինքնակալ իշխանությունը: Բայց սոււթանը հաշվի չէր 
առնում Օսմանյան կայսրության տարածքում բնակվող ոչ թուրքական 
ժողովուրդների ազգային ինքնագիտակցության զարգացման գործոնը10: 
Ինչպես նշում է Վասիլևը' «Հենց իրենք' բարեվախման կողմւսնկիցները, 
զգում Էին ազգային և այլ ապստամբությունների ճնշման փորձերի 
անօգուտ փնե]ր: Իսկ հետագայում դրությունը գնալով ավելի Էր 
բարդանում»": 
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Բացի այդ.'թույ| ն անհուսալի էր սոցիարսկան ալն հենարանր. սրի 
վրա հենվում էր սայրանր. սահմանափակ էր բարեփոխումների 
կոււմնակիցների հատկացրաս աջակցությանր: 

Սիակ տեղր, որտեւ] բւսրեփոխամերր հետեոււական աջակցության 
էին ստանում, սասանական պալատն էր: Աւստեղ էր կենտրոնացված 
երկթի ղեկավարումր: Պսղատի հետ էին կապված բարեփոխամների 
հիմնական գործիչները: Հենց ւսյստեղ Սեփմ 3-րդր անցկացնում էր «12-
ի խորհրդի» խորհրդաժողովներր, որոնց մասնակցում էին հոգևորական 
և աշխարհիկ անձիք և որտեդ րնտււնվամ էին Բարձր '1-ոան համար 
պարտադիր որոշումներ: Բայց որքան էյ որ այս խորհրդի 
մասնակիցներր համեմատաբար վստահեփ ւինեին, նրանց 
գործու նեաթյունր բավարար չէր փարժեք բարեվւռխումներ 
իրականացրու համար: «12-ի խորհրդի» համարյա բոլոր անդամները 
իրենց դեմ հարուցեցին ժողովրդի զայրույթը. որի պատճառ 
հանդ!ւսացավ նրանց ծայրաստիճան հարստությունր այն ժամանակ, 
երբ ժողովուրդն անընդհատ հարստահարման էր ենթարկվում: Բացի 
այդ, հենց խորհրդի անդամների միջև երբեք չկար միասնականություն12: 

Սեփմ 3-րդի կողմնակիցների պարտությունը ցույց տվեց, որ 
կայսրության փրկության համար միայն ռազմական բարեփոխումները 
բավարար չեն. հարկավոր էր նաև անցկացնել սոցիալական 
բարեվախումներ, որոնք կրնդգրկեին երկրի հասարակական-
քաղաքական ա մշակութային կյանքի ավելի լայն կողմերը11: Երկար 
պալատական խարդավանքներից հետո սուլթանական գահն անցավ 
Սահմուդ 2-րդին. ով շատ լավ հասկանում էր, որ Սեփմի բարեփոխման 
օրագիրն իրականացնեւու համար հարմար առիթ է հարկավոր' հաշվի 
առնելով այն հանգամանքը, որ զինվորական և հոգևորական շրջանները 
միահամուռ կերպով դիմադրելա են յսւրաքանչյսւր փոփոխությանը14: 
Սիւսյն Սեփմ 3-րդից 18 տարի անց՝ լայնածավալ հունական 
տարածքների՝ Օսմանյան կայսրությունից անջատվելու վտանգը և 
Բալկանյան թերակղզա ազգային-ազատագլւական շարժումները, 
տերությունների միջամտությունը Խոյն ֊թուրքական հակամարտությանը 
և այլ Օսմանյան կայսրության համար վտանգավոր երևույթներ 
լռեցրեցին ռազմական բարեվախամների հակառակորդներին15: 
Մսւհմադ 2-ը հնարավորության ունեցավ իրականացնել այն, ինչր 
ժամանակին չհաջողվեց Սեփմ 3-րդին: 
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Ս՚ւսհմուդ 2-րդի բարեփոխումներն իրենց շարունակությամբ 
ստացան թանգիմւսթյան բարեփոխումներում և նշանակալի փայ 
]ւանւ]իսացան երկրի եվրոպականացման ճանապարհին՛ 1ձյսպիսով. թեև 
Սեփմ 3-րդի բարեփոխումներն առաջնահերթ խնդ]]ր ունեին վերսւվախեւ 
մ]ւա|ն բանակ]]. Այնուամենայնիվ. հենց այդ սու|թանի օրոք սկիզբ 
դրվեց շար? մեկ ւրսր տևած Օսմանյան կայսրության 
եւ|րոպականացմանն ազդված բարեփոխումների մի շրջանի, որն 
այդպես էլ չկարողացավ փրկե] Օսմանյան կայսրությունը 
մասնատումից ու անկամից: 

ANNA NALBANDVAN 
(YSU) 

THE REFORMS OF SELİM III AS THE PROTOTYPE OF THE 
EUROPEIZATION 

OF THE OTTOMAN EMPIRE 

The Ottoman Empire, that finally became a half colony only in the second behalf 
of the 19th century. began to loose its independence already from the end of the 18th 

century. In this period of time it was clearly seen the Empire's economic and social 
backwardness in comparison with European countries, decline of the military - fief 
system and as a result of it the law qualification of Ottoman army. The history of 
Ottoman Empire entered a period, which is called "Partitioning and collapse period of 
the Ottoman Empire" 

Sultans Selim III (1789-1807) and Mahmud II (1808-1839) tried to re-establish 
the old power of Ottoman Empire by Westernization. The sultans planned and in 
some cases implemented the reform programmes, which, however, suffered a defeat 
because of a whole number of causes. Reform efforts were made later as well. But 
these and other reform efforts couldn't stop the partitioning and collapse of the 
Ottoman Empire. 
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ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ Ն Ա Զ Ե Լ Ի 
(ԱԻ) 

ՊԱՐՍԻՑ ԾՈՑԻ ԳՈՐԾՈՆԸ 1907Թ. ԱՆԳԼՈ ֊ՌՈՒՍԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ Ր Ա Ն Ա Կ Ց Ա Յ Ի Ն ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ 

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

1907р. օգոստոսի 31-իս կնքված Իրանը. Տիբեթը ե Աֆղանստանն 
ազդեցության որւրտՍերի բաժասեւա մասին անգլո-ռուսական 
համաձայնագիրը՛ X X դարասկզբի կարևորագույն 
իրադարձություններից է:ր, որի արդյունքում էական վտփոխություններ 
կատարվեցին ժամանակի գերտերությունների քաղաքական 
հետաքրքրությունների բնագավառում ողջ Մերձավոր և Միջին Արևելքի 
տարածաշրջանում: Ըստ այդ եսւմաձայնագրի Իրանր բաժանվեց 
ագդեցության գոտիների: Հյուսիսային հատվածլւ ճանաչվեց որպես 
Ռուսաստանի ագդեցության ոլորտ, իսկ հարավայինը' Մեծ 
Րրիտանիայի: Այդ երկու գոտիների միջև րնկած հատվածը 
հանդիսանարււ էր ագատ մրցակցության դաշտ բոլոր պետությունների 
համար2: 

XIX դարավերջին և X X դարի սկգբին Արևելքում անգլո-ռասական 
հակասությունների գլխավոր կծիկը նրանց պայքարն Էր «ագդեցության 
գոտիների» համար: Դեռևս XIXi}.. 80-90թթ. բրիտանական 
դիվանագետների կողմից մի շարք վարձեր ձեռնարկվեցին 
համաձայնության գայ Ռուսաստանի հետ Միջին Արևելքում իրենց 
ագդեցության ոլորտների շուրջ1: 

Ընդհուպ մինչև 1905թ. ռուսական կառավարող շրջանները գտնում 
Էին, որ Իրանամ ռուսական ազդեցությունը չափազանց ուժեղ է թե 
տնտեսական, և թե ռազմաքաղաքական առումներով, ինչն Էլ 
Ռուսաստանի համար իր գլխավոր մրցակից՝ Մեծ Բրիտւսնիայի հետ 
համաձայնագրի կնքումր դարձնում Էր ոչ շահավետ: Ռասաստանամ 
1905թ. բռնկված հեղափոխությունը վերջինիս համար ստեղծեց որոշակի 
ֆինանսական դժվարություններ, իսկ ռաս-ճապոնական պատերազմում 
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կրած ծանր պարտության)) նրան զրկեց Արևելքում ռազմաքաղաքական 
րււրջ գործոն ւ1ւնէ.|ա հնարավորությունից4: Բրիտանական 
դիւյանագիտաթյան տեսանկյունից այդ իրադարձությաններր կարոդ 
Լին ստիպե| Ռուսաստանին մի շարք զիջումների գնա) ւ|երր նշված 
համածայնսւգրի հարցում, ե հնարավորություն կրնձեռեին. ի դեմս 
ikil սաստանի. ձեռք բերել ամեւյ դաշնակից անգւո-ֆրանսիական 
միության կազմում Կայսերական Գերմանիայի օրեցօր հզորացա) 
ազդեցության դեմ՝: 

Կշռադատելով ստեղծված իբավիճակր 1906թ. Տարական 
Ռուսաստանն իր հերթին վերանայեց եբկրի արտաքին քաղաքական 
ուղեգիծը՝ իր ռազմաքաղաքական առաջնւսհերթաթյունների օրակարգ 
մտցնելով Պարսից ծոցի, ինչպես նաե Բոսֆոր, Դւսբդանելի նեղուցների 
խնդիրը: Դրանք հարցեր Էին, որոնք պատմական զարգացման 
բավական տևական ժամանակահատվածում մշտապես բախվում Էին 
Մեծ Բրիտւսնիայի անզիջում հակազդեցությանը: Հենց անգւո-ռուսական 
համաձայնագրի համատեքստում Էւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի 
նախաբարաբաթյանը հնարավոր էր համարում այդ խնդիրների 
նպաստավոր լուծումը՛': 

Հեռավոր Արևելքում Ցարական Ռուսաստանի ծավալապաշտական 
նկրտումները էլ ավելի սրեցին հարաբերությունները Մեծ Բրիտանիայի 
հետ: Արդյունքում՝ 1902թ. վերջինս դարձավ ճապոնիայի դաշնակիցր 
հեռավորարևելւան հարցերում՛ հրահրելով ճապոնիային պատերազմի 
Ռուսաստանի դեմ: Կասկածից վեր է, որ Ռուսաստանում 
հեղավտիտւթյան հետևանքով ստեղծված իրավիճակի պայմաններում 
անհնար էր դւսրծե| նախկին ծավսղնեբով Իրանում ֆինանսական 
միջոցների ներդրամր: 

Արդեն 1904թ. ռուսական իշխող շրջաններր ստիպված էին 
վերանայեըո իրենց վարած քաղաքականությունն Իրանում: Նույն 
թվականի հունիսի 7-ին արտգոբծնախարար Լամզդորֆի 
նախագահությամբ կայացավ հատակ խորհրդակցաթյուն՝ Իրանում 
Ռուսաստանի վարած ֆինանսատնտեսական քաղաքականության 
հարցի շուրջ: Խորհրդակցության արդյունքում որոշվեց. որ 
Ռուսաստանն այսուհետև պետք է. 
1 Հնարավորինս խուս ալիի պարսկական իշխանություններին 

ֆինանսական օժանդակություն ցացբեբեըոց: 

202 



2. Իրանին վարկեր տրամադրի միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության 
դեպքում եյներւվ քաղաքական և տնտեսական հատակ 
հետւսքըքլաւթյաններից. րնղ որում լուրջ երաշխիքների 
առկայության պարագայում: 

3 Իրանամ ձեռք չբերել նոր մենաշնորհներ, եթե դրանք չեն 
արդարացներ)! իրենց շահութաբերությանը: 

4 Կւստարե|ագործեւ և զարգացնել Իրանամ արդեն գոյություն 
ունեցող ռուսական բանկային, ճանապարհաշինական, 
տրանսպորտային և այլ կառույցներն ա ձեռնարկությունները: 

5. Հակագդե| Իրանամ երկաթուղային շինարարության ծավալմանը: 
6. Մասնակցություն ունենալ հեռագրային ցանցի րնդլայման 

աշխատանքներին7: 
Սակայն վերը նշվածն ամենևին էլ փ նշանակում, որ Ռուսաստանն 

արդեն պատրաստ էր գնալ խոշոր զիջումների Իրանում հօգուտ Մեծ 
Բրիտանիայի (հատկապես Պարսից ծոցի նկատմամբ ունեցած իր 
հեռանկարներում): Չնայած այդ երկու տերությունների միջև 
շարունակվող սուր մրցակցությանը, նրանց միջև կար 
պայմանավորվածություն Իրանի տարծքային ամբողջականությունը 
պահպանելու վերաբերյալ: Միանգամայն ակներև է նաև այն, որ 
Հեռավոր Արևելքում Ռուսաստանի պարտությունն ամենևին էլ չէր 
կարոդ նրան ստիպել հրաժարվել իր վաըած քաղաքականությունից ե 
ավանդական խնդիրներից Իրանում: 

Իրանում բռնկված սահմանադրական հեղավախությունը և 
գերմանական վտանգը հանդիսացան այն կարևորագույն գործոնները, 
ոլանք ստիպեցին Ռուսաստանին հրաժարվել Իրանն ամբալջությամբ իր 
տիրապետության տակ վերցնելու մտքից: Պատահական չէ, որ անգլո-
ռուսական բանակցություննեիը Իրանը ազդեցության գոտիների 
բաժանելու վերաբերյալ սկսվեցին 1906թ. սեպտեմբերին, հենց այն 
ժամանակ, երբ Թավրիզում ազատագրական պայքարի արդյունքում 
ստեղծվել էին հեդավախական էնջումեններ, իսկ Թեհրանում շահը 
հարկադրված էր թույլատբել մեջլիսի ընտրություններ8: Բանակցային 
գործընթացի առաջնային հարցերից էր հանդիսանում նաև Իրանին 
համատեղ անգլո-ոասական վախառություն տրամադրելու խնդիրը՝ 
գերմանական հնարավոր փոխառությանը կանխելու նպատակով4: 
Համաձայնագրի կնքումը բրիտանական կողմի համար աներ 

203 



հիմնականում ռազմավարական նշանակություն, ե կարևոր էր 
հակագերմանական ռազմական դաշինք կւսէ]մե]ա առումով: 

Իրադարձությունների զարգացման րնդհանրական 
հանգամանքները ստիպեցին Մևծ Բրիտանիային և Ռուսաստանին 
հակասությունների ծանրության կենտրոնր տեղափոխէ] Հեուսւխր 
Արևելքից Միջին Արևե|ք: Հարկ էր կսդպաւ|որև| Ասիայամ ունեցած 
տարաձայնութւաններր. որտեղ ուժեղացած գերմանական սւնտեսական 
և քաղաքական ագղեցաթւունր պահանջում էր վերջիններից ուժերի 
գերրպաւմ նոր մյյցակց]ւն 1ւակագդե|ա համար. Համաձայնագիրր 
կհստակեցներ հյուսիսային Իրանամ արդեն բավական ծանրակշիռ 
ռուսական ագդեցության սահմաններր, ինչպես նաև կսահմանափակեր 
ռուսական ձգտամր դեպի Պարսից ծոց, հետևաբար նաև Հնդկական 
օվկիանոս10: Թեև Գերմանիայի մասնաբաժինր պարսկական 
արտահանման մեջ կագմում էր 5% ռուսական 50%-ի և անգլիական 
25%-ի դիմաց: Ռուսական առևտբա-աււդլանաբերական շրջաններին 
չափազանց անհանգստացնում էր այն հանգամանքր. որ գերմանական 
ներմուծումն Իրան հասցրել էր կարճ ժամանակահատվածում երեք 
անգամ գերազանցել ռուսականը: Ռուսաստանի համար ստեղծվում էր 
իրական վտանգ՛ կորցնելու իր արդյունաբերական ապրանքների 
ամենախոշոր շուկաներից մեկը": Առավել անհանգստացնում էին 
գերմանական երկաթուղային ծրւսգրերր Մերձավոր և Միջին Արևելքում: 
Բաղդադի երկաթուղին և դրա ճյուդավորամներբ դեպի Տրապիզոն և 
Թեհրան կզրկեին Ռուսաստանին Արևմտյան Եվրոպայից 
միջինարևելյան շուկաներ ապրանքներ մատակարարելու իր 
առավերււթյունից: Բացի այդ, ռուս-գերմանական հակասությունները 
սրվում էին Թուրքիայում Գերմանիայի մեծացա՛ւ ազդեցության 
պատճառով: Նեղուցներում ամրապնդելով իր դիրքերը Գերմանիան 
սպառնում էր փակե| Ռուսաստանի համար այդ չափազանց կարևոր 
առևտրային և ռազմավարական ճանապարհը12: 

Անգլո-ռասական համաձայնսւգրի հարցը քննեփս հարկ է 
անդրադառնալ նաև Ռուսաստանի միջազգային դիրքի շեշտակի 
անկման գործրնթացին, որն արագացավ ռաս-ճապոնակւսն 
պատերազմում նրա կրած պարտությունից հետո: Այդ աղետի 
հետևանքով նա այլևս ի վիճակի չէր արժանի մրցակցություն ցույց տալ 
ժամանակի հզորագույն տերություններին Անգլիային. Գերմանիային և 
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ԱՍՆ-ին համակերպվելով ստեղծված իրավիճակին. Այդ 
համակերպման անխուսափելի հետևանք կհանդ]ւսանար արտաքին 
քաղաքանաթյւսն մեջ նրա վերջնական կողմնորոշում]] դեպի Մեծ 
Ր-ըիտանիա կամ Գերմանիա. Ստեղծված իրադրության պայմաններում 
չափազանց կարևոր գործոն էր նաև Ռուսաստանի ֆինանսական 
կախվածությունն իր դաշնակից Ֆրանսիայից, որի հետ նա ուղղակի չէր 
կարող հաշվի չնստե]: Աոավե| ևս, որ Փւսրիգր գնսդով ավելի էր 
մևրձեցնամ իր հարարերաթյուններր Մեծ Բրիտւսնիայի հետ՛՝. 

Չնայած Ռուսաստանի ներքին քաղաքական խմրավւդաւմների 
միջև առկա հակադիր կարծիքներին մինչև անգլո-աււսական 
համաձայնսւգրի կնքամր. և մասամբ էւ հետագայում ցարական 
կառավարող շրջաններն առավել հարմար էին համարում երկրի 
արտաքին քաղաքականությունը վարել լավագույնս խասանավե]ով 
Անգւիայի և Գերմանիայի միջև միառժամանակ պահպանելով դաշինքը 
Ֆրանսիայի հետ՛4: 

Ռուսաստանում և Մեծ Բրիտանիայում գործող քաղաքական 
խմբավորումներն եռանդուն կերպով հանդես էին գափս 
համաձայնսւգրի դեմ: Իշխանության եկած բրիտանական փբերալ 
կառավարության նպատակաուղղված մոտեցումը այդ հարցին բնավ չէր 
նշանակում, որ երկրի քաղաքական բոլոր խմբավորումները 
միանշանակ դրական մոտեցում էին որդեգրել տվյալ հարցի նկատմամբ: 
•Քւսղաքական-գաղափարական առումով համաձայնագրին դեմ էին 
փբերալների կուսակցության ձախ թևը, իսկ ստրատեգիական և 
ֆինանսատնտեսական առումով՝ բրիտանական իշխանությունների 
«Հնդկական» թևը15: 

Հնդկական խմբավորման հակամարտությունները համաձայնագրի 
վերաբերյալ շատ ավելի դժվար հադթահարեփ էին: Ինչպես հայտնի է, 
այս խմբավորման ամենահայտնի հակառուսական 
տրամադրություններ ունեցող առաջնորդներից էր լորդ Ջ. Քերգոնը: 
Վերջինս և իր խմբավորումը վարձում էին երկրի 
արտգործնախաբարությունից անկախ արտաքին քաղաքականություն 
իրականացնել Սիջին Արևելքի երկըների նկատմամբ, ինչն էլ լուրջ 
դժգոհություններ էր առաջացնում բրիտանական կառավարությունում"1: 
Իր քաղաքական գործունեության ողջ ընթացքում լորդ -Քերզոնը Իրանի 
հարցր դիտում էր գլխավոապես Հնդկաստանի սահմանների 
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պաշտպանության հայեցակետից: Մասնաւ|որապես Իրանն 
ազդեցութւան պորտների բաժանելու համաձայնագիր]] fl-ասաստանին 
Պարսից öng թաւնեւա պայմանով, առաջ բերեց բրիտանական 
գաղութատիրական այս շրջանների մոտ լուրջ հակազդեցության: 
Պարսից ծոց Ռուսաստանի հնարավոր ներթաւիւսնցամր, ներւսռեըւվ 
հարավային Իրանի սրեէ տարածք որպես ռուսական ագդեցության 
գոտի, ւսնխուսավւե|իյւրեն հանդիպում Էր հնդկական խմբավորման 
հակազդեցությանը: Բրիտանական իշխանությունների շահերը Ծոցում 
հանձինս լորդ -Քեբզոնի. ոչ մի կերպ չէին կարոդ րնկսդել ռուսական 
նավերի և հյուպատոսությունների առկայությունը այդ շրջաննում: 
Այսինքն յուրաքանչյուր այ| երկրի ռազմաքաղաքական 
(ռազմածովային բազայի ստեղծում) ե տնտեսական շահեր վնաս էին 
հասցնում Հնդկաստանին, ապա նաև Մեծ Բրիտանիային: Պարզ էր 
դառնում, որ առանց իրանական հարցի լուծման համաձայնագիրի 
կնքումն անհնարին կլիներ": 

Արդեն 1899թ. գարնանից ռուսական ակտիվությունը Պարսից 
ծոցում բավական նկատելի էր: Բրիտանացիներին խիստ 
անհանգստացնում էր այն հանգամանքը, որ ռուսական կողմը լուրջ 
քայլեր էր ձեռնարկում Ծոցում նավահանգիստ ունենալու համար: 
Ռուսաստանը սեփական ներկայութունը Ծոցում ամրակայելու 
միջոցներից էր համարում առևտուրը, նավագնացությունը և նոր 
հյուպատոսությունների բացումը: Ինչպես փաստում է Ֆ. Քազեմ-
Զադեն, Պարսից ծոց պարբերաբար ուղարկվում էին ռուսական տարբեր 
առաքելություններ՝ տեղի նավահանգիստների առևտրային 
շրջանառությունն ուսումնասիրելու նպատակով: Ծոցը հարմար շուկա էր 
ռուսական շաքարի, կերոսինի, բամբակի, բրդըս գործվածքների, ցորենի 
սպիրտի և այլնի համար"1: 

Ռուսաստանում համաձայնւսգրի դեմ հանդես էին գափս 
հատկապես երկրի գերմանամետ խմբավորումները և գլխավոր շտաբը: 
Ռուսաստանի կառավարող զինվորական դասը՝ գեներսդ Պւսլիցինի 
գւխւսվորությամբ, դեմ էին Իրանի հարավ-արևել)ւսն մասամ գտնվող 
Սիսթան (Սեյիսթան) նահանգի՝ անգլիական ազդեցության գոտի 
ճանաչելու իրողությանը, որտեղ արդեն իսկ բավականին ամրակայված 
էր ռուսական ազդեցությունը: Չափազանց ուժեղ էր նաև 
Ռուսաստանում գերմանւսմետ պահպանողական-միապետական 
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խմբավորման ճնշումները՛'': Երկրում ստեղծված ներքաղաքական 
|սսրվածաթյպն հետ մեկտեղ գերմանական խիստ դիրքորոշումը անգլո-
ռասական մերձեցման նկատմամբ ռուսական դիվանագիտական 
շրջաններին ]ւուշում էին. որ Միջին Արևելքի և Պարսից ծոցի հարցերի 
ըոծամր առանց գերմանական մասնակցության, կարոդ է. հանգեցնել 
լուրջ առճւսկատման վերջինիս հետ: Սրան ցարիգմն այս 
ժամանակահատվածում գոնե պատրաստ չէր. անգամ 1907թ ռուսական 
կառավարությանր խուսափելով Գերմանիայի հետ ընդհարումից' 
չցանկացավ համաձայնւսգրի մեջ ներառել Բաղդադի երկաթուղու հետ 
կապված խնդիրները: Ինչպես նշում է Գ. Լ. Բոնդւսրևսկին. 
դիվանագիտական նամակագրության և աղ նյութերի 
ուսումնասիրության հիման վըա «Արդեն 1906թ. Ռուսաստանին պարզ 
դարձավ այն հանգամանքը, որ առանց Գերմանիայի հետ 
փոխհամաձայնության գալու հնարավոր չէ լուծել ոչ Բաղդադի 
երկաթուղու, ոչ էլ մերձավոբարևելյան հարցերը: Սա էր այն հիմնական 
խնդիրը, որի պատճառով ւսնգլռ-ռուսական համաձայնագիրը 
չտարածվեց Սերձավոբ Արևելքի վրա»2": 

Ռուսական իշխանությունները համաձայնագրին 
հակագերմանական նշանակություն սկսեցին տալ ավեփ ուշ, որը 
կապված էր անգրւ-ֆրանսիական բանկերի կախվածությունից, 
սեփական երկրի ռազմական ուժերի վերականգնման և կառավարող 
դիրքերի ամրակայման, ինչպես նաև ռուս-ավստրիական, ռուս-
գերմանական հակասությունների սրման հետ21: 

Ինչ վերաբերվում է Չեզոք գոտու գաղափարին, ապա այն առաջին 
անգամ հայտնվեց 1906թ. սեպտեմբերին՝ Իրանն ազդեցության 
ւղորտների բաժանելու բրիտանական արտգործնախաբար Գրեյի ու 
վտխարտգործնախարար Հւսրդինգի հայտնի բանաձևի տեքստում, 
որտեղ ասվում է. «Եթե մենք /Մեծ Բրիտանիան-Ն. Ն./ անգփական 
ազդեցության գոտի համարենք Բիբջան-Բենդեր-Աբբաս եռանկյունին, 
ապա չենք կարոդ Ռուսաստանին՝ որպես իր ազդեցության գոտի 
հանձնեւ Իրանի մնացյալ տարածքը: Պետք է լինի ևս մեկ պորտ, որբ 
բաց կփնի երկրնեբի առևտրային գործունեության համար»22: Չեզոք 
գոտու առկայությունը կկանխեր Ռուսաստանի անմիջական 
հարևանությունը բրիտանական ազդեցության շրջաններում: Մատի 
չեզոք գոտու գաղափարն առաջացավ ոչ միայն որպես փոխզիջում՛ 
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բրիտանական գաղութային և ռուսական ռազմւսբուրժուական շահերի 
միջև. այ] նաև որպես բւսյւղ և հակասական պայքարի արդյունք այդ 
երկու երկրերի քաղաքական կուսակցաթյանների և խմբափդւամՍեբի. 
ինչպես նաև կառավարող շյւջաննեյւի միջև: 

Ագդեցության գոտիների խնդիրր չափազանց կարևոր հր և՛ 
պարսկական հարցի յածման. և' րնդհանրապես այղ երկու երկյւների 
միջև համաձայնագրի կնքման հարցում: П-ուսաստանում գերմանամետ 
խմբավորման ակտիվ գործունեությունն ունեցավ իր կարևոր 
դեյւակատաւտւմր այս հարցում: Իսկ բրիտանական կողմն էյ իր 1ւերթին 
հասկացնեյ հր տայիս, որ Սիսթանը «բրիտանական արգեյանոց» 
չդարձնելու դեպքում հնդկական խմբավորաման կողմնակիցները և 
բյփտանական զինվորական շրջաններբ ուղղակի թույյ չեն տա 
վերոհիշյալ համածայնագրի կնքումր: 

Միանգամայն պարզ էր դառնում, որ հարկ էր շյւջանցեյ երկու 
խոչընդոտ Ռուսաստանում՜ զինվորական խմբավորման և աջակողմյան 
ուժերի հակազդեցությունը, որոնք բնավ չէին ցանկանամ հրաժարվել 
հարավային Իրանից և հատկապես Սիսթանից, և միաժամանակ դեմ 
էին Գերմանիայի հետ հարաբերությունների սրմանր21: Անգլիական 
դիվանագիտական շրջաննեյւր քաջ գիտակցում էին, որ ռուսական 
գինվոյւական խմբավորումր հաստատակամ է ինչպես Սիսթանի. որն 
ուներ ռազմավայւական նշանակություն, այնպես էյ Պարսից ծոցի այյ 
ուժային և տնտեսական շրջաննեյտւմ ամուր դիրքեր ձեռք բերեւու 
հարցում: Ուստի Անգլիայի համար մեծ ձեռքբերում կփներ 
Ռուսաստանի ազդեցության պորտ ճանաչել այն շրջանները, որտեղ 
վերջինս արդեն իսկ բավականաչափ ամյւացրել էր իր դիրքերը (Իրանի 
հյուսիսային շրջաններր Ն. Ն.)' չառաջարկելով վերջինիս ոչ մի 
շահավետ տարբերակ Տիրեթում և Աֆղանսաանում24: 

Ինչ վերաբերվում է իրանական դիրքորոշմանը տվյալ հարցում, 
հարկ ենք համարում նշեյ, որ ոչ մի պաշտոնական հայտարարության 
իրանական կառավարությանր չի արվել այս համաձայնագրի կնքման 
բանակցային գործլւնթացի վեյւաբեյւյալ, որն ընթանում էր խիստ 
գաղտնի պայմաններում: Պայմանագրի պատրաստման մասին 
իրանցիներին հայտնի դարձավ թերթերից, իսկ երեք շաբաթ անց այն 
կնքվեց25: 
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NAZELYNAVASARDYAN 
(IOS) 

THE FACTOR OF THE PERSIAN GULF IN THE CONTEXT 
OF ANGLO-RL'SSIAN AGREEMENT OF 1907 

The English-Russian agreement of 31я August, 1907 was one of the most 
important events of the beginning of 20й՝ century. It made great changes in political 
and strategic interests of super states in the Middle and Near Eastern region. 

Until 1905 the Russian authorities were sure that the military, political as well as 
economic influence of Russia is veiy strong in Iran that's why they regarded the 
agreement with Great Britain not profitable for Russia. The revolution raised in 
Russia in 1905 made precise financial difficulties for Russia and its beating in the 
Russian-Japanese war has deprived of Russian possibility to have a dominate position 
in the Middle East. British diplomacy was sure that the following reasons could force 
Russia to do several concessions in the context of English-Russian agreement as well 
as would give a chance to receive a strong ally such as Russia in Britain-French 
allience against the amplified penetration of Germany in the Middle and Near East. 

Ծ Ա Ն Ո Թ Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր 

I. Մեր ուսումնասիրությունը սահմանափակվում է միայն Իրանն ագդեցության 

գոտիների բաժանելու հարցի քննությամբ: 

2 Համաձայնագրի ամբողջ տեքստը տե՛ս՜ Сборник договоров России с другими 

государствами 1856-1917, Госполитиэдат, 1952, с. 387-389; .К истории англо-

русского соглашения 1907, "Красный Архив", 1953, т. 2-3, с. 19; 1907 Agreement 

conccrnıng Persia, The Anglo-Russian Entente From World War I Document Archive 

Great Britain, Parliamentary Papers. Vol. C X X V , Cmd. 3750, London, 1908. 

3 Жигалина О. И., Великобритания на Среднем Востоке, М „ Наука, 1990, с. 145. 

4 Բայբուրդյան Վ., Իրանի Պատմություն, Եր., 2006, էջ 496; Neilson К., Britain and 

Last Tsar British Polisy and Russia, 1894-1917, Clerendon Press Oxford, 1995, p. 267.. 

5 Avery P., Modem Iran, London, 1965, p. 134. 

6 Покровский M. П., Империалистическая война, Соцэкгиз, М., 1934, с. 402-404. 

7 Англо-русское соперничество R Персии в 1890-1906. Журнал ОСОБОГО совещания по 

вопросу о финансово-экономической политике России в Персии 7 июня 1904г., 

"Красный архив", т. 1(56), 1933, с. 49-59. 

8 The Suplementary Fundamental Laws of October 7, 1907. A Brief Narrative o f Recent 

Events in Persia: FoHowed by a Translation o f "The Four Pillars of the Persian 

Constitution ", by Edward G. Browne, London. W.C, 1909, p. 15-22. 

9 Neilson К . նշվ. աշիւ., էջ 271-272: Crisp О., "The Russian Liberals and the 1906 Anglo-

French Loan to Russia", S E E R 39 (1961), p. 497-511. 
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If) Lenczowski G . Russia and the Western Iran 1918-1948. A Study in Big-Power Rivalry. 

Grenwood Press. Publishers New York, 1968, p. 5 

11 Бестужев И. В.. Борьга России гю вопросам внешней политики 1906-1910. М.. 1961, 

с. 40. 
12 Baltcrfield Р . The Diplomacy of the Bagdad Railway 1890-1914. Göttingen. 1932. p 17-

19; Նավասարդյան Ն , Իրանում երկաթուղային շինարարության հարցի շուրջ (XIX 
դարի վերջ - X X դարի սկիգբ). Հ Հ Գ Ա Ա Արևելագիտության ինստիտուտ. Մերձավոր 
Արևեա հոդվածների ժողովածու. IV, Եր., 2007, էջ 92-96: 

13 1906թ. հունվար-մարտ ամիսներին Լոնդոնում անց կացված գաղտնի անգլո-
ֆրլսնսիական շտաբային բանակցությունների արդյունքում որոշում էր կայացվել 
Ֆրանսիային ծովային և ցամաքային ռազմական օգնություն ցուցաբերել ֆրանս-
գերմանական հնարավոր պատերազմի դեպքում: Бонлеревский Г. Л.. "Россия и 
персидский залив", СПБ. N 44, ч. 3, М., 1964, с. 123. 

14 Бестужев И. В., նշվ. աշխ., է յ 51: 
15 Hinsley F. H., British Foreign policy under Sir Edward Grey, Cambridge University 

Press, 1977, p. 135-139. 
16 Жигалина О. И., նշվ. աշխ.. Էջ 138-141: 
17 Avery P., Modern Iran, London, 1965, p. 134: Бондеревский Г.Л., նշվ. աշխ.. Էջ 110-

118: 

18 Фнру-յ Каэем-Заде, Борьба за влияние в Персии, М., 2004, с. 357-365. 
19 Бондеревский Г. Л., նշվ. աշխ.. Էջ 132-135: 
20 Նույն տեղում. Էջ 135-138: 
21 Бестужев И. В., նշվ. աշխ.. Էջ 41, 199: 

՚ 22. Бондеревский Г. Л., նշվ.աշխ.. Էջ 118-119: 
23 Նույն տեղում. Էջ 135-150: 
24. Hinsley F. H., նշվ. աշխ.. Էջ 236-237: 
25 The Suplementaıy Fundamental Laws o f October 7, 1907 A Brief Narrative o f Recent 

Events in Persia: Followed by a Translation o f "The Four Pillars of the Persian 
Constitution", by Edward G. Browne, London, W.C, 1909, p. 23-24. 
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ՈՍԿԱՆՅԱՆ ԱՆԻ 
(ՀՑԹԻ) 

ՔԱՓԸՔՈՒԼՈՒ ԶՈՐԱԲԱՆԱԿԻ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԸ 

Օսմանյան կայսրության կազմւսվորմւսն ե զարգացման 
պատմություն]! սերտորեն կապված է նրա ռազմական համակարգի 
ձևավորման և զարգացման հետ: Դարեր շարունակ մարտունակ 
բանակր թուրք-օսմանների հաջող նվաճողական ք աղ ա ք ակ ա նությ ա ն 
հիմնական գործոններից մեկն էր: 

Քափըքոււու' զորաբանակն իր կառուցվածքով, ստեղծման և 
ուսուցման հատուկ եղանակով Օսմանյան կայսրության կարևորագույն 
առանձնահատկություններից էր: Մտեդծելով այս զորաբանակը' թուրք 
առաջին սուլթաններն իրենց ապահովում էին մարտունակ զորքով, որն 
աստիճանաբար սկսում էր ավելի նկատելի երևույթ դառՍսղ Օսմանյան 
կայսրությունում: Մկզբում քափրքաւուների հավաքագրումը կատարվում էր 
ռազմագերիներից (փենջ-ի եք)2 և դեվշիրմեի (մանկահավաք. մանկաժողով) 
համակարգով, այսինքն կազմավորվում էր մի զորք, որը ոչ մի կապ չուներ 
թուրք էթնոսի ե բարձր հասարակության հետ: Հավաքագրման եղանակն 
ինքնին քայքայում ու ձուլում էր հպատակ ժողովուրդնեբին: Հպատակ 
ժողովուրդներից էյ կազմավորված զորքը պատերազմում էր նրանց դեմ: 
Իսկ իշխող վերնախավի հետ կապի բացակայությունը բացառում էր 
սուլթանի դեմ ելույթներն ա պալատական դավադրությունները: Սակայն 
սոդթանական իշխանության հենարան լի.նէղր բնորոշ է քափըքուլուներին, 
հատկապես ենիչերիներին, մինչև 17-18-րդ դդ.. այնուհետև նրանք 
աստիճանաբար դադւսրում են կատարել իրենց անմիջական 
պարտականություններն և վերջ ի վերջո դառնում են Օսմանյան 
կայսրության ռազմական առաջընթացը խոչընդոտող հզոր ուժերից մեկր: 

Քափըքուլու զորաբանակը կազմված էր երկու հիմնական դասից' 
հեծյալ և հետևակ: Հետևակային մասի մեջ մտնում էին աջհմի, ենիչերի, 
ջեբեջի, թոփչու, . թոփարաբաջը, հումբարաջը և լաղըմջը 
զորամիավորանմերն. իսկ հեծելազորային մասն էր կազմում 
քափըքուլու հեծելազորը3: 
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Քափըյշուըււ զորաբանակի ստւտաբաժաՍումսհ]1Ս իրարից ասկախ. 
սակաւն միմյանց սերտորեն կապված զորամիավորումներ էին: Բորտ 
ստորաբաժանումներն աներին իրենց հատուկ նշանակությանն ա 
պարտականությու ն ն երբ: 

Աջեմի (ւսն՚փռբծ. օտար) арш/)р: Աջեմի զորամիավորումը ստեղծվե| 
է Մուրադ I (1362-1389թթ.) ժամանակաշրջանում Չանդարլր Քարա 
Հալ1դյւ ե Քոնյայի մոլլա Ռյուսթեմի առաջարկով4: Դեվշիրմեի 
համակարգով հավաքագրված տղաներին կյանափոխ անելուց հետո 
րնգգրկամ էին աջեմի ցորամիավորման մեջ. որտեւյ նախնական 
ց]ւնվորական կրթության ստանալուց հետո ուղարկում էին քափրքարււ 
ցոբաբանակի ստորաբաժանումներ: Աոաջին օջախը մոլլա Ռյուսթեմր 
հիմնադրե| է Գելիբոլուամ, որի հրամանատարն էր ենիչերի 
յայաբաշիներից րնտրված Գելիբոլուի աղան5: Ստամբուլր գրավելուց 
հետո, այնտեղ ես աջեմի ցորամիավպտւմ հիմնադրվեց: 

Ստամբուլի աջեմի զորամիավորումից ընտրված խերււցի, ընդունակ 
ե բարետես երիտասարդնեբբ վերցվում էին անհատական ուսուցման և 
քննությամբ ընդունվում էին դպրոց: Այդպիսի դպրոցներից առաջինը, ե 
թերևս |ավագայնբ էնդերանն էր6: էնդերունր պետական կադրեր 
պատրաստող կառույց էր, որտեղ կրթություն էին ստանամ ապագա 
վեզիրները, բանակի ու նավատորմի հրամանատարները, վիլայեթի 
վալիները, բեյլերբեյներր, պետության արտաքին հարաբերությունների, 
ֆինանսական և ուրիշ այյ հաստատությունների ղեկավարները7: 

Աջեմի զորամիավորումը ենիչերի, ջեբեջի, թոփչու, թոփարաբաջր 
զորամիվորամների համար զինվոր էր պատրաստում: 18-րդ դ. սկսած 
ենիչերիական զորամիավորման քայքայամր աջեմիների վրա նույնպես 
անդրադարձ եւ է և աստիճանաբար հանգեցրել է աջեմիների 
նշանակության նվազմանն ա զորամիավորման անկմանը: 

Ենիչերիական (նոր զորք) օջաղը: Ենիչերիական զորամիավորումը 
կազմավորվել է 14-րդ դ. աոաջին թուրք սուլթանների Օրհանի (1324-
1362թթ.) և Մուրադ I օրոք, որպես ռոճիկ ստացող հետևակ զորք (ինչպես 
մյուս բոլոր քափըքուլաներր): Մուրադ I ոչ միայն ստեղծեւ է տվյսղ 
զորամիավռրամը, ադե հատուկ նրա համար սահմանել է օրենքներ, 
«որպեսզի զորաբանակը լինի մարտունակ և պահպանի զինվորական 
կանոնադրությունն ու հավատարմությամբ»'՝: 
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Մինչև 15-րդ դ. կեսերր ենիչերիական զորամիավորումը բաղկացած էր 
|М1|ш բոյւյուք (հետևակ վաշտ) կամ ջեմաւսթ (աշխարհազոր) կոչվող մեկ 
ւյաս)ւց. 1451թ-ից սեքբւսնների (թեթևազեն ենիչերի) միացմամբ երկրււրդ 
դասն ւ. կազմվե|, այնուհետև ստեղծվել է աղա բոյլլաք (ենիչերիական 
վաշտի հրամանատարական կացմ) կոչւ|ող երյտրդ դասր": 

Մինչև 17-րդ դ. ենիչերիներր հավաքագրվում հին բացառապես 
աջեմի օղ|աններից'". ավևփ ուշ. երբ նրանց ա քափըքու|ու մյուս 
զորամիավորումներին ամուսնանալու իրավունք տրվեց 
զորամիավորման շարքեր սկսեցին ընդգրկվել նրանց որդիներր (քող 
օղլա): Զորամիավորման գլիյավոր հրամանատարը ենիչերի աղան էր" , 
որր նշանակվում հր սուլթանի կողմից: Ենիչերի աղան ենթարկվում հր 
անմիջականորեն սուլթանին և ինքն հր կատարում սպայական բպոր 
նշանակումներն ենիչերիական կորպուսում: Մարսիլլին նշում հր. որ 
ենիչերի աղան կսդաղ հր բարձր սպայական կոչում (սեքբանբաշի. 
քեթհյադա-բեյ) տսդ ցանկացած զինվորի՛2: 

Օսմանյան սուլթանների արշավանքների ժամանակ ենիչերիական 
զորամիավորումն, իրենից ներկայացնելով կարևոր ռազմական ուժ, 
հանդիսանում հր անհրաժեշտ ւրւսցում ֆեոդալ-սիպահինեբի 
հեծելազորային խմբերին և պալատական հեծելազորին: Ենիչերիներն 
անփոխարինելի հին թշնամու բերդերի երկարատև պաշարումների 
ժամանակ' առանձնանալով, մինչև որոշակի ժամանակաշրջան, իրենց 
մարտունակությամբ և կարգապահությամբ, բարձր մարտական ոգով": 

18-րդ դարից սկսած ենիչերիների մարտունակությունն ընկավ և 
նրանց կարևորությունն աստիճանաբար նվազեց: Ենիչերիները 
սկսեցին պարբերաբար ընդդիմանալ սոլթանների ռազմական 
բարեվախումներին: 1826թ. (ենիչերիական նոր խռովությունից հետո) 
հունիսի 17-ի որոշման համաձայն Մահմուդ II (1808-1839թթ.) լուծարեց 
ե նիչերիակա ն զորամիավորու մր14: 

Ջեբեջի (զրահագործ, զրաեավպւ) օջաղը: Ջեբեջի զորամիավորումը 
Մեհմեդ II Ֆաթիհի (1444-1481թթ. ընդհատումներով) ժամանակաշրջանում 
է հիմնադրվել: Զորամիավորման գլխավոր հրամանատարը ջեբեջի բաշին 
հր'՜՝: Հին թուրքերենում «ջեբե»-ին (զրահազգեստ) «զըհր» հր կււչվում: 
Այնուհետև «կրակե ռազմամթերք» իմաստր թուրքերենում 
«ջեբեեանե/ջեփեհանե» ձևով է կիրառվեի'՝: Ջեբեջի զորամիավորումն 
ենիչերիների, ինչպես նաև шц քափըքուլու ստորաբաժանումների համար 
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զենք հր պատրաստում. ]ւսկ պատերազմներից առա? ե հեստ պահպանում 
ա անհրաժեշտության դեպքում վերանորոգում հր այգ զենքերը 

Օսմանյան կայսրության ռազմավարական կարևոր նշանակություն 
ունեցաւ կետերում ջեբեհւսնեներ կային: Զեբեջի զորամիավորման 
շարքային զինվորների սւմր կւսմ նվազումր կապված հր երիչերիական 
զորամիավորման հևտ. քանի որ այս երկու զորամիավորումներն իրար 
հետ կապված հին ինչպես կաՍոնակայւտւվ. այնպես հյ դարավոր 
կապերով: 1826թ. ենիչերիական զորամիավորման հետ այս 
զորամիավորամր նույնպես լուծարվեց: 

Թռփյու (հրետասավռրՍեր) օջաղը: Օսմանյան կայսրության 
հաջոդաթյաններր պայմանավոյւված հին հրետանու կիրառմամբ: 
1389թ. Կռսովոյի կռվում օսմանյան բանակում աոաջին անգամ 
թնդանոթ օգտագործվեց17: 15-րդ դ. հրետանին սկսեյով իր 
հաղթարշավը՝ 16-րդ գ. Սույեյման Քանունիի (1520-1566թթ.) ջանքերով 
իր գսդւգացման ամենաբարձր կետին հասավ1": 

Թոփչու զորամիավորամր հիմնադբվեյ հ Մուրադ I 
ժամանակաշրջանում ենիչերիական զորամիավոյտւմից հետո19: 
Զորամիավորման գյիւավոր հրամանատարը թոփչա բաշին հր: Արշավանքի 
գնալիս հրետանավորները ջեբեջինեբի առջևից հին գնում: Սարտի դաշտում 
հրետանավորները երեք խմբի հին բաժանվում: Սի խամբր ենիչերիների 
ստջևամ կանգնելով՛ թնդանոթներով նյւանց պաշտպանում հր 
հարձակումնեյփց, մյուս երկու խմբեյւը (ձիու պայտի տեսքով) երկու 
ծայրերում հին կանգնում2": Աջեմի զպւա միավորումից թոփչա 
զորամիավորում անցնելուց հեստ, զինվորներից րնտյտւմ հին հրաձիգային 
մասում ծառայողներին և թնդանոթաձուլաբաննելաւմ աշխատալնեյփն: 

Թռփարաբաջր կամ արաբաջը օջւայը: քժոփաբաբաջը 
զորամիավորամր թոփչու զպւամիավոյւման հետ կապված, սակայն 
նրանից անկախ քափըքուլու զորաբանակի վաքր ստորաբաժանումներից 
հ21: Սկզբնական շրջանում, երբ թնդանոթները վաքր չափերի հին, դրանք 
հնարավոր հր ուղտերով և ջորիներով տեղւսվախել, ավելի ուշ, երբ 
ձուլվեցին մեծ տրամաչափի թնդանոթներ, դրանք սայւերով տեդավախելու 
անհրաժեշտություն առաջացավ: Դրա հետևանքով ստեղծվեց 
թռփարաբաջր զորամիավորում (արաբա նշանակում է սայլ): 

Որոշ պատմիչ ժամանակագիրներ (Օյաւջ բեյի պատմությունը, Ափի 
պատմությանը) նշում են, որ թոփարաբաջիներր կիրառվել են Մեհմեդ II 
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օրոք ես2": ք'.ստ թուրք պատմաբան Օ դ ա ն ա յ ի թռփարաբաջր 

զորամիավորամր հիմնադրե) ե Բայսւզիդ II (1481-1512թթ.)2\ 
Համբաբաջր օջաւ)ը: Համ՚բարաջր զորամիավորամր բաժանփււմ էր 

եյւկու մասի, սրանց մի մւսսր կապփսծ էր ջեբեջի զորամիավորմանը, 
մ|ուսր' թոփչա: «Համբւսրա». («Քումբարա» ժողովրդական |եցվամ) 
նշանակում է Л եռքի նռնակ՜'4: Քափրքույու զորաբանակի համար նռնակ 
պատրաստող դաս էր: Օցթռւնան նշում է. որ նրանց ցորանոցներր ե 
գործարաններր Սկյատարում (Üsküdar) էին գտնվում'3: 

Լաղըմջը օջւսւյլւ: Օսմանյան բանակում լադըմջը զորամիավորումը 
նշանակաթյանր մեծ էր: Նրանք պատերազների ժամանակ ամրոցները 
կռրծանե|ու համար թանե|ներ էին վարում, բերդեր էին պայթեցնում: 
«Լադրմ»-ներբ ստորերկրյա փորված անցքերն են26: Զորամիավորումը 
երկու մասից էր կազմված, առաջինը գտնվում էր ջեբեջի բաշիի 
հրամանատարության տակ, երկրորդ խմբի լաղըմջիները զեամեթներ և 
թիմարներ ունեին27: 

Օսմանյան կայսրությունը ոազմաավատատիրական երկիր էր: 
Ռազմական համակարգի ճկունությամբ էր պայմանավորված նրա 
նվաճողական քաղաքականության հաջողությունները: Օսմանյան 
բանակի կարևորագույն ստորաբաժանումներից մեկի՝ քափըքուլու 
զորաբանակի ստեղծման նախադրյալների ու նպատակների 
ուսումնասիրությունը մեզ տափս է հսկայական նյութ կայսրության 
պատմության մի շարք փաստերի և երևույթների բուն էությանը 
համակողմանի պատկերացնելու համար: 

ANI VOSKANYAN 
(AG Mi) 

THE SUB-UNITES OF THE KAPIKULU ARMY 

History of formation and development of one of the powerful states of Middle 
Ages, the Ottoman Empire, is closely connected with the characteristics of its military 
structure. This structure has been the basis of successful aggressive policy of Turk-
Ottomans for years. One of the most important features of the Ottoman Empire is 
Kapıkulu with its unique structure, its specia! way of formation and education. The 
conscription of Kapıkulu was done by penc-iyek and devşirme system. 
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The staff of Kapıkulu army consisted of acemi, yeniçeri, cebeci, topçu, 

loparabacı, hıımbaracı, lağımcı bodies of troops, and cavalry part of Kapıkulu 

cavalry. 
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Չ Ա Վ Ի Կ Յ Ա Ն ՊԵՏՐՈՍ 
(ԵՊՀ) 

1982 Թ. ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ Հ Ա Յ Ա Ց Ք 
ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

«Զինվորների սահմնադյաւթյուն»' անվանվող 1982թ. 
սահւՏանադրությունր (Ս) նոր-քաղաքացիակւսն սահմանադրությամբ 
վւոխե|ուն ուղղված իշխող' Արդարություն ե Զարգացում կուսակցության 
աշխատանքները րնդդիմաթյւսն կողմից չողջունվեցին, որի արզւունքամ 
էլ դեռևս շարունակվում է մասնակ]ւ վավաիաւթյունների գործընթացը2: 

Թուրք-քաղաքակւսն համակարզյւ կայունության տեսանկյունից 
որպես հասարակական դաշինք՜ 1982թ-ի Ս-ը վերլուծենք 4 
ենթաբաժիններռվ: 

1. Ինչ պաւմաննեւաւմ աւն րնոունԱեց ևաատոաստվեց: Քաղաքական 
բևեռացմանը և տելառին հաջորդեց 1980թ-ի գինվորկսւն հեղաշրջումր: 
Կասեցվեցին բոլոր կուսակցությունների գործանեաթյուններր և 
կուսակցությունների առաջին դեմքերը աքսորվեցին: Նոր (Ս) 
պատրաստելու համար ձևավորվեց հիմնադիր ժողով, որի անդամները 
ուղղակի և սւնաղղակիորեն նշանակվեցին զինվորական իշխանության 
կողմից ՝: Անկուսակցականներից ձևավորված հիմնադիր ժողովի ընդունած 
որոշումներին ու պատրաստված սահմանադրական նախագծին ուղղված 
քննադատություննեբր կւսնխերււ համար կուսակցությունները փակվեցին4: 

Պատրաստված նախագիծը զինվորական իշխանության 
հավանությանը ւսրժանանալուց հեսա ներկայացվեց հանրաքվեի և 
ընդունվեց 91,37 %-ով5: Ս-յան անցումային դրույթներով հեղաշրջման 
առաջնորդը դարձավ հանրապետության նախագահը, իսկ մյուս 
ուժային հրամանատարները՝ նախագահական խորհրդի անդամներ: 
Հեղաշրջման նախօրեին գործող բոլոր կուսակցությունների վարչական 
դեմքերին 5-10 տարով արգելեցին քաղաքական ակտիվ կյանք վարել՛': 
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Մեր կարծիքով, ւս|ս Ս-ում ուշադրության ես արժանի հետեյաւ 

կետերը. 
1980թ. կասեցվե] Ես բոլոր քաղկասակցաթյուՍների 

աշխատաբնքներր. իսկ I960 թ-ի հեղաշրջմանը հաջորդեց միայն իշխող 
կուսակցության աշխատանքի կասեցումը: 1982թ. հիմնադիր ժողովր 
նվաղ ներկայացուցչական 1.ր, քան' 1961թ.. 1982թ սահմանադրությամբ 
հանրապետության պատմության մեջ աոաջին ւսնգաս 
հանրապետության նախագահր րնտրվեց համաժողովրդական 
րնտրությամբ. որով էւ հեղաշրջման լիդերր անուղղակ]տբեՍ ի ցույց դրեց 
իր անվստահությունը համընդհանուր րնտրությամբ առաջիկայում 
ձևավորվող Ացգային ժողովի (Աժ՜) հանդեպ: Այս Մ-ամ տեղ գտած 
անցումային դրույթները անգամ այսօր էլ կանխում են զինվորական 
իշխանության օրով ընդունված օրենսդրական ակտերի 
սահմանադրականության վիճարկումր: 

2. ԿւսռաԱառման համաեառցռ: Մույն Մ-բ շարունակում է 
պահպանել 1961թ. Ա-կան' իշխանությունների տարանջատման 
սկզբունքի վրա հենված պառլամենտական համակարգր: 1961-1980թթ. 
պետության թույլ լինելու հանգամանքր վերագրելով գործադիր 
իշխանությանը, աժեղացրեւ է վերջինիս լիազորությունները՝ օրենսդրի և 
դատականի նկատմամբ: Սակայն տափս է նոր լիազորություններ ոչ թե 
գործադիրի կառավարական թևին, այլ՛ հանրապետության 
նախագահին՝ նկատի ունենալով նրա անկոդմնակսդությունը7: 
Ուշադրության է արժանի նախագահի, հատկապես դատական 
իշխանության ոլորտի լիազորությունները: Նախագահը նշանակում է 
Սահմանադրական դատարանի (ՍԴ) անդամներին. Վարչական 
դատարանի անդամների 1/4-ին, գլխավոր դատախազին և օգնականին. 
Զինվորական վճռաբեկ դատարանի անդամներին, Զինվորական 
գերագույն դատարանի անդամներին և Դատավորներ ա 
դատախազների խորհրդի անդամներին (հ.104)8: Սույն 
լիազորությունները ցույց են տափս, թե 2 տարի առաջ ինչու էր 
անցանկափ Ա. Գյուփ թեկնածությունը նախագահական 
ընտրություններում: Այս Ս-յամբ վերացվեց երկպալատանի օրենսդիր 
համակաբգր. նպատակ հետապնդելով արագացնել օրինաստեղծ 
գործընթացը: Որպեսզի կառավարությունր ունենա խորհրդարանական 
մեծամասնության աջակցությանը, խրախուսվեցին երկկուսակցական և 
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Օ ր ե ն ք ն ե ր ը և ն ո ր մ ե ր ը ՛ ' 

3. (J-ııui 1ւատաոսած UmıhnhıniBiıııüLibıı. Ն ե ր ա ռ յ ս ղ Օսմանյան 

շրջանը. Իէարքիափ սահմանադրական համակարգում. ամենաշատ 
փոփոխության ենթարկված Ս-ն է. ար ւիոխվեւ է Ս-յւսն հոդվածների 1/3-
ը'" Սակա|Ա U'1-Jj կոդմից անվավեր հռչակվեց գլխաշորի հարցիս 
առնչվող 15-յս] Ս-ական բարեփոխումս երի հռդվածներբ": 

Այսօր 1:լ շարունակվում ես Աժ-ի կախից 1987թ. սկսված Ս-ական 
բարեփոխումներդ Սենք կվերանայենք 1995, 2001 և 2004թթ. 
իրականացվածները, որոնցից վերջին երկուսը ընդունվեցին ԵՄ 
անդամութւանն ուղղված գործրնթացների շրջանակներում12: 

1995թ փոփոխաթյաններով վերացվում են' միությունների, վագֆ 
հիմնադրամների, արհմիությունների առջև դրված քաղաքականությամբ 
զբաղվերււ արգե]քներր. կուսակցությունների՛ կանանց և 
երիտասարդական թևեր ունենալու, արհմիությունների, միությունների և 
հիմնադրամների հետ համագործակցելու աոջև արգելքները, 
քաղաքական կուսակցություն ներին և ւսրհմիությ ու ն ներին թույլատրվեց 
արհեստակցական միություններում վարչական դեմքերին օժանդակելու 
կամ թեկնածուի օգտին քարոզչություն անելու իրավունքը, վերացվել են 
հասարակական կազմակերպությունների և կուսակցությունների 
համագործակցության արգելները 1 1 : Ս-ական դատարանին է 
վերապահվում Ս-յամբ սահմանված ք ա ղ կու սա կց ությ ու ն ն երի 
հանցակազմի առկայությունը հաստատելու և որոշում ընւլունելա. 
իրավունքը, որն էլ արագացնում է կուսակցությունների վւակման 
պրակտիկան1*1: 

2001թ. փոփոխություններով, բացառությամբ ռազմական և նման 
իրավիճակների, վերացվեց մահապատիժը (հ.38/7): Կոալիցիայի 
ազատության, հավաքներ և երթեր կազմակերպելու արգեւքները կարոդ 
են արգելափակվե] միայն ազգային անվտանգության, հասարակական 
կարգի, հասարակական առողջության/բարոյականության, այլոց 
ազատաթյաններր պաշտպանելու պատճառաբանությամբ (հ.ՅՅ, հ.34): 
Ընտրական օրենսգրքում իրականացված վավտխաթյանները չեն 
կարող կիրառվել, ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում 
անցկացված ընտրություններում (հ. 67/վերջին): 
Քաղկասա1ւցաթյունների հւսնցւսկենտրոն դառնալու հանգամանքր 
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• 

հաստւստե|ւււ հարցում ՍԴ-ր կւսրւու Լ նկատի առնե| որոշ 
չափորոշի,՝ներ. կուսակցություններ]! կսդտղ են պատժվե| պետական 
աջակցությունից զրկման միջոցով, իսկ վերջնական վւակման դեպքում 
հարկավոր են Սահմանադրական դատարանի անդամների З.'5-ի 
ձաւներր (հ. 69): Ազգային Անվտանգության Խորհրդի քԱԱԽ) 
որոշամներր րնւրււնվամ են խորհրդի կարգով, իսկ ԱԱԽ-ի կազմում 
րնդգրկվաօ վարչապետի օգնականնևր|1 ե այւղարաղատաթւան 
նախարարր անդամակագմտմ կգերակշռեն քաղաքացիական 
պաշտոնում զբւսղվածնեյվւ թիվր (հ. 118): Վերացվում հ «12 
սեպտեմբերյան» վայւչակայւգի շյւջանում րնտււնվաօ օրենսդրական 
ակտեյփ սահմանադրականության վիճայւկման աոջե դրված արգելքր: 

2004թ. Ս-ական վւոփոխությունները'5: Իսպաո վերացվում է 
մահապատիժ]! (հ. 15, 17, 38, 87): Միջազգային քրեական ատյանին 
անդամակցեր» պատճառով հանցագործ քաղաքացին կարող t 
հանձնվեյ մի այլ երկիր: Հիմնական իյւավունքներին ե 
ազատություննեյփն առնչվող միջազգային պայմանագրերը, որոնք ըստ 
պատշաճի օյւինական ուժ են ստացե|, կգերադասվեն տեղական օրենքի 
հետ հակասության դեպքում (հ. 90)"': Բարձրագույն ուսման խորհրդից 
հանվեց զինվոր անդամի անդամությունը (հ. 131): Լուծարվեցին 
պետանվտանգության դատայւանները (հ. 143): Զինված ուժերր 
հաշվետու են դառնում Ազգային ժողււվի վերահսկողական գործառույթ 
իրականացնող հաշվիչ պալատի (Sayıştay) հանդեպ, իր օգտագործման 
ենթակա պետական գույքի համար (հ. 160/վերջին): 

4. Նոր սահմանադրություն, թե" շարունակել սահմանադրական 
բարեփոխումները: 

Կարծիք կա, որ տարբեր կուսակցությունների17 օրակարգում 90-
ական թթ. եղել են արմատական նոր Ս-յան նախագծեր, որոնց 
հաջորդել է հարցի լուծման մի շյւջան, ուր գերակշաււմ է Ս-ական 
բարեվախումների ճանապարհը: Այնուամենայնիվ, 2000թթ. ևս 
պատրաստվեցին նոր Ս-յան նախագծեր"1: Վերջին շրջանում իշխող Ik 
էրդողանի կւսռավայտւթյան կողմից պատրաստված և «Օզբուղունի 
նախագիծ» հիշատւսկվող նոր Ս-յան նախագիծր ւդաշ 
պահպանողական սահմւսնադբագետնելվւ կողմից գնահատվում 1.' 
и ր պես «մի կուսակցաթյան երևակայաթյանամ քաղաքացիական 
հեղւսշյւջմւսն Ս-ւսկան շրջանակ»14 և սույն վիճակր ցույց է տսղիս. որ 
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ինչքան ղժվւսր Г. կոնսենսասի ճանապարհով քաղաքացիական 
սահմանադրության ձևավորամր: (Առւրքիան. հՍ' անդամության 
թեկնածու |ինե|ու պատճառով. պարտավորվում է իր Ս-ում 
իրականացնել փոփոխություններ իրավունքի գերակայության, 
ժողովրդավարության, մարդու և ւիոքրամասնաթյունների իրավունքների 
հարցերում2" և դրանք ւյւարժեք իրականացնել հասարակական 
կյանքում: Թուրքիայի ՍԴ-ի նախագահր ուշւսդրութան Է հրավիրում 
Ւ/վրոպսւյի մարդու իրավունքների դատարանում 2008թ. դրությամբ 
վարույթում րնդունվսւծ 97300 հայցադիմումներից II 100-բ վերաբերում 
են Թուրքիային ե առաջարկում կուսակցությունների վւակման հարցում 
կիրառե] Վենետիկի հանծնաժողովի չափորոշիչներր21 ու անհատներին 
թույլատրել դիմեյ ՍԴ2 2 : 

Ամփոփերւվ վերբ նշվածր կարող ենք ասեյ. որ 1982թ. 
սահմանադրությունր, որը ի սկգբանե աոաջնայնության Է տափս 
պետությանը, աղ ոչ թե քաղաքացան, չի բավարարում ժամանակակից 
ժողովրդավարության չափանիշները: Ս-ում քեմալական 
գաղավաւրախոսության առկայության հարցը23, ինչպես ՜ որոշ 
սահմանադրագետներ այն ավելորդ են համարում և պնդում, որ 
սահմանադրությունը վերածվում Է քաղաքական դաշտի «սրբազան 
ԳՐՔԻ»՛ ս ա թերևս' ամենանուրբ, վիճելի հարցերից է: Այս և 
ընդհանրապես Ս-ական բւսրեվաիտւմների հարցում ողջամիտ 
տեսակետր պարտադիր Է համարում կոնսենսուսը24: 

PETROS CHAV1KYAN 
(YSU) 

THE CONSTITUTION IN 1982 AND THE STABILITY 
OF THE TURKISH POLITICAL SYSTEM: A GENERAL EVALUATION 

The matteer of designing e new constitution, or reforming the exicting one. is 
again on the Turkish political agenda \et again. 

This research paper is a retrospect into the 1982 Constitution of Turkey, and it 
outlines its 4 subdivisions The first subdivision deals with the conditions in which the 
Constitution was adopted, the second division looks into govemence. third 
subdivision examines the changes made in the constitution so far. and the fourth 
subdivision represents the opposing positions with respect to constitutional changes. 
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In our wiev. and from the perspective of political stability, this crucial matter will 
bo resolved b\ way of constitutional reforms: this is because the Turkish 
conservatives are against the adoption of a new constitution, and especially one thai is 
presented to the ruling Justice and Prosperit\ Party (АКР). The constitutional reforms 
will focus on the judicial power, and specifically the election prosedüre for the 
member of the Constitutional Court And the issue of "cleansing՜ the Constitution 
from the Kemalist ideology should, at the very least, become a subject matter for 
scholarly debates. 

Օ Ա Ն Ո Թ Ա Գ Ր Ո ՒԹ6Ո Ի Ն Ն Ե Ր 

I Ciönenç Levent. '2004 Anayasa Değişiklikleri', 
www vasavananavasa.ankara.edu.tr/makanavor/docs/ maka!e/2004_Degısiklıkligi.htrn 
19/09/2006: 

2. 'Toptan ile görüşen Erdoğan anayasa değişikliği için dilğmeye bastı'. Zaman, 22/04/2009 

3. Tanör B.-YUzbaşıoğlu N.. Türk Anayasa Hukuku, istanbul, Bela, 2005, s. 12-14. 
4. No. 52, Kt. 2.6.1981 (RG.5.6.198I-I7361 Tanör B.-Yüzbaşıoğlu N.. Türk Anayasa 

Hukuku, istanbul. Beta. 2005. s. 9. 
5. Հանրաքվեն անցկացվեց 7.10.1982 թ.-ին Tanör B.-Yüzbaşıoğlu N.. նշվ. աշխ., է ; 19: 
6. Tanör B.-Yüzbaşıoğlu N.. նշվ. աշխ., Է? 4-21: 
7. Özbudun Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2000, s. 61-62. 
8. Yüzbaşıoğlu Necmi. Anayasa Hukukunun Temel Metinleri, istanbul. Beta, 2005, s 180-

182 
9 Özbudun Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2000, s. 64 

10 Gönenç Levent, նույն տեղում; (www anavasa.gen.tr/1982av htm 06/09/2008 
II Arslan Zühtü, 'Anayasa Mahkemesi Anayasa'yı değiştirebilir mi 0 ' , Zaman, 7 Haziran 

2008. 

12 Մանրամասն տես Avrupa Birliği Sürecinde Uyum Yasaları, Ankara, Seçkin, 2004, s 
139. 

13 Özbudun Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2000, s 66-66. 
14 Tanör B.-Yüzbaşıoğlu N.. նշվ. աշխ., Էջ 40: 

15 Սահմանադրությունում փոփոխություն կատարող 5170 թվագիր օրենքի 
պատճառաբանությունում հիշատակվում է ԵՍ՛ ֊ի Կոպենհագենյւսն չափանիշները 
..Tanör B.-Ytizbaşıoğlu N.. նշվ. աշխ., Է? 46: 

16 Այս կետը 2001 թ. փաթեթում եղել Է, բայց համապատասխան աջակցություն շի գտեյ 
Ազգային ժողովում.. Tanör B.-YUzbaşıoğlu N.. նշվ. աշխ., Է; 46-47. 

17 SHP, DYP, ANAP կուսակցությունների կողմից...Tanör В -Yüzbaşıoğlu N., նշվ. աշխ., 
է յ 51-52: 

18 TÜSİAD. TOBB. T B B (2001-2007) կողմից պատրաստված նախագծեր. .Sağlam 
Fazıl, 'Anayasal Gelişim Sürecinde Dikkati Çeken Tehlikler, 1 Ü. Siyasal Bilgiler 
Fakiiltesi-Beyazıt/Istanbul. 15 Kasım 2007. '1982 A N A Y A S A S İ ' N I N 25. YILI ' 
konferansının sonııç bildirisi, s 16 

222 



i * 
l'ıi Sağlam fazı l , նշվ աշիյ.. ty 2ft: 

2'1 Гапог В -Yuzbaşıoglu N.. Turk Anayasa Hukuku. Istanbul. Beta. 2003. s 52 

21 Մանրամասս տե՛ս www yenice сое inl/dncs/2000/CDL-[NF(2000lQ(ll-<: hlml 2004-0h-

2X 
22 hup //www anavasa.gov Ir/general/haherdelavlar asp 0contlD=678 29/04/2009 
23 Hukukçular Kemalist Ana) asa ' ) ı tartışıyor'. Yasemin Arpa. 30 07.2007. NTV-

M S N B C 

24 Агаю Andrew. "Ananasa konsensüsle \apılmalı" . Frankfurt 08 2008. Milli)el-

25 08 2008. Հակադիր կարծիքը uıb и Özbudun Ergun. Arato. konsensüs arayışı ve venı 

ana) asa ' . Zaman. 29/08/2008 

223 



ՊԱՐՍԱՄՅԱՆ ՍԵԴԱ 
(ՀՑԹԻ) 

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՈՉՆՉԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ 
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՄԱՍ 

Ցեղասպանությանը որևէ էթնիկ, ռասայական կամ կրոնական խմբի ոչ 
միայն ֆիզիկական բնաջնջումն է. այլև նրա մշակութային ժառանգության 
(հոգևոր և նյութական արժեքների ամբողջություն) ոչնչացումը, քանի որ 
էթնոս կամ ժողովուրդ հասկացությունն առավել ամբողջական իմաստ և 
նկարագիր է ստանում իր ստեղծած մշակութային արժեքներով: 
Յուրաքանչյուր ժողովրդի մշակութային ժառանգությանն ուղղված 
ցանկացած ոտնձգություն մարտահրավեր է նաև համամարդկային մշա-
կութային ժառանգությանը, քանգի ցանկացած մշակույթ համաշխարհային 
քաղաքակյւթության բաղկացուցիչ մաս է հանդիսանում: Ցանկացած խմբի 
գոյությունը կարող է հարցականի տակ դրվել, եթե այն գրկվում է իր 
մշակույթից, անգամ խմբի ֆիզիկական գոյության դեմ որևէ սպառնալիքի 
բացակայության պարագայում: Ինչպես իրավացիորեն նշում է անգլիացի 
հետազոսաղ Պամելա դե Կոնդապսսն, նյութական մշակույթի 
համակարգված և դիտավորյալ ոչնչացումը գափս է վկայելու, որ տվյալ 
էթնիկ խումբը նման մշակութային զտման մաս է կազմում՛: 

Դեռևս 1944թ. քրեական և միջազգային իրավունքի մասնագետ 
Ռաֆայել Լեմկինը, շրջանառության մեջ դնելով «ցեղասպանություն» 
տերմինը, իր «Առանցքի տերությունների կառավարումը օկուպացված 
Եվրոպւսյռւմ» աշխատության մեջ համադրելով հունարեն genos (ռասա 
կամ ցեղախումբ) և լատիներեն cide(սպանել) բառերը, կազմելէ «գենոցիդ» 
եզրը, այն սահմանելով ոչ միայն որպես էթնիկ կամ կրոնական խմբի 
ֆիզիկական բնաջնջում, այխ նրա ազգային, հոգևոր մշակույթի ոչնչացում: 
Մշակութային արժեքների կանխամտածված ոչնչացումր որակելով որպես 
հանցագործություն՝ Լեմկինը պնդում է, որ խմբի կյանքի հիմքի (գենոֆոնդ) 
ոչնչացման ջանքերն իրենց մեջ ներառում են քաղաքական և սոցիալական 
մշակույթի, ցեզվի, ազգային ինքնության անկում2: 
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Հատկանշական է. up Լեմկինը մինչ «գենոցիդ» եզրի առաջադրումը 
և ıjjııju բնորոշումը. հանդես եկավ նաև միջազգային օրենսդրական մի 
քանի նախագծերով «բարբարոսության» և «վանդալիզմի» 
դատապարտման համար: «Բարբարոսությունը» սահմանվում 1.ր 
հետևյսդ կերս|. «ազգային. կրոնական, ռասայական և սոցիսդական 
ընդհանրության կանխամտածված ոչնչացում», իսկ վանդափզմր 
« ընդհանրությունների ուրույն հանճարի դրսևորում հանդիսացաւ 
մշակույթի և արվեստի աշխատանքների ոչնչացում»: Ր.նդ որում. 
Լեմկինը պնդում հր. որ թե «վանդսդիցմր». և թե' «բարբարոսությունը» 
դիտարկվեն որպես միջազգային հանցագործություններ՜՛ 

Անվան]) ցեդասպանագետ. Երոաադեմի Հորւքոսթի և 
ցեղասպանության ուսումնասիրության ինստիտուտի տնօրեն Իսրայե] 
Չարնիի կարծիքով մշակութային ցեդասպանությունր կամ «էթնոցիդր» 
էթնիկական, ազգային, կյանական կամ այլ խմբի մշակույթի կանխա-
մտածված ոչնչացումն է և պարտադիր չէ, որ այն ներառի նաև խմբի 
ֆիզիկական ոչնչացամբ4: 

Հիմք րնդանեւով Լեմկինի վերոհիշյսդ աշխատությանր' ՄԱԿ-սւմ 
1948թ. պատրաստվեց «Ցեղասպանության հանցագործության 
կանխման և դրա համար պատժի մասին» կոնվենցիան, որի 
նախնական տարբերակում րնդգբկվեցին ֆիզիկական, կենսաբանական 
(բիոլոգիական) և մշակութային ցեղասպանություն ձևակեբպումներր5: 
Նախագծում վերջինիս վերաբերող սահմանումներն էին. 
ա) Խմբի երեխաների բռնի տեղավաիաւմն այլ խմբեր: 
բ) Այն մարդկանց բռնի և սիստեմատիկ արտաքսումը, ովքեր 
ներկայացնում են տվլալ մշակութային խումբը: 

գ) Մայրենի խզվի օգտագործման արգեւումը նույնիսկ նեղ 
շրջանակներում: 

դ) Մայրենի խզվով լույս տեսած գրքերի կամ կրոնական 
աշխատությունների սիստեմատիկ ոչնչացումը և վերահրատարակելու 
արգեւքր: 
ե) Պատմական ու կրոնական հուշարձանների սիստեմատիկ 
ոչնչացումը կամ դրանց օգտագործումն այլ նպատակով, պատմական, 
գեղարվեստական, կյանական արժեք ունեցող փաստաթղթերի կամ 
կրոնական ծեսերամ օգտագործվող առարկաների ոչնչացամր և 
տարրսղուծամր'': 
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Մշակութային ցեղասպանությունը բնորոշող և դատապարտող 
ւ|երոնշյա| սահմանումներ]) թեպետ կոնվենցիայի վերջնական 
տարբերակում տեղ »գտան, սակայն ժամանակակից միջազգային 
իրսւվանքամ հաստատագրվեցին որպես միջազգային իրավական 
պարտավորությու ններ. որոնք վերաբերում են մշակութային 
ժառանգության պահպանմանն ա ղրանց ոչնչացման համար 
պատասխանատվաթւան ե ն թ ա ր կ ե լ ն ՛ : Հիմնական վւաստարկն այն էր. 
որ կնվենցիան ուղղված 1. հենց մարդկային կոտորածների կանխմանն 
ու պատժին, հետեաբար մշակութային ցեղասպանության ներառումը 
կթոդացներ կոնվենցիայի ուժր որպես ւսյդպիսին: Ս՜իակ ձևակերպումը, 
որ տեղ գտավ կոնվենցիայի վերջնական տարբերակում և 
համապատասխանում էր «մշակութային ցեղասպանություն» 
հատվածին, դա խմբի երեխաների՝ որպես տվյսղ խմբի մշակութային 
ժառանգության կրողի, բռնի տեղափոխումն է այլ խմբեր": 

Բացարձակ ճշմարտություն է այն, որ մշակութային արժեքների 
ոչնչացումր երբեք չի կաբելի համեմատել ֆիզիկական ոչնչացման կամ 
մի ամբողջ խմբի բնաջնջման հետ, սակայն պատմությունր ցույց է 
տափս, որ մեկն առանց մյուսի երկար գոյատևե] չեն կարող: Խմբի 
մշակութային ժառանգաթյան փակատար ոչնչացումը կհանգեցնի 
տվյալ խմբի անհետացմանր մարդկության համընդհանուր 
հիշողությունից, ինչպես և նրա կենսագործունեության բո|որ հետքերի 
վերացմանը: Իսկ եթե չկա հիշողություն, ապա մշակութային 
ցեղասպանություն իրագործողների համար տվյալ խմբի գոյության 
ժխտումը կամ մերժումը առավե) քան դւուրին կլինի, իսկ 
ցեղասպանությունը կամ բնաջնումր՜ ամբողջական: 

Մեր օրերում մշակութային ժառանգության դեմ ոտնձգությունները 
կրում են շարունակական բնույթ՝ ուղեկցվեւով նորանոր 
ցեդասպանական գործողություններով կամ պատերազմների ժամանակ 
կիրառվող հանցագործություններով: Բոսնիայում մահմեդական, 
ադղափւսռ հոգևոր հաստատությունների և այլ մշակութային 
կենտրոնների դեմ իրականացված ոտնձգությունները, Բուդդայի 
արձանի պայթեցումր թափբների կողմից, ինչպես նաև Նախիջևանում 
Հին Ջուղայի հայկական գերեզմանոցի՛ պետական մակարդակով 
իրագործված բարբարոսական ոչնչացումը4 վկայում են այն մասին, որ 
մշակութային ցեղասպանություններ]) դեռ կիլսսռեփ են և շատ հաճախ 
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Hij|j|iıjujı|ııiü bli կոնկրետ պետության իշխանությունների կողմից: Աւս 
կամ ա|ս խմբի մշակութային արժեքների ոչնչացման 
շա]աւնակե|իաթ|ունր. անժխւոե|]տթեն. հանդիսանամ է մշակութային 
ցեղասպանութիւն ])]ւատւրծողների անպատժե|իաթյան ւսրղւանք 
Հայկական մշակութային ժառանգության (պաշտամունքային 
հուշարձաններ. դ|ւադարաններ, դպրոցներ, ղպրեվանքեր. եցակի 
ձևոագյւերի րացմա1ւացար հավաքածուներ և աղն) հետևողական 
ոչնչացումն Օսման|ւսն կայսրության, ապա նաև՝ Թուրքիայի 
Հանրապետության տարածքում, որր փային համապատասխանում Է 
մշակութային ցեղասպանության բնորոշմանը և հայերի դեմ 
իրագործված ցեղասպանության բաղկացուցիչ մասն Է կազմում, հենց 
այդ անպատժե|իության դասական օրինակն Է հանդիսանում"1: 
Թուրքական կառավարությունը, թեև պաշտոնապես հավատարիմ Է 
մնամ ազգային փոքրամասնությունների մշակութային ժառանգության 
պահպանությանը վերաբերող միջազգային պայմանագրերին", 
այդուհանդերձ, կանխամտածված կերպով շարունակում Է իր 
տարածքի, դեռևս կանգուն կամ կիսավեր հայկական հուշարձանների 
ոչնչացումը12: Արկանգասի համալսարանի սոցիոլոգիայի պրոֆեսոր 
Սեմյուեւ Թոթթենը, խոսելով հայերի դեմ իրագործված 
ցեղասպանության մասին, պնդում Է, որ հայկական մշակութային 
հուշարձանների նկատմամբ իրագործված վանդալիզմը հանդիսանում Է 
ցեղասպանության ակտ1՜1: Հատկանշական Է, որ վերջին շրջանում 
արդեն անհրաժեշտություն Է դիտվում միջազգային նոր կոնվենցիա 
ընդունելու խնդիրը, որով մշակութային արժեքների ոչնչացումր պետք Է 
դիտվի որպես մարդկության դեմ հանցագործություն14: 

ժամանակակից ակադեմիական գրականության մեջ «Էթնոցիդ» 
եզրն առավել հաճախ օգտագործվում է ավելի նեղ իմաստով՝ 
բնորոշելով մշակութային ցեղասպանությունը: Այսպիսի իմաստով այն 
բնութագրվում է Սան Խոսեում 1981թ. ՑՈՒՆԵՍԿՕ-յի կողմից 
ընդունված հռչակագրում, որում մասնավորապես նշվում է. «էթնոցիդը 
դա էթնիկ խմբին իր սեփական մշակույթի, լեզվի օգտագործման ու 
զարգացման և փոխանցման խմբային և անհատական իրավունքների 
մերժումն է... Մենք հայտարարում ենք, որ էթնոցիդը, այսինքն 
մշակութային ցեղասպանությունը միջազգային իրավունքի խախտում է 
և համարժեք է ցեղասպանությանը. որր դատապարտվում է Սիացյսղ 
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ւսգգերի «Ցեղասպանության հանցագործության կանխման ե դրա 
համւսր պատժի մասիս» J94Kp. կոնվենցիայով»1՝՛ 

Սյսպիսով. մշակութային ցեղասպաՍաթյունր. որպես կանոն, խմբի 
ո՝ն՝ւսցման ցեղասպան օրագրի մասն է. կագմում ձգտե|ով ժխտեյ խմբի 
յուրաքանչյուր մարւյկափն կյանքի գոյությունը I. ւսյն ենթադյտւթյանր. 
թե մշակաթւսւին ց եղ ասսրս նու թյ ու նր տարբերվում 1 ֆիգիկւսկւսն 
բռնության ենթադյւաւ ցեղասպանությունից իրականում 
թյուրիմացաթւան I. քանգի մշակութային ցեղասպանություն]! 
ցանկացած ցեղասսրսնական գործողության բաղկացուցիչ ե կարեոր 
մասն Ւ.: 

SEDA PARSA M YAN 
(AGMI) 

THE ANNIHILATION OF THE CULTURAL HERITAGE AS AN 1NTERGAL 
PART OF GENOCIDE 

Genocide is not only the physical extermination of any religious, racial or ethnic 
group but also annihilation of group's cultural heritage. Culture is a one of basic 
characters of group and without it group has small chances to survive. Wipe out 
culture and it creates ideal condition for the further physical extermination. 

The Mankind entered 21s1 century with consistent desire to prevent any acts of 
Genocide. Unfortunately, till now we face the acts of physical and cultural Genocides. 
The evident example of latter is the modem Turkish policy aimed to the complete 
extermination of Armenian cultural heritage in Turkey. One of the possible solutions 
here will be the adoption of the UN special convention against the extermination of 
cultural heritage. 
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ՊՈՂՈՄ5ԱՆ ՎԼԱԴԻՄԻՐ 
(ԵՊՀ) 

ԵՐՈՒՍԱՂԵՄԻ Հ Ա 5 Ո Ց ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆ 
(Սրբոց Հակռբեանց միաբանության) 

Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքությանը քրիստոնեական եկեղեցու 
ամենանվիրական ե փառավոր անցյսղ ունեցող աթոռներից մեկն հ 
իբրև սրբավայր և հոգևոր կենտրոն: Ներկայացվող գեկույցի թեմայի 
րնտրաթյունր պայմանավորված է Երուսաղեմի Հայոց 
պատրիարքության շուրջ ծավալվող իրադարձությունների 
արդիականությամբ և հանրության ուշադրությամբ: 

Հայոց պատրիարքությունը դարեր շարունակ եղել է Երուսաղեմի 
համաքրիստոնեական սրբատեղիների պահապանը: Շուրջ- երկու 
հագար տարի, շնորհիվ հայ միաբանների ջանքերի, Երուսաղեմի Հայոց 
պատրիարքությունբ մոտ 500-600 մլն կաթոլիկների և 200-300 մլն 
ուղղափառների ներկայացուցիչներին՛ Կաթոփկ և Ուղղափառ 
պատրիարքություններին, հավասար դիրք է գրավում: 

Երուսաղեմի սրբավայրերում իրավունքների պահպանման 
անհրաժեշտությունը ստիպում է առ այսօր կրոնական 
արարողությունները կատարել ճշգրիտ ժամին և հստակորեն որոշված 
վայրերում, կանոնավոր կերպով և անվրեպ, որովհետև որևէ 
անզգուշություն կարոդ է տվյալ իրավունքների կորստի պատճառ 
հանդիսանալ՛ հօգուտ մրցակից կողմերի: 

Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքության հիմնադրման վերաբերյալ կա 
մի քանի վարկած, որոնցից մեկի համաձայն՝ Քրիստոսի համբարձումից 
հետո առաքյսդներր հավաքվել են Երուսաղեմում և որպես աոաջին 
եպիսկոպոս ընտրե| ու օծե| են Հակոբոս Տեւսռնեղբայր առաքյալին: Ն ա իր 
աթոռը հաստատել է Միոն լեռան վրա' իր բնակավայրում, ուր այժմ 
կանգնած է. Հւսյոց Մրբոց Հակոբեանց տաճարը1: Նմանապես 
հաստատվում է, որ այս տաճարի մեջ է պահվում Հովհաննես 
Ավետարանիչի եղբոր որդու՝ գլխատված Հակոբի (Հիսուսի տասներկու 
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աոայշյայսերից է) գրոխր2: Այս ավանդություններ]! ներկայացվում ես իբրե 
վկայություններ ու վսսստեր' շեշտերււ համար Երուսաղեմի Հւսյոց 
պատրիարքության պատմական կապերր երկու ւսռաքյւս|Սերի հետ 

Ըստ Գրիգոր Տաթեացա ե Հովհաննես վւպպապետի 
աշխատությունների՛ Գրիգոր Լուսավորիչը ուխտագնացության I 
կւստարեւ Երուսաղեմ. սակայն, իրեն արժանի չհամարերւվ անմիջապես 
մտնե| Քրիստոսի գերեգման, յոթ տարի աղոթքներով ւսպրե| I մերձակա 
քարանձավներում: Ասրս, նւս մտեյ I. Քրիստոսի գերեգմանր ե Տիրոջից 
խնդրել, որ վառվյւ ւույսր' ի նշան իր Համբարձման: Հրաշքով վաովև] են 
ջահեյւր: Այս հրաշքը Գրիգորին «1_ուսավորիչ» է դարձրե| ոչ միայն 
հայերի, այլև՛ բոլոր քրիստոնյաների համար: 

Հայաստանի նախարարական տները ե եպիսկոպոսական 
սւթոռնեբր հայ ուխտավորներին օթևանով ապահովե|ա համար 
Երուսաււեմամ կառուցել են բագմաթիվ վանքեր, որոնց թիվն, րստ 
պատմիչ Անաստաս վարդապետի, VII դարում հասնում էր 70-ի': 

Քրիստոսի խաչելությունից մինչև Քաղկեդոնի ժողովր (451թ.) 
Երուսւսղեմում կար մեկ համաքրիստոնեական պատրիարքական աթոռ, 
որտեղ նստում էին հայ, հույն, ասորի պատրիարքներ և հովվում էին 
Պաղեստինի քրիստոնյաներին: Ամեն ազգ ուներ իր սեփական վանքերն 
ու սրբատեղիները, որոնք ենթակա էին Հակոբ Տեառնեղբոր 
աթոռակալներին: 

Քաղկեդոնի ժողովի ժամանակ Ընդհանրական եկեղեցին րնդունե| է 
բանաձև Քրիստոսի երկբնակության' մարդկային և աստվածային 
տարանջատված բնության վերաբերյւպ, րստ որի Քրիստոս և' մարդ էր, 
և' Աստված: Հայերը, հավատարիմ մնալով առաջին երեք 
Տիեզերաժողովներին (Նիկեա՛ 325թ., Կ. Պոլիս՝ 381թ., Եփեսոս' 431թ.). 
մերժել են Քաղկեդոնի երկբնակությանը՝ ընդունելով Քրիստոսի 
մարդկային և ատվածային էությունները մեկ համագոյության մեջ: Այդ 
ժամանակվանից սկսվեւ է Քրիստոսի եկեղեցու երկփեղկումը: 
Երուսաղեմի միասնական Աթոռր բաժանվել է երկուսի, հունաց 
պատրիարքության, որն իր իշխանությունը տարածել է երկաբնակ 
քրիստոնյաների վրա, և հայոց պատրիարքության, որն իր 
հովանավորության տակ է առել Քրիստոսի միաբնակ էությանն 
բնդունող մյուս համայնքները՛ մասնավորաբար ասորիներին, 
ղպտիներին և եթովպացիներին: 
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Նշված ժամանակահատվածում Ւ.| ձեսււխրւ|ե| Է հայ-հունական 
հակամարտությանը Երու սաղեմամ գերակայություն հաստսւաե|ռւ 
հասար Երասաղեմր. ııjıp Սուրբ քաղաք հ հանդիսանամ երեք 
կրոնների քրիստոնեության, հադայակւսնության և իպամի համա]], 
բագմիցս նվաճումների Է ենթարկվել, որ]] արդյաքնամ փոխւ]ե| են 
քաղաքի իշխանությունները: Հայկական և հունական համայնքնեյւր 
վայւձեյ են ստանա] իշխանությունների հովաՍավորությանր և իրենց 
]]]]ափււնքներ]ւ վավերացնող փաստաթղթեր: 

Հայ-հանական վեճերի հիմնական պատճառներն հին. պայքսւրր 
1;]ւասսւ]|եմ]] սրբավայրերում գերակայության համար և հայերին 
համադավան հաբեշների, ղպտիների, ասորիների ենթակայության 
հարցր: Ե|նեյով այն հանգամանքից, որ ինչպես հայերը, այնպես Է] 
թվարկված համայնքներ միաբնակ Էին. Եյւասւսղեմի Հայոց 
պատրիարքաթյունր միանգամայն իրավասու Էր իր հովանավորության 
ներքո առներււ նրանց՛ հողերով և հարստություններով հանդերձ: 
Հա նաց պատրիարքության]!, որր շահագրգռված Էր իրեն ենթարկելու 
վերջիններիս և վեբահսկե]ու նրանց ունեցվածքը, ամեն կերպ ջանամ Էր 
ապացուցե] իր իրավասությունն այդ խնդրում: Այսպիսով, ինչպես 
տեսնում ենք, հայ-հունական վեճերի առանցքը առավելապես կրում Էր 
նյութական, այլ ոչ՝ դավանաբանական բնույթ: 

Զեքի ադ-Դին արաբ պատմիչի հաղորդած տվյսդների համաձայն՝ 
Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Աբրւսհամը, 626թ. գնացե] Է Մեքքա. 
որտեղ Ս՜ուհամմադ մարգարեն նրան իր ավավ կնքած հավատարմագիր 
(չարթրր) Է շնորհել՝ Երուսաղեմի Հայոց եկեղեցու անձեռնմխելիության 
մասին4: Այն Հայոց պատրիարքության կարգավիճակը որոշող 
պաշտոնական փաստաթղթերից առաջին Էր: Երուսաղեմի Հայոց 
պատրիարքարանին տրված արաբական արտոնագրերը կրում են «Ալ/ւ-
Մանշաթ> ընդհանուր անունը, որը թարգմանաբար նշանակում Է 
հրովարտակ: Սուհամմադի կոդմից տրված փաստաթղթի բնագիրը չի 
պահպանվել, որը, թերևս, կարող Էր կասկածի տակ դնեյ այդ 
արտոնագրի գոյության հարցը, եթե Երուսաղեմի Հայոց 
պատրիարքարանում պահպանված չփներ դրա պատճենր, որտեղ կան 
30 հոգու, այդ թվում՝ նաև Օմար խալիֆի ստորագրությունները: 

Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության կարգավիճակը հաստատող 
վւաստւսթւլթերից երկրռրդր տրվե| Է Օմար խալիֆի (634-644թթ.) կողմից 
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636р.: Ոստ պատմագրության, երբ Օմարը գրաւ]եւ հ Երուսաղեմր, նրաս 
gni|g են տւ|ե| Ս՚ահւսմմաղ մարգարեի հավատարմագիրը, որի շնորհման 
ժամանակ ինքր ես ներկա է եգեյ: Օմարր Երուսաղեմի Հայոց 
պատրիարք Գրիգոր Ուրֆայեցուն շնորհե] Ւ. նոր հավատարմագիր, որը 
հաստատում էր մարգարեի շնորհներր: 

969р. Եգիպտոսի Ֆաթիմյաններր գրավե] են Երուսաղեմր՛ X-XI 
դարերի րնթւսցքամ Ֆւսթիմյան խալիֆների ե սեւուկ ամիրաների 
պաւքարի հետևանքով երուսաղեմր. հատկապես համաքրիստոնեական 
սրբւսվայրեբր. դարձե| են կռվադաշտ և 10-12 անգամ ձեռքից ձեռք են 
անցել: Այս ժամանակահատվածում Հռոմի Պապ Ուրբանոս 11-ի 
օյւհնությամբ ե հովանավորությամբ' Քրիստոսի Սուրբ Դերեգմանը ե այլ 
սրբավայրերը իպւսմի տիրապետությունից ագատեւա նպատակով, 
կսւցմակերպվել է խսաչակրաց առաջին արշավանքր (1095֊1099թթ.): 
Խաչակիրների տիրապետության շրջանում' Երուսաղեմի Լատինական 
թագավորության հաստատմամբ (1099-1187թթ.), հայ-1աւնական 
հակամարտությանը ավելացել է երբորդ կոդմը' կաթոլիկները, որի 
արդւունքում, նրանք սրբավայրերում գերակայության (praedominium) են 
հասել՝ ի վնաս միւսցյսդ քրիստոնյա եկեդեցիների, մանավանդ' հույն 
ադդափաոների5: 1172թ. տարբեր եկեղեցիների ներկայացուցիչներ 
պաշտամունք էին մատուցում Սուրբ Հարության տաճարում՝ թեև լեզվով և 
եկեղեցական արարողությունների տարբեր ձևերով: 

1187թ. Եգիպտոսի Այուբյան դինաստիայի հիմնադիր Սալահ ադ-
Դին սայթանը (1171-1193թթ.) գրավել է Երուսադեմը: ժամանակի հայոց 
պատրիարք Աբբահամ Երուսադեմացին մի քանի բարձրաստիճան 
հոգևորականների հետ այցելել է Սալահ ադ-Դինին և հայտնեւ իր 
ժողովրդի հավատարմությունը: Պատրիարքը ներկայացրել է 
Մահամմադ մարգարեի. Օմար խալիֆի հրովարտակ-
հավատարմագրերը և իր հոտի համար սուլթանից խնդրել է սույն 
առանձնաշնորհների վերահաստատումն ա պաշտպանությունը: 
Խսղիֆր նոր հրովարտակ է հրապարակել, որով, հաստատելով 
նախպսլների շնորհած արտոնությունները, հրամայե] է, որ ոչ միայն իր 
հաջորդնեբր. ադև բոլոր մուսուլմաններն ընդհանրապես, 
հավատարմորեն կատարեն հրովարտակի պայմաննեբբ: Այս 
պատմական վավերւսթաղթր հիմք է ծառայում Երուսաղեմի Հայոց 
պատրիարքության իրավունքներին և սեւիականաթյաններին: 



1300թ Կիփկիայի Հեթում II թագավորը ե թաթւպւ-մոնւյուակւսՍ 
Մ՜ահ մազ ՛էացան խաԱթ (1295-1304թթ.) իրենց բանակնեյավ գրւսվեյ են 
Եյաւսայյեմ|ւ Հաւոց արքային' իբրե հաղթության բաժին. սւրւ|ե| I 
Երասաւյեմր իր շրջակայքով: Ահա այսպես XIV դարի վերջում 
հաւկւսկան ւյյաշր ծաօանվե| հ Սիոն |եոան վրա: Սակայն 1303թ. 
Եգիպտոսի Հուսամ ւայ-Դին սոդթանր կյւկին գրավե) Ւ. Երասաւյեմր՛ 
վերջ տարւվ հայկական կարճատև տիրապետաթյանր: 

1517թ Օսմանյան սու|թան Սելիմ ԼԱւեդը (1512-1520թթ.) գրավեյ է 
17]ւասաւլեմ|ւ և. ի հաստատումն իր բարձր հովանավորության, 
հրապարակևյ Լ 1ւյավարտակ'' («Ֆերմաս»), ոբտէսյ հաստատեյ է 
Սուհամմադի. Օմարի. Ալիի և Սալահ ագ-Դինի կոդմից հայերին տրված 
առանձնաշնոյւհները' Սուրբ Հակոբեանց Աթոռի ստացվածքներն ա 
անշարժ գույքր. ե հայոց պատրիարքի իրավասությունները: 

Օսմանյան տիրապետության չորս դարերի ընթացքում Երուսադեմի 
քյւիստոնյա համայնքների կյանքում տեղի են ունեցել մեծ 
վափոխություններ: Հայերն օգտագործել են իրենց կապերը թուրքական 
իշխանությունների հետ և ամրապնդել համայնքի կարգավիճակը: Հենց 
այգ ժամանակից վերջնականապես ձևավորվել է Երուսադեմի 
Հայկական թսսւլամասր: 

Սեփմ Ահեղին հւսջորդոդ սուլթան Սուլեյման I (1520-1566թթ.) 
թագավորական ստորագրությամբ հրովարտակ է հրապարակել, որը 
հաստատում էր հայերի իրավունքները: 1657թ. Երուսադեմամ հայն 
հոգևորականները, կաշառելով վտխարքային և ավագանան, նրանցից 
ձեռք են բերել սուլթանական հրովարտակ, որով հայկական վանքերը 
ճանաչվել են որպես հույների սեփականություն: Սակայն սույթանական 
մեկ այյ հրովարտակով այդ հոդերը վերադարձվել են օրինական 
տիրոջը' Երուսադեմի հայոց պատրիարքությանը: 

1658թ., հույները զրպարտել են հայերին՛ որպես «Ապստամբներ 
թագավորական հրամանների», կաշաոեւ վեզիրին և նրա միջոցով 
սուլթանից ստացել նոր հրովարտակ, ըստ որի հայոց Սուրբ Հակոբեանց 
տաճարը՛ իր կալվածքներով հանդերձ, տրվել է նրանց: Որոշ ժամանակ 
անց հայերը սիրաշահել են մեծ վեզիրին, որն էյ սուլթանին է հասցրել 
նրանց խնդրանքր՝ իրենց սեփականության հանդիսւսցոդ՝ Սուրբ 
Հակոբեանց տաճարը վերադարձնելու վերաբերյալ: 1659թ. Երուսադեմի 
հւսյ միաբանները ստացել են սուլթան Մեհմեդ I V ֊ ի (1648-1687թթ.) 
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համապատասխան հրոփսրտակր (ֆերմաԱրէ Եղիսւզար պատբիարքր, 
վերադառնալով Ելտւսաղեմ, վերստացե] է վանքր տասնութամյա 
գերությունից հետո: 

1735p Երուսադեմի հույն 17ե)ետ|աս պատրիարքը մեկնեւ Է Կ. Պոլիս 
ու. կսւշաոերւվ սալթան Մահմուդ 1-ի (1730-1754թթ.) պսղատականներից 
մի քանիսին. կսւրւպացե| Է ձեռք բերև| մի հրաման, րստ որի նրան 
իրավունք ե ւիագորաթյան Էր տրվում՜ տիրանար» Սուրբ Հակոբեանց 
տաճարին և հայկական այլ սրբավայրերին: Հրովարտակի մեջ ասվում 
Էր. «Բոլոր եկեւլեցինեըը, այդ թվամ' ե Երուսաղեմի սբբատեդիներր. 
ենթակա են Խււյների պատրիարքին, վրացիներր. հաբեշներր. 
ֆրանկները, ղպտիները, ասորինելւը, հայերր, հակոբիկներր 
նեստորականներր. մ՚արոնիտները և մնացած տեդերի համայնքերր 
ենթակա են հույների պատրիարքին»: 

Սակայն Սելետիոսից հեստ Գրիգոր պատբիարքր ես գնացե| Է Կ. 
Պո|իս, որտեղի Հայոց պատրիարք Հովհաննես Կոլոտի (1715-1741թթ.) 
հետ համատեղ իսլամական բարձրաստիճան հոգևորականի 
սեղանավոր Հւպաւթյուն ամիրա Մարադւանի միջոցով կարողացել են 
սուլթանին ներկայացրել հայերի խնդիրը: Սուլթանը, ծանոթանալով 
արխիվում պահվող հայոց վավերագրերի բովանդակությանը, 
անմիջապես իր ձեռքով մակագրել Է հայոց հրովարտակ կալվածագրերբ 
հետևյսղ բառերով. «Ես ևս Հայոց ացգ]ւՕ տվի վերստիս» : 

1801-1802թթ. Կ. Պոլսի Կալլինիկ Տիեզերական պատրիարքը (1801-
1809թթ.), օգտագործելով իր դիրքն ա «նվերներ» ընծայելու 
քաղաքականությունը, կարողացել Է սուլթան Սեփմ III-ից (1789-1807թթ.) 
ձեռք բերել մի հրովարտակ, որը ժառանգազուրկ Էր անում Սրբոց 
Հակոբեանց միաբանությունը՛ մի շարք հայկական սրբավայրեր 
հունական սեփականություն հռչակելով: Հույները Երուսադեմի 
դատական տոհմաբանների մեջ արձանագրել են տափս սուլթան Սեփմ 
III-ից ստացված՝ իրենց նոր հրովարտակը: Նրանք թուրք բարեկամների 
միջոցով սուլթանական արխիվներից նաև վերացբեւ են հայանպաստ 
բոլոր արձանագրությունների սամարները: Այս իրադարձություններից 
անմիջապես հետո Կ. Պոլսում ծավալվել Է հայ-հունակւսն վեճ՝ Սուրբ 
Հակոբեանց և այլ սրբավայրերի հարցի շուրջ: Տեղի հայ համայնքի 
միջոցով այն հասել Է սուլթան Մահմուդ 11-ին (1808-1839թթ.): Սուլթանի 
1809թ. հրամանի համաձայն' Շեյխ ուլ-Իսլամի նախագահությամբ. 
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մասնավոր Ատյւսնր ձեռնամուխ է եղել հայ-հունական վեճի 
քննաթւսւնր Այն Jıp աոաջին նիստը գումարեց Է 1809p օգոստոսի 2-ին. 
որի ընթացքում քննե) I. հայերի ե հույների վեճի պատճառներն ա նրանց 
ունեցած հրովարտակ-իբավաթդթերը: Հայերն Ատյանին են 
ներկայացրել իրենց ինր հրովարտակներր: 1809թ. մինչև 18] 1թ մայիսր 
Ատյւսնր գումարել 1. 12 նիստ, որից հետո քննարկումների արդյունքր 
ներկայացրել I. սու|թանին: Սու|թան Ա՚ահմոպ II 1812թ. դետեմրերի 13-ի 
թվակիր հրովարտակով (երկու օրինակով՝ մեկր հայերի, իսկ մյուսր՝ 
հույների համար) վավերացրել Է իր նախորդների տված շնորհները և 
դրանց հիման վրա կատարե) Է իր շնորհաբաշխտմր' հրամայելով 
«պատՍե) ոտնձգության կատարողներին...»": 

Էյրասաղեմի սրբավայրերի իբավակից երեք հաստատությունների՝ 
հայերի, կաթոլիկների և հույների միջպատրիարքւսկան վեճերն 
առիթներ են ստեղծել օտար միջամտությունների համար: Վեճերը, 
ինչպես նաև արտաքին միջամտությունները ձանձրացրել և մտահոգել 
են սատաններին: Սայթան Աբդուլ Մեջիդ I (1839-1861թթ.), նման 
իրավիճակին վերջ տսդա համար, կանչել է հայ, հույն և կաթոլիկ 
պատրիարքներին և 1841թ. նրանց հայտնել t Օսմանյան կայսրության 
նպատակներն իր հպատակների վերաբերյալ: Այն էր. կրոնների և 
ծեսերի կատարյալ ազատություն շնորհել բոլորին: Սուլթանը 1853թ. 
մայիսի 25-ի թվակիր հրովարտակով, որը պաշտոնապես սահմանվել է 
որպես status quo. հայտարարե] է. 

«... Կայսերական կառավարությունս հոժարություն ցույց տվեց, որ 
տեյսոթյանս ամեն կարգի հպատակները կատարյալ պաշտպանության 
գտնեն և առանց բացառության...հանգստություն վայելեն իրենց 
կյանական պաշտամունքներում և հոգևոր գործերի մեջ...: Տերությանս 
հպատակ հայ եկԽյեցականԸեբին տրված բոլոր ստացվածռւթյուններն 
ու շնորհները հաստատելով՝ ես հրամայում եմ, որ դրանք հարգվեն 
ամբալջաթյամբ...հակառակ գործողները պետք է պատժվեն և 
հանդիպեն կայսերական բարկությանս.. .>?: 

Աբդալ Մեջիդի 1-ի հրովարտակը հայերի իրավունքներն ու 
կարգավիճակը սահմանող ՚ մեգ հասած հրովարտակներից վերջինն է: 
1852թ. ձևավորված և հետագայում վերահաստատված կարգավիճակը 
(Status quo) պատմական այն զարգացումների արդյունք է, որի 
սկզբնավորումը կարեյի է գտնեյ քրիստոնեության առաջին դարերում, 
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երբ հ ւ ս ս տ ա տ ւ | ե | են իրավունքների ու առանձնաշնորհների բաբդ 
ցսւնցր: Օսմանյան կաոավարությանր կարոտսցե) է պահե| Status ցսօ-ն 
Ь 1852թ-ից սկսած qpbph ոչ մի նշւսնակափ փոփոխություն չի մտցվե| 
երեք գյխավււր կախերի առանձնաշնորհների մեջ Ստատուս քվոն իր 
ա dp չի կորցրե| նւսե X X դարի աշխարհաքւսւրսքական նոր ցնցումների 
ժամանակ: 

1947р. նոյեմբերի 29-ին ՄԱԿ-ր բանաձև 1 րնդանե| (թիվ 181). որի 
համաձայն Պաւյևստինր բաժանվե| է արաբական և հրեական 
տարածքների: Հրեաների համար ՍՍԿ-ի բանաձևր դաբակսւգմիկ 
նշանակություն է ունեցել: 1948թ. մայիսի 14-ին Թել-Ավ]ւվտմ' Դավյւր 
Բեն-Գ-ուրիոնի գւխափդտւթյամբ ստոբագրվեւ է «Իսրայեփ 
անկախության մասին» հռչակագիրը, որր հիմք է հանդիսացել Իսրայեփ 
հրեական պետության կագմափդւման համար: «Ստատուս քւ|ո»-ով 
հաստատված իրավունքները հիմք են ծառայե] Երուսադեմի Հայոց 
պատրիարքության կարգավիճակի պահպանման համար նաև Իսրայել 
պետության օրոք: 

VLADIMIR POCHOSYAN 
(YSU) 

THE ARMENIAN PATRIARCHY OF JERUSALEM 
(The Saint Jakobs' Congregation) 

The Armenian Patriarchy of Jerusalem is one of the Christian Church Sees with 
the most sacramental and glorious past. The selection of this subject is due to the 
public awareness and events taking place in Jerusalem between the Armenian and 
Greek Patriarchies. 

We have had access to seven edicts that confirm the status of the Armenian 
Patriarchy of Jerusalem, each of which is presented in the article. The first of the 
edicts was given by the Prophet Muhammad in 626 and the last one was given in 1852 
by Sultan Abdul Mejid I. The latter is a document that determines the status of 
Armenian, Greek and Catholic religious communities of Jerusalem and is known in 
historical terms as ''status-quo". 
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ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՆԱԻՐԱ 
(ԵՊՀ) 

« Խ Ա Լ Ի Ֆ Ա » ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ 

Իպւսմի պատմության ուսումնասիրության կարևոր և 
անկյունաքարային խնդիրներից 1. Ումմայի մասա|մանական 
համայնքի ղեկավարմանն առնչվող խնդիրների հետաւրատւթյանր: Այս 
հարցերի ւասաբանմանն I: նվիրված սույն հոդվսւծր: 

Իսլամի ծագումը պայմանավորեց հասարակաթւան 
կւսցմակերպման տոհմա֊ւյեււային սկւ|բանքից անցումբ ղեպի 
հասարակության կազմակերպման նոր ձե. որը բնորոշվեց «ամմա» 
եգրով: Այս նոր ձեր հիմնված Էր մարդկանց' մեկ րնդհանուր կրոն 
իսլամին պատկանե|ու սկզբունքի վրա. որր իրենից ներկայացնում Էր 
համայնքի կացմակերպման աստվածապետական ձե՛: 
Աստվածապետությանր կաոաւ|արման այն համակարգն Է, երբ 
առաջնորդի ձեռքին Է կենտրոնացած լինում ոյ միայն աշխարհիկ. այլ 
նաև 1տգևոր իշխանությանը: 

Ումմայի առաջին ղեկավարը՝ «Ալ]ահի առաքյալ» Մհւհամմադ 
մարգարեն Էր. որն իր կենդանության օրոք նշե] Էր. որ նա Է Ալ]ահի 
վերջին առաքյալը (մարգարեների կնիքըյ: Այս հանգամանքն Էր այն 
պատճառը, որ անհնար դարձրեց մարգարեի մահից հետո (632թ.) նրան 
լիակատար ձևով վախարինեւր, քանի որ նրա հւսջորդր արդեն յէր 
կարոդ մարգարե լինել: Այս աաււմով էլ ակադեմիկոս Վ. Վ. Բարսալդր 
իր «Խալիֆա ե սուլթան» հոդվածում նշում է. որ աստվածապետությունր 
իսլամական աշխարհում վերացել է Մուհամմադ մարգարեի հետ 
միասին2: Իսկ արդեն Օմայան շրջանում աստվածապետությանը կար 
միայն որպես գաււավււսր. իրականամ խալիֆայությունը աշխարհիկ 
բնույթ ուներ3: Մարգարեի մահր շրջադարձային էր ողջ Ումմայի համար: 
Ո՛՛վ պետք է լինի Ումմայի նոր ղեկավարր: Այս հարցի պատասխանը 
տալը հեշտ յէ Ի fi,՝ ո՞ւ: Ոըովհոտե ի տարբերության այլ դեպքերի, երբ 
ձևավորված պետությունում ծագում 1 մի կլան, որր հարմարեցվում. 
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օառաւևցվամ I պետության շահերին. այս դեպքում նոր կրոնյւ 
պայմանավորեց պետության առաջացում: Ուստի այստեղից 1.| 
ենթադրվում հ. որ պետական կառուցվածքը պետք 1: հարմարեցվեր 
կրոնին՛ Իսկ ինչպես վերր նշվեց նոր մարգարեի հայտնվելր բւսցաովաօ 
Էր. աստի Ումմայի ղեկավարումը պետք Է հանգրվաներ աշխարհիկ 
ձևռրևյաւմ. Ա|ս աշ]սսւրհիկ ղեկավարության ււտեղծամր դարձավ 
անհրաժեշտ հատկապես ծայր առած «ետ դեպի հեթանոսություն» 
շարժման պարագայում Ձևավորվեց «խալիֆա» ինստիտուտր, որի 
մարմնավորաւր կոչվեց «Սրահի մարգարեի փոխանորդ J j ^ j 
Տիտղոսի առաջին կրողր եղավ Աբու Բաքրր (632-634թթ.): Խալիֆաթու 
Ռասա) Ա|լահր փոխարինում Էր մարգարեին ոչ թե որպես մարգարե, սւր 
կատարում Էր նրա գործառայթր, այսինքն մարգարեի փոխարեն 
իրականացնում Էր աշխարհիկ և հոգևոր իշխանությունը: Սակայն 
սրանով այս խնդիրը ամբոդջական ւուծում չստացավ: Ինչո՞ւ: Քանզի 
Աբու Բւսքրից հետո եկողը այպեն պետք Է կոչվեր խալիֆայի խալիֆա4 , 
և այս շարքր մշտապես երկարելու Էր: Այս պարագայում ձևավորվում Է 
«ամիր ւպ-մու 'մինին տիտդոսր: Ամենայն 

հավանականության այս տիտւլոսի առաջացումը առնչություն ունի 
Օմար I ժամանակաշրջանում իրականացվող լայնածավալ 
նվաճումների հետ, որոնց արդյունքում խալիֆայությունր կորցնում Էր իր 
միատարրաթյունր: Խալիֆայության կազմի մեջ Էին ընդգրկվում 
զարգացման տարբեր մակարդակների վրա գտնվող երկրներ, որոնք 
նման չէին Արաբական խալիֆայությանը ո չ բնակչության, ո չ կրոնի 
տեսանկյունից: Այս խայտաբղետ միջավայրում «ամիր ալ ֊մու ՚մինին» 
կոչումը հանդիսանում էր այն գործիքը, որով ընդգծվում էր նրա 
ղեկավար լինելու հանգամանքը և հրահանգներ արձակե]ու իրավունքն 
իր նման հավատացյալների (մու՚մինների) հանդեպ5: Այս ինստիտուտի 
առաջացումր պատասխան էր նոր ձևավորվող պեսաւթյուն-
խալիֆայության կառավարման անհրաժեշտությանը: Բացի այդ. այս 
պարագայում կախումը մարգարեից և նրա փոխանորդից նվազում էր: 

Հետագայում խսղիֆաների կենցաղի փոփոխությունները, 
կառավարման համակարգի ամրապնդումը հանգեցրեցին «խալիֆա» 
տիտղոսի րնկսղման վւոփոխությանը: Այս փոփոխությունը կարելի է 
պատկերել հետևյալ կերպ. 
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Այս փոփոխությունը էապես բարձրացրեց խալիֆայի 
հեղինակությունը: Խալիֆան, դաոնալով «Ալլահի փոխանորդ», 
շրջանցեց Աւլահի առաքյալին՛ իշխանության ընդլայնման րսվ 
հնարավորության ստանալով: Նա այլևս մի երկրորդական անձ չէր, ով 
պետք է վարձեր վտխարինել մարգարեին: Դառնսղով Սրահի 
վախանորդ՝ նա, փաստորեն, դաոնամ էր բացարձակ ճշմարտություն, 
ազնվություն, օրինականություն: Նրա որոշումների, մտահաղացամների 
աղբյուրը Սրահն էր. ուստի ո չ մի խոսք, ո չ մի որոշում մյուսների 
կողմից չէր կարոդ կասկածի տակ դրվել, քանի որ այս դեպքում 
փաստորեն կասկածի տակ էր դրվում Սրահի ճշմարտությանր: Այս 
տեսարանը մենք տեսնում ենք նաև կառավարման եգիպտական 
համակարգում, որտեղ փարավոնը նայն դերն է կատարում ինչ 
խալիֆան, միայն թե խալիֆայի իշխանությունը ժառանգական չէր: 
Սակայն Օմւսյան շրջանում այն ևս դարձավ ժառանգական՛": Այս 
վճռորոշ վտփոխաթյունր դարձավ մի շարք վեճերի, երբեմն էլ 
արյունահեղությունների պատճառ7: Առ այսօր էլ այս 
տարակարծությունը պահպանվել է իսյամական աշխարհում: 

Շիական ուղղությունը չի ընդունում Օմայան և Աբբասյան 
խալիֆաների օրինականությունր, համարում է, որ նրանք գավթել են 
իշխանությունը, մինչդեռ իրական գահակիրներ պետք է փնեին Ալիի 
ժառանգները՛1: 

Ի տարբերության շիաների՛ սունիները ընդունում են չորս 
Բարեպաշտ (Ռաշիդտն) խալիֆաների (Աբու Բաքը (632-634թթ.), Օմար 
(634-644թթ.), Օսմւսն (644-656թթ.). Ափ (656-661թթ.), ինչպես նաև 
О մայան ների (661-750թթ.) և Աբբասյան ների (750-1258թթ.) 
օրինականությունը: 
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Հարցի այլ մոտեցա մ ունեն խարիջիներր. այս մոտեցման 
համաձայն "խւպիֆան» ընտրովի ղեկավար Ւ.՝ մասա|մանական 
համայնքի կամքով սահմանափակված: Սակայն պետք է նշել, որ այս 
բորտ վեճերն ու հակասությունները կապված էին իււպիֆւսյի անձի, ւսյլ 
ո(՝ թե ինստիտուտի հետ՛': Այսինքն իյսդիֆայի ինստիտուտր 
անհրաժեշտ էր. քանի որ նյւա միջոցով էր իրականացվում օրինական 
որոշումների կայացամր, Իպւսմր սխալներից պաշտպանելր և այլ 
կւսրեռր հարցեր՛ Սակայն այն. թե ո վ է մաբմանւսվորե|ու խալիֆային, 
մնամ էր չլուծված, ե դրա լուծման՛ իրենց հարմար տարբերակներն էին 
առաջարկում՛ տարրեր քաղաքական միավորամներր: 

Աբբապւսն խալիֆայության վերջին օրերին պատկերը սկսում է 
վտխվել: Ձևավորվում է մեկ այլ ինստիտուտ, դա ապթսւնն էր: Այն՝ 
որպես գլխավոր իշխանություն, ձևավորվեց այն պահին երբ 
խալիֆայությունը պարզապես խարխափում էր մթության մեջ: 
«Սուլթան( j U - Ц » բառն իսկ տեղեկություն է տափս ժամանակի 
իրողությունների մասին: Թարգմանաբար այն նշանակում է 
իշխանություն: Եթե խալիֆան վւոխանորդ էր, ով ծառայում էր ժոդովյոլի 
շահերին, նրա գոյությունը անհրաժեշտ էր, ապա սուլթանն մի 
իշխանությանն պարտադրվում էր և որին պետք է ենթարկվեին: 
Սուլթանի գոյության պարագայում խալիֆան միայն ձևականորեն կուլ 
չգնաց նրան: Քանի որ խալիֆայի միանգամից վերացումը կարււղ էր 
ժողովրդական հուզումների պատճառ դառնար: Ուստի այն մնաց, բայց 
սահմանափակվեց միայն հոգևոր իշխանությամբ1": « Խ ա փ ֆ ա » 
ինստիտուտր դարձավ երկրորդական և ենթարկվեց «սուլթան» 
ինստիտուտին: Տեղի ունեցավ հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների 
տարանջատում: Եվ չնայած խսղիֆան կորցրեց իր իշխանությունը, 
ժոդովյոլի գիտակցության մեջ այն շարունակում էր մնալ բացարձակ: 

Այսպիսով՝ «խափֆա» ինստիտուտը, ձևավորվելով Իսլամի 

ծագումից րնդհւսմենր մի քանի տարի անց, դարեր շալաւնակ դարձավ 

այն գլխավոր հատկանիշներից մեկը, որոնցով առանձնանում էր 

Արաբական խալիֆայությունը մյուս կայսրություններից: 
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SOME QUESTIONS CONCERNING THE "KHALIFAH,, INSTITUTE 

The chief aim of this article is to give an account of the development of the title 

"khalifah,.. to outline its typological trails, to examine its historical content. 

The institution of the ''khalifah,, formed afther Muhammad's death (632). When 

Muhammad was alive, he was called Rasul Allah (The Messenger of Allah). After 

Muhammad's death the head of the Umma (The Muslim community) became Abu-

Bakr. Abu-Bakr was called khalifah Rasul Allah (the successor of the Messenger of 

Allah). But the second caliph 'Umar (634-644) used the title khalifa khalifa (the 

caliph of the caiiph) Rasul Allah. 'Umar used another title amir al-mu'minin 

(commander of the believers). 

In the times of the Umayyad caliphate the title "khalifah,, became hereditary and 

for a long time had been used by the 'Abbasid, the Fatimid and the other dinasties. 
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ՍաաՈՆՅԱՆ ՀԱ5Կ 
(ՍԻ) 

ՀԱՅ ՌԱԶՄԱԿԱՆ Գ Ո Ր Ծ Ի Չ Ն Ե Ր Ի Դ Ե Ր Ը ՍԻՐԻԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿՈՒՄ 
(1946-1970ԹԹ.) 

1946թ. ապրիլի 17-ին Սիրիայի տարածքից դուրս բերվեցին 
օտարերկրյա զորքերը: Սիրիայի ազգային-ազատագրակւսն պայքարը 
ֆրանսիական մանդատի վերացման ե նրա անկախ ու ինքնիշխան 
պետության ստեղծման համար հաղթանակով պսակվեց՛: 1945թ. 
օգոստոսի 1-ին գինվորա-ոստիկանական ուժերը, որոնք անվանվում էին 
Troupes S p e c i a l e s (հատուկ զորքեր), հանձնվել էին Սիրիայի 
կառավարությանը և հետագայում այդ ուժերը դարձան նրա ազգային 
բանակը2: 

Սիրիայի բանակի ստեղծման և նրա հետագա զարգացումների մեջ 
մեծ գեր են խաղացել մի շարք հայորդի զինվորականներ, որոնք 
բարձրաստիճան պաշտոններ են զբաղեցրել և իրենց գործունեությամբ 
նպաստել են Սիրիայի ազգային բանակի զարգացմանն ու նրա դիրքերի 
ամրապնդմանը երկրի ներքաղաքական կյանքում: 

Սիրիայի բանակի ստեղծման և կայացման գործում մեծ ավանդ է 
ունեցել գեներալ-լեյտենանտ Արամ Կարամանուկյանը: Նա ծնվել է 
1910թ. Այնթապում. նախնական ուսումը ստացել է ծննդավայրի 
Ադենական. այնուհետև՝ Հալեպ]ւ՛Ազգային Հայկազյան վարժարանում՛: 
Զորավարի զինվորական գործունեությունը ընդգրկում է մի վաթորկալի 
ժամանակաշրջան, որն սկսվում է 1932թ. և ավարտվում 1958թ-ին4: 
1934թ. նա ավարտում է Դամսկափ զինվորական վարժարանի 
հրետանու բաժինը: Մասնագիտությունը կատարելագործելու 
նպատակով 1938-1939թթ. նա մեկնում է Ֆրանսիա ե 1945թ. 
բարձրագույն զինվորական կրթությունն ստանում Փարիզի 
Զինվորական Բարձրագույն Ակադեմիայում5: Այնտեղ նրան 
առաջարկվում է զինվորական աստիճանի անմիջական բարձրացումով 
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մնսղ ֆրանսիական բանակում, սակայն նա հրաժարվում Լ ե իր 
պարտքը համարում վերադառնա] Սիրիա և մասնակցե| սիրիական 
ազգաւին բանակի կազմավորման գործին lîuuı Արամ 
Կարամանակւանի սփյուռքում ապրող հայր պետք I իր ներդրումն 
ունենա տվյսղ երկրի քաղաքական կյանքում գտներւվ որ 
գաղթօջախներում ազգապահպանման հսւրցբ կուսակցական հարցր չէ. 
այլ՛ համազգային խնդիր է. որով պետք է զբաղվեն կրթական, 
գեղարվեստական, բարեգործական ե այ] կազմակերպություններդ 
Զորավարը որևէ կուսակցության անդամ չէր. սակայն աներ հայ 
կուսակցական ազգականներ ու ընկերներ: Նույն կարծիքին էր նրա 
հայրը՝ Հակոբ Կարամանսւկյանր. ինչպես նաե նրա երկու եղբայրներ՝ 
Լևոն ե Նուբար Կարամանուկյանները': Նա 1949-1957թթ. զբաղեցրել է 
Սիրիայի հրետանու գւխավոր հրամանատարի պաշտոնը: 

Զորավարը մասնակցե] է 1948թ արաբա-իսրայելյան 
պատերազմին: Ռազմական առաջնակարգ կարևորություն 
ներկայացնող Գոլանի բարձունքներն ամրացված էին զորավարի 
հաստատած թնդանոթային մարտկոցների խիտ շարքերով, և թշնամու 
համար թվում էր անանցանելի7: Իսրայելական բանակի 
հրամանատարությունը մեծ պարգևատրում էր խոստացել նրան, ով 
կսպանի կամ գերի կվերցնի Արամ Կարամանակյանին վնասելով նրա 
հրետանային համակարգը*: 

1956թ. նա ստացավ ստորաբաժանման զորավարի գեներւսլ-
լեյտենանտի ( ) աստիճան: Այնուհետեւ 1957թ. զինվորական կցորդ 
նշանակվեց Վաշինգտոնում ՝ Սիրիայի դեսպանատանը, իսկ 1961թ. 
ընտրվեց Սիրիայի ազգային ժողովի պատգամավոր և միաժամանակ 
սահմանադիր ժողովի անդամ9: 

1964թ. գեներալ Կարամանուկյանը սկսեց հաճախել Բեյրութի 
ֆրանսիական Համալսարանի իրավագիտական ֆակուլտետի 
դասընթացներին, որն ավարտեց 1968թ-ին' ստանսղով 
իրավագիտության վկայական: Ապա իր իրավագիտական ուսումը 
շարունակեց Սորբոնի համալսարանում և պաշտպանելով «Օտարները և 
զինվորական ծառայությունը» գիտական ուսումնասիրությունը 1972թ. 
ստացավ իրավագիտության դոկտորի գիտական աստիճան: Իր 
ուսումնասիրության մեջ նա մի գլուխ հատկացրեց հայկական 
լեգեոնին10: Իր կատարած զինվորական ծառայությունների համար 
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գեներա|-|եյտենանտ Արամ Կարւսմանակյանր պարգևատրվել է 
բազմաթիվ շքանշաններով ինչպես նաև ֆրանսիական 
կառավարության կողմից առաջիս կարգի պատւ|ո շքանշանով՛': 

Հաշվի առնե|ով ցոյւավարի մատուցած ծառայությունները 
Սիրիային և ազգօգուտ անդրադարձը սիրիսւհայ գագաթին Ամենայն 
Հայոց կաթուլ|ւկւա Վսպգեն առաջինը նրան պարգևատրեց Ներսես 
Շնորհսղի շքանշանով իսկ 1985թ. Մեծի Տանն Կիլիկիո Գարեգին Բ. 
Կաթողիկոսը նրան պարգևատրեց Կիյիկո Մեծ Խսւչի Ասպետի 
շքանշանով: Սիրիայի բանակի գեներաւ. սփյուռքահայ գործիչ Արամ 
Կարամանուկւանն իր վաստակած բոլոր շքանշաններր հանձնեց 
Հայաստանի պատմության թանգարանին: Զորավարի գործը բարձր են 
գնահատեւ նաև Հայաստանում: 1998թ. Արարատի մարզի Նոր 
Այնթւսպի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցը հիմնովին վերանորոգվեց և 
անվանվեց Արամ և Հասմիկ Կարամանուկյանների պւսավին: 

Սիրիայի բանակի ստեղծման և կայացման գործում մեծ դեր է 
խսւղացե| նաև գեներալ մայոր Հրանտ բեյ1 2 ( ) Մալոյանը՛3: 
Սփյուռքահայության պարծանքը հանդիսացող այս պատվական 
հայորդին ծնվեւ է 1986թ. Մաշում: 1905-1907թթ. սկզբնական ուսումն 
ստացել է Վենետիկի Սխիթարյան միաբանության Սուրբ Ղազարի 
վանքում14: 1913-1914թթ. ընդունվել է Պոլսի իրավագիտական 
համալսարանը: 1914թ. Հրանտ Մալոյանը զորակոչվեց բանակ և որպես 
սպա՝ 1916թ. տեղակալի պաշտոնով ծառայեց թուրքական 53-րդ 
ստորաբաժնում: Առաջին համաշխարհային պատերազմի զինադադարի 
նախօրյակին թուրքական բանակի նահանջելու ժամանակ, գերի ընկավ 
Դարաայի արաբական գնդերի կողմից՛5: Ազատվելով գերությունից՜ նա 
մտավ Բեյրութի նորակազմ հայկական լեգեոն և, աչքի ընկնելով որպես 
ուշիմ և մի քանի լեզուների տիրապեւոող երիտասարդ, Կիլիկիայի 
զինվորական կառավարիչը նրան ժանդարմերիայի օգնական 
նշանակեց՛": Հրանտ Մալոյանը մասնակցեց Կիլիկիայի 
ինքնապաշտպանության մարտերին և ղրանից հետո նա տեղավախվեց 
Դամասկոսի առաջին բրիգադի, այնուհետև Հսդեպի երկրորդ բրիգադի 
հրամանատարություններ և միաժամանակ համատեղությամբ 
վախարինեց Հսդեպի ոստիկանության հրամանատարության ներքո 
գտնվող ժանդարմերիայի վւոխգնդապետ Հասան Բահրային' : 
Սիրիայի ազատագրական պայքարի ժամանակ Դամասկոսի 
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ֆրանսիացի զինվորական կառավարիչ գեներսդ Օլիվյե Ռոժեն նրան 
առաջարկում Ւ. հայ երիտասարդների վճարււվի գումարտակ կազմել 
ֆրանսիական բանակին օգնե|Ու համար1" Հրանտ Մսղոյանր մերժում է. 
գեներալի հիշրպ առաջարկը: Հայ զորավարի այղ դիրքորոշումը բարձր 
գնահատվեց սիրիացի ազգայնականների կոդմից: Սիրիայի 
անկախացամից հետո նրան 1ւանձնվեց երկրի ներքին 
սւպա1տվութ|ունր ստանձներւվ ւատիկանական զորքերի ընդհանուր 
հրամանատարի պսւշտոնր: Գեներսղ-մայոր (-ь-е) Հրանտ Մսղոյանր 
պարգևատրվել է սիրիական, ւիբւսնանյան. եգյւպտական. ֆրանսիական 
մի շարք շքանշաններով՛4: Մեծանուն զորավարը մահացավ 1978թ 
հուլիսի 24-ինշո: 

Սիրիական բանակում իր ուրույն տեղն աներ նաև զորավար Ալբեր 
Քի]եջյանը. որը ծնվե] է 1921թ. Համայում21: Իր նախնական ուսումը նա 
ստացեւ է Հոմսի զինվորական ակադեմիայում, այնուհետև մասնակցե] է 
արաբա-իսրայեւյան պատերազմին: 1957թ. Քիլեջյւսնը մասնակցել Լ 
Կահիրեի բարձրաստիճան սպաների դասրնթացներին: Դրանից հետո 
նա նշանակվե] է ենթասպաների դպրոցի և պահեստային սպաների 
վարժարանի հրամանատար: 1959թ. ավարտե] է իր զինվորական 
ծառայությունը գեներալ-լեյտենանտի աստիճանով և պարգևատրվեւ է 
մի շարք շքանշաններով: 

Հայազգի մյուս բարձրաստիճան սպաներից արժանի է հիշատակե| 
գնդապետ (էոզեֆ Բայրւսմյանին. որը ծնվե) Է 1915թ. Հալեպամ2 2 : 1941թ. 
նա ավարտել Է Հոմսի զինվորական ակադեմիայի հրետանային 
բաժինր, ապա' ժ ո զ ե ֆ Բւսյրամյանը նշանակվեւ է հրետանու 
ստորաբաժանման հրամանատար և 1958թ. ստացել գնդապետի (.lîe. ) 
կոչում' պարգևատրվելով մի շարք շքանշաններով: 

Սիրիական բանակում իրենց կարևոր տեղն ու դերն են ունեցե] նաև 
հայազգի սպաներ՝ փոխգնդապետ ((&+) Հինդոյան Գրիգորը. Սնտուան 
Գուշակչին. Հիքմեթ Գուշակչ]ւն. Դարաղուբյան Լևոնը. Կուդշինյան 
Սմբատը, Սալաթյան Աֆբամր, Սարաֆ Արշւսկր, Թարաջյան Նսւդիմը, 
Բազյան փաշա Վազգենը. Էյրանոսյան Լևոնը Վարդանյան Գրիգորր.23 

Արպանյան Ավետիսր եւ այլոք: 
Այսպիսով. հայ զինվորականները. ապրերւվ և իրենց 

գործունեությանր ծւսվաւերւվ Սիրիայում. իրենց տաղանդի, ռազմական 
հնարամտությանների և կարողությունների շնորհիվ արժանացե] են 
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զինվորական բարձր աստիճանների: Նրանք ւսցնւ|աբար օւսռւսյե| ես 
ս])ր]ււսկաս բանակում որպես երախտագիտության այն երկր]ւն ու 
(İ]ijiijl]]ii]Jiü որոնք գրկաբաց ընդունել ա ապաստան Են ՏՒ|ե| 
ցեղասպանությանից մացապուրօ եղած հայերին- Հաւ 
զինփւրականներր ծառայե) են ի պաշտպանություն երկրի ւսցգաւին 
անկախության նրա խաղաղության ու անվտանգության համար ե 
միասնական ճակատով հանդես գալու|՝ նպաստել են հւսյ-արաբական. 
հայ ֊սիրի ակ ան ւլարավոր բարեկամության ամրապնդմանը: 

HAYK SAMSONYAN 
(IOS) 

THE ARMENIAN MILITARY OFFICERS IN THE SYRIAN ARMY 
(1946-1970) 

)n 1946. Syria gained its independence and the French troops withdrew. In 
development of the history of Syrian National Army participated a number of 
Armenian famous officers, such as Aram Karamanoukian. Hrant Maloyan. Alber 
Kilejyan. Joseph Bairamyan etc.Generals Aram Karamanoukian and Hrant Maloyan 
were the Armenian officers who took part in the organization of the newly created 
Syrian army. In 1949. General Aram Karamanoukian was named commander in chief 
of the S\rian Arm>'s artillery, a position which he held until 1958. Some of the 
Armenian officers participated in the Palestinian war of 1948. They became 
prominent militan, officers owing to their top professionalism, strict discipline and 
expertise in the field of army. Armenian military officers have been awarded various 
medals of Honor, not only by the Syrian but also the governments of Lebanon, Egypt 
and France. 

As far as the Arab people were concerned. Armenian officers symbolized the 
further strengthening of ties between the Syrian and Armenian peoples 
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ՍԱՐԳՍ5ԱՆ Լ Ի Լ Ի Թ 
(ԵՊՀ) 

ԿԱՅՍԵՐԱԿԱՆ ՊԱՀԱԿԱԳՈՒՆԴԸ ԵՎ Ն Ր Ա Դ Ե Ր Ը ԱԲԲԱՍՅԱՆ 
Խ Ա Լ Ի Ֆ Ա Յ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն ԱՆԿՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ (750-842ԹԹ.) 

750թ. տապւպվեց Օմայւսն հարստությունը ե հաստատվեց 
Աբբասյանների տիրապետությանը Արաբական խալիֆայությունում: 
Աբբասյաները տիրեցին խաւիֆայական գահին շնորհիվ 
խորասանցիների, որոնք կրեցին իշխանւսվտխաթյան հիմնական 
ծանրությունը: 747թ. 1տւնիսի 9-ին Խորասանում բարձրացվեց 
Աբբասյանների սև դրոշը և, մեկը մյուսի ետևից հաղթանակներ 
տանե]ով, 750թ. ապրիլի 26-ին վերջիններս մտան Դամասկոս: 
Աբբասյան խալիֆայության (750-1258թթ.) հինգ դարերից միայն 
առաջինի րնթացքում խալիֆայությունը զարգացում ապրեց, որից հեստ 
սկսվեց խալիֆայության անկման շրջանը: Դրան նպաստեցին մի շարք 
հանգամանքներ, այգ թվում նաև կայսերական պահակագունդը 
(հարաս) թյուրքական տարրով համալրելը: Խալիֆայության 
կայացման ե ամրապնդման սկզբնական շրջանում հարասում եդե] են 
հիմնականում պարսիկներ, որոնք հետագա զարգացումների 
հետևանքով փոխարինվել են թյուրքերով: 

Կայսերական պահակագունդը այն ինստիտուտն էր, որն 
ապահովում էր խալիֆայի անվտանգությունը, հետևաբար, այն պետք է 
կազմավորված լիներ հավատարիմ հպատակներից: Այդպիսիններն 
առաջին Աբբասյանների համար խորասանցիներն էին: 

Գալով իշխանության՛ Աբբասյաններն առաջինը հարասում 
կատարեցին էթնիկ վափոխություններ՝ այն համալրելով պարսկական 
տարրով: Վերակազմեցին բանակը, որի կորիզը պարսիկներից 
կազմված կանոնավոր զորքն էր: Պարսիկների՜ խալիֆայության համար 
հենարան լինելը հատկապես կարևորում էր խալիֆա Աբու Ջաֆսւրը 
(754-775թթ.), որը նրանց դիմում էր. «Ո՜վ իարասանցիներ, դուք մեր 
կուսակցությանն եք. մեր զինակիցները, մեր պետության որդիները...»1: 
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fhıuı անգլիացի հետազոտող Ա. Նաթթինգի' սա աոաջին ե. րեյւես. 
ü իա կ Աբբասյան խսղիֆան էր. ու) գիտակցեց այն հանգամանքը որ 
Խորասանին տիրողր տիրում Ւ. ամբողջ խալիֆայությանը՛: 

Աբբւսսյաններն. ընղհանուր ւսոմամբ. կողմնորոշվւսծ էին դեպի 
պարսկական քաղաքակրթությունդ երկ]փ կաոափսրման մեջ մեծ տեղ 
տւ|եցին պարսիկ մավւպիներին ՝: Արքա նիքում տիրապետող դարձան 
պարսկական սովորույթները, նիստակւսցբ, հւսգաստր և արն4: 

(Ւամանակի ընթացքում պարսկական ավագանու դերն 
արքունիքում և խսղիֆայության պարսկական նահանգներում 
սպառնալի չափերի հասավ, ինչր ստիպեց խալիֆա Հարուն Առ-
Ռւսշիդին (786-809թթ.) ասպարեզից հեռացնել պարսկական ավագանու 
առաջնորդ, Աբբասյաններին մեծ ծառայություններ մատուցած 
Բարմաըի ընտանիքին: Այս կապակցությամբ արևելագետ Ա. Կրիմսկին 
գրում է. «Բարմեքիների դավադիր սպանությունը, որոնք կարողանում 
էին համախմբել պարսկական ե արաբական տարրը, հանգեցրեց երկու 
ժոդովուրդների պառակտմանը»5: 

Խալիֆա Հարուն ալ-Ռաշիդի հաջորդների օրոք սրվում են 
ներարքունակւսն հակասությունները, ազդեցության համար մրցում էին 
պարսկական ե արաբական ավագանիները: Դրությունն արքունիքից 
դարս նույնպես մխիթարական չէր. ապստամբությունները, որոնք միշտ 
ուղեկցեւ են Աբբասյաններին, ավեփ մասսայական և տևական դարձան: 
Խալիֆայի իշխանության գրավական հանդիսացող միասնական 
բանակը սկսեց կոտորակվել, տեղական կառավարիչ ֊փոխարքաների 
մոտ ուժեղացան անջատողական ձգտումները, կայսրության 
հսկայական տարածքը բնակեցնող տարբեր ժողովուրդներ գտնվում էին 
տնտեսապես անմխիթար վիճակում, որն ավեփ էր ծանրանում օրեցօր 
աճող հարկերից, հարկահանության դաժան մեթոդներից, կրոնական 
ճնշումներից: Սաստկացած դժգոհությունր մերթրնդմերթ վեր էր ածվում 
հզոր շարժումների և իրական սպառ նա փքի տակ դնում խափֆայաթյան 
գոյությունը: 

Այսպիսով, մի կողմից խալիֆան կորցրել էր քաղաքական և 
ռազմական իրական իշխանությունր. մի կողմից՛ հզորացե] էին 
տեղական փոխարքաները, մյուս կողմից սաստկանում էին 
ժողովյպւսկան հուզումները: Ստեղծվել էր մի վիճակ, երբ 
Աբբասյաններն այլևս չէին կարող հենվե] ո՛չ Խորասանի. ո՛չ էւ 
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• 
• խորասանցիների վրա. սպսինքն զրկվե| Լին իրենց զինակիցներից. և 

տեղի էր անեցեւ պառակտում Հաշիմյսւն լուսն ե խորասանցիների միջև, 
հանգամանք. որր ժամանակին մտահոգում էր խալիֆա Ա| ֊Սանսարին՛' 
Այսպիսի անկարոն ժամանակաշրջանում էր. որ խալիֆայության 
գահին նստեց Հարուն առ-Ռաշիդի երրորդ որդին' Աւ֊Մութասիմը (833-
X42pp.) ծնված թրքուհի մորից (Մաարիդա) : ԼԼւ֊Մութասիմն իր գւսհն 
ամրապնդելու համար առաջ քաշեց մի նոր էթնիկ տարր, մայրական 
կողմից ացգակից թյուրքերին: Նա պահակազորում պարսիկներին 
փոխարինեց թյուրքերով: 

«Մէօթեսիմ գիտէր եւ |աւ կ՚րմբռներ, - գրամ է Գ. Ասթարճյանը. -
Ապպասեաններուն շիի ժողովուրդին եւ Իրաքի բնիկ արաբ 
բնակչութեան համակրանքն ու սէրր կորսնցուցած ըլւսդր. արաբին 
վստահութիւն չէր մնացած, դուրսէն պահակներ պետք էր բերել եւ 
Թուրքիստանէն բերուած չորս հազար զօրքերով պահակագունդ մը 
կացմե| ստիպուեցավ»": 

Թյուրքերը սահմանակցում էին Արաբական խալիֆայությանը 
հյուսիս արևելքից, Մավարաննահրին'' հալտղ տարածքում, որտեղ 
հաստատվել էին դեռևս 6-րդ դարում ստեղծված Թյուրքական 
խաքանության ժամանակ' տեղափոխվելով իրենց պատմական 
հայրենիքից' Կենտրոնական Ասիայից: Արաբների և թյուրքերի միջև 
շվտւմներն ակտիվացան, երբ 8-րդ դարի սկգբներին արաբները մուտք 
գործեցին Խորեգմ և հետգհետե գրավեցին Մավարաննահրը: 

Խալիֆայության հյուսիս-արևելքում նրանք անցան 
պաշտպանական քաղաքականության, քոչվորներից սահմանները 
պաշտպանելու համար կառուցեցին բարձր պատնեշներ: Այս 
հատվածում գրեթե միշտ մարտեր էին մղվում: Այդ անընդհատ մղվող 
սահմանային մարտերում գերեվարված թյուրքերին այնուհետև, որպես 
ռազմավար, ստրկացրել են և ՛վաճառել Միջին Ասիայի և Իրանի 
ստրկավաճառանոցնհրում, որտեղից նրանք թափանցել են 
Խափֆայության տարածք: Աբբասյան հարստության սկզբնական 
շրջանում Խորասւսնի և Աբևե]քի կառավարիչները՝ որպես հարկ, 
Բաղդադ էին ուղարկում միմիայն թյուրք ռազմագերիներ և ստրուկներ: 
10-րդ դարի աշխարհագիր Ա|֊Մուկադդւսսին այս առիթով նշում է, որ 
Խորասւսնի տարեկան հարկը կազմում էր տասներկու հազար թյուրք 
ստրուկ՛": Թյուրքերն աչքի էին ընկնում իրենց վայրի քաջությամբ ու 
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ոազմամորււթյամբ. և որպես խիզախ մարտիկներ նրանք սկսում են 
աստիճանաբար թավոսնցեւ խալիֆայի թիկնազոր: 

Արդեն խալիֆա Ալ-Մամունի (813-833թթ.) օրոք նրանցից մի քանիսն 
աչքի հին ընկնում (Աշնաս. Ուջեյֆ. Ֆարւսջ)" Թյուրք զինվորականներ 
Աֆշինր, Սեծ Բուղան. Իթահը ե Բւսշիրր12 զգա]]) տեղ էին զբաղեցնում 
շար? 20 տարի տեած իրանցի Բսւբեկի գփւավորած շարժման դեմ 
պատերազմող արաբական բանակի հրամանատարական կազմում: 

Սութասիմ խալիֆայի միջոցով թյուրքերը խալիֆայությունում ձեոք 
բերեցին նոր դերակատարում: Նրա փոս մեծ էր մոր ազդեցությունը, իր 
կյանքի ընթացքում խալիֆան գերադասել է խոսեւ մոր փղվով, յուրացրել 
նրա ցեղի սովորույթները11: Այդ ազդեցության հաջորդ քայլր եղավ այն, 
որ նա իր թիկնազորը կազմավորեց թյուրքերով, որոնց թիվը 
թիկնազորում հասնում էր 4000-ի: 

Սակայն շուտով Բաղդադում հաստատված թյուրքերը 
Խաղաղության քաղաքը՛4 վերածեցին անկարգությունների քաղաքի: 
Թյուրքերը, հասկանալով, որ ունեն արտոնյալ դիրք, սկսեցին իրենց 
սանձարձակ պահել: Ինչպես նշում է 10-րդ դարի պարսիկ պատմիչ Ատ-
Տաբարին. «Խելագարի պես սլանում էին Բաղդադի փողոցներով' 
սմբակների տակ տրորելով անցորդներին, բռնաբարում էին 
երիտասարդներին»15: 

Մութասիմը տեղյակ էր թյուրքերի նկատմամբ բաղդադցիների 
դժգոհությանը: Զգուշանալով դրանից' նա որոշեց փոխել իր 
նստավայրը: Ուղարկեց իր վեզիր Ահմադ իրն Խափդին Սսւմարայի"1 

ուղղությամբ ե պւստվիրեց այնտեղ տարածք գնել, որտեղ պիտի 
կառուցեր իր նոր քաղաքը17: Արաբ պատմիչ Իբն Ալ-Ասիրը (12-13-րդ 
ղդ.) այս առիթով գրամ է. «... պատճառն այն էր, որ խափֆան (Ալ-
Մութասիմը - Լ. Ս.) մեծացրել էր թյուրքերի թիվը, որոնք անտաշ 
օտարներ էին, սմբակակոխ էին անում Բաղդադի փողոցներում կին, 
տղամարդ, ահել ե ջահել: Խափֆան վախեցավ, որ բաղդադցիները 
կարոդ են ըմբոստանալ, ե կառուցեց Սամաըան ե իր թյուրքերով 
տեղափոխվեց այնտեղ»"1: 

Սամարա ասորական անունը Աւ-Մութասիմը վտխեց արաբերեն 
«Սուրրա ման ռ ա ՚ ա » (ուրախացավ, ով տեսավ) անվամբ: 
ժամանակակիցները սրամտում էին, թե քաղաքի նոր անունն 
իրականում նշանակում է՝ «Նա, ով տեսավ այդ քաղաքը թյուրքերով 
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բնակեցրած. ուրախացավ, որ Ր-աււդադր փրկվե] է սրանցից (թյուրքերից 
- - Լ. Ս.)»14: 

Փաստորեն, խսղիֆա Աւ֊Սութասիմն իր թյուրք պահակագնդի ե 
մայրաքաղաք Բաղդադի բնակչության միյե ստեղծված խնդիրը լուծերս 
վւոխարեն պահակագնդի հետ տեղափոխվեց նոր մայրաքաղաք: 
Սամարան Ա|-1յ՚աթասիմ]ւ համար դարձավ մի բերդամրոց, որտեղ 
ամրացավ իր պահակազորի հետ: 

Սամարան խալիֆայության մայրաքաղաք շարունակել է մնա] 
ավեփ քան կես դար (836-892թթ.), Ալ-Մութասիմից հետո 
աստիճանաբար խափֆաներն այստեղ դարձան «իրենց 
պահակագունդին գերին ա կսդանավորը»2": 

Այսսփսով, եթե աոաջին խափֆաները հենվում էին պարսկական 
ավագանու, բանակում պարսկական զորքի վրա. ապա Ալ-Մութասիմի 
հենարանը թյուրքերից կազմված թիկնազորն էր: 

Խափֆայության համար պարսիկների ունեցած դերը դրական էր. 
նրանք հին քաղաքակրթության կրողներ էին ե իրենց գիտելիքներն ու 
փորձը ի սպաս դրեցին Աբբասյան պետականության և 
արաբաիսլամական մշակույթի ծաղկման գործին: Եվ, աստիճանաբար 
Բարմեքիները կդաոնային խափֆայության ժառանգորդները: 

Թյուրքերը, ի տարբերություն պարսիկների, քաղաքակրթություն 
չունեցող քոչվորներ էին: Նրանք խափֆայի ձեռքում կույր գործիք էին' 
ճնշելու այս կամ այն ապստամբությունը: Այս գործը նրանք կատարում 
էին դյուրությամբ, քանի որ նոր վայրում արմատներ չունեին և նրանց 
խոչընդոտող ոչ մի հանգամանք չկար: 

Սակայն թյուրքերը միայն սկզբնական վտւլում արդարացրին 
իրենց՝ իբրև խափֆայի պահապաններ: Կարճ ժամանակ անց նրանք 
գիտակցեցին, որ Խալիֆայությունում տիրող անկայուն իրավիճակը 
կարող են օգտագործել ի շահ սեփական դիրքերի ամրապնդման: Այդ 
պահից սկսած խափֆաները կորցրեցին իրենց նախկին կարևորությանը 
պահակազորի համար: Թյուրք հրամանատարները սկսեցին միջամտել 
պետական գործերին, գահընկեց անել իրենց համար անցանկափ 
խալիֆաներին և գւսհ բարձրացնել իրենց ձեռնտու թեկնածուներին: 
Թյուրքերը չէին մտածում սեվւական իշխանությունը հաստատելու և 
ամրապնդերււ մասին, քանի որ չանեին պետականության վարձ, այլ 
գոհանում էին նյութական միջոցների ե ազդեցության ձեռքբերմամբ: 
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Խափֆան սւպրամ էր այնքան, քւսնի դեռ կատայտւմ էր իր թյուրք 
բանտապետեր)) կսւմ՚քր2': 

Թ|ուրքւսկան տարր)] ւսմրապնդամր արքունի պահապան գնդուս 
(հարասում), րստ էության, նպաստեց կայսրության անկմանր 

LILIT SARGSYAN 
(YSU) 

THE IMPERATORIAL GUARDS AND THEIR ROLE IN THE DECXINE 
OF THE ABBASID CALIPHATE (750-842) 

Alter comming lo the throne the Abbasids (750-1254) set up their court in 
accordance with the Sasanids as the} were fascinated by the structure of their realm 
They made changes everywhere as well as in the calipha! guard. Before it had been 
consisted of mainly Arabs, now they were replaced by Khorasanies. as the Abbasids 
were due to them for their victory over the Omayyads (661-750) and trusted only 
them.The Persian culture won the dav. The Persians went so far that the caliph Harun 
ar-Rashid (786-809) saw menace in them and got rid of the leader of the Persian party 
Yahya Barmaki. The next developments in the caliphate shaked the caliph's authority 
To fortify his condition the third son of Harun в о т from a Turkish slave al-Mu'lasim 
(833-842) changed the guardsmen. He filled it up with Turkish recruits from 
Transoxiana and Fergana. Being the favourites of the caliph and mere savages the 
Turks showed a haughty behaviour in Baghdad which rised the natives' anger. To 
avoid the uprising of Baghdadies al-Mu'tasim «as forsed to change his seat from 
Baghdad to Samarra.The replacement of Khorasani soldiers by Turks was justified 
with the fact that there was no more confidence in Persians as well as in Arabs, and 
the Turks weren't rooted there and could suppress any rebellion with ease. At first 
they justified the hopes that were laid on them, but soon they understood the real 
situation in the caliphate and that the caliphs were thoroughly dependent upon them. 
From that moment on the caliphs became mere puppets in the hands of their guard. So 
the caliph put the bomb under the throne with his hand and finely destroyed the 
caliphal authority. The caliphate began to disintegrate quikly. By the 10-th centun 
The Abbasids had only Arab Irak and The West Iran, where in 945 The Buids put an 
end to T he Abbasids' political authority. 
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(ՍԻ) 
ԹՅՈՒՐՔԱԿԱՆ Գ Վ Ա Ր Դ Ի Ա Յ Ի ՈԱՋՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 

ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ 
ԱԲԲԱՍՅԱՆ ԽԱԼԻՖԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ(813-869թթ.) 

9-րդ դարի սկզբից մինչև երկրորդ կեսս րնկած 
ժամանակահատվածում թյուրքական գվարդիայի ունեցած 
ռազմաքաղաքական իշխանությունն Աբբասյան խալիֆայությունում 
արաբական պատմության այդ շրջանի ուսումնասիրության ինքնատիպ 
թեմաներից մեկն է: 

Արաբական աղբյուրների հաղորդմամբ թյուրքերի և արաբների 
վտխշփումների հիմքը դրվեց Օմայան խալիֆայության 
ժամանակներից, երբ արաբները սկսեցին վարել իրենց արևելյան 
նվաճողական քաղաքականությունը: Նրանք Օմայան խալիֆա Վալիդ 
1-ի (705-715թթ.) օրոք հետզհետե սկսեցին իրենց ենթարկել 
Մավարաննահրը1, որի կազմում էին Թուխարստանը' Բալխ 
մայրաքաղաքով2, Խորեզմը1, Սողդը (Սալդիանա)4' իր Սամարղանդ և 
Բուխարա քադաքնեյավ5: Այնուհետև, 713-715թթ. արւսբնեյւը նվաճեցին 
Ֆերգանան6, իսկ արդեն Աբբասյան խալիֆայության կողմից 751թ. 
գրավվեց Շաշը (Տաշքենդը)7: Վերոնշյալ երկրամասերն արաբական 
ներխուժումների ընթացքում արդեն յուրացրել էին թյույւքական 
վաչկատուն ցեղերը: Այսինքն արաբական զավթումներն 
իրականացվում էին թյուրքաբնակ շրջաններում, որոնք գրավելով 
արաբներն իրենց հետ խալիֆայություն էին տանում թյուրքական 
ծագում ունեցայ բազմաքանակ գերիների: Հատկանշական է այն 
փաստը, որ Աբբասյան խափֆայության վաղ շրջանում Խոբասանի և 
Արևելքի կաոավարիչներր որպես հայւկ Բաղդադ էին ուղարկում միայն 
թյուրք ստրուկներ (ղի|ման, մավափ): Այսպես, 10-րդ դարի արաբ 
ւսշխայւհագրագետ Այ-Մուկաւրլասին նշում է, ււր Խոբասանի տսղւեկան 
հայւկն Աբբասյան տիրապետության ժամանակ կազմում էր 12 հազար 
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թյուրք ստրուկ՛' Միջին Ասիայի տարբեր շրջաններից թյուրք 
ստրակներր նեյւկյւվամ. իսկ նվաճումների արդյունքում ձեռք բերված 
գերիներր տեւյավռփւվամ և բնակեցվում էին խայյւֆայությունամ: 

Սակայն պետք է նշե|. որ թյուրքական ծագում ունեցայ ստյտւկներ 
խսղիֆայություն էին բերվում նաև այյ շրջաննեյւց: Թյուրք ստրուկներ 
նեյւկրեյա ամենակւպւևյղւ ւայբւարներից էր նաե խազւսրնեյփ երկիրը", 
որտեղից, ինչպես նշում է 9-յւղ ղարի արաբ աշխայւհագրագետ Ալ-
ձ>ւսհիզր, «բերվում էին ստրակնեյւ. ստրկուհիներ»1": Աբբասյան 
խափֆայաթյունամ սկսում են յայնոյւեն օգտագործել թյուրքական 
տայւրի ռազմական ներուժր": Թյոտքւսկան գվարդիաների ձևավորումն 
լպպեն սկսվում է Աբբասյան խւպիֆւս Ալ-Ս՜ամանի իշխանության 
տարիներին (813 ֊833թթ.): Դա է վկայում այն փաստը, որ խալիֆա Ալ-
Ս՛ամա նր հրամայեց իր զինվորական հրամանատարներից՛ Աբու Իսհակ 
Այ-Սութասիմին, ոյւր նաև իր եղբայրն էր և ապագա խափֆան, ձեռք 
բեյւեյ թյուրքերի12, որոնք ռազմական գործում արհեստավարժ կփնեին: 
Այն, որ թյուրքական զինվորական տարրն աոաջին անգամ արդեն 
կազմակերպված օգտագործվեւ է Ալ-Մամուն խափֆայի կողմից,' նշում է 
նաև 14-րդ դարի արաբ պատմիչ Այ-Մակրիզին: Նա, կապված 
թյույւքական զինվորական տայդփ կիրառման հետ, նշում է' «նրա 
եղբայր Աբու Իսհակ Ալ~Մութւսսիմը հետևեց իր եղբոր' Ալ-Մամունի 
օրինակին»": Սեր կարծիքով. Մաման խափֆան ձեռնարկեց 
թյուրքական զինվորական գվարդիայի ստեղծումը, որպեսզի ավեփ 
արդյունավետ կսւրալանար ճնշել հւսկաաբբասյւսն 
ապստամբություններր խափֆայության տարածքում: Այդպիսի 
եյայթներ էին բռնկվեյ Եգիպտոսում, Սիրիայում, Պադեստինում և 
այլուր: Այս բոլոր ապստամբություննեյւը մեկը մյուսի հետևից ճնշվեցին 
խայիֆայության կողմից: 

Խափֆա Ալ-Մամունին հաջպպեց նրա եղբայրը' Աբու Իսհակ Ալ-
Մութասիմը (833-842թթ.), որի կառավարման 9 տարիները կարևոր 
նշանակության ունեցան խայիֆայությունում թյուրքական տայդփ 
հաստատման գործում՝ սկզբամ Բաղդւսդում, այնուհետև՛ 835-836թթ. 
նոր կաաււցված մայրաքաղաք Սամարայում14: Այս նոր մայրաքաղաքը, 
արաբական աղբյուրնեյւի հաղպպմամբ, կաաււցվեց թյուրքական 
զինվորական տարրի և Բաղդադի բնակչության միջև հաճախակի 
բռնկվող հակամւսրտաթյուններին վեյւջ տայտ նպատակով: Բաղգաղից 
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Սամաըւս տեղափոխվեց թյուրքական բնակչությանր. ինչպես նաև 
թւուրքական զինվորական աարրր, որի ուժերով Ւ.| հենց կառուցվեց 
այն |տ: 

Հակաաբբւսսյան ՚ ապստամբությունների շարքում 
ամեՍաեբկարատևր ղեռևս 816թ. Ատրպատականամ բռնկված 
Խոառամյան Բաբեկի ապստամբությունն հր. որր. սակայն. ճնշեց 837թ 
ւսյպեն խալիֆա Ա|-Մ՜ութասիմբ: Բաբեկի նկատմամբ հաղթանակ 
տարավ թյուրքական ծագմամբ զորահրամանատար Հայդար իբն 
Կաբաս Աֆշին Ալ-11ւսրաշաՍին"': Խալիֆայական զորքերը գրավեցին 
Խոււտամյան շարժման ոստանը՛ Բադդայն ամրոցր1', որից հետո 
շարժման ղեկավար Բաբեկր. ինչպես նշվում է 9-րդ ղարի պատմիչ 
Դինավարիի երկում"1 «վւախավ Հայաստան, անցնելով Արաքս գետը, և 
ուղղվեց դեպի Ռամ: Երբ նա անցավ Արաքս գետը, նրա մոտ եկավ 
նահանգի կառավարիչ Սա1ղ իբն Սունբատը», որր հայկական 
աղբյուրներում կոչվում Լ Սմբատի պպի Սահլ14: Վերջինս ձերբակալեց 
Բաբեկին և ուղարկեց Ատրպատականում գտնվող թյուրք 
զորահրամանատար Աֆշինին, իսկ Աֆշինր Բաբեկին ուղարկեց 
խալիֆայական արքունիք, որտեղ նա տանջամահ արվեց և սպանվեց: 
Աֆշինի հաղթանակն այնքան էր ոգևորե| Ալ-Մութասիմ խալիֆային, որ 
թյուրք զորահրամանատարը խալիֆայի կողմից ոսկե թագով 
պարգևատրվեց: Թյուրք զորավարը Բաբեկի ապստամբությանը 
ճնշելուց անմիջապես հետո ուղղվեց դեպի Ռամի երկիրը (Բյուզանդիա)՝ 
օգնություն ցույց տալու Ա]-Մութասիմ խալիֆային, որը պատրաստվում 
էր գրավել Ռումի երկրի մեծագույն քաղաքներից Ամորիոնր2": Ինչպես 
նշում է 9-րդ դարի արաբ պատմիչ Աւ ֊Յակուբին. «ԱիՄաթասիմ 
խալիֆան Ռումի բռնապետի (իմա Թեոփիլոս - Գ.Վ.) դեմ մեծ զորքով 
ուղարկեց Աֆշինին, որր հանդիպեց բռնապետին, հաղթեց, փախուստի 
մատնեց ե նրա ռազմիկներին մեծ ջարդ տվեց»2 1 : 

Ցակուբիի վկայությունից երևում է, որ թյուրք հրամանատարի դերն 
Ամռրիոնի նվաճման գործում մեծ է եղ եւ: Պետք է նշեւ նաև. որ Ամորիոնի 
ռազմարշավին մասնակցում էին թյուրքական ծագմամբ ևս երեք 
զորահրամանատարներ Աշնաս Աթ-Թուրքին, Իյթախ Աթ֊Թուրքին և 
Բուղա Ա| ֊Սաբիրը՜ 2 , որոնք իրենց թյուրքական զորախմբերով 
առաջնորդե] են գրեթե ողջ խափֆայակւսն զորքը: 

260 



Աշնւսս Աթ-Թաըքին դեռևս 828-829թթ. խալիֆա Այ-Մամունի կախից 
նշանակվե| hp >7գիպտոս]ւ կառավարիչ: Այս երկրամասն իր 
աշխարհագրական դիրքով ռազմավարական նշանակության աներ, և 
նրա կսւռավարչի պւսշտոնր վստահվել էր թյուրք զորահրամանատարի: 
834-835թթ. խաւիֆա Այ-Մաթասիմր Աշնասին կրկին նշանակեց 
եգիպստսի կառավար]);, որն այգ պաշտոնը վարեց շուրջ 11 տարի2՝: 
Իսկ եթե հաշվի առնենք նաև այն փաստը. որ թյուրք 
զորահրամանատարներ]] հիմնականում գփյլսվպտւմ էին 
խափֆայական բանակի թյուրքական զորախմբերը24, ապա կարեփ է 
պնդել, որ շուրջ 15 տարի Աշնաս Up-Թուբքին կարողացել է կառավաբեւ 
Եգիպտոսր հենց թյուրքական զինուժի անմիջական ներկայությամբ: 
Մեր կարծիքով, սա կարևոր նշանակություն ունեցավ Եգիպտոսում 
թյուրքական տարրի հետագա հաստատման համար: 10-րդ դարի արաբ 
պատմիչ Մասուդիի վկայությամբ նա իր թյուրքական զորաբանակով 
մասնակցել է նոր մայրաքաղաք Սամարայի կառուցմանը23: Ն ա 
Սամարայում ունեցել է իր սեփական պալատը, բացի այդ, նաև իկաա 
իրավունքով26 նրան են պատկանել քաղաքամերձ հսկայական 
հողատարածքներ: Վերոբերյալից հետևում է, որ բացի արտաքին 
քաղաքական բնագավառից, Աշնասը խափֆայությունում նաև 
ներքաղաքական կարևոր դերակատար էր: 

Հաջորդ կարևոր դերակատարներից է խազարական ծագմամբ 
ստրուկ՝ վերոնշյալ Իյթախ Աթ-Թուրքին, որին Աշնասի մահից հետո 
խալիֆա Ալ-Վասիկը (842-847թթ.) հանձնարարեց Եգիպտոսի 
կառավարումը: Այս հասարակ ստրուկն այնպես էր կարողացել իրեն 
դրսևորել, որ խալիֆա Ալ-Մութասիմի, հետո նաև Ալ-Վասիկի օրոք 
խափֆայությունում զբաղեցրել է Սամարայի անվտանգության 
համակարգի ղեկավարի պաշտոնը: Հետո վերջինիս է վստահվել Ալ-
Մութավաքիլ խափֆայի (847-861թթ.) հաջիբի (սենեկապետ) և 
թագավորական գվարդիայի հրամանատարի պաշտոնները27: Ակնհայտ 
է, որ այս գործիչը մեծ ռազմաքաղաքական իշխանություն է ունեցել 
Աբբասյան խափֆայությունում, քանի որ. հաջիբի քաղաքական 
պաշտոնը զբաղեցնելով, նա անընդհատ խափֆայի կայքին էր, 
մասնակից էր նրա պաշտոնական ընդունելաթյուննեյփն ու 
աստիճանաբար մեծ ազդեցություն էր ձեռք բերում արքունիքում: Իսկ 
րագավոյւական գվարդիայի հրամանատարի դերը անշուշտ Իյթախին 
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օժտեւ էր անսահմանափակ ռազմական իշխանությամբ: Սակայն սա 
վախեցնում էր Աւ-Սութավաքիւ խալիֆային, որի հրամանով ե Իյթախր 
849թ. ձերբակալեց ե սպանվեց: 

Աբբւսսյան խափֆայությունում ռազմական խոշոր գործիչ էր նաե 
Բուղա Ա|-Քաբիրր. որր որպես ցյւնվորական կերպար առաջին անգամ 
հիշատակվում է ւլեռևս 835թ.. երբ խափֆա Ա]-Ս'ու.թասիմր նրան օզնությւսն 
ոպարկեց Խուոռամյան Բաբեկի դեմ արշաված Աֆշինին: Բուղային էր 
վստահվե| նաև Աֆշինի ցինվորների վարձատրության ամբողջ գումարր2": 
Բոսրսն նույնպես կարոդւսցավ աչքի րնկնե| իր զինվորական 
կարողություններով և հետգհետե ձեռք բերե] ռազմական մեծ 
իշխանության, որր, մեր կարծիքով, հետագայում արդեն բացահայտորեն 
վերածվեց քաղաքական իշխանության: Սա է վկայում այն փաստը, որ 
Բուղա Աւ ֊Քաբիրը Աւ֊Մութավաքիւ խափֆայի կախից նշանակվեց 
Սիրիայի կառավարիչ24: Աւ֊Մութավաքիլ խափֆան սպանվեց թյուրքերի 
ձեռքով, և նրա մահից հետո մինչև 869թ. իրար հաջորդեցին երեք 
խափֆանհր' Ալ-Սունթասիրը, Ալ-Մուսթաինը (862-866թթ.) և Ալ-Մութազը 
(866-869թթ.), որոնք բուորն էլ թյուրքական դրածոներ էին և զոհ գնացին 
հենց թյուրքական գվարդիայի դավադրություններին: 

Փաստորեն 9-րդ դարի կեսերին Աբբասյան խափֆայությունում 
թյուրքական զինվորական գվարդիան ձեռք էր բերել ռազմական ե 
քաղաքական բավականաչափ իշխանություն, որ կարող էր գահընկեց 
անել և ըստ իր հայեցողության նոր խալիֆաներ նշանակել: Սեր 
կարծիքով թյուրքական գվարւփայի ունեցած քաղաքական 
իշխանությունը հիմք դարձավ Աբբասյան խափֆայության տարբեր 
շրջաններում արդեն թյուրքական ինքնիշխան միավորումների 
ձևավորման համար: 

GRIGOR VARDANYAN 
( I O S ) 

THE MILITARY-POLITICAL POWER OF THE TURCIC 
GUARDS IN 

THE ABBASID CALIPHATE (813-869) 

At the begining of the 9-th century the Turkish military- Guards was formed in 
the Abbasid Caliphate. There was an internal and external necessity for it during that 
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period. Arabic sources record Turkish army commanders namely Haydar ibn Kabus, 
lytakh al-Turki, Ashnas at-Turki, Bugha al-Qabir. who served under Abbasid al-
Mamun. al-Mutasim. al-Watiq. al-Mutawaqil caliphs.The mentioned army 
commanders held different military-political posts in Abbasid caliphate and had such 
great authority, that could avail themselves to overthrow the caliphs and appoint the 
new ones. 
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ՏԵՐ-ՄԱԹԵՎՈԱՅԱՆ ՎԱՀՐԱՄ 

(ԱԻ) 
ՔԵՄԱԼԻԶՄԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒ 

«ԹՈՒԼԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՄԱՆ Խ Ն Դ Ի Ր Ն Ե Ր Ը 

Թուրքիայի Հանրապետության պաշտոնական 
գաղափարախոսության՛ քեմափգմի շուրջ քաղաքական ու գիտական 
հետաքրքրաթյանր շարունակում է ակտիվ մնալ, թեև անցած ութ 
տասնամյակների րնթացքում թուրքական, խորհրդային և արևմտյան 
թուրքագիտական դպրոցների կախից այդ ուղղությամբ մշակվել են մի 
քանի հանրահայտ մոտեցումներ: Աոավել ուշագրավ են քեմափգմի 
գաղավւարախոսության տեսության, սկզբունքների ու քաղաքական 
կիրառեւիությանր նվիրված կապի վերհանումը և դրան նվիրված 
քննական ուսումնասիրությունները: Հստակ է. որ քեմափգմը տարբեր 
ժամանակահատվածներում, տարբեր գործիչների կողմից ենթարկվել է 
գանացան մեկնաբանությունների՝ կախված տվյալ քաղաքական 
իրադրության առանձնահատկություններից: Քեմափգմի 
ուսումնասիրության մեթոդաբանական շրջանակները հստակեցնելու և 
հետագա նախաձեռնություններում վալլային տարբերակումն ավեփ 
դյուրին դարձնելու նպատակով նպատակահարմար է կատարել 
նեբքոբերյսղ վաւյային բաժանումը և ներկայացնել թե ինչ 
սկգբունքնեյտվ է կատարվել այն: Այն նպատակ ունի ապացուցելու այն 
փաստայւկումբ, որ քեմափգմը հանրապետական շրջանի 
տասնամյակների րնթացքում անցել է մի քանի փուլեր և համապարփակ 
գաղւսփաբախռսւսկան սկզբունքներ ընդգրկող քաղաքական 
գաղափարախոաււթյունից այն վավախվեյ է ու հաստասաւթենական 
կերպափոխումների այպյունքում այն վերածվել է տարբերակված 
մոտեցում ունեցող պատմական սոցիալ-քաղաքական դրույթի: 

1920- 1930-ական թթ. նախ սահմանվեց այն գաղափաքաղաքական 
միջավայրը, սյաւմ պետք է ձևավորվեին քեմափգմի հիմնական 
սկգբանքնեյւր և դրանք նեյւբերվեին իրավաքաղաքական ա 

265 



օրենսդրական հիմքերն արտացւղող հիմնական փաստաթղթերում. 
Նախ J 427թ.. ապա 1931թ. Հանրսւպետական-ժողովրդական 
կուսակցության ծրագրային դրույթներում ու գաղափարախոսության 
մեջ հստակեցվեցին ու բյուրեղացվեցին ո չ միայն քեմափգմի 6 
հանրահայտ սկգբունքներր' ե դրանց օժանդակող դրույթները 
(ինքնիշխանություն. անկախություն. արեմտւսկանացամ. 
արդիականացում). այ| նաև այն պաշտոնւսպես ստացավ քեմափգմ 
անվանումը (1935թ.), իսկ 1937թ. դարձավ սահմանադրության երկրորդ 
հոդվածը: 1930-ական թթ. հրատւսկվեցին քեմափգմին նվիրված 
հիմնական մշակումները, որոնք արտացոլում և իրենց վրա էին կրում 
այդ տասնամյակին բնորոշ խիստ գաղափւսրականացված խորհրդային 
(կոմունիգմ), իտալական (ֆաշիզմ) ու գերմանական (նացիզմ) 
իրողությունները: 1930-ական թթ. պայմանականորեն ընդունված է 
անվանե| որպես «բարձրագույն քեմափգմի» ժամանակաշրջան: 
Այսպիսով, 1920-1930-ական թթ. կարեփ է անվանել քեմափգմի 
հիմնագրույթների հստակեցման ու բյուրեղացման տարիներ: 

1938թ. Սուստաֆւս Քեմւսփ մահից հետո նախագահ ընտրվեց 
Քեմափ հավատարիմ գինակից Իսմեթ Ինոնյուն, որն ուներ ւսուսվել աջ 
կողմնորոշման քաղաքական հայացքներ ա երկրի ապագայի 
վերաբերյսղ ուղղորդվում էր սեփական պատկերացումնեւավ, որոնք 
միշտ չէ, որ համընկնում էին Ջ. Աթաթյուրքի հետ: Ի. Ինոնյուի 
նախագահության տարիներին տրված գնահատականներում թեև 
հիմնականում ընդգծվում էր այն տեսակետը, որ նա հավատարիմ մնաց 
Ք . Աթաթյուրքի սկզբունքներին, սակայն, իրականում, այդ 
գնահատականներր թերագնահատում են Ինոնյուի քաղաքական 
ղեկավարության առանձնահատկությունները և երկրի առջև ծառացած 
լրջագույն խնդիրները լուծելու նրա մերողները: Ինոնյուն կառավարեց 
մինչև 1950թ., երբ բազմակուսակցական համակարգի արդյունքում 
իշխանության եկավ Դեմոկրատական կուսակցությունը: Ինոնյուի 
քաղաքական ղեկավարման ինքնատիւգության, կառավարման 
մեթոդների հստակ տարբերակման պատճառով որոշ վերլուծաբաններ 
առանձնացնում են Ինոնյոփզմ տերմինը2: 1919/1923թթ. մինչև 1938թ. 
տևած առաջին պայմանական վաւփն հաջորդեց երկրորդ լրջւսնր 1938-
1950թթ.: Այս փուփ բնութագրական հատվածներից մեկը Ինոնյուի՝ 
որպես երկյւի ու կուսակցության ղեկավարի կողմից սեփական 
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ձեռագիրը թայնեյա սգումն էր, բազմակուսակցական համակարգի 
հասաաաումր և քեմափգմի ռազմաբյայտկրատական տարատեսակի 
հաստատման ]ույւջ հիմքերի ստեղծումը: Զինված ուժերի 
յյեկավարաթյանր և երկրի բյուրոկրատական ապարւստր Քեմսղ 
Աթաթյուրքի մահից հետո հավատարիմ մնացին երկրի հիմնագրի 
սկզբունքներին, իսկ Ինոնյուի կողմից պետության ավեփ մեծ 
ղերակւստարման հետ միասին երկրի ռազմւսկան ա բյուրոկրատական 
վերնախավի ղեկավարաթյանր որոշեց հավատարիմ մնալ այդ ամենին: 

1950թ. իայւհրդաբանական ընտրություններում Դեմոկրատական 
կուսակցության հաղթանակով ավարտեց ժ՜ՀԿ-ի 27-ամյա 
իշխանությունը: Դեմոկրատական կուսակցությանը հաջողվեց մինչև 
1960թ. որոշակիորեն կերպավախե] քեմափգմի ընկալումը իշխանական 
վերնւսխւսվի ա հասարակության համար: Ուղղափառ քեմափգմից բացի 
լուրջ հիմքեր դրվեցին քեմափգմի կանոնակարգման ու դրա ազատական 
մեկնաբանությունների համար: 1951թ. հուլիսին րնդունված Աթաթյուրքի 
հիշատւսկի պաշպանության մասին օրենքի ընդունումը՛, 1953թ. 
Անկարայում Աթաթյուրքի Անըթքաբըր կոչվող դամբարանի բացումը, ուր 
վերաթաղվեց Աթաթյուրքի դին, 1950-ական թթ. առաջին կեսին 
իրավաօրենսդրական համակարգի որոշակի ազատականացմանը 
զուգահեռ ընթացավ նաև իսլամականության որոշակի վերելք: Այդ 
գործընթացների արդյունքում հասարակության մոտ սկսվեց 
պարտադրված կւսրծրատիպհրի զգուշավոր վերանայման գործընթաց, 
սակայն այդ խոյւքային գործընթացը դադարեց 1960թ. ռազմական 
հեդաշյւջմամբ, որով և ավարտվեց 1950թ. սկսված գործընթացը: 

1960թ. ռազմական առաջին միջամտությամբ տեղի ունեցավ 
քեմափգմի բազմակիության հաստատում, որը շարունակվեց մինչև 
1980թ., երբ տեղի ունեցավ ռազմական երյարդ հեղաշրջումը: 1961թ. 
համեմատաբար ազատական սահմանադրության շնոյւհիվ դրվեցին 
անհրաժեշտ հիմքերը, որպեսզի հաջորդ 20 աարինեյփ ընթացքում 
երկրռւմ շայաւնակվեին նախորդ տասնամյակի ընթացքում քեմափգմի 
տարատեսակ մեկնաբանությունները: Առաջ եկան բազմաթիվ 
«քեմւսփգմնեյւ», ոյանցից առավել ուշագրավ Էին աջ քեմափգմը և ձախ 
քեմափգմը4: Այդ գոյւծընթացին նպաստեցին մի քանի գործոններ. 
Իյուլենթ Էջևիթի շնոյւհիվ տեղի ունեցավ ԺՀԿ-ի գաղափարախոսական 
վերակայմնոյաշամ և ձախ կենտյանի գաղափարական, սոցիալակւսն 
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հավասարության շեշտադրումները դարձան ՀԺԿ-ի նոր կողմնորոշիչ, 
որն է| որոշակիորեն կողմնորռշեց հասարակությանդ ւսվեփն. 1960-
1970-ական թթ. ակտիվացան նաև սոցիսդիստական ու կոմունիստական 
շարժումներր. րնդհատակամ ՜սկսեցին գււյւօե] ԽՍՀՄ-ից ուղղորդվող 
կազմակերպություններ. որոնք էւ գաղափարապես սնեցին ձախ 
քհմափգմր: Այղ գործրնթացին ցուգահեո ակտիվացան նաե Ինոնյուի 
կողմից սւսհմւսնակարգված ռազմաբյարոկրսւտւսկան խավր. որի 
մեկնարանությաններր քեմափգմի տեղի ա դերի վերաբերյսղ դարձան 
աջ քեմափզմի հիմքր: 1960- 1970-ական թթ. զարգացումների մյուս 
կարևոր արգասիքր աջ ա ձախ քեմափգմների հիման վրա նոր 
ինքնանույնականացման սկզբնավորումն էր. առաջ եկան քեմափստներ 
և աթաթյուրքիստներ, հետևաբար նաև քեմափգմի կողքին առաջ եկավ 
աթաթյարքիզմ տերմինը: 1970-ական թթ. սկսված այդ տարանջատման 
գործընթացը կանգ առավ 1980թ. թվականի ռազմական հեղաշրջմամբ, 
որով ե ավարտվեց քեմափգմի զարգացման հերթական վսպր: 

1980թ. իր ընդգրկմամբ ամենաարմատական ռազմական 
հեղաշրջմամբ սկսվեց քեմափզմի գաղափարախոսության նոր 
ժամանակաշրջանը: Ցսւնկանսղով վերահսկել երկրի հասարակությանն 
ա քաղաքական դաշտի ծայրահեղական դրսևորումներր՝ ռազմական 
վերնախավը արմատապես վերանայեց քեմափզմի դրույթները և այն 
նորովի մատուցվեց կրթական հաստատություններում, ԶԼՄ-ում: 
Քեմափզմի նորովի մատուցման հետ զուգահեռ մատուցվեց նաև 
«թյուրք-իսլամական համադրություն» գերնախագիծը: Թվամ էր՝ 
ռազմաբյուրոկրատական վերնախավի կողմից նորովի պարտադրված 
գերաբաժանումը պետք է անվերապահորեն բնդունվեբ երկրի 
ղեկավարության կողմից, սակայն, 1980-ականների երկրորդ կեսին և 
1990-ականների ամբողջ ընթացքում երկրռւմ ակտիվացած իսլամական 
կազմակերպությունների, գիտական շրջանակների և հանրային 
կարծիքը ձևավորողների կողմից սկսվեց պաշտոնական տեսակետների 
նորովի վերա ձևակերպման գործընթաց: Վերսկսվեցին քննարկումներ 
քեմափզմի և աթաթյուրքիզմի շուրջ, աթաթյուրքիգմր (atatürkcülük) 
տերմինը դարձավ առավելապես պետական համակարգում, կրթական 
հաստատություններում ու դասագրքերում օգտագործվող տերմին, 
վտխարենը աոավե| ձախակողմյան հայացքների տեր հասարակական 
ու քաղաքական գործիչնհրր. մտավորականները, գիտնականները 
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շայւասակեէյիՍ օզտւսգործե| քեմսղիզմ տերմինր: Uj| խոսքերով տեղի 
ունեցավ քեմսղիզմի ժառանգության քաղաքական. սոցիսղական ա 
տերմինաբանական նա յնականւսցման խորքային նոր գոբծյւնթաց: 
Աւ|ե||ւն. 1990-ական pp. ե մեր օրերում քեմայիստների ե 
ւսթաթւարքիստների տարբերակված մոտեցումն արտահայտվում է նաև 
Ս՛ուստաֆա -Hhüıu] Աթաթյուրքի անվանակոչման պայւագայում: 
Ուշագրավ կերպով քեմւսփստներր նրա մասին խոսելիս խուսափում են 
Աթւսթյայւքի ացգանունր նշերոց. սահմանափակվելով Սուստաֆա 
Քևմսդ հատվածով, վախարենր աթսւթյուրքիզմի կուխնակիցներր 
գեյւազանցապես օգտագործում են Աթաթյուբք բառը: 

Ինչպես և նախորդ տասնամյակների ընթացքում, 1990-ական թթ. ևս 
աթաթյուրքիցմր շարունակում էր ընկալվել անհանդուրժողականության ու 
գաղափարական դոգմատիզմի հոմանիշ: 1990-ական թթ. տեղի ունեցավ 
նաև պետության դերի արմատական վերանայման խորքային 
գործընթաց, պետության ամենակարող գործառնությունը սասանվեց մի 
քանի իրադարձությունների պատճառով: 1996թ. նոյեմբերին Սուսուրւուքի 
ավտովթարի հետևանքով հաստատվեց պետության ու անօրինական 
մաֆիական կառույցների համագործակցության մասին մտահոգությունը, 
1997թ. փետրվարին Թուրքիայի ԶՈՒ-ի ղեկավարության կողմից 
հեռացվեց, ապա փակվեց ընտրությունների արդյունքում հաղթանակած 
Բարօրություն կուսակցությունդ երկրի հեղինակությանը հասցված մեկ 
այլ հարված էր 1999թ. օգոստոսյան Իգմիթում տեղի ունեցավ 
երկրաշարժի հետևանքների վերացման գործում պետության դանդաղ, 
անհետևողական ա չհամակարգված վերացումը, մյուս հանգամանքը՝ 
2001թ. պետության վերնախավի անհետևողական քաղաքականության 
արդյունքում սկիզբ աոած ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի 
հետևանքները զգացվում էին մինչև 2005թ., և վերջին հանգամանքը 
«էյւգենեքոն» գաղտնի կառույցի հայտաբեյաւմներն էր ու սկսված 
դատավարությունը, որը յրջորեն ազդեց ռազմաքաղաքական 
վերնախավի հետ զուգահեռվող քեմալականների հեղինակության վյւա: 

Այսպիսով, 1980-ական թթ. սկսված քեմափզմի հերթական առավել 
արմատական վաւլը կարճ տևեց: Անշուշտ կարելի է քննարկել դրա 
ավարտաժամկետի հւսրցը, սակայն, ստավեյ հավանական կայւելի է 
համարեյ այն տեսակետը, որ 1997թ. «թավշյա հեղաշրջմամբ» սկսվեց և 
2002թ. նոյեմբերյան րնտյտւթյուննեյտւմ ներկայումս իշխող Արդայաւթյուն 
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ն զարգացում կուսակցության հաղթանակով ավարտվեց մի գորօրնթաց. 
որով քեմափգմը դարձավ Թուրքիայի քաղաքական դաշտում գործող 
գաղավւարախոսություններից մեկր: Այն զրկվեց մենաշնորհային իր 
դերակատարումից ե «քաղաքում միակ խաղի կանոն» թերսդրողի 
առավերսթյունից: Ավե|ին. Աււդարություն ե զարգացում կուսակցության 
կախից կառուցվածքային, օրենսդրական ա հաստատաթենական 
բարեփոխումների դժվար գործընթացի իրականացամր. կարծրատիպեբի 
վերացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներն սահմանափակել են 
քեմափզմի երբեմնի գործաոնականաթյունր: 

Ա Մ Փ Ո Փ Ո Ւ Մ 

Անկախացումից ի վեր Թուրքիայի Հանրապետության պաշտոնական 
գաղափարախոսությանն անցավ մի քանի վտւլերով. տարբեր 
ոպղություններ ու տեսակետներ ընդգրկող կուսակցական 
գաղափարախոսական դրույթներից վերածվեց պաշտոնական 
գաղափարախոսության, ներառվեց պաշտոնական սահմանադրության 
մեջ ու դարձավ երկրի գաղափարական ուղղորդման հիմնական 
կողմնորոշիչդ 1920-1930-ական թթ. նախնական հիմնադրման վւուլին 
հաջորդեց 1938-1950թթ., երբ նախագահ Ինոնյուի կողմից առավել 
բյուրեղացվեց քեմափգմի դրույթները ե հստակեցվեցին այն քաղաքական 
ու բյուրոկրատական շրջանակները, որոնք պետք է 
պատասխանատվություն կրեին քեմափգմի անխախտ ու անվերապահ 
կիրառման համար: Հաջորդ վաղն սկսվեց 1950թ. և շարունակվեց մինչև 
1960թ., այս տասնամյակի ընթացքում դրվեց քեմափզմի 
ազատականացման հիմքերդ սակայն, այդ գործընթացն ավարտվեց 
1960թ. ռազմական հեղաշրջմամբ: 1960թ. սկսվեց և մինչև 1980թ. 
շարունակվեց քեմափգմի զգուշավոր ազատականացման գպւծընթսւցդ 
առաջ եկան քեմափգմի տարատեսակ մեկնսւբանաթյուննեդ որոնցից 
հարկավոր է առանձնացնե) աջ և ձախ քեմսդիգմների տեսություններդ 
ինչպես նաև դրա հետևանքով՝ քեմափգմի և աթսւթյուրքիզմի 
տարբերակման առանձնացումդ 1980թ. սկսվեց քեմափզմի հերթական 
շրջանդ որը թեև սկսվեց 1930-ական թվականներին հարիր ոճռվ ու 
շեշտւսդյտւմներով, սակայն որոշ ժամանակ անց քեմափգմը նախ 
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պետական-պաշտոնական փսատսւթ1)թե]ւամ սկսվեց կոչվե] աթաթրււրքիգմ 
և սկսվեց քեմափցմի գաղափարական հիմնաւլրույթնհրի համակարգային 
սասանման գործընթաց: Մերօրյա Թարքիայում. ինչպես ե 20-րդ դարի 
ամբողջ րնթացքում րնթւսնում են խորքային, հաստատաթենական 
վերափոխումների, ա արմեհամակարգային փոփոխությունների ա 
վւնտրսաւքների ցործրնթւսց ե քեմափգմի/աթաթյուրքիցմի 
վերագնահատումր դարձե| դրա միջոցներից մեկը: 

VAHRAM TER-MATEVOSYAN 
(IOS) 

THE PROBLEMS OF METHODOLOGICAL AND PERIODICAL 
DIFFERENTIATION 

OF THE RESEARCH ON KEMALISM 

The ideological construction of the Turkish statehood has long been a 
debatable subject among scholars. No less intensive were the discussions on the dates 
of inception of the Kemalist discourse and its evolution. The paper aims to touch upon 
the question of periodization of Kemalist discouse by arguing that since the 1920s 
Kemalism has gone through extensive transformation from a solid state ideology in 
the 1930s up to a loose ideological construction in the 1990s and the beginning of the 
2 I я century. That process was a result of mainly political, social and structural 
transformations in Turkey. The paper brings up several stages of evolution and 
defines the methods of periodization. 
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Ք Ա Ր Տ Ա Շ Յ Ա Ն ԱՆԱՀԻՏ 
(ԵՊՀ) 

ԴԵՐՍԻՄԸ ԵՎ ՔԵՄԱԼԱԿԱՆ ԹՈՒՐՔԻԱՆ 

Քեմւսլական Թուրքիան հանրապետության հռչակվելուց հետո 
անգամ հավատարիմ մնաց Օսմանւսյան կւսյսրարյան ազգային 
վւոքրամասնաթյանների նկատմամբ հետևողականորեն իրականացրած 
ձուլման և ոչնչացման քաղաքականությանը: Արդյունքն եղավ այն, որ 
Թուրքիայում ծայր առան մի շարք ապստամբություններ: 1936թ. 
ապստամբության կրակն րնդգրկեց նաև Դերսիմը: 

Դերսիմը, շնորհիվ իր աշխարհագրական դիրքի, երկար տարիներ 
եղել է կիսաանկախ վիճակում և դրանով իսկ մշտապես լարվածության 
մեջ պահել թուրքական կառավարությանը: Երբ թուրքական 
կառավարությունը Դերսիմում ևս վարձեց իրագործել իր ուծացման 
քաղաքականությունը, հանդիպեց համառ դիմադրության: Դերսիմը 
մշտապես եղել է ընդվզումների օջախ և կարևոր օղակ է եղել նոր 
ընդվզումների և խռովությունների շղթայում: 

Դերսիմի նահանգն ընկած է Բարձր Հայքի արևմտյան մասում՜ 
էրզլտւմի, Խարբերդի և Տիգրանակերտի միջև: Այն արևելքից 
սահմանակից t էրզրումին և Մուշին, արևմուտքից՛ Արևմտյան 
Եփբատին (Քսւրա Սու), հյուսիսում՝ Երզնկային և Քեմւսխին, իսկ 
հարավում' Խւսրբերդին և Արածանի գետին: Դերսիմի հարավային 
մասը (Չարսանջակ) դաշտային է, իսկ հյուսիսայինը' լեռնային՛: 

Սինչև XIX դարի 70-ական թթ. Դերսիմը վարչական ստումով եղել է 
նահանգ, որտեղ գոյություն են ունեցել քրդական մանր 
իշխանություններ (հյուքյումեթություն): 1878թ. սուլթանի հրամանագրով 
այն միացվեւ է Խարբերդի նահանգին' որպես գավառ: Նույն 
հրամանագրով Դերսիմր բաժանված էր հետևյալ գավառակների՛ 
Չարսանջակ, Սծկերտ, Քըգըլքիլիսե. Չմշկածագ, Փախ. Օվաջըղ, 
Խուշիշան: Ըստ վիճակագրական աղբյուրների՝ Առաջին 
համաշխարհային պատերազմի նախօրեին բնակչության թիվր հասել է 
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200 հազարի, որի 45 %-ր կւսզմե| են հայեր2, իսկ մնացւսծր' քրդեր ե 
զազաներ . որոնք հափրի հետ ւսպյտւմ էին հաշտ ու խաղաղ": 

-/յ.եմա|ական Թուրքիայի՛ ազգային վտքրամասնաթյունների 
նկատմամբ հետևողականորեն իրականացրած ուծացման 
քաղաքականության պատասխանն էր նաև 1920- 1930-ակւսն pp. տեղի 
ունեցած քրղակսւն մի շարք զանգվածային ապստամբությունները: 
Քեմաւական կառավարությունդ ճնշերւվ 1925թ. շեյխ Սւսյիդի և 1927-
31թթ. Արարատի քրղւսկան ապստամբաթյաննեբը. 1937թ. սկսեց 
գործողություններ ծաւ|սղե] րնդվզումների երրորղ օջախի՝ Դերսիմի դեմ: 

Դերսիմր, շնորհիվ իր աշխարհագրական դիրքի և իր բնակիչների 
րմբոստ ոգու, երկար գարեր գտնվեւ է կիսանկախ վիճակում: 1л[ թուրք 
կառավարողների ամեն մի բռնարարք, և ոտնձգություն, դեռևս XVIII դարից 
սկսած, առաջ է բերե| դերսիմցիների զինյսդ րնդվզում և հակահարված5: 

Օսմանցին Դերսիմի մասին միայն պատեյւազմի ժամանակ էր 
հիշում և ֆեոդսղների միջոցով հարկ և զինվոր էր հավաքում: Գլխավոր 
վայի Քեմսղ Բարդաքն ասում է. «Կառավարությունը 400 տարուց ի վեր 
Դերսիմ մուտք չի գործել: Յուրաքանչյուր դերսիմցի ստիպված է եղել 
դիմել զենքի՛ կյանքն ու ունեցվածքը պաշտպանեւու համար»6: 

XX դարի սկզբին Դերսիմում ծայր են առնում մի շարք ընդվզումներ: 
1920թ. նոյեմբերին Հոզաթում (Դերսիմի կենտրոն) կայացավ Դերսիմի և 
Չմշկածսւգի քուրդ ղեկավարների ժողով, որտեղ որոշվեց համախմբել 
ուժերը՝ ազգային իրավունքներ ձեռք բերելու համար: 1920թ. նոյեմբերի 15-
ին ժողով]] մասնակիցներն Անկւսրայի կառավարությանը նոտա են Խլում, 
որով պահանջում են էլըսզիգի, Մսղաթիայի, Սվասի և Երզնկայի բանտերից 
ազատ արձակել բւղոր քուրդ բանտարկյալներին, թուրք պաշտոնյաներին 
ետ կանչե] այն շրջաններից, որտեղ քրդերը մեծամասնություն են կազմում, 
անմիջապես Քոչքիրիի շրջանից հանել թուրքական զորքերին: 

Ի պատասխան այս նոտայի՝ Անկարայի կառավարությունն 
է լ յ ազիզից պատվյւրակությա ն է ուղարկում Դերսիմ, վերջինս, քրդերի 
պահանջներն արդար համարելով, խորհուրդ է տալիս չընդվզել 
Կառավարությանր հայտարարեց նաև, որ Թուրքիայի ազգային մեծ 
ժողովում Դերսիմի պատգամավոր են նշանակվել Մաչո աղան, Դիափ 
աղան, Քանգո օղլա Ա1ւմեդ Ռեմիզը և հազարապետ Հ. Հայրին7: 

Փաստորեն, ւսյս քաղին դիմելով՜ Անկարայի կառավարությունը 
փորձում էր կւսսեցնե] Դեսիմի ընդվզումը, իսկ այս պատգւսմավորնելւն 
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Անկարայի ձեռքում գործիք դարձան: Այնուամենայնիվ, Դերսիմամ 
շսւրժումր չդադարեց. ե մ տ ա հ ո գ վ ե ի Դերսիմի դրությամբ՝ 
կառավարությանն անհրաժեշտ համարեց զորքերի մի մասը հունական 
ռազմաճակատից հանե| ե ուղղեյ քրդերի գեմ: Բացի այդ էյյազիգում և 
Երզնկայում զգա|ի ուժ կենտրոնացրեց՛ նպատակ անենա|ով 
խոչրնդոտե] շարժման տարածմանր դեպի հյուսիս և արեե|ք: 

1921թ. գարնանը կառավարությանր հաջողվեց, խռովարարների մեջ 
տարաձայնություններ առաջացնելով, մասնատեյ վերջիններիս ուժերր և 
ճնշեւ ապստամբությունը: Չնայած որ թուրքական կառավարությանր 
հաջողվեց ճնշե| առաջին խռովությանը Քոչքիրի-Դերսիմ շրջանում, 
սակայն չկսդտղացավ ամբողջովին իրեն ենթարկել Դերսիմի ցեղերին: 

1930-ական թթ. սկզբնեբին թուրքական իշխանություններր որոշեցին 
վերջնականապես հպատակեցնել դերսիմցիներին: Դրա համար 
կսւռավայտւթյունը Դերսիմում տնտեսական կյանքի զարգացմանը 
նպաստելու քալի տակ ձեռնարկեց մի շարք սահմանափակումներ՝ 
դերսիմցիներին զյւկեյով ինքնաձայնությունից և նրանց օգտագործելով՛ 
որպես իրենց տարածքում ընթացող շինարարական աշխատանքների 
էժան բանվորական ուժ: Առավել ծանրակշիռն, անշուշտ, 
քեմալականների' դերսիմցիներին ուծացնեյու քաղաքականությունն էր: 
Այն իրագործելու համար դերսիմցիներր պետք է տեղահանվեին և 
վերաբնակեցվեին Փոքր Ասիայի արևմտյան տարբեր շրջաններում: Այս 
ծրագիրը Դերսիմում կամ, ինչպես քեմալականներն էին վերանվանել, 
Թունջեփում մեծ հագումների տեղիք տվեց*: 

Դերսիմում իրադրությունը բայւդանում է հատկապես սկսած 1936 
թվականից: 1930-ական թթ. կեսին թուլւքական կառավայաւթյունը որոշում 
է վերջնականապես հնազանդեցնեի Դերսիմի կիսանկախ ցեղերին: 
Իշխանությունները Դեյաիմի «ինքնավարությանը» վերջ տալու համար 
սկսեցին ձեռնարկել ոստիկանական-վարչական միջոցառումներ՛ 
«գաղափսդւական հենքի վրա»: Դեյաիմում տարրական դպրոցներում 
դասավանգումբ կատարվում էր թուրքերենով, որպեսզի զազաները, որոնք 
«մոռացել էին իրենց նախնիների յեզուն», այս կերպ «հաղորդակից 
դառնային» թոտքակւսն մշակույթին: Խսսփվ արգելվում էր ազգային 
հագուստ կրեյ և երգե| ազգային եյւգեր: Կառավայաւթյունը փորձում էր 
նաև դերսիմցիներին հարկատու դարձնել: Վերջիններս, ոյանք մինչ այդ 
հարկ չէին վճայաւմ, իյւենց դժգոհությունն արտահայտեցին: Քանի որ 
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հարկերի վճարամր ե հողերի բռնագրւսվումր մեծ գժգոհության 
առաջացրեց. կառավարությունդ էլյւսզիգի վաղոց ներում մի խումբ 
ւ]և]ա]ւմցյ]Սև|]ի կախաղան բարձրացներւվ, Փորձեց սարսափի մթսո|որտ 
ստեղծ ե] U]u ամենր դերսիմցիների բացաեայա դիմադրության առիթ 
հանդիսացավ՛ Շուտով ողջ Դերսիմր հայտնվեց ապստամբության կրակի 
մեջ: 1936ր -(յ-եմաւ Աթւսթուրքի առաջարկությամբ Դերսիմի հարցր 
մտցվում I. ԹԱՍ՚ժ-ի օրակարգ' փակ նիստով՛': 

1937թ. հունիսի 18-ին վարչապետ Ի. Ինոնյուն Նախարարների 
խորհրդի ժողովում, որին մասնակցե] է նաև Գլխավոր շտաբի պետ 
՛հեցի Չաքմսւքր. պարզաբանեց դերսիմցիների համար նախատեսվաօ 
բարեփոխումների ծրագրի էությունը: Ծրագրով նախատեսվում էր 
Դերսիմում կառուցել ճանապարհներ, կամուրջ, դպյաց ե զորանոց, 
կարգավորն] զինվորական ե հարկային գործերը, արմատախիլ անել 
շեյխությունները ե աղայությունները, Դերսիմն ավազակային որջի 
վերածողներին ւսքսորեւ արևմտյան շրջաններ, որտեղ պետք է 
դառնային «պատվավոր և կրթված» քաղաքացիներ: Առանց 
Նախարարների խորհրդի թույլտվության ոչ ոք չէր կարոդ բնւսկվե] 
Դերսիմում10: 

Դերսիմի ցեղերի առաջնորդ Սեիդ Ռիզան կարողանում է 
համախմբել աշիրեթների մի մասի ուժերը և միասնական ճակատ 
ստեղծել թուրքական բանակի դեմ' թեև դեռևս պահպանվել էին 
միջցեղային հնարմատ թշնամանքն ու երկպառակությունր": 

Տեղական իշխանությունը, տեսնելով, որ դերսիմցիները որոշակի 
միասնություն են ձեռք բերում, ապստամբության շրջան է ուղարկում 
տեղեկատվական գրասենյակի պետ, շտաբի սպաներից Շեֆքեթ 
վաւշային' այնտեղ քայքայիչ աշխատանքներ կատարելու նպատակով: 
Թուրքական իշխանությունները խորամանկորեն օգտագործում են 
Դերսիմի ցեղերի միջև եղած սուր հակասությունները՝ բորբոքելով հին 
կենցաղային վեճերը, իսկ ոստիկանական գործակալներն ընտրում են 
Դերսիմի վերնախավից առանձին բեկերի ու աղաների, նրանց 
դարձնում գործիք և իրականացնում ջլատման քաղաքականություն: 
Հարկ է նշել, որ Դերսիմի անկման գլխավոր պատճառներից մեկը 
ցեղերի անմիաբանությանն էր: 

1937թ. ամռանը Դերսիմում ռազմական գործողությունները նոր 
թափ ստացան: 1937թ. հուլիսի 1-ին թուրքական կանոնավոր բանակն 
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երկրորդ անգամ արշավում հ Դերսիմ: Շատով թուրքական կողմը 
դիվանագիտական մի նոր խւսղ I. սկսում' 1ւրավ]ւրե|ով Սեիդ Ռիզային 
բանակցությու նների: 1937թ սեպտեմբերի 5-ին Սեխ] Ոփզսւն 
Երզնկւսրոմ դավադրաբար ձերբակւպւխւմ Է իր հետ ժամանաօ II 
ցեղապեւոերի հետ միասին: Նրանք դատապարտվում են 
մահապատժի՛2: 1938р. կեսերին Դերսիմր դեո շարանւսկամ հր 
դիմադրե| թուրքական հարձւսկամներին: Նույն թվականի սեպտեմբեր-
հոկտեմբեր ամիսներին երկար ինքնապաշտպւսնաթյունից հետո 
Դերսիմր վերջնականապես պարտվեց: 

Այսպիսով. ասամնասիրեւով 1936-1938թթ. Դերսիմի 
ապստամբության պատճառներր՝ եկանք հետևյսղ եգրահանգումների. 

1936-1938թթ. Դերսիմի ապստամբությունը միայն որոշ 
վերապահումով կարե]ի Է հւսմարել ագգային-ագատագրական: 
Իրականամ այն գոյության համար մղվող պայքար Էր: Կւսրեփ Լ նշե] մի 
շարք պատճառներ, որոնց արդյունքում ապստամբությունը չվերաճեց 
ազգային ֊ազատագրական պայքարի. 
1. Ապստամբության դեկավարներբ Թուրքիայի ներսում առանձին 

ինքնուրույն միավոր ստեղծեր» որևէ ծրագիր չունեին: 
2. Դեռևս աշիրեթները դուրս չէին եկել ցեղային մակարդակից, և 

ցեղապետերը տուրք էին տափս անձնական շահերին: 
3. Թուրքական կողմը թվային առավելություն աներ և, բացի այդ, լավ 

սպառազինված էր: 
4. Եվ վերջապես, գործեց թուրքական նենգադավ մեքենան' 

ապստամբության ղեկավարների միջև սեբմանե]ով 
եբկպառակաթյու ն: 

Դերսիմի անկումը մի քանի տասնամյակով կասեցրեց քրդական 
շարժումներր Թուրքիայի ներսում: 

ANAH1T KARTASHYAN 
(YSU) 

DERSİM AND KEMALİST TURKEY 

With regard to national minorities the Kemalists are the direct descedents of the 
Ottoman Empire. The policy of reactionary circles regarding the assimilation of ethnic 
minorities found its absolyte expression after the Lausanne conference.ln a 
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consequnence of this policy in Turkey mass revolts have begun. In 1936-1938 Dersim 

has risen also. Dersim due to the geographical location many years was to the floor 

independent and the same constantly for the lurk i sh republic was head pain. When 

the Turkish government began to carry out it an assimilate policy in Dersim, met 

strong resistance. Dersim always was a hearth revolt and always was a major link in a 

chain of re\ olt. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Երեանեան Գ., Պատմութիւն Չարսանճսւգի հայոց. Պէյրութ, 19ՏՃ, է ; 76: 
2 Գ. Երեւսնյանը. իթ աշխատության մեյ գրում է, որ հնում Դերսիմը եղել է 

հայաբնակ, իսկ XVII-XVIII դարերից այստեդ բնակություն են հաստատել 
գագաները, քրդերն ու թուրքերը (Երևանեան Գ., նշվ. աշխ., Է; 76): 

3. Համաձայն քրդագիտության մեջ եդած տեսակետների՝ ա) բրդերը ե զազաները 
նույնացվում են բ) զազաները համարվում են ազգային ինքնուրույն միավոր: 
էսորհրդային ե արևմտյան մի շարք գիտնականներ (Վ. Նիկիտին, 1Г. Հասրաթյան, 
LT. Լազարե ե այլոք) զազաներին ազգային ինքնուրույն միավոր չեն համարում, 
սակայն զազաների կրոնը, լեզուն և կենցաղը հակաոակն են ապացուցում: 
Պրոֆեսոր Գ. Ասատրյանը գրում է. «Զազաները քբդերից տարբերվում են կրոնով (ի 
տարբերություն քրդերի, որոնք շաֆիի ուղղության սանի մահմեդական են, 
զազաները դավանում են ծայրահեղ շիականության մի ուղղության, որը զգալի 
չափով կրել է տեղական ն քրիստոնեական հավատների դրոշմը) և լեզվով, չնայած 
որ ե' քրդերենը, ն' զազաերենը պատկանում են հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի 
իրանական ճյուղի հյուսիսարնմտյան ենթաճյուղին» (Ասատրյան Գ., Զազաների 
ավանդական աշխարհայացքը, Իրան-նսւմԷ, Եր., 16-17 (1995-1996), էջ 38): 

4. Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան, Հ. 21, Եր., 1988, 
տե՛ս Դերսիմ, էջ 93: 

5 Սահակյան Լ., Դերսիմը 1930-ական թթ., Փյունիկ հմ. 16, Եր., 1991, էջ 11: 
6 Akar H., Dersim-Civarik iki Uçlu Yaşam, İstanbul, 1998, s. 113. 
7 inal I. H„ Osmanlı Tarihi, istanbul, 2007. s. 528-529. 
8 Dersimi N.. Kürdistan Tarihinde Dersim, Halep, 1952, s. 242. 
9 Гасратян M. А., Курды Турции в новейшее время, Ер. 1990, с. 186-187. 
10. http://hvetert.com/vazi3.asp?s=l&Id=437&Dilld=l 
11 Սահակյան Լ., նշվ. աշխ., Էջ 7: 

12. Лазарев M. С., Мгои Ш. X., История Курдистана, М„ 1999, с. 291. 
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Ք Ո Չ Ա Ր Յ Ա Ն ՀԱՅԿ 
(ԵՊՀ) 

ՀԱՅԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ 7-8 Դ Դ . 
ՀԱՅ-ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

«հայտնի է. պյ Սրանք (հայերը Հ.Ք.) 
զիմմի էին և այ/ պայմանագիր անեն» 

Իբն Հաուկա/. ճղար 

Սույն հետազոտությունը նվիրված է վաղ միջնադարում 7-րդ դարի 
երկրորդ կեսից մինչև 8-րդ դարի աոաջին կեսն ընկած 
ժամանակահատվածում հայ-արաբական փոխառնությունների նոր 
կազմավորվող համակարգի ուսումնասիրությանը: 

7-րդ դարում ծագեց և ձևավորվեց իսլամը, որը Մուհամմադ 
մարգարեի և նրա հաջորդների (խալիֆաների) գործունեության 
արդյունքում տարածվեց և ընդունվեց բազում ժողովուրդն երի ու ցեղերի 
կողմից՛ ընդգրկելով հսկայական տարածքներ: Վերոհիշյալ 
ժամանակահատվածում լայնածավալ Արաբական խափֆայության մի 
մասն էր կազմում նաև Հայկական բարձրավանդակը, որի որոշ 
երկրամասեր պարբերաբար հայտվում էին Խափֆայության 
սահմաններում, ինչպես նաև ձեռք էին բերում ինքնուրույնություն: 

Կարևորագույն նորություն էր այն, որ իսլամը՝ հանձինս իր 

մարգարե Մաեամմսւդի, առաջարկեց հասարակության 

կազմակերպման, Արաբիայի համար նախատիպը չունեցող, մի նոր 

մեխանիզմ, որը ստացավ ումմա անվանումը: Այսինքն գոյություն 

ունեցող ցեղային, տոհմային (արյունակցական) կազմակերպման 

մոդեփն հակադրեց միաստվածության (թաուհիդ) առանցքի շուրջ 

կառուցվող նոր համակարգ, ուր աշխարհը բաժանվում էր դար ալ-

իսլամի և գաբ ալ ֊ հ ա ր բ ի ՛ մուսուլմանների և ոչ մուսուլմանների: 
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Ալս տեսանկյանից հետաքրքիր փորձ է հայ արաբական 

(իպամական) փոխառնչությաններր. քանի որ Հայաստանի յուրօրինակ 

հասարակական կառուցվածքը (երբ երկրի ղեկավւսբումր գտնվում էր 

նախարարական տների և նրանց տնօրինության տակ գտնվող ցգալի 

քանակ կազմող այրաձիների ձեռքում և կային շինականներ, այսինքն 

հասարակ ժողովուրդ) իր արտացո|ումր գտավ նաև այղ 

հարաբերությունների վրա: Իսլամր մշակե] է պայմանագրերի (ա1պ, 

uni|h. ակղ. աման) համակարգ. որոնք կնքվեյով մուսուլմանների և ոչ 

մուսուլմանների միջև, հնարավորության էին տափս վերջիններիս 

հանդես գալ հովանավսրյսղների (ա1ղ ագ-գ]ւմմա) կարգավիճակում 

ղառնսղով ամմայի անդամ և օգտվել դրանից բխող 

պարտականություններից և պատասխանատվություններից: Զիմմիները 

վճարում էին գլխահարկ (ջիգիա) և հողահարկ (խարաջ)՝ վախարենը 

ստանալով անձի և ունեցվածքի անձեռնմխելիություն և սեփական 

հավատին մնալու հնարավորություն: 

Արաբական առաջին արշավանքը Հայկական բարձրավանդակ 

տեղի ունեցավ մոտավորապես հիջրայի 19թ.-ին (640թ.), որը սկսվեց 

Դիարբեքիրի (Ամիդ) գրավումով: Հայերը և արաբական գորքը առաջին 

անգամ չէին հանդիպում: 637թ. Քադիսիայի ճակատամարտում հայերը 

անեին երկու գորաբաժին, մեկը Դ ա վիթ Մամիկոնյանի որդի՝ Մուշեղի, 

իսկը մյուսը՝ Սյունաց Գրիգոր Իշխանի հրամանատարության տակ, 

որոնք մարտրնչում էին արաբների դեմ՝ պարսկական զորքի կազմում՛: 

Հայտնի է նաև, որ հայկական զորաջոկատները կռվում էին նաև 

բյուգանդական զորքերի շարքում և ներկա են եղել 636թ. Ցարմուքի 

ճակատամարտում2: 

Երկլարդ արշավանքը դեպի Հայոց աշխարհ սկսվեց 

Պարսկաստանի կախից ՝ մոտավորապես 642-643թթ., երբ արաբական 

հաղթական ջոկատնեբր տարածվեցին մինչև Կասպից ծով: Երրորդ 

արշավանքր տեղի ունեցավ Եզր կաթողիկոսի օրոք: Այս անգամ էլ 

արաբներր եկան Տարոնի կողմից, տարածվեցին Վանա |ճի արևմտյան 

և արևելյան ափելտվ և, Բերկրի ձորով դուրս գալով Կոգովիտ, մտան 

Արարատյան դաշտավայր և ուղղակի շարժվեցին մայրաքաղաք Դվինի 

ուղղությամբ՛: Դվինր գրավվեց, կողոպտվեց և սարսավւեփ ավերումների 
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տեսարան դարձավ4: Դրանից հետո որո; ժամանակով դադարեցին 

արաբական արշավանքներր հայոց աշխարհի վրա: Ըստ էության, ւսյս 

արշավանքները կրում էին հետախուզական բնույթ ե նպատակներն էր 

ասպատակություններն ու ավարի ձեռք բերամր: 

7-րդ դարի աոաջին կեսերում զուգահեռաբար րորջ գործրնթացներ 

էին րնթանում հայոց աշխարհում: Իր կազմակերպչական և առաջնւդպի 

որակնեւավ փայյեց Ռշտանիների տոհմից Թեարդասր. որր ստանձնեց 

սպարապետաթյանր: Նրա գլխավորությամբ աոաջին 

հաջոդությաններր արձանագրվեցին 651թ.. երբ արաբները նորից մտան 

Հայկական բարձրավանդակ: Սակայն երկու տարի անց՝ 

մոտավորապես 653-654թթ., արաբները վերադարձան ե սա արդեն այն 

վաքրաթիվ զորաջոկատներր չէին, որոնք ասպատակում էին (դագու) 

Խալիֆության սահմանների հարևանությամբ գտնվոդ տարածքները, 

այլ կազմակերպված, պատրաստված և զգալի քանակ ունեցող բանակ 

էր, որը եկել էր ընդարձակելու (ֆուտուհ) Խափֆայության սահմանները: 

Արաբական արշավանքի գլուխ կանգնած էր Հաբիբ իբն Մաս]ամա 

(617-662/671 թթ.) անունով զորավարը, որին վիճարկված էր նվաճել 

հայոց աշխարհը և ււդջ Այսրկովկասը: Սկզբնական շրջանում 

հպատակեցրեց Քա փքա լան (Կարին), ապա ուդդվեց դեպի Խլաթ, որի 

հայ կառավարիչը նրան ներկայացավ, տանելով մի մուսուլմանի տված 

թուղթ, որով նրան ապահովություն էր (աման) շնորհված գլխահարկ 

տալու պայմանով5: Նմանատիպ պատկեր է նկատվում Հաբիբ իբն 

Մասլամայի արշավանքի ողջ ընթացքում, հայ կառավարիչները 

ներկայանում են նրան ամանով կամ անձնատուր լինելով՝ նրանից են 

աման ստանում*: 652-654թթ. արաբական զորքը Մապամայի 

ղեկավարությամբ հասնում է Դվին (Դաբիլ) և պաշարում այն: Նրա 

զորքը զինված էր բաբաներով (քարանետ մեքենաներ), որոնք 

ճակատագրական դեր ունեցան Դվինի անձնատուր փնելու հարցում: 

9-րդ դարի արաբ պատմիչ ալ-Բալազուրիի վկայությամբ՝ Հաբիբ 
իբն Մասլաման Դվինր նվաճե]ուց հետո նրա բնակչաթյւսնր շնորհեց 
աման, որի բովանդակությամբ հետևյսղն էր. 

«Հասաս Աստածո գրածիՍ և ւպռրմածին. այս է գիրն, որ 
Հաբիբ պպի Մւսպամայի շնպմւեց Դւսբի[ի 
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քրիստոնյաներիս, մոգերին (զբաղաշտübjı/ıü Հ.Ք.) և 
հրեաներին, րե ներկաներին, և թե բացականերին: Ձեր 
անձերի, ինչքի, եկեղեցիների, տաճարների Լ ձեր քաղաքի 
պարիսպների ապւսհովաթյանր ձեգ շնորհեցի, ե յբււք 
ապահովփսծ եք. ե մենք այս ղաշնագյաւթյունը հաստատ 
պիտի պահենք, այնքան ժամանակ, որքան ւրււք 
հավատարիմ կմնաք ե կվճարեք գլխահարկր ե 
հողահարկը: 

Աստված վկա է ե իր վկայությունը բավական է: 

Հաբիբ Մւսպամայի պպին իր ձեռքով կնքեց այս 

դաշնագիրը» 7: 

Պայմանագրից երևամ է, որ նվաճվածների համար նշանակվում է 

գլխահարկ (ջիգիւս), սակայն 8-րդ դարի հայ մատենագիր Ղևոնդի 

վկայությամբ այս շրջանում և մինչև Աբբասյանների հաստատումը 

(750թ.) Հայաստանում ջիգիսւն գանձվում էր ոչ թե շնչից, այլ 

ընտանիքից (ծխից)*: Այս իրավիճակը կարելի է բնութագրել որպես նոր 

հարկային համակարգի չ ձևավորվես ծություն՝ ուղղորդված տեղային 

յուրահատուկ կիրւսռմամբ, քանի որ Արաբիայից տււրս ընդլայնվող 

խափֆայության համակարգում Հայկական բարձրավանդակը 

ներգրաված առաջին տարածքներից էր: Ըստ Տաբարիի' Հաբիբ իբն 

Մապաման աման է տափս նաև Թիֆփսի (ներկայիս Թբիփսին) 

բնակչությանը նրանց համար սահմանելով մեկ դինսւր ջիգիա 

ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար՛': 

Հայ-արաբական հարաբերություններում եղել են դեպքեր, երբ 

ստեղծված քաղաքական իրավիճակից ելնելով հայերն իրենք են 

հանդես եկեյ պայմանագրի կնքման նախաձեռնությամբ: Ասվածի 

ապացույցն է Աահակ կաթողիկոսի նամակը 693-709թթ. Արմինիայի 

փոխարքա Մուհամմադ իբն Մրվանին: էյբբ նախարարական տները 

տեղեկանամ են, որ Մահամմադ իբն Սիվանը գորք է հավաքում 

Հայաստան արշավելու համար, նրանք Աահակ կաթողիկոսին 

լիազորեցին վերջինիս հետ բանակցելու, սակայն կաթողիկոսը 

ճանապարհին մահացավ՝ նամակ գրելով Մուհամմադ իբն Մրվանին, 
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որր, րստ էության, աման էր, ինչն էւ նա րնւրււնեց'": Ամանի րնդունամր 

նշանակում էր գիմ միի կարգավիճակի տրամադրում: 

Ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանում իս|ամւսկան 

իրավագիտական համակար՚գր գտնվում էր կւսյացման փալամ և 

՛նայած այդ ամենին արդեն ձեավորվեւ էր սկզբունք, համաձայն որի 

գիմմիներր (ահ] աղ գիմմա) իրավունք չունեին ծառայել խալ]ւֆայի 

բանակում կամ էւ անենսդ գինվւսծ ռացմական միավորումներ: 

Այս առումով հետաքրքիր է Հայաստանի և Խալիֆայության միջև 

կնքված ևս մեկ պայմանագիրդ Այդ պայմանագրի բովանդակաթյունր 

րստ Սեբեոսի հետևյա|ն էր. 

«Իմ (արաբ զորավարի Հ.Ք.) և ձեր (հայերի Հ.Ք.) միջև այս 

հաշտության ուխտը թայ /JıûJı քանի տաբի ե դուք կամենաք: 

Սի երեք տարի ձեզնից հարկ չեն առնի: Ապա կտաք եյպմամբ, 

որչափ և ւբււք կամենաք: Ձեր աշխարհում 15 հազար հեծյալ 

պահեցեք ե (ձեր) աշխարհից պարենավորեցեք, ես (դա) 

արքունի հարկ կհամարեմ: Հեծելազորին Ասոբիք չեմ 

ուղարկի, բայց արիշ որտեղ կհրամայեմ, գործին պատրաստ 

պիտի ւ]ւնեն: Ամիրաներ չեմ ուղարկի բեյպերը ոչ կ մեծաթիվ 

կամ նույն իսկ մեկ տաճիկ (մուսուլման - Հ.Ք.) հեծյալ 

զորական: Թշնամի չի մտնի Հայաստան, իսկ եթե հոոոմը գա 

ձեզ վրա. ձեզ օգնական զորքեր կուղարկեմ որչափ յբււք 

կամենք: Եյպվում եմ մեծ Աստծով, որ չեմ ստում»": 

Այս փաստաթղթի բովանդակությունից երևում է, որ գործ ունենք 
աման տեսակի պայմանգրի հետ, սակայն տարակուսանք է 
առաջացնում հեծելազորի պահպանելու արաբների 
պատրաստականությունը և հարկերի գանձման անորոշ 
ձևակերպումները: 

U. Տեր Ղևոնդյանր, ով մեծ ներդրում անի արաբերեն աղբյուրների, 
հատկապես Հայաստանին վերաբերող հատվածների 
ուսումնասիրության գործում, հետագռտելռվ Հայաստանին առնչվող 
արաբերեն աղբյուրագիտական նյութը, գտնում է, որ 7-9 -րդ դարերում 
Հայաստանր չդադարեց վարչական ուրույն միավոր լինելուց ե 
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կառավարված էյւ հա) կառավարիչների կողմից, որոնք կոչվում էիԱ 

«Հարւց իշխանս" Խալիֆայության)). րստ հաթյան. Հայաստանի նման 

կաոավա]աւմ|ւ Հայոց իշխանի ցւխավորաթյամբ և նախարարական 

տների միջոցով. ակնհայտ շահեկան Լ]1 (բացառությամբ 

ապստամբական ժւսմանակահատվածներր). քանի որ Հայաստան)! 

հիմնական մասով ապահովում էր իր սահմւսններր (ղրանով իսկ 

Խւսփֆայաթյանր) իր միջոցներով: Խափֆայության կողմից հաւկակւսն 

հեծելազորին տարեկան 100 հազար արծաթի փոքրաթիվ փնե)ր ինքնին 

խոսում հր դրա ձեակւսն բնույթի մասին1՝: 

Կարելի հ ենթադրել, որ իրավիճակր ճիշտ գնահատվեց 

Խալիֆայության կողմից և քանի որ Հայաստանում առկա 

նախարարաիշ խանական կառավարման համակարգը բավականին 

կայացած հր. փորձ արվեց պահպանել status quo տեղավորելով այն 

իրենց համար հասկանալի համակարգի մեջ՜ ամանի տեսքով: Ավելին, 

հայոց իշխան Թեոդորոս Ռշսաւնին հրավիրվեց Դամասկոս ե նրա 

կառավարիչ Մուավիայից ստացավ «ոսկեղեն հագուստ» ե «ոսկեթել 

դրոշ»14, ինչր հիշեցնում հ անկախ միապետության բոլոր արտաքին 

ձևերը: 

Ղևոնդբ հիշատակում է մի դրվագ, որը Հայոց իշխանը և հայ 

նախարարները գիմմիներին ոչ բնորոշ արտոնյալ կարգավիճակում էին: 

Մասնավորապես, Ղևոնդի մոտ կարդում ենք, որ Արմինիայի արդեն 

հիշատակված կառավարիչ Մբվան իբն Մուհամմադը հայ 

նախարարների Հայոց իշխան Աշոտ Բագրատունա գխավորությամբ, 

արշավանք են կազմակերպում դեպի Հոնաց երկիր, ուր շատ 

հաջողություններ են ունենում և հարուստ ավարով վերադառնում են: 

Ավարը, ըստ ընդունված կարգի, բաժանելով իր զորքին, նախապես մեկ 

հինգերորդը ուղարկելով խալիֆին, Մրվան իբն Մանամմադը բաժին է 

հանում հայոց իշխանին և նախարարներին15: 

Զիմմիի կարգավիճակին առնչվող մյուս հարցը հարկային 

քաղաքականությանն է, որը խալիֆայությունը վարում էր հայերի և 

Արմինիա վախարքայության հանդեպ բնդհւսնրապես: 

Նյութի ուսումնասիրությունը ցույց է տափս, որ 7-բդ դարի երկլարդ 

կեսից մինչև 8-րդ դարի առաջին կես րնկած ժամանակահատվածում 

իաղիֆայաթւան հարկւսփն քաղաքականությտնր տարբերվում էր մ)ուս 
283 



տարածքներում եդած իրավիճակից: Վերևում արդեն խոսվեց 

գփւահւսրկի (ջիզիայի) իբրև ծխահարկի այլ րՍկախան մասին: 

Ստեվոսնոս Ասողիկր նշում է որ Ս՜ոսս վ իա յի օրոք (661-680թթ.) 

Հարսսւոանր տարեկան 500 ւրսհեկւսն Էր վճարում"՝: Այս թիվր 

իրականում ծիծաղեփ վտքր Է. ինչն վկայում Է դրա ձեական բնույթի 

մասին: Համեմատության համար նշենք, որ ավե]]] ուշ շրջանում 

Արմինիա ոստիկանությանը Հայաստանր Վրաց ե Ադվսւնից երկրների 

հետ տարեկան վճարում Էր տասներեք միփոն դիրհեմ: Հարկի մեջ 

մտնամ Էին նաե գորգեր, ցարդեր, համեմանքներ, ձկնեդեդ ե էսրն17: Այս 

ւովյսղներր ինքնին խոսում են. որ վադ շրջանում Հայասատանից 

գանծվոդ հարկի ձևական բնույթը վկայում Է Հայաստանի 

ինքնուրույնության մասին: 

Ամփոփելով կարելի Է նշել որ 

• Դաշնագրեբր հայերի և արաբների միջև կնքվում Էին երկու կողմերի 

նախաձեռնությամբ: 

• Պայմանագրերով նախատեսված հարկերր ձևական բնույթ Էին 

կրում և Ջիգիան հիմնականում շնչից գանձվելու փոխարեն 

գանձվում Էր ծխից: 

• Ըստ իսլամական իրավունքի՛ հայերը գիմմինեը Էին: Այդուհանդերձ, 

իշխանական տոհմերը իրավունք ունեին պահպանել իրենց 

այրուձինեբը: Ավելին, նրանք մասնակցում Էին խափֆայության 

ռազմական գործողություններին և մասնաբաժին Էին ստանում 

ավարից: Խափֆայության համարկաըգում «Հայոց իշխանի» 

ինստիտուտի պահպանումը բացառիկ Է խափֆայության 

պատմության մեջ: 

Հետազոտությունը հնարավորություն Է տափս եզրակացնել, որ 

հայերը եղել են ումմայի լիիրավ անդամներ, ինչն ապահովվել Է 

տայւբեր պայմանագրերով (հիմնականում աման և սուլհ) նրանց 

հովանավորյսդ (գիմմիի) կարգավիճակը, չնայած որ նրանց 

գործունեությունը դե ֆակտո հակասում Էր իսլամում զիմմիների համար 

ամրագրված ավանդական պատկերացումներին: 
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Н А У К K O C H A R Y A N 
(YSU) 

T H E S T A T l S O F A R M E N I A N S IN T H E C O N T E X T O F A R A B A R M E N I A N 
R E L A T I O N S IN T H E S E V E N T H AND E I G H T H C E N T U R I E S 

This study is devoted to exploration of first Arab-Armenian contacts and the 

newly-fledging system of relationships brought about as a result of these contacts in 

the early Middle Ages. i.e. in the period between the second half of VII and first half 

of VIII century. 
Islam came into being and took its shape in VII century; as a result of activities 

of Prophet Mohammed and his followers (Caliphs), the religion was spread and 
adopted among numerous peoples and tribes extending over huge territories. In the 
period mentioned above, the Armenian highland was one part of the vast Arab 
Caliphate, while some of the Armenian Principalities periodically were either 
successful in gaining independence from the Caliphate or brought back into its 
confines. 

One of the most important novelties of the time was the introduction by Islam 
and its Prophet Mohammed of a new mechanism of organization of society called 
Ummah, which was an unprecedented phenomenon for Arabia. In other words, the 
existing model of tribal and kinship organization was contradicted by a new system 
constructed around the axes of monotheism (Tauhid) according to which the world, 
instead of former "Banu of these" and "Banu of those" division, now consists of Dar 
Al-lslam and Dar AI-Harb, Muslims and non-Muslims. 

From this point of view, the Arab (Muslim)-Armenian relations personify an 
interesting experience since the unique societal structure of Armenia (the country was 
ruled by Principalities and the cavalry of a significant number possessed by them; 
there were also peasants, namely, rank-and-file people) found its reflection in these 
relations as well. 

Islam worked out a system of agreements and contracts (Ahd, Sulh. Akd, Aman) 
which once being signed between Muslims and non-Muslims would give the latter the 
opportunity to act in the status of the protected (Ahl al-Dhimma) as one part of the 
Ummah, in the meantime benefiting from and obeying the obligations and 
responsibilities specified by the status. 

Armenians and Arabs (Muslims) signed such contracts still during their first 
contacts. Different sources, mainly Armenian though, mention that the Armenian 
Patriarch of Jerusalem received the first contract of this kind personally from Prophet 
Mohammed (this information has not been corroborated by other reliable sources yet). 
However. Armenian and Arabic written sources contain other references to such 
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contracts: more specifically, after having invaded Armenia in 654. Habib Ibn 

Maslama signed contracts with land owners including the population of the town of 

Dvin (Dabil): another example is Catholicos Sahak's letter to the Viceroy of Arminia 

Muhammad Ibn Mrvan (693-709). 

The study of the contracts shows'that the agreement between Armenians and 

Arabs could be reached at the initiative of both sides. These contracts with the main 

part of their content, which was stipulating the freedom of Christians to practice their 

religion as well as immunity of their property, wealth, and lives, are identical with the 

contracts signed in other parts of the Caliphate. Differences refer to the issues of 

definition of the size of the land tax (Kharaj) and poll tax (Djizya). According to 

Armenian chronicler Ghevond. before the period of the Abbasids rule in Armenia. 

Djizya was levied as a household instead of a poll tax which is a unique phenomenon. 

Another important circumstance was that on the one hand Armenians were in the 

status of Dhimmis, on the other hand, however, the Armenian principality families 

were benefiting from the right of keeping their cavalries. Moreover, they were 

participating in the military operations of the Caliphate and had their share of booty as 

was the case with Ashot Bagratuni mentioned by chronicler Ghevond. 

This situation can be described as a local reflection of the "elite (Khassa) and 

rank-and-file people ( A m a ) " relations existing within the broader societal system of 

the Caliphate; this is to say, the Armenian principality families could be perceived as 

Khassa, while the system o f obligations and responsibilities applicable to Dhimmis 

was mandatory for the Ama, namely, peasants, merchants and others. Therefore, an 

inference could be made that during the Arab rule the Armenian population succeeded 

as much as possible in adjusting itself to the new realities it had to face. 
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ԱԼԼԱՀՎԵՐԴՅԱՆ ՍԻԼՎԱ 
(ԵՊՀ) 

ՆԱՐԵԿԱՑՈՒ ԵՎ ՌՈՒՍԻԻ ՊՈԵՏԻԿԱՅՈՒՄՍՈՒՐԲ Գ Ր Ք Ե Ր Ի 
ԱՐՏԱՑՈԼՄԱՆ Խ Ն Դ Ր Ի ՇՈՒՐՋ («ՄԱՏՅԱՆ», «ՄԱՍՆԱՎԻ1») 

Գաղտնիք չէ. ււր դարեր Ի ՎեՐւ 4յւսրեկացա «Մատյանը» հայ 
ժողովրդի կողմից դիտվե] ե պաշտվել է որպես Սուրբ Գիրք: Ավելին, 
ժւպովյպի համար այնքան սիրելի ա հրաշքներ գործող «Նարեկր» 
երբեմն նույնիսկ Աստվածաշնչին է վախարինել: Գաղտնիք չէ նաե այն, 
որ Նարեկացու «Մատյանը» կրել է «աղոթքների գիրք», «աղոթքների 
մատյան» անվանումները, և նրանում աստվածաշնչյան թեմաներ, 
մոտիվներ ա ոճական ձևեր հայտնաբերելը ամենևին էլ ջանքեր չի 
պահանջում: Անդրադառնալով Ռումիի «Մասնավիին»՝ պետք է նշել որ 
այն «բոլոր ժամանակների խոշորագույն հոգևոր ստեղծագործությունն 
է»2: Իր իսկ՜ հեղինակի բնորոշմամբ այն «Աստվածային Մաս նավի 
գիրքն»3 է: 

4ւ1ա1 ülu (ji լ յձս J k Ja.1 J JJC. ûuıl ւ ՜ ո - . յ J I S j Լ, ^ j i . 

Մեր Մասնավին միաստվածության շտեմարան է, 
Բացի Աստծուց ինչ-որ տեսնես այնտեղ, դա անիրական է: 

Այս կապակցությամբ, ամենից ուշագրավ գնահատականը տալիս է 
15-րդ գարի բանաստեղծ Աբդ-օլ-Ռահման Ջամին. 

5լՏjkl լյԿյ Ս՛ J" l î J jlу ւՏ յձ" 
Մոլավիի6 հոգևոր Մասնավին, 
Հենց Դուրանն է պարսից լեզվով: 

Երկու պոեմներն էլ հագեցած են սուրբգրային աղբյուրների 
թեմաներով և պատկերներով, սակայն նրանցից յուրաքանչյուրը դա 
կատարել է յուրովի ու ինքնատիպ: «Մասնավիում» տեղ են գտել 
Ղուրանի ե իսլամական սրբերի ու իմամների խոսքերը, հադիսներն ու 
մանրապատումները, ինչպես նաև Մարգարեների ու երկնային սրբերի 
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խոսքերն ու նրանց մասին հայտնի ավանդապատումները. որոնց 
Ռամին նոր շան; ու ոգի հ հաղորդել Միևնույն ժամանակ «Մասնւսվի»-ի 
սովորական ընթերցողն աոաջին հայացքից կարող Ւ. ենթադրեի որ նման 
մի ստեղծագործութիւն, որր ծայրից ծայր լի 1. ցանագան 
պատմվածքներով ա առակներով, չի կարող հոգևոր ու աստվածային 
|ինե| Սակայն ՛Սորանին ա «Մասնակիին» ծանոթ ընթերցողն, 
անշուշտ, կռահում Ւ. երկու գրքերի միջև եղած աղերսները, որոնք 
«Մասնավիում» հաճախ հանդես են եկե] ոչ թե ուղղակի մեջբերված, այլ 
վերապատմված առակների ու պատմվածքների տեսքով: 

Ինչ վերաբերում է Նարեկացու «Մատյանին», ապա պետք Է նշել, որ 
ի տարբերության Ռումիի «Մւսսնավիի». այստեղ առավե) ակնհայտ են 
սուրբգրային թեմաներն ա անժխտելի են սաղմոսների հետ ունեցած 
աղերսները: Ինչպես ժ . -P-ւսլանթարյանն Է նշում. «Թե՛ սաղմոսների, թե՛ 
Մատյանի հիմքում ընկած Է խոստովանության ա աղոթքի 
ճանապարհով Աստծո ողորմածությանն արժանանալու գաղափարը: 
Մեղքի խոստովանություն, գղջում ու ապաշխարանք, իրենց երկուսի 
համար Էլ, գա հիմնական խնդիր Է: Անշուշտ, սաղմոսները տարաբնույթ 
են՝ գոհաբանական, փառաբանական, բայց և՝ ապաշխարանքի, 
զղջումի: Մատյանը հիմնականում առնչվում Է վերջին բնույթի 
սաղմոսների հետ»7 : Երկու հեղինակներն Էլ ձգտում են 
կատարելագործման և «համաշնչապես» Աստծուն միանալու 
երջանկությանը, որը նրանց պոեզիայում ստանում Է գեղարվեստական 
լուծում: Այս առանձնահատկությունն Է, որ բազում հավատացյալների 
դարեր շարունակ ստիպել Է աստվածային զորություն տեսել նշված 
երկու գործերում: 

Անդրադառնալով քննարկվող պոեմների ոճական ու 
բանաստեղծական առանձնահատկություններին, ընդհանրացնեըւվ 
«Մասնավիում» և «Մատյանում» առկա ղուրանյան և աստվածաշնչյան 
արձագանքները՝ մենք պայմանականորեն ընդհանրությունները 
դասակարգել ենք երկու խմբերի՝ 

1. Սուրբգրային խոսքի ուղղակի մեջբերում: 
Նշված պոեմները հագեցած են սուրբգրային ուղղակի 

հիշատակումներով: Հայտնի Է. որ հայ միջնադարյան մատենագիրները 
հիմնականում իւասավւել են Ղուրանին աոնչվող թեմաները քննարկեփս 
ուղղակի մեջբերում կատարել որպեսզի այն «չամրագրվի» ժալովլոփ 
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գիտակցության մեջ. Իսկ այս դեպքում ամեն մեկը ե՛ Նարեկացին ե' 
Ռամին, իրենց կրոնների ջատագովն են և շռայւորեն տարածում են 
իրենց Սուրբ գրքի գադափարներր: Բազմաթիվ իահափիյիսոփայական, 
աստվածաբանական ե նույնիսկ հոգեբանական մտքեր արտահայտելիս 
նրանց օգնեյ են Սուրբ գրքերի խորիմաստ աֆորիցմներր. ուտնք 
մեջբերված են ւսռանց սեվսսկան միջամտության: 

Օրինակ' Նարեկացու «Մատյանում» կարդամ ենք հետեյա|բ. 
Քանզի զիա՞րդ արդեւք զշաք երջանկ]ւն 
Ինծ դատապւսրտեյոյս նմանեցուցից ւսսե| բնդ նմին. 
Թէ' Ոչ մերձեցաւ աո իս թխրեալն սրտի/: 

Դժվար չէ նկատեք վերջին տալում նշված «Ոչ մերձեցաւ առ իս 
թխրեսդն սրտիւ» աբտահայտաթյունր ադդակխւրեն մեջ է բերվել 
Դավթի սաղմոսների գրքից, որտեղ նշված է. «Ծոտ սիրտ ունեցողն ինձ 
չմոտեցավ, անզգամն ինձնից խոտորվեց, բայց ես հոգ չարեցի»9: 

Սի այլ տեգ Նարեկացին գրում է. 

Յորժամ սիրայն աստուծոյ ի բոլոր սրտէ 
Զյանցմունս նախնեացն իւր վարկանիցի, 
Թէ' Մեդաք մեք րնդ հարս մեր, անաւրինեցանք եւ յանցեաք,-
Եւ որ ի վախճանն յանգի սադմոս՝ 
Իրաւամբք առ իս, քան աո Իսրայէլ' : 

Այս օբիանկը նույնպես Դավթի «Սաղմոսների» հետևյալ մտքի 
արձագանքն է՝ «Մենք մեր հայրերի հետ մեղանչեցինք, անօրենություն և 
հանցանք գործեցինք»11: 

Ռամի՝ 

ս յ « տ Ն f i 3 ! Ч j b ( J j j j J l A » — ւժ j ՝ 
12 

»'lHjV.lm Uj j ; J ул j j ÛuUİu. յ յ լ ճ JA <ճճ1 J » I j y լ)յԱ 
13 

Ձևը անձևությունից դուրս եկավ, 
Բացահայտվեց այն, որ «դեպի Նա ենք վերադառնալու»14 

Ուրեմն քեզ ամեն վայրկյան մահն ու վերածնունդն են սպասում, 
Մարգարեն ասեյ է. «կյանքը մի ժամ է»: 
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Այս չորս սաղերից յուրաքանչյուրը պարունակում է դուրանյան որևէ 

արտահայտության: Աոաջինը՝ «անձև աշխարհ» պատկերը, հուշում է 

աշխարհի արարման ընթացքը: Ըստ Աստվածաշնչի և ըստ Ղուրանի՝ 

«Աստված աշխարհր ստեղծեց ոչնչից». գաղափար, որը մերձեցնում է 

Աստվածաշունչը և Ղուրանը: Երկրպւդ մեսրան (տայը) " J j ^ ' j 4 " 

«դեպի Աստված վերադառնալու» գաղափարն է. որը բառացիորեն մեջ է 

բերվել Ղուրանի Ալ-Բադարա սուրայի 156-րդ այաթից: Սա և նրան 

հաջորդող մտքերր արտահայտում են մարդու «վերածննդի» գաղափարը: 

«Վերածնության» սուրբգրային միտքը բազմիցս կրկնվում է Ռումիի 

պոեզիայում: Իսկ քսասաաղի վերջին՝ ավարտական խոսքը ողջ 

բանաստեղծության թանձրույթն է՝ «կյանքը մի ժամ է», հիշատակում է 

Մարգարեի հայտնի հադիսի ընդամենը մի մասը, որի ամբողջական 

տեքստը հետևյալն է. "«eU» Կ^՝", «Հովտային այս կյանքը մի ժամ 

է միայն, ուրեմն շտապի՛ր ապաշխարել»1 5 : Ռումին ցանկացել է Մարգարեի 

խոսքերով հորդորել նրանց, որ այս կարճատև կյանքում պետք է 

ապաշխարեն: Սա բազմաբովանդակ ու դիպուկ քառատող է, որտեղ սեղմ 

ձևով արտահայտվել են կրոնա-փիփսոփայական գաղափարներ: Այս 

ամենն անցնում է Ռումիի միստիկական էության միջով և մեզ է 

ներկայանում գեղարվեստական պատկերներով և այլաբանությամբ: 

Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ և՛ Նարեկացու, և՛ Ռումիի 

պոեզիայում սուրբգրային նյութը նրանց գրչի ներքո հանգավորվել և 

միահյուսվել է ողջ ստեղծագործության ոճական ու բանաստեղծական 

կառույցին: 

2. Սուրբգրային խոսքի պատկերային համակարգի ազդեցությունը 

Նարեկացու ստեղծագործության ոգին Աստվածաշունչն է՝ 

բիբփական շունչը: « Ի խորոց սրտի խոսք ընդ Աստծոյ» 

արտահայտությամբ սկսվում է պոեմի ամեն մի գլուխը և անմիջապես 

աչքի է զարնում սաղմոսների ոճը՝ այն ոգեշունչ ու ջերմեռանդ խոսքերը, 

որոնք պետք է հասնեն Աստծուն, արձագանք գտնեն երկնային 

ոլորտներում: Նարեկացու ողջ գիտակցությունը ձևավորված է Սուրբ 

Գրքի հիման վրա, որը և ստեղծում է նրա պատկերային համակարգը: 

Հոգևոր գրականության պատմության մեջ այն կատարելատիպ է և 

դարեր շարունակ չափանիշ է եղել «հետնարեկյան սերունդների» 

համար: 

Օրինակ՜ Քանզի եւ ի դէմս Հոգայն Սբբոյ այս են աղաչանք, 



Նախընծայ սկզբան պատարագին. 
Յորամ գաոնգ երկնաւոր ցենանի. գայս աղատեցի"1: 

Արւտեգ նշված «Յորում գառնդ երկնաւոր ցենանի. գայս սւդւտթեցի» 
արտահայտությունը Նոր կտակարանի «Հովհաննեսի Հայտնության» 
49-50-րդ տայերի արձագանքն է. որտեւյ ւսսփււմ հ. «Ձեր հւսյրերր 
անապատում մանանան կերան, սակայն մեռան: Այս Լ երկնքից իջած 
հացը. որպեսզի. ով որ սրանից ուտի չմեռնի»1 ՚ 

Սի այլ օրինակ «Իսկ զի՞նչ պարտ իցէ ըստ այւքունական 
հրւսմանխյ կենաց կանոնիւյ ասե| Ադոնայի տէր, եւ զհրամայեւս| 
պատուէրդ ոչ առնեյ: Որ ինձէն իսկ զիս զոսկեղէն տախտակս խաւսան. 
նաիրեւպ քամդ պատգամի, զգրեսղս մատամբգ աստուծոյ, եդծի, որ եւ 
խորտակեյն է իրաւացի, եւ ես տխրատեսակ մրով զերկրորդն 
նմանութիւն աոեալհայթայթեմ»"1: 

Այստեղ քոդարկված է կտակաբանւսյին թեման: 17րյտրւյ տայում՛ 
«ասեմ «Ագոնայի Տեր, բայց չկատարեմ պատվիրանբ քո» 
արտահայտությունր Նոր Կտակարանի 'նււկաս ավետարանչի խոսքերն 
են. «Ինչո՞ւ ինձ «Տե՛ր, Տե՛ր» եք կոչում, իսկ ինչ ասում եմ' չեք անում»19: 

Իսկ բանաստեղծության վերջին տողերում նշված «Քո մատով 
գրված ա սուրբ պատգամիդ նվիրված ոսկյա տախտակս խոսուն» 
այւտահայտությունը արտացոլում է Հին Կտակարանը, որտեւյ ասվում է. 
«Եյւբ Աստված Աինա յերան վրա ավարտեց իր խոսքը, Մովսեսին տվեց 
վկայության եյւկու տախտակնեյւր Աստծու մատով գյւված քարե 
տախտակները»2": Հետաքյւքիր է, որ Մուհամմադ Մարգարեն «կրկնեյ» է 
այդ թեման' ներկայացնելով Թուր յեռան վրա Մովսեսի և Աստծու 
հանդիպումը: 

Նշենք այն, որ Աստվածաշունչն ու սաղմոսները, 'էուրանն m 
հադիսները ունեն իրենց հատուկ մեկնությունները՛ (հուն, exegesis), 
սակայն այդ ամենն այսօր դուրս է մեր առջև դրված խնդրի 
սահմաններից: 

Ռումիի մանյւապասաւմները միայն առաջին հայացքից են 

աշխարհիկ: Իյւականում «Մասնավին» մի մոնումենտսղ այլաբանություն է, 

որը Ռամիի միստիկական գաղափարների արտահայտությունն է: ԵՎ' 

Նւսյւեկացին, ե՛ Ռումին ձգտում են Աստծուն: Հաճախ, եյւբ հեղինակն իր 

խոսքր Աստծուն է ուղղում. Նրա հետ երկխոսության մեջ հ մտնում, սակայն 
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աներկբայորեն մսում հ հոգևոր սահմանների մեջ: Շատ հաճախ է| 
րնւ]հանրացնե|ով ղարանյան որևՒ մի միտք, նայս պատկերավորությամբ, 
սակայն սեվւական խոսքով այն փոխանցում Y րնթերցուփն: 

^flc. Հ յձ-j jİ ' j՛սա՛ V ^ է^- ւՅ^ ՚ յ ^ 

Հողածին մարգն Աստծուց սովորեց գիտությունը. 
1)րր յոթևրորգ երկնքում 1յ լույս տվեց: 

Այս սափրր մեզ հիշեցնում են ՛Սորանի Ա|-Ալաղ սուրահում ասված 
հետևյսղ տոգերր. «Ընթերցի՛ր, քանցի քո արարիչը, ոգորմած է: Նա. ով 
փետրագբչով ուսուցանեց: Սվ սովորեցրեց մարդուն այն. ինչ չգիտեր»22: 
Ինչպես նկւսսաւմ ենք. հեւփնակը վերցրել է 'եււրանում արծարծված այն 
միտքը, համաձայն որի Աստված ի սկգբանե մարգուն հորդորել է սովորել ու 
գիտեփքներ ձեռք բերել: Իսկ բանաստեղծության հաջորդ ստդում նշված 
«յոթերորդ երկնքի» պատկերացա մբ իսլամական դիցաբանության 
արտահայտությունն է: Համաձայն Ղուրանի «Աստված երկրի վրա 
գոյություն ունեցող ամեն բան բարիքներից ստեղծեց ձեզ համար, 
այնուհետև երկնքին անդրադարձավ և այն որպես յոթ երկինքներ 
կարգավորեց, և Նա ամենայն ինչից տեղյակ է»23: Դարձյալ ղուրանյան 
խոսքերն ու գաղափարներր Ռումմի գրչի ու նրա բանաստեղծական ձիրքի 
միջոցով ձևավախվելա պոետիկական տեսք են ստացել: Այսպիսով, սուրբ 
գրքերի մոտիվները կազմում են Նարեկացու և Ռումիի գաղափարական 
հիմքը ե ձևավորվում են նրանց ստեղծագործության պոետիկական: 

SILVA ALLAHVERD1AN 
(YSU) 

ON THE PROBLEM OF REFLECTIONS OF HOLY SCRIPTURES IN THE 
POETRY 

OF MOLANA'S ("MASNAVI MANAVI") AND OF GRIGOR OF NAREK 
( "BOOK OF LAMENTATIONS") 

Observing on the two poets works. "Masnavai Manavi" of Molana and "Book of 

lamentations" of Naregatsi. we went into their deep thoughts and ideologies, and found 

manv interesting and hidden points in their conclusions and the world of their greatest 

thoughts. Both of them tried to reach ihe same aim in the different ways. Their both 
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poetry is deeply mystical and based on Bible and Quran and is penetrated with images, 

themes and realities of sacred history, distinguished with intimate, personal character. 

The goal of both is the same, although the religions are different. The similarities of the 

points of their views are clear, but .among the similarities they have also differences. 

Here by we try to concentrate on one of the most important and the most interesting 

similarities that is the influence of Holly Books, Quran and Bible on their famous works 

"Masnavni" and "Book of Lamentations". We have mentioned this influences in two 

ways: 1- direct use of the words of Bible and Quran, and 2- hidden use. in the shape of 

metaphors. We explain each part by using famous examples of two works. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. ժանրային ձև, որը հանգավորվում է aa, bb, cc,...: «Մասնավի Մւսնավի» 
առեղծվածների գաղտնազերծում: 

2. Ա-ումիի թուրքերեն անվանումն է, որը նշանակում է Տեր: 
3. Զաոինքուբ ԷԼ, Սերենեյ, Թեհրան, 1383, Էջ 12: 
4. Ջալսղ էղղին Մուհամադ Բալիփ Ռումի, Մւսսնավիե Մանւսվի, Թեհրան, 1990, 

երրորդ գիրք. Էջ 19: 
5. Ռումի, նշվ. աշխ., աոաջին գիրք, 778: 
6. Աբդ-օլ-Ռսւհման Ջամի, Շարհե ահվալ վա ասրար, Թեհրան, 1320, Էջ 87: 
7. Քալանթսւրյան &., Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» պոեմի և 

սաղմոսների առնչությունները», Ս. Էջմիածին, 1997, Էջ 26: 
8. Գրիգոր Նարեկացի, Մատյան ողբերգության, Աշխատասիրությամբ՝ Պ. 

Խաչատրյանի և Ա. Ղագինյանի, Եր., 1983, Բան ԿԱ-ա: 
9. Աստուածաշունչ, Մատեան հին եւ նոր կտակարանների, արեւելահաերէն նոր 

թաբգմանութխն, Ս. էջմիածին, 1994, Սղ. 100.4: 
10. Նարեկացի, նույն տեղամ: 
11. Աստուածաշունչ, Սղ, 105.6: 
12. Ղուրան, Էդվարդ Հախվերդյանի թարգմանությամբ, Եր., 2006, 20, 156: 
13. Ռումի, նշվ. աշխ., աոաջին գիրք, 1140-1142: 
14. Ղուրան, նայն տեղամ: 

15. Ֆորուզան Ֆար, Բաղի օլԶաման, Ահադիսե Մասնավի, Թեհրան, 1344, էջ 31: 
16. Նարեկացի, Մատյան ողբերգության. Բան ԼԳ-ե: 
17. Աստուածաշունչ, Նոր Կտակարան, Հհ 6.49-50: 
18. Նարեկացի, Մատյան ողբերգության. Բան ԼԴ-Ժ: 
19. Աստուածաշունչ, Նոր կտակարան, Ղկ 6.46: 
20. Աստուածաշունչ, Հին կտակարան, Եյք 31-18: 
21. Ռումի, Մասնավիե Մւսնավի, աոաջին գիրք, 1021: 
22. Ղուրան, 96,4, 5: 
23. Ղուրան, 1,29: 
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ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ Հ Ր Ա 5 Ր 
( Ե Գ Հ ) 

ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ, ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ Ե Վ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 
Շ Ե Ր Տ Ե Ր Ը ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

Արաբական առաջին քերականական աշխատության՝al-Kitüb-ի 
(VII դար) շրջանակներում հեղինակի կողմից իրականացված 
խցվաբանական նկարագրությունների ե վերլուծությունների հիմքը 
գործոնների տեսությունն է, որի կիրառումն al-KîtSb-m^ համակարգված 
բնույթ չէր կրում: Մի քանի դար անց՜ XI դ., գործոնների տեսությունն 
աոավե) համակարգված ձևով մշակվեց սղ-Ջուրջանիի կողմից, որն իր 
ամբողջական տեսքով ներկայացված է Al-'awSmilal-mi'a й-n-nabw 
աշխատության մեջ: Այստեղ հեղինակը ներկայացնում է 
քերականական գործոնների իր կախից առաջարկվող դասակարգումը, 
որպես an-nabN-ի ռւսումնասիյաւթյան հիմնական սկզբունք: Այսպիսով, 
գործոնների տեսությանը արաբերեն նախադասությունը կազմող 
բառային միավորների թեքական գործածությունների մեկնաբանության 
հիմնական աղբյուրն է. որի գործառությանը արաբական 
լեզվաբանական ավանդույթում պայմանավորված է հունական 
տրամաբանական համակարգերի և քերականական դպրոցների թողած 
զգալի ազդեցությամբ: Արդյունքում գործոնների տեսության վրա 
հիմնված արաբական քերականական an-nafrw բաժինը լեզվում առկա 
քերականական դրույթները վերլուծում է փիլիսոփայական 
դետերմինիզմի հիմքը կազմող պատճառականության դիրքերից' ամեն 
մի կոնկրետ քերականական դրույթ մեկնաբանելով համաձայն՝ 
յուրաքանչյուր երևույթ հետևանք է կոնկրետ պատճառի սկզբունքի: 
Յուրաքանչյուր գործոն և ներգործված անդամ արաբ քերականները 
ներկայացնում են երկու զույգ տերմիններով՛ al-'Smü [ներգործող 
միավոր] - al-ma'mül [ներգործված միավոր] և а1-'Ша [պատճառ] -al-
malûl[հետևանք]՝ գնահատելով առաջին զույգն իբրև քերականական 
կատեգորիա, իսկ երկրորդր' փիլիսոփայական կամ տրամաբանական. 
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՝՝AJ- 'âmilта 'а 1-та 'amOlka-1- 'illa al- 'aqliyya та 'a J-ma 'alüJ ՝ [ներգործող ե 
ներգործվող միավորները՜ միմյանց հետ գտնվում են այնպիսի 
հարաբերությունների մեք>. որոնք առկա են տրամաբանական 
պատճառի m հետևանքի միջև]: Վեւանշյւսլով է պայմանավորված 
գործոնների տեսության ասումնասւրաթյւսն հանդեպ մշտապես 
գոյություն ունեցաւ հետաքրքրությունն ա անհրաժեշտությանը. 

Այն հանգամանքր. որ արաբական |եցվաբանական ավանւբոյթն իր 
ա սու մ ն ա սիրտ թյու ն ն երու մ լայնորեն կիրառում է վւի|իսոփայական 
գործոնը ամենևին էւ չի նշանակում, որ նշյւպ ավանդույթի 
շրջանակներում այն միակն է: Դեռ ավելին, ժամանակագրական 
առումով առաջինն է համարվում այսպես կոչված 'âmil lugawi 
[լեզվական գործոն}. Ձայնավոր հնչյուններր նշանակող նշանների՛ al-
harklit. տառերի՛ al-hurüf, բառերի՛ al-hüimnr միջև եղած 
վւոխհարաբերություններով պայմանավորված լեգվական տարբեր 
մակարդակների պատկանող միավորների կրած վավաիտւթյունները 
արաբական լեզվաբանական ավանդույթում հայտնի է 'amil lugawi 
լեզվական գործոն եզրով: Սույն տեսությունը ժամանակագրական 
առումով լինելով աոաջինը՝ սկզբնապես կիրառվել է Խալիլի Kitab aJ-
'ayn աշխատության մեջ, որը շուտով իր տեղը զիջեց հելլենիստական 
ժառանգությունից վտխառված փիփսռփայական գործոնին. Սյն 
առավել կենսական է հնչյունաբանական ուսումնասիրությունների 
շրջանակներում: Իսկ շարահյուսական ուսումնասիրություններում 
արաբական լեզվաբանական ավանդույթն այն իբրև ուսումնասիրության 
հիմնական մեթոդական տեսական հիմք չի ընդունում: 

Արաբական լեզվաբանական ավանդույթում առավել քիչ 
գործածություն, սակայն ոչ պակաս հետաքրքրական է աստվածային 
գործոնը՝ 'ՏռւՈ tauqTff կամ 'Simi şâhirT. 

Աստվածային գործոնների տեսության հիմնադիրն է համարվում 
Իբն Մադա ալ-Կուրտուբին, ում "Ar-rad 'ala an-nuhhât" [Պատասխան 
քերականներին] աշխատաթյունը մի ծավալուն ւիորձ է հիմնավորելու 
այն հիպոթեզը, որ իրական կյանքից բացի լեզվում ևս, յուրաքանչյուր 
գործոն ունի աստվածային ծագում և բացատրելի է միայն Աստծո 
գոյությամբ և արարչագործությամբ. "Fa-'idS. kSnati-1-luğa ատ 'ind al-lah 
fa-hiya min xaJqihi, wa huwa. q&dir 'alâ 'an yağ'alahâ mundu-l-bidâya 
kSmila, minbayt binâ'ihâ, wa 'i'rSbihi... fa-kull mâlahâ min xaşS'iş 
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wa 'ahwSj İnnamâ huwa min ili-l-lahi wa masttihi [եթե /եգան՛ Աստծոս] 
Լ. ասրս այն Նրա արարումներից է. ե հա ի գպաւ է այն ի սկգբանե 
ամբողջական ար ար և/ հաշվի աոնե/ով //եգվական միավորների/ 
բերման համակարգը նրա բո/որ առանձնահատկություններն ա 
քերականական վերջավորությունները պայմանավորված են 1/րա 
կամքով ե ներագղ եցաթյամբ\: 

Իբն Կարտաբին միևնույն ևրևայթր բացատրում է հետկսդ կերպ. 
՝՝ЫтЯф ruhu al-fa'U? Kaçla liafaqat bilıi al- Arab wa-qadtahaladalika bi-l-
isdqrS mm kalanı a! - niutautltn 4 [Ինչու՛ t գործողության կատաթւղի 
շարահյուսական ղիրքն իրացվում гаГ [բառափոխական] ձևով: Այդպես 
են խոսե/ Արաբներ/1 [բեդվիննեբր]. ինչը հաստատվում է վստահե/Jı 
խոսքի ասամնասիրաթ/ամբ]: Անւլրւսդաոնալով նույն խնդրին. Իբն 
Ջիննին նշում Է. -U-'amal nıiıı an-ııaşb wa-r-raf wa-l-ğ8rr ua-l-ğazm 
innamS li-l-mutakallinı ııafsihi \\a-lâ say ğayruhu՝5 [An-naşb, ar-raf և al-
ğarr բաոավւոխական ձևերի գործոնը խոսա]ն ինքն է և ոչ[ւնչ բացի 
իրենիցի ժամանակակից տարբեր արաբ քերականներ վարձում են 
հիմնավորել, որ սխալ Է Իբն Ջիննիի կախից գործոնի նմա՛նատիպ 
մեկնաբանությունը նույնացնել աստվածային գործոնի հետ՝ 
ապացուցելով, որ խոսքը փիլիսոփայական գործոնի մասին Է: Մեր 
համոգմամբ. այն ևս աստվածային գործոնի մասնակի հաստատում է. 
քանի որ համաձայն գործոնների այս տեսության, խոսոգի գործոն 
լինելու փաստն արդեն իսկ պայմանավորված Է Աստծո գոյությամբ և 
կամքով, իսկ ամեն ինչի սկիգրն ա պատճառն Աստված Է: Լեզվի 
քերականական ուսումնասիրման այս մեթոդն արարներն անվանել են 
al-manhağ at-tauqîû կամ Էլ al-manhağ aç-çShiıT. 

Կարծում ենք, որ աստվածային գործոնների տեսությունը կարոդ Է 
բավական արդյունավեաորեն օգտագործվել լեզվաբանական 
ուսումնասիրություններում, քանի որ վերջինս ներկայացնում Է լեզվի 
քերականական վերւածության ոչ միայն աստվածային տեսանկյունը, 
այլ նաև հոգեբանականը, որը (եգվաբաննեըի կողմից մինչ օրս 
ւսնտեսված է որպես այդպիսին: Դիցուք՝ ամեն մի վափոխության 
նախապատճառ ընդունելով "Աստծո ներազդեցության և կամքի" 
սկզբունքր. այս տեսության համատեքստում իրենց ակտուալությունը 
կորցնում են այնպիսի հիմնարար հասկացություններ, ինչպիսիք են 'amil 
[falsnff\, laqdTi և ta'wil [մեկնաբանում] հասկացություններլւ. որոնց 
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ներմուծամր ու ւաւ մնւսսիրու թյա ն ււււտտ պայմանավորված I. 
անմիջականորեն վփփսովււսյական պսաւճաո-գււրծոնի առկայությամբ 
Արդյունքում. եթե liujctTr հասկւսցաթւանբ ւիիփսոփայակաե գործոնի 
տեսության դիրքերից մեկնաբանվում I. իբրե տխած կաոավարււսփ 
մտքւսփն վերականգնում շնորհիվ կսւռաւ|աւտո միավորի կառավարման 
և իմաստային առաՍձնսւհւստկութւաՍների. ւսպա աստվածային 
գործոնի տեսության համատեքստում taydır հասկացությունը 
կոմւզևնսւսցվում 1. հետևյսդ դրաւթով. "|bqıııü մտքերի թարգմանիչն հ. և 
նախադասության մասերի (հատվածների) շւպւադւսսաթ|ան|ւ 
համապատասխանում Է համապատասխան մտքի պատկերին, ե եյւբ 
նաիսսգասաթյան մեջ սւրխւմ I դրա մասերից ոբեէ մեկր. ապա իմաստր 
վերականգնվում t ոչ թե բստ ենթադրության՛ taqdîr-\ı. այլ 
մտապատկերում պահպանված իր զույգի՛՝": 

Դնահատերւվ taqdTr-\\ վերաբերյսգ ներկայացրած մոտեցա մնեբր. 
կարծում ենք լեցվաբանորեն առւսվե| րնւրոնելի կարոդ է համարվե] վերը 
ներկայացված մոտեցամներից երկրորդը, քանի որ միշտ չէ, որ 
հնարավոր է վերականգնե) խոսքից ւպս կամ այն պատճառով սգված 
միավորը՛ հիմք րնդունեւով կառավարողի դրսևորած քերականական 
առանձնահատկաթյուններր, մինչդեռ համատեքստի առկայության 
դեպքում այն առավեւ ւլ)ուրին Ւ և հավանական ճշմարիտ: 

Ամփոփելով՝ կցանկանայինք նշեի որ չնայած այն հանգամանքին, որ 
քերականական կառավարման վերոնշյւպ տեսություններն արաբական 
լեզվաբանական ավանդույթում ներկայացված են բացարձակապես 
առանձնաբար, նույնիսկ հակադրաբար, դրանք միմյանց հետ կապված 
են մի շատ օրգանական կապով, և այդ կապբ փիլիսոփայական 
պատճառականությանն է' հակադրվերւվ միմյանց պատճառի՛ իրենց 
սեփական րնկալմամբ: Արդյունքում ստացվում է, որ ինչպես 
աստվածային, այնպես էւ /եզրական գործոնները փիլիսոփայական 
գործոնի մասնակի դրսևորումներ են, քանի որ թե աստվածային, թե 
փզվական. և թե ւիիփսոփայական գործոնների քերականական 
տեսություններում իբրև հիմնային կատեգորիա հանդես է գաւիս 
պատճառը, որր մի դեպքում ներկայացված է աստվածայինով, մյուս 
դեպքում փզվական ձևերով, իսկ հաջորդում՛ նույն փիլիսոփայական 
պատճառի տեսքով: Պատճառի նշյսղ իրացումներով էլ 
պայմանավորված են այս երեք տեսությունների տարբերություններ]!: 
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Փ ա ս տ ո ր ե ն ստաւյփյւմ է., ո ր Ա ; յ ա | երեք տեսությունները հ ա մ ա լ ր ա ս եԱ 

մեկ ւսսբաւօական գւտՇոսների ք ե ր ա կ ա ն ա կ ա ն տեսաթւան|ւ . սրում 

])ևաա(|ուոփ)]| ենրւււտևւյաթւուննեյփ ն ե ր կ ա յ ա ց ն ո ւ մ ես |ևցւ|)ւ 

л и ш и Н ' л ш ф р ш р р и й 1 ) ւսսւսպատասխասաբւսր տ ր ա մ ա բ ա ն ա կ ա ն . 

| և ց փ ս բ ա ն ա կ ա ն և 1 ա ց և բ ա ն ա կ ա ն ?ԵյւսւԵյւ|ւ ե կ ո չ վ ա ծ ես յրւսգներււ 

Ս)]մ|անց: 

H R A V R A G H A B A B Y A N 

( Y G U ) 

T H E L O G I C A L , L I N G U A L A N D P S Y C H O L O G I C A L L A Y E R S IN T H E 

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

Arabic grammatical tradition uses several theories to explain the grammatical 

features of the Arabic language. The theory o f philosophical factors is the most used 

one by Arab grammarians. But there two more theories, that of lingual factors and 

deific factors. The theory of lingual factors uses the relationships between phonemes 

and grammatical patterns to explain the grammatical changes in Arabic. The theory of 

deific factors is very interesting. It explains all the grammatical features by the reason 

of God ' s existence and his will. Actually all these theories present different layers of 

linguistic researches such as logical, lingual and psychological which are based 

mainly on the theory of grammatical government and differ from each other basically 

in choosing the reason of the grammatical influences, therefore forming a big mega-

theory of grammatical government. 
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Խ Ա Չ Ա Տ Ր Յ Ա Ն ԷՄՄԱ 
(ՌՀ(Ս)Հ) 

Га-ԵՔՎՈՂ / ա հ ՚ Ր Ա Բ ԼԵսՎԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

Ի ՚բաբ-ն իրացվում է ուղղական հայցական. սեոակաԱ հոլովներով 
դրվող անվանւսձևերի և ուղղական. հայցական, ջսպմ Խռովներով դրվող 
բայաձևերի միջոցով: Հիշյա) լեզվական միավորները թեքվուլ ՛մու՛րար 
են ե լատ նախադասության մեջ բառի դիրքի լինում են մարֆու', 
մանսուբ. մւսջրուր ե մաջզում': Մու՛րար միավորներն ուղղական Խռովով 
դրվող անվանաձևերն են. ներկա ժամանակի չհայցականացվւսծ և 
չջազմւսվորված բայերը. հայցական հոլովով դրվող անվանաձևերը. 
ներկա ժամանակի հայցականացվաօ բայաձևերը, սեռական Խղախվ 
դրվող անվանաձևերը և ներկա ժամանակի՜ ջսպմ հոլովով դրվող 
բայերը2: 

Արաբերենի յեղվաբանական ավանդույթում ի ՚րաբ-ի իրացումն 
ապահովող լեզվական միավորների հիմնական մասը թեքվում է 
ցացխԸեբխ մնացած մասը հաբֆ-երի միջոցով՛: Ցուցիչներէ միջոցով 
թեքվող մու՛րար միավորները եզակի թվով անվանաձևերն են. ներքին 
կազմավորման հոգնակի անվանաձևերը. արտաքին կազմավորման 
իգական հոգնակի անունները, ներկա ժամանակի կցումից զերծ 
վերջավորությամբ բայաձևերը: Վերոնշյալ մու՛րար միավորների 
հիմնական մասի ուղղականի ցուցիչը դամմա-ն է (կարճ ա ձայնավորի 
համարժեքր) «հայցականինը' ֆաթհա-ն (կարճ ա ձայնավորի 
համարժեքը), սեռականինը քասրա-ն (կարճ ի ձայնավորի համարժեքը), 
ջազմ-ինը' սուքուն-ր (ձայնավորեցման դադարեցում): Ասվածից 
բացառվում են հետևյալ լեզվական միավորները. 

1. ձևաբանորեն արգելավւակված եզակի (օրինակ' 'ajmalu) և ներքին 
կազմավորման հոգնակի անունները (օրինակ՛ madaarisu). որոնք 
անորոշ վիճակում ուղղական հոլովում վերջավորվում են գամմա 
ցուցիչով, դրանք անորոշ վիճակում սեռականի են վերածվում քասրա-ին 
փոխարինող ֆաբհա-ով. իսկ որոշյալում սեռականի են վերածվում 
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քւսսրա-ով ստանաւով եռսւհո|ովաթյու ն (ինչ վերաբերում է հատուկ 
անուններին ապա դրանք սովորաբար որոշիչ հու}' չեն ստանամ 
պահպանե|))վ Երկհո|ովությանր''): 

2 ներկա (ժամանակի ձայնավորով վերջավորվող բայաձևերը 
դրանց ջազմ-ր իրացվում 1: սղմամբ/հազֆ-ով սուքուն-ի փոխարեն 
(օրինակ lam ansa) 

3 արտաքին կազմավորման իգական հոգնակի անուններր 
(օրինակ mudarrisaatun). որոնք հայցականի են վերածվում ֆաթհւս-ին 
փոխարինող քասրա-ով: 

Արտաքին կազմավորման իգական հոգնակի անունների ի ՚րաբ-ով է 
իրացվում հետեյւպ յոթ տեսակի անվանաձևերի ի ՚րաբ-ը. 

1. իգական անձնանունների հոգնակին (օրինակ՝ Zaynabaatun) 
2. նկարագրական կառույցում նկարագրվողի դիրքում հանդես եկող 
անշունչ հոգնակի անվան որոշիչը /սիֆա-ն (օրինակ՜ qutubun 
jadiidaatun) 
3. անշունչ փաղաքշական անունների հոգնակին (օրինակ՝ 
durayhimaatun) 
4. 'ibnun անվան իգական սեռի ձևի ('ibnatun) հոգնակյւն (banaatun) 

«öııu անվան իգական սեռի ձևի (öaatun) հոգնակին (öavvaatun) և 'uwuluu 
հոգնակի անվան իգական սեռի ձևը ('wulaatun)» 

5. թա' մարբուտա֊ով վերջավորվող պտշ անունների հոգնակյւն 
(օրինակ՛ tilmiiöaatun) 
6. իգականի ալիֆ մակսուրա-ով կամ մամդուդա-ով վերջավորվող 
անունների հոգնակյւն (օրինակ՝ hublaatun) 
7. հնգատառ անունների հոգնակին (օրինակ՝ 'istablaatun. իսկ որոշ 
անունների հոգնակին tı նշված կերպով կազմվում է միայն 
բարեհնչության նկատառումներով, օրինակ 'ummahaatun): 
Վերոհիշյալ հոգնակիի ի ՚րւսբ-ի նմանությամբ է իրացվում նաև 

ուղղական հոլովում մեկ քասրա-ով վերջավորվող որոշ անձնանունների 
ի ՚րաբ-ը": 

Ցուցիչների փոխարեն հարֆ-եթւվ թեքվող մու՛րար միավորներ են 
երկակի թվով անվանաձևերը9 և դրանց նմանվող անունները, արտաքին 
կազմավորման արական հոգնակի և դրանց նմանվալ անվանաձևերը, 
Հինգ անուններր. Հինգ բայաձևերր: 
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երկակի թվով ասաUlibp]ı ուղղականը կազմվում Է ալիֆ-ււվ (ևլւկւսր 
ա ձայնավորի համարժեքր). հայցականր Ь սեոսւկանր ֆւսթհա-ով 
նախորդված սաքուն ցուցիչ կրող ւա-ով ( յ կիււաձա|նի համսւրժեքր) 
(օրինակ baylaani-bavtayni): Երկակիին նմանվող անուններն ես 

1. qilaa. qiltaa1"«'itnaani. 'itnataani. liııtaani» 
2 ինչպես lı այսպես կոչված. երկակի թվով անձնանունները 

(օրինակ Zaydaani): 
Արտաքին կազմության արական հոգնակի անունների" ուղղականը 

կազմվում I. դամմա-ին փոխարինող ուաու հարֆով (երկար ռւ 
ձայնավորի համարժեքր). հայցականր ե սեռւսկաՍ|ւ' |ա-ով (երկար ի 
ձայնավորի համարժեքր). որր Փոխարինում \ ե' քասրա-ին. ե' ֆսւթհա-
ին (օրինակ I'aadiluuııa-faadiliina): ՎերոՍշյւպ անվանաձևերում ֆաթհա 
ցուցիչ կրող նուն-ր (tf ձայնորդի համարժեքր). որր հաջորդում 1. ուաու-ին 
կամ յա-ին. վւաստորեն փոխարինում Լ եզակի անվան մեջ աոկւս 
թանուին-ին12. Արտաքին կազմության արական հոգնակի կարոդ են 
լինե) միայն. 

1. արական անձնանունները, որոնց եզակին եռահոլով Է և զերծ Է 
իգականի թա-ից (ք րադաձայնի համարժեքը) (օրինակ Haamidun-
Haamiduuna) 

2. արական շնչավոր ածականները, որոնց եզակին սովորաբար 
զերծ Է լիսամ իգականի թա-ից և ընւյհանուր Է թե արական, թե իգական 
սեռերի համար, կամ այն ածականները, որոնք դրված են գերադրական 
աստիճանով՛'(օրինակ' qaatibun-qaalibuuna, aqbaru-aqbaruuna): 

Արականի կանոնավոր հոգնւսկիի ի ՚րաբ-ով է իրացվում դրանց 
նմւսնվոդ հետևյալ 4 տեսակի անունների ի ՚րաբ-ր. 

1. հավաքական անունների հետևյւս| 1տգնակիները 'uwuluu 
«eaalamuuna» 20-90 թվականները 

2. ներքին կազմավորման հետևյալ հոգնակիները banuuna, harruuna 

«araduuna». «sinııuna» 

3. որոշ անունների հոգնակիները, որոնք ո՛չ արական շնչավոր 
անուն են. ո՛չ ած՜ական, օրինակ «vvaabilun» 

4. եզակի բվամ արտաքին կազմավորման հոգնւսկիի նմանությամբ 
կազմված որոշ անուններ, օրինակ silliyyuuna: 

Հինգ անունների"1 ոսրւականր կազմվում Է դամմա-ին ւիոխարինոււ 
ուաու հարֆ-ով. հայցականր ֆաթհա-ին փոխարինող ւպիֆ-ով. 
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սեռական]) քասրա-ին փոխարինող յա-ով: Սրանց ի ՚րաբ-ր իրացվում է 
հեաև|ա| 4 պայմանների դեպքում. 

1 պետք I գրվեն եզակի թվով (օրինակ 'abun). երկակիի վերածվեյու 
ղեսյքամ կթեքվեն երկակիի ի ՚րաբ-ով (օրինակ 'abawaani). արտաքին 
կազմաթրսն հոգնակի սւնուննե]ւի նմանությամբ կացմվե|ու դեպքում 
(օրինակ abuuna) կթեքվեն վերջիններիս ի ՚րաբ-ով. ]ւսկ նեյւքին 
կազմավորման 1ացնակ]ւ անունների նմանությամբ հոգնակիացվե|ու 
ւ]ես|քամ (օրինակ 'ixwatun) կթեքվեն ի ՚րաբ-ի երեք հիմնական 
ցուցիչների միջոցով. 

2 չպետք է |ինեն փւստսքշական անուններ (օրինակ 'ubayyun). այս 
դեպքում ես կթեքվեն անունների իարաբ-ի երեք հիմնական ցուցիչների 
միջոցով 

3. պետք I լինեն մոպաֆ (օրինակ' 'abuu Muhammadin). եթե 
դադարեն գտնվեյ գենետիվ կառույցի աոաջին դիրքում (օրինակ' 'ibnu.I. 
axi), ապա նրանց ի ՚րաբ-ր կիրացվի երեք հիմնական ցուցիչների 

միջոցով. 
4. պետք է դրանց' որպես գենետիվ կառույցի առաջին դիրքում 

գտնվող անդամի /մուդաֆ-ի բաղադրիչը/ մոպաֆ իլեյհի-ն չլինի խոսողի 
յա (ի) կցական դերանունը (օրինակ hamii). այլապես ի ՚րաբ-ը կ]տացվ]ւ 
խոսողի յա-ին նախորդող ենթադրյսղ ցուցիչների միջոցով: 

Հւսվելենք. որ Հինգ անուններից երեքի' 'abun, 'axun, hamun, ի ՚րաբ-ը 

երեք տեսակի է. 

1. ուաու, ալիֆ, յա հարֆ-երով իրացվող ի ՚ րաբ . 
2. միայն ալիֆ-ով իրացվող ի՛րար /ուղղական, հայցական, 

սեռական Խղովներամ/. 
3. անունների ի ՚րաբ-ի երեք հիմնական ցուցիչների միջոցով 

իրացվող ի՛րար: 
Եթե fuu 1 5 անունր վերափոխվում է famun-ի, ապա նրա ի ՚րարը 

նույնպես իրացվում է երեք հիմնական ցուցիչների միջոցով, իսկ Տսս 
անվան ի՚րւսբ-ր չի իրացվում Հինգ անունների ի ՚րաբ-ով, եթե այն չի 
նշանակում տեր կամ ունեցող /saahibun/. իսկ եթե այն հաջորդող 
բաղադրիչի հետ կազմում է բաղադրյալ հատակ անուն, ապա մաբնի 
/չթեքվող է (օրինակ öuu kaam): 

Հինգ բայաձևերից յուրաքանչյուրը16 ներկա ժամանակի այն բայն է. 
որին կցվւսծ է երկակիի այիֆ-ր. հոգնւսկիի ուաու-ն կամ խոսակցի յւս-ն 
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(օրինակ՛ tadrusiina, tadrusaani, yadrusaani, tadrusuuna, yadrusuuna): 
Վերոհիշյաւ բայաձևերի ուղղականը կազմվում է դամմա-ին 
փոխարինող կայուն նուն-ով. հայցականը և ջազմ-ը՝ նուն-ի սզմամբ: 

Այսպես. դասական արաբերենի լեզվաբանական ավանդույթում 
ի ՚րաբ-ի իրացումն ապահովող մա ՚րաբ |եզվական միավորները 8 
տեսակ]) են և թեքվում են ցուցիչների (4 տեսակի մու՛րար միավորներ) և 
հարֆ-երի (ևս 4 տեսակ) միջոցով: 

EMMA KHACHATRYAN 
(RA(S)U) 

KINDS OF INFLECTING / MU'RAB LANGUAGE UNITS 

"I'rab" forms from names in nominative, genitive and accusative cases and from 
verbs in nominative, genitive and "jasm" cases. 

The above mentioned units are called "mu'rabs". They are those kinds of 
deflecting language units whose letter sound signs change depfending on the p!ace of 
the word in the sentence. 

In the linguistic tradition of classic arabic language "mu'rabs" are declined in 
two ways: 

I .by signs /4 kinds/, 
2. by "harfs " /4 kinds/. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Խաչատրյան է., Ի ՚րւսբի շրջանակները դասական արաբերենի լեզվաբանական 
ավանդույթում. Մերձավոր Արևելք. հոդվածների ժողովածու. IV, Եր., 2007, էջ 132-
134: 

2. Խաչատրյան է., Ի ՚րաբի տեսակները և ցուցիչները. Մերձավոր Արևելք, 
հոդվածների ժողովածու. V, Եր.. 2008. էջ !86-191: 

3. Հարֆ արաբերենում նշանակում է մասնիկ, բաղադրիչ: Արաբերենում բաոի 
կառուցվածքային բաղադրիչները ոչ թե աոանձին հնչույթներն են. այլ բաղաձայն ու 
ձայնավոր հնչույթների նվազագույն գործառական զուգակցությունները՝ հարֆ-երը: 
Գաբաչյան Հ. Մ.. Կարաբեկյան Ա. P.. Գրական արաբերենի գործառական 
քերականություն. Եր.. 2003. էջ 8: 

4. Նասրա Մաիդ. Թայսիր ալ-ի ՚րաբ. Հալեպ. 19AS. էջ 55-59 (արաբերեն): 

5 . Մուհամմադ Ալ-Անտաքի. Ալ-մինհաջ ֆի ալ-կաոափդ ուա ալ-ի՚րւսբ. Բեյրութ. 1975. 

էջ 184-185 (արաբերեն): 
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h Г,ատ հատուկ անուններ. իրենց խորքում ունենալով որոշյալություն. հանդես են 
գալիս թանուին-ով. երբեմն էլ հատուկ անունների մի խումբ պահպանում Ւ 
ршЬпфЬ-р որոշյւպ վիճակի արտահայտման ժամանակ: Սանրամասն տե՛ս 
Դրանղե I' Մ Արաբական բանասիրություն. Սոսկվւս. 199(1. (ռուսերեն): 

7 Արտաքին կազմավորման իգական հոգնակին կազմվում է բառավերջում ափ.՝]) և рш 
հար.'|ւ-երի ավե|ացմամբ 1;թե հիշյալ անվանաձևերամ рш-ն արմատական տաո է 
(օրինակ banaalun) ապա հայցականր կազմվում է ֆաթհա-ով (այս դեպքում 
հոգնակին համարվում i ներքին կազմավորման հոզնակի): Տե՛ս Ս՜ուհւսմմաղ Նուր 
Ալ-Դին Ալ-Տաուսսշի. Քիթւսր ան-նահու ուա աս-սարֆ ուա սսլ-իմյա. Դամասկոս. 
2001 էջ 46 (արաբերեն): 

X Օրինակ Baraqaati. կախված այն բանից, pb ուդդական հոլովում հանդես է զալիս 
մեկ քասրա-ով. թանոփն դամմա-ով. րե մեկ դամմա-ով. ունենում է երեք տեսակի 
ի՛րար ա. ուղղական. հայցական, սեոական հոլովներում քասրա-ն անփոփոխ է. բ. 
ուդդական. հայցական, սեռական հոլովները կազմվում են եռահոլով անունների 
ի՚րւսբ-ի երեք հիմնական ցուցիչների միջոցով, գ. ուդդական. հայցական, սեոական 
հոլովները կազմվում են ձևաբանորեն արգելափակված անունների ի ՚րաբ-ով: Տե՛ս 
Ալ-Սայյիդ Ահմադ Ալ-Հաշիմի. Ալ-կաուաիդ ալ- ասասիյյա լիԱոպաթի ւսլ-արաբիյա. 
(ibjpnıp. հիջրայի 1354. էջ 54 (արաբերեն): 

9 . Երկակիի ուղղականը կազմվում է բառավերջում ափֆ-ի և նուն-ի ավելացմամբ. 
հայցականը և սեռականը՝ յա-ի և նուն-ի: Տե՛ս Հիսամ Ալ-Խատիբ. Ալ ֊լոպաթու ալ-
արաբիյա. 1-ին մաս. Հալեպ. 19X6. էջ 15 (արաբերեն): 

10 Kilaa և kiltaa անունները նմանվում են երկակիին միայն այն դեպքում, երբ 
ավելացվելով կցական դերանվանը՝ հանդես են գափս գենետիվ կառույցի 1-ին 
դիրքում՛ որպես մուդաֆ: Լ1լ-Սւսյյիդ Ահմադ Ալ- Հաշիմի. նշվ. աշխ., էջ 57: 

11 Սրանց ուղղականը կազմվում է բառավերջում ուաու-ի և նուն-ի ավելացմամբ. 
հայցականը՝ յա-ի և նուն-ի: Տե՛ս Հիսամ Ալ-հւատիբ. նշվ. աշխ., էջ 15-17: 

12. Ըստ Ալ-Սայյիդ Ահմադ Ալ Հսւշիմիի՝ նուն-ը. որը երկակի անուններում հաջորդում է 

սւլիֆ-ի(յ և յա-ին. փաստորեն փոխարինում է եզակի անվան մեջ առկա թանոլին-ին 

(անորոշության նշան), դրա լավագույն ապացույցը գենետիվ կառույցի /իդաֆայի 1-

ին դիրքում գտնվող մուդաֆ-ի թաԱուին-ի սղումն է: Համաձայնենք այդ պնդմանը, 

քանզի մուդաֆ-ը թեև 'al որոշիչ հոդ չի ունենում, բայց որոշյալություն է 

պարունակում: Դիցուք, երկակիի նուն-ը (ինչպես և արտաքին կազմավորման 

արական հոգնակիի նուն-ը) և եզակիի թանուին-ը ունեն նայն գործառույթը, սակայն 

չկա բավարար բացատրություն այն հանգամանքի առիթով, թե մոլդաֆ-ի դիրքում 

չգտնվող որոշյալ աոմւսն երկակի և արտաքին կազմավորման արական հոգնակի 

ւսնուններում ինչո՛ւ է նուն-ը պահպւսնվում և' սւլիֆ-ից. և' յա-ից հետո (այսինքն, 

օրինակ, որոշիչ-որոշյալ կապակցության կւսգմում. որպես մուդաֆ իլհյհի կամ 

ւսոանձին հանդես զւսլու պարագայում և ւսյլն): 

13. Հիշյալ պայմանից բացառվող անունների մասին տե՛ս Ալ-Սայյիդ Ահմադ Ալ-
Հւսշիմի. նշվ. աշխ., էջ 61: 
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14 Աւ-Սալւի)] Ահմադ Ա|-Հաշիմին ՀիԱց անունները ներկայացնում է որպես Վեց 
luünıüübp վեցերորդը hanun pıunü t. npp նշանակում t իր սրա ի ՚րաբն իրացվում t 
muini ալի.'|> |ա հւսրֆ-երի միջոցով. որոնք ավերսԱում են բաասվերջի նուե-ին Տե՛ս 
Աւ-Սսւյյիդ Ահմւսդ Այ-Հւսշիմի նշվ. ւսշիւ . էջ 63. 

! 5. Fuu և famun անուններր հոմանիշներ են. նշանակում են րերւսն: ենթադրվում Հ որ 
Гатип-р կւսցմվե] t fuu-ին միմ հւսրֆ (մ ձւսւնորդի համարմեբր) լսվելացնե|ու 
միջոցով. Աբդ Աւյահ Ա]-Թատաոփ. )1ւդ իրս աս-սիհա ւս|-]ուդւսոփյա Կահիրե 
2004. էջ 70 (արաբերեն). 

16. Աբու ^երր Արս Աբդ Ա|- Ա|իմ. Դարաս ֆի ալ-ի՚րւսբ. Կահիրե 2002. էջ 56 
(արաբերեն): 



ՀՍԱՅԱԿՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ 
(ԱԻ) 

ԽԵԹԱ-ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ՓՈԽԱՌՆՉՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Ի՚եթա-հաւկական վւոխառնչությունները կարելի բաժւսնե] երեք 
բնագավառի |եզվաբանության. կրոն և առասպեւաբանությաՍ. 
քաղաքական պատմություն. եթե րնդանամ ենք Հւսյասա ե հայ 
էթնոնիմի նայնացման հնարավորությունը: Այս հոդւ|ածում մենք 
ընդհանրական կերպով կներկայսւցնենք խեթա-լուվիական լեզուների 
հետ հաւերենի ւիոխառնյությու նների հւսրցր: 

Հայերենը հնդեվլտպական ibqin է. այսուհանդերձ. բնիկ 
հնդեվրււպսսկւսն շերւոը կազմում է նրա բառարմատների 10-15%: Ըստ Հր. 
Աճաոյանի «Հայոց ]եզվի արմատական բառարանի»' հայոց լեզվում առկա 
են 11 ООО արմատներ, որոնցից ւսվեփ քան 2200 բառեր չեն կիրառվում ե 
ամրագրված չեն: Նրանք հայտնաբերվե] են որոշ միջնադարյան ծ եռագիր -
բառարաննեււամ' (մասնավորապես Երեմիա Մեդրեցու մոտ), իսկ մնացած 
8800 արմատներից ավելի քան 4000-ն ունեն անհայտ ծագում, որոնցից 
շուրջ 940-ր հնդեվրոպական են՛: Ինչպես տեսնում ենք, հայերենի 
չստուգաբանված, անհայտ ծագման բառերը հասնում են շուրջ 3000-ի: Այս 
ւսնհաւտ բառաշերտում առանձնանամ են հայերենի բան 
օրինաչափությունից շեդվոդ հնդեվրոպական զուգահեռներ, որոնք կսդտդ 
են արդյունք լինել հնդեփտպական մի անծանոթ լեզվի կամ հայերենին 
մերձավոր հայտնի հնդեվրոպական ւեզվի կամ էլ հայերենի հնագայն 
բարբառների օրինաչավտւթյունների արտացււրււմներ2: Կարծում ենք, որ 
վերոնշյւսլ բառապաշարի հենց այս շերտում պետք է փնտրել խեթա-
լավիակւսն լեզանեյւից հայերենին անցած ւիոխառությաններր: 

Հարկ t նշեի որ Խեթական տերությունը, որն րնդգրկում էր Փոքր 
Ասիան. Սիրիայի մի մասր ե Հյուսիսային Մ1ւջագետքր. ոչ էթնիկ, ոչ 
լեզվական առումով, ոչ է| իր առասպեւաբանական ավանդույթներով 
միատարր չէր: Այս առումով ևս հայ- խեթական լեզվական 
փոխառնչուրյանների հարցը որաշակիոըեն բարդանում է: 
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Խեթական հնատււյն տեքսսղւ համարվում I. Աննիաաս արքայի 
արձանագրությունը Այն թվագրվում է -Р-.ш XVIII ղաըով. սակայն. 
պսւհպանվե| I Նոր թագավորության շրջանից մեց հասած պատճեն]] 
տեսքով: Խեթական տեքստեր]) հիմնական մասր պահպանվել t Նոր 
թագավորության շրջանից' -Яш XIV-XI1J ւպ. Նշենք. որ 1 ար խեթական 
ժամանակաշրջանի տեքստերում պահպանւ]ե| են նաև հնագու|ն 
տեքււտե])ի կրկնօրինակներ: Խեթերենր սեպագիր շրջանից ւ]կար]ւսօ 
միակ հնդեվրոպական յեգուն չէր: Նրան գագահեռ. Փոքր Ասիափ 
տարածքից խեթական հնագուլն մայրաքաղաք Խաթթասասի 
(Անկարայից 150 կմ հեռավորությամբ ժամանակակից 1*ողազքյոյ) 
արխիվից հայտնաբերվեցին խեթերենին մոտ և ագգակից ւուվրերեն ու 
պւպայերեն |եգուներր. որոնք վերաբերում են Նոր թագավորության 
շրջանին (Ք.ա. XJV-XIIJ դդ.)1: 

Խեթա-հսսյ կական հնարավոր մշակութային վտխառնչությունների 
հարցր 1]եռևս անցյալ դարի 20-ականներից գրավե| և գրավում է հայ և 
օտարացգի ուսումնասիրողների ուշադրությանր: Այդ ասպարեգում 
առաջիններից էր Ն. Մարտիլտսյանը, ով անդրադարձել է այս լեզուների 
հնարավոր կապերին, նաև առաջինն է, որ խեթական տեքստերն 
ուսումնասիրելիս հւսնդիպե] է Հսւ]ասսս տեղանվանր և փաստագրել 
«հայ» էթնոնիմի հետ նրա կապր4: Անգնահատելի է այս բնագավառում 
Գ. Ղավւանցյւսնի վաստակը: Այս հարցով գբսյպվել են նաև Հր. 
Աճառյւսնր. Ի. Դլակոնովր. Տ. Շու|տհւսյսը. Ջ. Բոնֆանտեն. Գ. Զոլտան. 
Ա. ԿամմենԽււբերր. Դ. Ջահուկյանը, Վ. Իվանովր. Ն . Մկրտչյւսնր, Ջ. 
Դրեպինը, Ա. յնւսյանր, Ա. Պետրոսյանր: Մենք ևս փորձել ենք 
բացահայտել որոշ զուգահեռներ: 

Այս հարցը շատ խնդրահարույց է և կապված է գիտության մեջ 
այսօր տարակարծաթյանների տեղիք տվող մի շարք այլ հարցերի հետ. 
հնղեվլապական նախահայրենիքի տեղադրության վայրը, խեթերի Փոքր 
Ասիա ներթափանցման ժամանակաշրջանի որոշումը (եթե նրանք իրոք 
այլ վայրից են տեղափոխվեւ այստեդ), հայ ժոդովլպի կազմավորման 
ժամանակաշրջանի ա բնօրրան]) խնդիրներր, հայ ինքնանվան և 
Հայասա ս|ետության հետ այս էթնոնիմի նույնացման խնդիրը և արն: 
Մի շարք զատ |եզվաբանական խնդիրներ էլ են առաջ գսղիս այս երկու 
ւևզուների համադրումից, որոնց, սակայն, մենք չենք անդրադառնա այս 
հոդվածում: Նշենք միայն. որ հւսյերենր հնդեվրոպական 
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Ж f 
к 

|եզվւսրնտանիքամ առանձին ճյուղ i կազմում և նկատված Ւ. lijııu 
մերձավորությանը իրանական |եզու ներին ե հունարենիս՝: Իսկ խեթսւ-
լաւ|])ակւսն |եցանե]ւ|) ı)n||ıb]ibUJı. |իկիե]ւեն]ւ և կւսրիերենի հետ կազմում 
են անաստյիական ճյուղը. որոնք ւսկնհաւտորեն ազգակից են մյուս 
հնդեվրոպական |եզա ներին. բսւ|ց նաե բափսկանին տարբերվում են 
նրանցից Պարզ է. որ հայերենն ու խեթերենր մւաւ են կազմում սեկ 
|եզվայւնտանիքի. սակայն հեռու են կանգնած միմւանւյից 
Այսուհանդերձ. փաստն ւսյն Է. որ հայերենի բառապաշարում առկա են 
շար? մի քանի տասն|ւսկ խեթական փոխառություններ. պտնք ստիպում 
են մտածեի թե երբ և որտեղ կարող հին դրանք տեւլի ունենա]: 

ե՜թե ի մի բերվեն հայ-խեթական վտխառնչաթյունների հետ 
կապված տարբեր տեսւսկետներր. ապա դրանք րնդհանուր առմամբ 
կարե|ի I. բաժանեյ երկու խմբի. 1. Հայ ե խեթ ժողովուրդների 
վտխհարաբերությաններր կարող Էին ձևավորվել խեթական պետության 
գոյության ընթացքում (XVII1-XIII դդ): 2. Հայ-խեթական 
վւոխառնչություններր ձևավոբվեյ են ավեփ ուշ շրջանում, միջնորդված 
կերպով. Խեթական տերության կործանումից հետո' խեթա-]ուվ]ւական 
ժողովուրդների միջոցով (XII-VIII դդ): Այս վերջին տեսակետին Է 
հակված, օրինակ, Ի. Դյակոնովր, որբ հայերենի վրա խեթա֊ւոււլիական 
յեզուների ազղեցության հիմնական աղրյուրր համարում Է հիերոգլիֆիկ 
րււվիերենրհ: Հիերոգլիֆիկ ւուվիերենր Փոքր Ասիայում և Սիրիայամ 
հայտնաբերված |եզա Է. որ թվագրվում Է Ք.ա. I հազարամյակով և 
գոյատևել Է մինչև ֊Ք.ա. VII] դ.: Սակայն Գ. Ջահուկյանը գտնում Է, որ 
խեթա-լուվիական |եզուներից հայերենի կատարած փոխառությունները 
հիե]ագփֆ]ւկ ւավիերենի համապատասխան րառերի հետ հատուկ 
մերձավորություն չեն ցուցաբերում, րայց ակնհայտ Է, որ հայերը 
բավական երկար ժամանակ շփման մեջ պետք Է լինեին այդ լեզուները 
կրող ժողովույւդների հետՏ: 

Խեթա-հայկական փոխառնչռւթյունների հարցը կապված Է նաև 
Հւսյասա պետության" Էթնիկ պատկանելության, յեզվի և դիցարանի 
կառուցվածքի խնդւփ հետ: Հայտնի Է. որ մի շարք գիտնականներ (Ն. 
Սւսրտիրոսյան. Է. Ֆոոեր. Գ. Դւսփանցյան, Ս. Երեմյան. Գ. 
Ջահուկյան. Բ. Պիոտւտվսկի, Վ. Իվանով և այւոք) հայոց ազգածագման 
հայասական տեսակետի կողմնակիցներն են: Կան գիտնականներ, 
որոնք չեն ընդանամ այս տեսակետը, օրինակ' Ի Դյակոնովր. Ջ. 
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Գրեպինը: Սակաւն վերջինս. ի տարբերություն Ի Դյակոնովի. նշում է. 
որ հայերենում անատուիական Սազում ունեցաւ վախաոաթյուններն 
իրենց lıhuı. ճիշտ Է. խնդիրներ են առատացնում, սակայն, փաստն ui|Lı Լ 
որ զուգահեռների ա|Ա ստվար զանգվածը, որ առկա 1 հայերենի I, 
խեթերենի միջև, թե իմաստաբանական, թե հնչյունաբանական 
նմանությունների պատճառով անհնար I անտեսեի Ինչ վերաբերում \ 
հաւերենում առկա հիերոգլիֆիկ |ավիերենի շերտին, ապա նա ղւս 
համարում I. դժվար |ածեփ իւնդյւր. քանզի վերջիններս ւխւքրաթիվ են (9 
զուգահեռ) ա, չնայած ւպս բառերը մեզ են հասեյ |ուվիևրենից. 
այնուհանդերձ. մենք չենք կարւպ պնդեի որ դրանք խեթե]ւենամ առկա 
չեն եւ|ե|": 

Այստեղ պետք Է հավեւեի որ մեզ հասած րււվիերեն տեքստերն ու 
բառապաշւսրր առավել սակավ են. քան խեթականը, ե այս դեպքում 
առաջ է գափս համամասնության խնդիր: Փաստորեն, ինչպես նշվեց 
արդեն, հայերենը ե խեթերենը լեզվաբանական առումով մոտ (եզուներ 
չեն, սակայն հայերենում առկա են խեթերենից արված մի քանի 
տասնյակ փոխառություններ, մի շարք ուսումնասիրողների կոդմից 
դիտարկված են նաև առասպերյսբանական ուշագրավ 
րնղհանբություններ: Այս ամենը կարոդ ե վկայել հայերեն և խեթա-
լավիական լեզուները կրող ժողովուրդների միջև երկարատև շփումների 
և փոխառնությունների մասին, սակայն, քանի որ այս հարցր դեռևս 
բազում տարակարծությունների տեղիք Է տափս, մենք զերծ կմնանք 
վերջնական տեսակետ արտահայտելուց: Բայց կուզենայինք նշեի որ 
խեթա-յավյւական լեզուների ազդեցությունը հայերենի վրա կարող Է 
փնեյ ենթաշերտային, որի ժամանակաշրջանը առ այժմ կոնկրետացնել 
հնարավոր չէ: Բնականաբար. Խեթական տերության կործանումից 
հետո այդ ժողովրդի մի որոշակի զանգված ձուլվել I հայ ժողովրդի մեջ, 
սակայն չի կարելի բացառել նաև ավեփ վաղ շվաւմների 
հնարավորությունր: Ի դեպ, այս առումով ուշագրավ Է, որ Գ. 
Ջահուկյանը, օրինակ, հայերենից խեթերենին անցած 
փոխառությունների շարք Է ներկայացնում12, իսկ Ջ. 4-րեպինր 
համարում Է, որ «գինի» բառը հայերենից է անցեւ հունարենին և 
խեթերենին1': Սրանք տեսակետներ են, որոնք, սակայն, առավե] 
վւաստարկման կարիք անեն: 
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Խեթա-հայկական վախառություններր կա|ւե]ի Լ բաժանե] մի քասի 
իմաստափն խմբերի կենդանական և բուսական աշխարհ, 
արհեստափփօական և երաժշտական տերմիններ. բռնության 
արտահայտող բւս]ե|ւ. սպգակցային կապ ցույց տվող բառեր, 
խմիչքների ե ատեստներ]) անւ|անամներ ե արն. Սենք ոյաշ իմաստային 
խմբերից կներկայացնենք մի քասի օրինակներ րնւլհւսնար 
պատկերացաւ) տւպա համար. 

հաւ փետուր - խեր pattaj «թև» : հայ տառեղս (արագիլ) - խեթ tarla 

(թռչնի տեսակ)1՝: հայ. |ախար (մի տեսակ բույս) խեթ. GlSlahhur 

(տերևաշատ բույս)"'; հայ գառնա - հիեր, լոււյիերեն Suma (երաժշտական 

գործիք)'7; հայ. բրուտ ֊խեթ. purut (կաւ|), խեցեգործ, կավագործ, 
İK 

բրտեղեն. խեցեղեն : հայ. ջնար խեթ zinar (Իշտարին նվիրված 

երաժշտական փփծիք)'4: հայ. մառան խեթ. mamuwa (խմիչքի 

տեսակ)2"; հայ. հատ (կտրել, կտրատել կտորների)- խեթ. hattaj (հատել, 

կտրեի ծակել)31; հայ. վարպետ - հիեր, լուվիերեն warpi (հմտություն, 

գիտելիք)22; հայ. նետ — խեթ. nata (եղեգնավաղ, նետ, սլաք, ջուր խմելու 

ձողիկ)23: հայ. իշխան - խեթ. iihaî (ցսպել, սանձեի կապել, տեր)24: 

HASMIK HMAYAKYAN 
(IOS) 

HİTTJTE-ARMENİAN L1NGUITIC PARALLELS 

The issue of HiUite-Armenian linguistic parallels has been attracting the 
Armenian and foreign scholars since 1920s until now. The author of the article briefly 
presents various problems and approaches related to this issue. The borrowings from 
Hittite to Armenian count to several tens that can be divided into a number of 
meaning groups such as animals and plants, crafts and musical terms, terms 
expressing violence, drinks and dishes etc. 
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ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՄԱՐԻՆԵ 
(ԵՊՀ) 

ԹԱՔՈՒՑՎԱԾ ԱՆՈՒՆԸ (ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԴԵՐԱՆՈՒՆ 
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔԸ ) ՈՐՊԵՍ 'ЩМАЯ-Ь՝ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԹԱՔՈՒՑՄԱՆ 
ՄԱՍՆԱՎՈՐ Դ Ե Պ Ք 

ժամանակակից տարբեր ւեցուներամ դերանուն հասկացությունը 
նկարագրող եզրերը ձևավորվել են ւսռավեւապես անտիկ շրջանի 
հունարեն anl-onymia կամ |ատիներեն pronomen քերականական 
եզրերից. որոնք նկարագրում են «անուն խոսքի մասին պատկւսնոդ 
միավորներ փոխարինող բառերը»1: Որո; լեզուներում հանդիպում են 
դերանունների այւ աոանձնահատկություններր վերհանող եզրեր: 
Այսպես, հնդկական ւեզվաբանության մեջ դերանուն հասկացությանը 
սպասարկում է sarva-namân եզրր, որր թարգմանաբար նշանակում է 
«արտահայտության ցանկացած հասկացության համար»2: Թե 
առաջին, ե րե երկրորդ եզրային սահմանումները պետք է. համարել 
շատ հատկանշական, քանի որ դրանք երկուսն է] մատնանշում են 
դերանվանական միավորների հիմնական առանձնահատկությաններր: 
Լեզվաբանների մի մասր դերանունների գլխավոր 
առանձնահատկությունն են համարում այն հանգամանքը, որ այս 
լեզվական միավորները ոչ թե անվանում են բան հասկացություններդ 
այւ միայն մատնանշում դրանք, մինչդեռ մյուսները կարևորում են 
դերանունների՜ ինքնուրույն խոսքի մաս կազմոդ միավորներ 
Փոխարիներ» գործառույթը: 

Արաբական լեզվաբանական ավանդույթը (այսահետ՝ ԱԼԱ) 
դերանունները չի զատում անուն խոսքի մասը կազմող այլ 
միավորներից: Այն բառային միավորները, որոնք ընդհանուր 
լեզվաբանության մեջ առանձնանամ են որպես դերանուններ. ԱԼԱ-ի 
կողմից դիտարկվում են իբրև անվանական միավորների 
տարատեսակներ ե ղրսւնք առանձին ւրսսի մեջ միավորող 
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ընդհանրացնող ո|ւեՒ Եզյւ չի առաջարկվում: ԱԼԱ-ում շրջանառվող ism 
mudmar (թաքացված անուն) կաս damlr ՛թաքացված միտք) եգրերր 
նկարագրում են ա|ն բառային միափւրսեււլւ. որոնք րնդհանաը 
|ևգվւսբանաթյան Օևջ առանձնանամ են որպես անհատականացման 
միջոց ծառայող ղե|ւանվանակւսն միավոյւնեյփ առւսվե| համապարփակ 
ղաս անձնական ւ]ե|ւանաններ Վերջիններս հատակ անունների հետ 
մեկտեղ իրականացնում են անհատականացման գործաոռւյթր. սակայն 
ի տարբերության հատակ անունների, թաքացված անուններն 
անհատականացման համար համատեքստից քաղված հենքային 
ւրացուցիյ տեղեկությունների կարիք ունեն: 

Անձնական դերանունների տեսությունը ԱԼԱ-ում 'içbnSr-\ı՝ 
արտահայտման մակարդակի միավորների «թաքուցման» 
հւպեցակարգի մի մասն է ե հիմնվում է 'izhâr (հայտնաբերում, 
բացահայտում, ցուցադրում) ե 'içlmâr (քողարկում, մտապահում) 
հասկացա թյու նների հակադրման վյւա, որոնք պայմանավորված են 
առարկաների ե երևույթների մասին էքսպրեսիվ կամ սուպրեսիվ' 
միջոցներով տեղեկությունների հաղորդմամբ: Առաջին՛ էքսպրեսիվ 
('işhSr) միջոցի առանձնահատկությունն այն է, ււր որևէ տեսակի 
տեղեկություն հաղորդելու համար օգտագործվում են որոշակի 
լեգվական միավորներ՛ նախադասություններ ա շարույթներ, որոնք 
ձևավորվում են խոսքը կագմող արտահայտման մակարդակի 
նվագագռւյն միավորներից, ինչը հնարավորության է ընձեռում 
խոսողին՝ հայտնելու բովանդակության կամ իմաստի {та'па) 
մակարդակի միավորների որոշակի հաջորդականություն: Երկրորդ՝ 
սապրեսիվ (i'çbnSı) միջոցը նկարագրում է այն իրավիճակը, երբ 
բովանդակության կամ իմաստի մակարդակի որևէ միավոր 
արտահայտվում է իր համար չնախատեսված արտահայտման 
մակարդակի միավորով, որի արդյունքում նախադասության այս կամ 
այն կառուցվածքային բաղադրիչի առկայությունը պայմանավորում է 
մյուսների առկայությունը ևս: Մյուս կողմից տեղեկության օբյեկտները 
ևս միակագմ չեն. իմաստի մակարդակի մի շարք բաղադրիչներ 
նույնպես կարող են պայմանավորել մյուսների առկայությանր: Եվ, 
վերջապես, չի կարեփ անտեսե] համատեքստի վճռական դերը, որր 
կոնկրետացնում ե պարցաբւսնամ է իմաստի մակարդակի այն 
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մխաւ|ււ]ւԱւ>11|ւ. որոնք >են ներկայացվե| արտահայտման մակարդակի 
համապատասխան միավորներով: 11ц կէ>|ւս.յ ասած Ա1.Ա-ամ Ь'фпЯг և 
րնդհանուր |liqı|ıupıuünıpııuü կ/յպս/>ս հասկացություններ]) 
բովանդակային տեսանկյունից բավական մոտ ես միմյանց, որոնք 
ընդհանուր աոմսւմբ կւսրաւ են բնորո;ւ|եւ իբբե ասույթի բւա/սպբխի 
uj/nul. որր կարե/ի է հեշտությամբ վերակասազսևւ համատեքստից կաս 
իրավիճակից4'. քանի որ այս կամ այն բաասյին միավորի թաքուցումը 
/çtoâr-р թու]]ատրեւի I միայն այն դեպքում. երբ |սոդը կալաղ Լ 
վերականգնե] սղված միավորի իմաստր համատեքստիցս խոսքի շղթայի 
ււամապատասխան հեստվածում: Այն արաբ քերականների կախից 
ներկայացվում 1 իբրև բառային միավորների որոշակի համադրում, 
որոնք միմյանց հետ կապված են որպես կառավարման շղթայի 
կառավարող ե կառավարվող օղակներ: Կառավարող միավորի 
թաքուցման պարագայում նախադասության կառավարվող անդամի 
թեքական վերջավորության մեջ միշտ կարելի Է գտնել թաքուցված 
կառավարող միավորի ձևական հետքր: Մինչդեռ կառավարվող միավորի 
թաքուցումր որևէ կերպ չի անդրադառնում կառավարող անդամի 
ձևաբանական նկարագրի վրա, որր դարձնում է թաքուցումը լսողի 
համար աննկատ: Հենց այս պատճառով էյ անհրաժեշտ I դառնամ 
խոսքի շղթայում կառավարվող անդամի թաքուցումը մատնանշող 
հատուկ ձևական նշւսն-ի ('âlâma) կիրառումր, ինչպիսին Ւ. ism тифпаг 
թաքացված անունը, որը մեկնաբանվում է որպես տարբեր 
համատեքստերի թաքուցված անուններին համապատասխանող նշան*: 
Այն ինքնուրույնաբար՝ munfaşi/կաճ որևէ անվանական կամ բայական 
միավորին կից՝ muttasıl մատնանշում է խոսողի կողմից ձևաբանորեն 
չարտահայտված անվանական միավորների որոշակի քանակ' 
հադորդեւով քերականական դեմքի, թվի, սեռի նշանակությունները7, 
ինչպես նաև raf, naşb Լ ya / r բառափոխական ձևերից որևէ մեկը": 

«Թաքացված անունների» պարտադիր պայմաններից է իրենցով 
վախարինվող միավորների բառային նշանակության համատեքստային 
կամ իրւսվիճակային վերականգնումը քանի որ, ինչպես արդեն նշվեց, 
անձնական դերանունները կա լադ են հանդես գաւ որպես 
անհատականացման միջոց' հենվերւվ համատեքստի կամ 
հաղորդակցական իրավիճակի պարանակւսծ լրացուցիչ 
տեղեկատվության վրա: Անվանման մակարդակում իրավիճակր կւսբող 1. 
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պարցաբանե| առաջին <aJ-mutaJaülim //шиш/1 կամ երկյտյպ (aJ-muxâtab 
խոսակիցկամ Սա. ում դիմում է /խոսողը/) դեմքերի դերասաններին: 1;րբ 
խոսաւն անվանում ) ինքն իրեն «ես». «ես»-ի կողմից հաղորդվող 
տեղեկաթյանր հասկանաւի Ւ. դաոնում բորտին, մինչդեռ խոսողի կոնկրետ 
անւիսն հիշատակումր կարող է անհասկանափ հաղորդամ |ինե| (սողի 
համար". Անկախ այն հանգամանքից, թե ինչին կամ ում է աղղւ|աօ «ես»-ի 
կողմից հաղորդվող տեղեկաթյանր, «ես»-ր միշտ կարող է ւսնւիսնե| այդ 
իրական կամ մտացածին խոսակցին «դա», չկարևորելու] խոսողի ծանոթ 
ւինեյու հանգամանքր խււսակցին: Նախնադարյան մարդբ աշխարհի 
մասին ]]]) պրիմիտիվ պատկերացումներում առաջին հերթին հակադրում 
հր «ևս»-ր <41,՝ ես»-ին. որն է] փաստում է անձնական դերանունների ի 
հայտ գսղն աոաջին դեմքի երկրորդին հստակ հակադրման հետևանքով, 
քանի ւդւ երրորդ դեմքի ոլորտր կարող են ապա]տվել նաև ցուցական 
դերանաններր1": 

«1;ս»-ր և «Դա»-ն անկախ սուբստիտատներ են. որոնք կարիք 
չանեն վտխարինվոդ միավորի հիշատակմանը կանխավ, իրենք իրենց 
մասին խոսեփս միշտ ասում են «ես» ' դրանով իսկ սահմանելով 
խոսակցության երկու իրավահավասար հակադիր մասնակից անձանց: 
Մինչդեռ երրորդ դեմքր ներկայացնողը ( a l - ğ â ' i b բացակայող դեմք) 
ինքնին չի անվանում ոչինչ և ոչ ոքի և որոշակիանում է միայն 
իրավիճակի կամ համատեքստի միջոցով: երրորդ դեմքի դերանունը 
կսդաղ I. իրականացնե| կոնկրետ անհատականացման գործառույթ 
խոսակիցների «գիտելիքների ընդհանուր ֆոնդի» կամ էյ 
անհատականացնող համատեքստի առկայություն պարագայում 
միայն" : Այս առումով անձնական դերանուններր նմանվում են որոշիչ 
Խպին և ցուցական դերանուններին, որոնք նույնպես 
անհատականացնում են համատեքստի միջոցով: Հարկ է նշել, որ 
երրորդ դեմքի անձնական դերանվան համար անհատականացնող 
համատեքստ է հանդիսանում ոչ թե առանձին անունը, որին 
վերաբերվում է դերանունը, այլ ստորոգական կսւոույցի կագմում 
գործառող անունը, որը, սակայն, դարս է «ես»-ի և «դու»-ի 
իմաստաբանական պորտից12: 

Գործառական առումով արաբերենում այսպես կոչված 
«բացակայող» ( a l - ğ â ' i b ) երրորդ դեմքի դերանունների ոլորտր շատ 
ավեփ բազմապիսի է. քւսն առաջին և երկրորդ դեմքերինը, քանի որ 



դրանք կարոդ են փոխարինէ] ինչպես անձանց, այնպես Է] առարկաներ 
ե երևույթներ, մինչդեռ աոաջին և երկրորդ դեմքերի դերանաններր 
վերաբերվում են բացառապես անձանց. 

Հաւանի I. որ թաքացված անուններր ԱԼԱ-ի կոդմից գնահատվում 
են որպես որոշյալության բարձրագահ գործւսկյւց անհցոդ միավորներ 
( a՝ra/'u-/-ma'ânTal-ism al-muçimar\. քանի որ թաքուցման են ենթարկում 
արդեն իսկ հայտնի [որոշյսդ] միավորր (lâ уифпаг 'illâ wa-qad 'unfa) և 
այդ իսկ պատճառով որսշյսղաթյան նշանակության անեցոդ шц 
միավորների նման լյւացուցիչ նկարագրման կարիք չեն գգամ Uâ yaftaqir 
'ilâ 'an yüşaf karğayrihi min al -ma'âril] ' ՝: Ի հակադրություն աոաջին և 
երկրորդ դեմքերի՛ երրորդ դեմքր ներկայացնող թաքուցված անուններր 
բնութագրվում են որոշյալության առավե] ցածր գործակցով, որոշ 
դեպքերում նույնիսկ գնւսհատվե|ով որպես անորոշության 
նշւսնակաթյուն անեցոդ միավորներ: Երրորդ դեմքի ձևերը կարոդ են 
րնդունե| ցանկացած սուբյեկտ: Հենց նշյալով Լ պայմանավորված այն 
հանգամանքդ որ արաբերենի երրորդ դեմքի եցւսկի թվի բայը ունակ Է 
կացմե| ստորոգական միջուկ տարբեր հզորության (եզակի, երկակի, 
հոգնակի) բազմաթիվ սուբյեկտների հետ: 

Երրորդ դեմքի թաքուցված անուններր միշտ չէ, որ հստակ կերպով 
սահմանազատվում են ցուցական կամ վերացական անուններից Ы -
ismal-mubham վերացական. անորոշ անուն), որոնք նույնականացնում 
են որևէ կոնկրետ առարկա հիշատակված կամ չհիշատակված որևէ 
տարատեսակի սահմաններում' սևեռելով խոսակցի ուշադրությունը դրա 
վրա: Սիբավեյհին իր «al-Kitâb» աշխատության մեջ թվարկելով 
ցուցական անունները հիշատակում է դրանց շարքում նաև երրորդ դեմքի 
անձնական դերանունները15: Uu-Սիրաֆին այդ համատեղ 
դասակարգումը մեկնաբանում է դրանց միջև առկա նմանությամբ (li֊qurb 
as-sibh baynahumâ)՛. Մուբարրադը նշում է, որ թաքուցված անունների 
բոլոր նշաններին բնորոշ է վերացականության, անորոշության 
նշանակությունը Այսպես կոչված վերացական կամ անորոշ միավորները 
նա ստորաբաժանում է երկու խմբի՝ mâyaqa'тифпагап «նրանք, որոնք 
ենթակա են թաքուցման» \huwa wa ՝axawâtuhâ «նա-ն և իր շարքի 
միավորները»] ե minhu mâ yaqa' gayr тифпаг «ձևեր, որոնք չեն 
արտահայտվում թաքուցված ւսնաններով» [hadâ wa 'axawâtuhâ «սա-ü և 

318 



իր շարքի միավորները»] Այյ կեյւպ ասած թաքուցման ենթակա \huwa wa 
'axawâtuhâ) շարքի միափտնեթր հանդես են գափս խոսքի մեջ որպես 

թաքացւ|ած կառավարվող անդամների կահավորված նշաններ 
Իյւականացներւվ մատնանշման կամ ցուցադրման գործառաւթր. նրանք, 
ի տարբերութիւն բուն ցացական միավորների (hadâ wa 'axawâtuhâ). 
ունեն փտծառական սահմանափակում, նրանք պարտադիր կերպով 
պետք I. վախարինեն հստակ արտահայտամ աԱեցայ az-zâhir կամ 
եսբադբյա/ al-muqaddar անվանական միավորը որի հետ մշտապես 
կացմամ են ստորոգական կառույց՛ Մինչդեռ թաքուցման չենթարկվող 
վերացական կամ րնդհւսնրացնող ցուցական (hadâ wa 'axawâtuhâ) 
շարքի միավորներր համադրվում են միայն հստակ արտահայտում 
ունեցող անվանական միավորների հետ՝ նույնականացնեւով դրանք 
համատեքստի միջոցով' կագմերւվ նրանց հետ ինչպես ստորոգական, 
այնպես էյ որոշչային բնույթի կառույցներ: 

MARINE MANUKYAN 
(YSU) 

ISM MUDMAR "HIDDEN NAME" - THE SEMANTIC EQUIVALENT OF 
PERSONAL PRONOUNS AS A CASE OF OMISSION UNITS OF FORM 

The theory of Personal Pronouns in Arabic Linguistic Tradition is a part of 
semiotic conception of Чфпаг which can be presented as Ellipsis, traditionally 
determined as omission the element of sentence, which is easily recovered from the 
context or situation. In order to explain Чфпаг it should be mentioned that there are 
two ways to transfer information: the first -expressive- using sentences and phrases, 
formed by joining minimal discrete language units of form to make speech. With the 
help of the latter the speaker expresses definite sequence of meaning units. The 
second -suppressive- when a unit of meaning is expressed not by a unit of form 
intended for it. In case of omitting unit o f f o r m could be found a formal mark 'alama 
which denotes its omission. This formal mark is called ism тифпаг concealed 
(hidden) noun or НятТг concealed thought which is known in Arabic studies as 
terminological equivalent of personal pronouns. They independently or no 
independently denote x quantity of omitted nouns expressing the grammatical 
meanings of person, number, gender and case. 

319 



г 
i 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Виноградов В В , Русский язык (Грамматическое учение о слове). М.-Л |У<17. լ 

319 

2 . Майтинская К Е. Местоимения в я )ыках разных систем. M 1969. с 2ft 

3. Есперсен О . Философия грамматики. M . 1958. с. 359 

4 . Ахманова О С . Словарь лингвистических терминов. M . 1966. с 525 

5. Owens J , The Foundations orGrammar.Amslerdam/Philadelphia. 1988. p 186 

6 . Фролов Д В О теории личных местоимений в традиционной арабской грамматике 

в сб Теория и типология местоимений. М„ 1980. с. 136 

7. a/.-Zamaxsarl. А/-пшГи\чи/!t 'i/m я1-'։пяЫууи, Bayrtll, rliin.ı larfh, s 127. 

8. Ibn Yii'fi an-Nalja«T, $։ub;;/-«) и/лдо//, Ill, nl-Qfthira, diina liirix, s. 85 

9 . Блумфилд Л , Язык. M , 1968, с. 273 

10. Майтипская К Е, նշվ. ւսշխ., է յ 219: 

11. Вольф E. M.. Грамматика и семантика местоимений, М., 1974, с. 24 
12. Бенвеиист Э., Общая лингвистика, М., 1974, с. 262. 

13. al-AnbSrî, Al-'inşar IY тякЯ'П .ıl-хПяГ bayna-l-başrivTn н-а-МсоГцТп, 11, Bayröı, 1997, s 
707-708: 

14. Sibawnyhi, Al-Kitfib, II, BayrOt, s. 77. 

320 



ՍԱՐԴՍ Յ Ա Ն ՄԱՐԳԱՐԻՏՍ 
(ԵՊՀ) 

ԲԱՅԱՆՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐՍՎ ԻՐԱՑՎԱԾ 
ԱՍՈՒՅԹՆԵՐԻ ՁԵՎԱ-ՇԱՐԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ ԵՎ ԱԿՏՈՒԱԼ 

ԱՆԴԱՄԱՏՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳՐԱԿԱՆ 
ԱՐԱԲԵՐԵՆՈՒՄ 

Լեզվական համակարգի յուրաքանչյուր քերականական կարգ այս 
կամ այն հայեցակետից ուսումնասիրելուց առաջ հարկ է լինում 
դիտարկեյ այն' յեզվական ար համակարգերում համասեռ կամ 
բովանդակային առումով մոտ կարգի գործողության արդյունքում 
ստացված տվյայներն րնդգրկելով: Փորձենք դիտարկեյ մասնիկներով 
իրացվող նախադասությունների՛ ակտուալ ե ձևա-շարահյուսական 
անդամատման խնդիրը գրական արաբերենի բայանման մասնիկներով 
(hurûf musabaha lil-fi'I «բայանման մասնիկներ» կամ (hurüf 'an-naşb)2 

նասբավպաւլ մասնիկներ)1 սկսվող նախադասությունների արաբական 
|եգվաբանական ավանդույթում րնդունվւսծ նկարագրման տվյալներր: 

Նախադասության անդամատման խնդ1ւրր ցանկացած լեզվի 
շարահյուսության կենտրոնական հարցերից մեկն է: Շարահյուսական 
վերածության համար, անշուշտ, ամենակարևորը նախադասության 
ձևա-շւսրահյուսական անդամատումը և նախադասության անդամների 
վերհանումն է: Նախադասության ձևա-շարահյուսական անդամատման 
հիմքում ընկած է վերջինիս1 անդամների բաժանումը, ընդ որում 
նախադասության անդամ հասկացությունը ենթադրում է հետևյալ 
հատկանիշների վտխկապակցվածությունը ա) բառի՝ մեկ այլ բառի 
հետ որևէ շարահյուսական կապի մեջ գտնվելը, որն իրականացվում է ի 
շնորհիվ բառաձևերի, բառերի ինվերսիայի, ինտոնացիայի, սպասարկու 
բառերի առկայության (րնդ որում բառի գործառութային 
նշանակությունը կապված է միայն շարահյուսական կապից և ոչ այդ 
կապի արտահայտման միջոցներից), բ) շարահյուսական գործառույթը 
գ) ֆունկցիոնւպ նշանակության առկայությունը: 
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Նախադասության ձևա-շարահյուսական անդամատմանը 
համադրվում Ւ. մի աղ կարգի անդամատում, որր Վ. Սւստեզիուսն 
անվանե| է «ակտաա|» յ : Նախադասության սւկտասդ անդամատումը 
բացահայտում Ւ. վերջինիս՛ առարկայական կոնտեքստ մտնեյու 
հնարավորությանր. որի հիման վրա այն առաջանում Ւ.: Ակտոսսւ 
բաժանման հիմնական տարբերից են ասույթի ելակետը կամ հիմքը 
թեման, այսինքն այն. ինչ համարվում Է հայտնի տվյսդ իրավիճակում 
կամ հեշտությամբ կարոդ Է հասկանալի դառնա) և ասույթի միջուկր' 
ռեման, այսինքն ւսյն. ինչ հաղորդում Է խոսողը տվյսդ երկկետի՛ թեմայի 
մասին (Օր. Ստանալը ջանասեր I): 

Ակտուալ անդամատման ժամանակ նախադասության տրոհումը 
հանդիսանում Լ միայն այն դատողության տարրերի բաժանման միջոց, 
որը տվյսդ կոնտեքստում հանդես Է գաւիս համապատասխան 
նախադասությամբ՛1 Այդ պարագայում նախադասության անդա-
մատումը հանդիսանում Ւ. խոսքում իրացվող ասույթի սուբյեկտիվ, և ոչ 
տվյալ նախադասության ձևա-շարահյուսական կառուցվածքի 
վերհանում: Ըստ Էության, ասույթի ակտուալ անդամատման հիմքում 
րնկած Է հաղորդակցման շրջանակում խոսողի ունեցած վերաբերմունքն 
արտահայտածի նկատմամբ: Նախադասության անդամատման 
տեսանկյունից խոս ալ]) կողմից կիրառվող լեգվական միջոցները չեն 
խախտում տվյալ նախադասությանը հատուկ ձևա-շարահյուսական 
կառուցվածքը: 

Վ. Սւստեզիասը և այլ լեզվաբաններ (Օր.- Հ. Դաբուչյանը), 
ակսաւսդ անդամատմ՛ան միջոց են համարում որոշյալութայն-
անորոշության ցուցիչները, հնչերանգը, սպասարկու բառերը, 
եղանւսկավուտդ մասնիկներր և այլն: 

Բանավոր խոսքում շեշտադրումը հանդիսանում Է ունիվերսալ միջոց 

թե շարահյուսական, և թե ակտուալ բաժանումների համար: 

Ինչ վերաբերում Է մասնիկներին, ապա վերջիններս ընդհանուր 
լեզվաբանական տեսության մեջ համարվում են սպասարկու բառեր, 
որոնք տարբեր իմաստային երանգ (վերաբերական, հաստատական, 
զգայական) են հաղորդում նախադասության առանձին բառերի կամ 
բառախմբերի: Հայերենում եղանակավորող բառերի մեծ մասբ սովո-
րաբար վերաբերում Է ստորոգււպին. ավելի ճիշտ ստորոգմւսնր 
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արտահայտե|ով խոսողի անձնական վերաբերմունքն ասվածի 
նկատմամբ* 

Արաբական լեզվաբանական ավանդաւթում' մասնիկներ]). որոնց 
շարքին lı'i ղասվաս խնղրո սաաբկա հանդիսացող բայանման 
գործառությամբ մասնիկները (lıurüf mu sabah a bil-fi'l. ստորաբաժանվում 
ı.Iı |ւստ շարահյուսական ֆորմ՚ւպ սւ|ս կամ այն գործառույթի կւսմ 
])սասաաբւսնական առանձնահատկություններից ե]նեւով): 
Շարահյուսական 1ւիմնակւսն գործւսռայթր կայանում Լ այս 
մասն]ւկն1<|ավ ներմուծվող անվանական ստորոգական կառույցներում 
ենթակայի դիրքի վ])ա ունեցած ձևա շարահյուսական հատկանիշը, 
վերջիններս համարվում են անվանական կառույցը սպասարկողներ, 
որոնք ııaşb բառափոխական նշանակություն են հաղորդում իրենցից 
հետո եկող անվանաձևին դարս մնսղով ստւդտգական միջուկի կազմից 
(nna+('al-tilmîzu) mujtahidun - 'nna 'at- tilmîza (թեմա) mujtahidun (ռեմա): 
Բայանման մասնիկների ձևա -շարահյուսական կապն անվանական 
նախադասության ենթակայի' mubtadâ'-ի հետ արտահայտվում է դիր-
քային առումով, այն է' այդ դիրքում իրացվող համապատասխանող 
ւսնղամր հաջորդում է նրանց՝ կառավարվելով այդ իսկ մասնիկների 
կողմից (Օր.' 'at-tâlibı/ mujtahidun (Ուսանալր ջանասեր է) - 'inna "at-
tâlibff mujtahidun) (Իսկապես. ասանալք ջանասեր է ) : 

Բայանման գործառությամբ մասնիկները (musabaha bil-fi'l) 
ցուցաբերում են պարզագույն հիմքի հետ որոշ ֆորմալ նմանություններ, 
դրանք են՛ 1) hurûf az-zâ'ida' լրացուցիչ հարֆերի առկայությանը: Այդ 
տեսանկյանից հետաքրքիր մոտեցում կարեփ է նկատել Iakinna 
(սակայն), li'anna (քւսնի որ) բայանման գործառությամբ մասնիկների 
նկատմամբ, որտեղ lâm և kâf հարֆերր կարեփ է դիտարկել որպես հա՜սք 
az-zâ'ida (լրացուցիչ հարֆեր). 2) պարզագույն հիմքի նման վերջիններիս 
mabnl 'ala fath (անփովախ, հաստատուն) նկարագիրը (fa'ala- (la'alla)-
inna). 3) իրենից հեստ կցական ոնո ի առկայություն (xatabani նա գրեց 
ինձ. iıınani իսկապես որ ես), 4) եռահարֆաթյուն: 

Հաղորդակցման տեսան1լ)ունից բայանման մասնիկները ազդում են 
ակտուալ անդամատման արդյունքում առաջացած ասույթի թեմայի 
վրա' հսւղորդերւվ նրան խոսողի այս կամ այն սուբյեկտիվ 
վերւսբերմանքր՝ հաստատում, սահմանափակում՛, հավանականության. 



իղձ. ցանկար pııü, կասկած. նմանության (inna. anna, li'anna. lakmna. 
lavla, la'alla. ka anna) L. ıuj| վերաբերականներ 

Վևրոնշյւպ բայանման սւսսԱիկԱևրււց իրացվող ասու ıjıUbpıııu 
վերջիններս միևնույն աՍւ|անւսկան ստորոգական միջուկի շրջանակում 
կւպաւ) ևն հանդես գւպ шшррЬр. երբեմն միմյանց հակասող իմասաաւին 
երանգավորում ունեցա) եղանակավորիչներով հաստաւոերւվ (ııınaj. 
կասկածի տակ ւ)նե|ով (ka'anna). ււա1ւմանավւակևրւվ (lakmna). 
հավանականության (la'alla) ե шц երանգավորումներ հաղորդելով 
տվյա| ակտաաւ անդամատման շրջանակում ձևավորված թևմա-
ոեմատիկ ասույթին: 

Համեմատենք. A l ֊ b a y t u kabîrım Տանր մեծ I. 
անվանական ստորոգական կառա.|ց 
'inna al -hayta kabTrun' Իսկապես տանր մ՛եծ Ւ 
բայանման մասնիկով իրացված կառույց: 

ԼԼյս ասույթում երևամ I. անհատի հաստատական սուբյեկտիվ 
վերաբերմունքր հաղորդվող նորության նկատմամբ, որտեղ նա 
հաստատում Լ տան մեծ լիՍերււ հանգամանքը)՝ 

layla al-bayta kablrun ՚ 
Երանի տանր մեծ լիներ: 

Բայանման այս մասնիկով իրացված անվանական կաոույցր ևս 
անի նայն ձևա-շարահյուսական կառուցվածքը, սակաւն 
հաղորդակցական տեսանկյանից ունի իմաստաբանական шц 
բեռնվածք, կարեփ է ասել նախորդին հակասող: Ե՛թե նախորդ ասույթում 
խոսակիցը հաստատում է տան մ՛եծ լինելու հանգամանքը, ապա 
այստեղ նա ցանկանում 1.. որ այն ւսյդպիսին լինի: 

Նույնը կարեփ է ասե) նաև մյուս եղանակավորող մասնիկների 
վերաբերյալ (գուցե, կարծես թե. սակայն): 

Այսպիսով, ոաումնասիրելով բայանման գործառության 
մասնիկները երկու տարբեր՛ թեմա-ռեմատիկ ասույթի ե անվանական 
ստորոգական կառույցի ձևա-շարահյուսական մակարդակներում, 
կարեփ 1. գսղ այն եզրահանգման, որ. համախմբվելով բայանման 
գործաոության մասնիկներ ւսնվւսն ներքո, վերջիններին կւսրեփ է 
մոտենալ երկակի, ձևա-շարահյուսական մակարդակում նրանք 
համախմբվում ևն նայն՛ կառավարման գործառույթով' չտարբերվելով 
միմյանցից, հաղոյպակցական տեսանկյունից դրանք կարեփ 1 բւա)անեւ 



իմասսոսբային mıuppbp երանգավորում ա Սեցող եւյաԱւսկւսւյորխսԵրի. 
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MARGARITA SARGSYAN 
(YSU) 

THE PECULIARITIES OF ACTUAL, FORMAL AND SYNTACTIC 
SEGMENTATION WITH MODAL PARTICLES IN MODERN STANDART 

ARABIC 

The modal particles in literary՛ Arabic are inna (really, indeed), anna (that), 
(lianna) (because), lakinna (but), layta (if only), la'alla (may), ka'nna (like. as). 

It is important to note, that all these Particles have two main aspects: the first is 
that they all have the same grammatical impact in nominal sentences, causing the 
subject of the nominal sentence to be in the accusative case (naşb), and the second is 
their influence on the actual segmentation of the sentence that consists of a theme 
(subject) and a rheme (object). 

In the Arabic linguistic tradition the norma! word order in the nominal sentence 
is subject-predicate. The particles are placed in front of the sentence: particle + 
subject in the accusative case + predicate. This is their formal description. As to the 
change of the meaning of the sentence during the actual segmentation, we shall see in 
the examples given below. 

Ex. 1. Al-baytu kabXrun -The house is big 2. inna al-bayta kabinin - The house 

is really big. 3. layta al-bayta kabTrun - If only the house were big 

As we see. in the second and the third sentences we have the same formal 
construction (particle + subject in accusative case + predicative), but different 
meanings. In the second sentence we affirm that the house is undoubtedly big, in the 
third one we wish it to be so. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Արաբերենում խոսքի ընթացքում թեքականություն ձեոք բերելու աոումով լեզվական 

միավորները բաժանվում են երկու մասի թեքվող (mu'rab) և չթեքվող (ıııabnî): Թեքում 

ունենալու քեականական կատեգորիան անվանվում է al-i'râb, իսկ թեքում 

՛ունենալու հատկությունը bina': 

2. Անվան թեքման համակարգն արաբերենում ներկայացված Է raf. jarr և naşb 

բաոափոխւսկւսն նշանակություններով: Բւսռւսփոխւսկան ւսյս ձևերը որոշ 
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վերապահումով նմանեցնում են հայերենի հոլովներին. гаГ-ր համարելով ուղւլակւսն. 

İarr-p սեասկան և naşb ր հայցական հորւվաճևեր: 

3. Матезиус В., О гак назынэемом актуальном членении предложения. Пражский 
лингиистический кружок. Сворник статей. M.. 1967. 

4. Солнцеи В. M . Грамматическая структура и актуальное членение предложения. М.. 
I9R4 

5. Ասատրյան Ս՜ I ; . ժամանակակից հւսյոց լեցոլ. Աեաբանարյուն. և՛. 19X9: 

ft. C i J ^ j * * - o ) ^ U l l j j l . 4 j j j J I p j c . J . ^ ı i j l 
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- Ս Ի Ս Ո Ն Յ Ա Ն Մ Ա Ր Թ Ա 

( 1 ; Պ Հ ) 

Ս Ո Հ Ր Ա Բ Ս ե - Փ ե - Հ Ր Ո Ի Պ Ո Ե Զ Ի Ա Ն 

Իրանի ժամանակակից պոեզիայի ակսաաււ ներկայացուցիչներից է 

Սոհրւսբ Սեփեհրիս fI92K-]9K0pp.). ııı] իր կենդանության օրոք արդեն 

ճանաչված I.]] ե որպես նկարիչ. ե որպես բանաստեղծ 

Սոհրաբի մեջ սեր|1 նկարչարյան և պոեզիայի հանդեպ ձևավորվում 
1.ր զագահեռաբար: Թեհրանի համաւսարանի Գեղեցիկ արվեստների 
ֆակուլտետում սովորերո տարիներին նա հարեց ժամանակակից 
արվեստի աղղաթյանր' իմպյւեսիոնիցմին' իր նկարչության մեջ ե Նոր 
պոեզիային՛ իր պոեզիայում: Հրապուրվելով ժամանակակից պարսից 
պոեզիայի հիմնւսդրի՝ Նիմա Յուշիջի առաջատար ջանքերով, նա 
շուտով հրաժարվեց հին ոճի տաղաչավտւթյունից, որը կիրառում էր իր 
ծննդավայրում՛ Քաշանամ: 

Սեփեհրա բանաստեդծությաններր չեն արտացոլում կոնկրետ որևէ 
ժամանակաշրջան: Սեփևհրին երբեք չներքաշվեց քաղաքականության 
մեջ: Այղ է պատճառր, որ նա քննադատվեց և թերագնահատվեց իր 
ժամանակի շատ երիտասարդ բանաստեղծների՛ կողմից, ովքեր նրան 
մեղադրում էին իր շրջապատում սոցխպ-քաղաքական պարագաներին 
շւստ քիչ ուշադրություն դարձներ» համար: Իրանցի գրականագետ Ռ. 
Բարւսհենին այսպես արտահայտվեց մի հարցազրույցի ժամանակ, 
«ժամանակին իմ «Ոսկին պղնձի մեջ» աշխատությունում Սոհրաբի 
մասին մի 1տդված էի գրել: Կարծիքս այն էր. որ այնպիսի մի 
ժամանակաշրջանում բանաստեղծը պետք միշտ կյանքի 
խրամատներում ապրի՛ Իսկ Սեւիեհրու պոեզիան այդպիսի տեղամ 
հնարավոր չէր հաստատե): Ոնւսկան է. որ ես այսօր այդպես չեմ 
մտածում: Այսօր ես զգամ եմ. որ բանաստեղծը չպետք է միայն ինչ-ււր 
հատուկ Ժամանակաշրջանի համար բանաստեղծության գրի: Նա պետք 
է կարողանա այւ Ժամանակաշրջանների համար էլ իր 
բանաստեղծությունը կենդանի պահել: Բանաստեղծը պետք է այնքան 
պաշար ունենա, որ գրի բորտ հասարակաթլանների համար»՜: 
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Ա | ն ո ւ ա մ ե ն ա | ն | ) վ . Սհւիեհրա պ ո ե զ ի ա յ ի ոճր հ ի ա ց ն ո ւ մ 1. üfiıu 

ր ն թ ե ր ց ո ղ ն ե ր խ ւ . ք ա ն ի ııjı աւն ւ պ ւ ւ ո ա հ ա յ տ ա մ 1. ւ ս ն մ հ ղ ա ր ւ ա ն 

գ ե ղ ե ց կ ո ւ թ յ ա ն . ա զ ա տ ա թ ւ ո ւ ն . ü t u p p ı ı ı p ı u ı ü . ul ip I. հ ա վ ա տ 

Սեւիհհրին բանաստեղծական ւսււպւս]ւեւ| իջաւ] 1Ч5(МУ53рр 
Իրանամ նավթի ազգայնացման շարժման տարիներին Իրանը գտնվոս» 
l.p Մոհւսմմաղ ll-bqui Շահ Փահրսվիի բռնապետության սերքո 
Բրիտանական կսաավւպաւթւանր աՈւ-ի հետ մրցակցում l.p 

տարւսծաշյւջանում ւսւ|Լ>լի մեծ ազդեցության ձեռք pbpb|nı huuUup Այդ 
ժամանակաշրջանի բարձրագույն կետր պետք I փներ 1953թ օգոստոսի 
14-ի հեղաշրջումը. պ|սւնավորված Մոհւսմմաղ Սնսսադեղին 
վարչապետի պաշտոնից հեռացնե|ու համար Մոսսւսդեդի 
կառավարության տապալումից հետո շահր վերադարձավ 
իշխանության: 1դւկրամ դաժան հաշվեհարդարներ տեղի nilibqiuli 
դեմոկրատական շարժման մասնակիցների նկատմամբ՛ 

Շատ արվեստագետներ և բանաստեղծներ արտահայտեցին իրենց 
զգացումներն Իրանի չրնտրված շահի ե նրա բռնատիրության հանդեպ: 
Այղ շրջանում պարսից պոեզիայի ամենաբնորոշ գիծր հոռետեսությանն 
Էր4: Պոետներն իրենց բանաստեղծություններում կիրառում հին 
այնպիսի խորհրդւսնիշներ. ինչպիսիք են' խավար. գիշեր, 
միայնակություն, ցուրտ, |ոության. բռնություն, հույսերի խորտակում, 
բանտարկության ե աղն: 

Սեփեհրա բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուն՝ «Դույնի 
մւսհր» (Մարգե րանգ) վերնւսգրով. յայս տեսավ 1951թ.: Պոետր հաճախ 
Ւ. կիրառե] խավար ե գիշեր բառերր: Թվում է՝ ամեն ինչ կորցրեյ Է իր 
գույնը խւսվւպփ ա մահի դեմ ե յուրաքանչյուր գույն վերածվել 1. 
տագնապալից վշտի: Միստիկ ե փիլիսոփայական գաղաւիարներ այս 
ժողովածուում դեռևս չեն զարգացվեի Հուսահատությունն ա վախր շատ 
հստակ են արտաեայսւվե) ժողովածուում: Երիտասարդ բանաստեղծը 
ականատես լինեըւվ աշխաբ1աւմ իշխող չարին՝ առայժմ կարողանամ 1. 
միայն մի ւսնտԵսանհ|ի պատ կառուցե]. որպեսզի չտեսնի նվաստր. 
անարգը: 

«Ամուր ա հաստատուն մի պատ կառուցեցի շուրջս. 
Որ ծածկի հւսրսցքիցս այն ամենն, ինչն աչքիս նվաստ երևաց 
Եվ վւակի աղին չարի հարձակումից. 
Որին իմ հրեակայությսւնՍ իրական գծեր 1.ր հադոյորոմ. 
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Ս ա կ ա ւ ս . ե ր և ա կ ա ւ ա թ ւ ա ն ս . պ ա տ ի ե տ և ո ւ մ 

Խավարի պատկերներ 1.ր պատկերում 
Եվ օխի փանն րւպունամ հր 11հյւիմանի կերպւսրանքր . »՝. 

fj-ողովածուի միակ բանաստեղծությամբ. որտեղ ]ւսյսի ե 
պայծառության 1.|եմևնտնևր կան. «Աբշւպայսն» 1. (Սեվփղե)". որն 
ււկլյւիոմ I. լու|սու| և աւյարտփոմ լայսի մեջ: 

Սեփևհրա բանաստեղծական երկրորդ ժողովածուն լայս տեսավ 
1953р. «Երազների կյանքը» (Զենղեգիյե խաբ հա) վերնւսգրով: 
Ч-րաքննադատ Հոջւսթ 1:մաղ]ւն գյաւմ Լ. «I;pıuqühp]ı կյանքը» 
ժողովածուն ունի «Դույնի մահի» նույն ցավագին. թախծալից 
մթնորդւտը. սակայն, ի տարբերության «Դույնի մահի», այստեղ կյանքը 
փոխարինում է մահին, խավարի էյեմենտներր ղուրս են մղված ըււյսի, 
արևի և փալասի միջոցով»': «Երազների կյանքում» թվում է. թե պոետր 
կտրե) Ւ. իր կապե]ւն այս նյութական աշխարհից: Նրւս միակ 
մտահոգությունն է. իմանա] շրջւսպատող աշխարհի մասին, ինչպես նաև 
իր ներաշխարհի մասին: Նա մւպպտն պատկևւաւմ Է այնպես, կարծես 
նա ապրելիս չլինի այս նյութական աշխարհում՛՛ 

Սոհրաբի սերը Հեռավոր Արևելքի փիլիսոփայական դպրոցների և 
արվեստի նկատմամբ մեծ Էր: Այդ սերը նա զուգակցում Էր նրանց 
փիլիսոփայությունն ա կրոնական ուսմունքները հետաքրքրությամբ 
ուսումնասիրելու հետ: Նրա պոեզիայի վյւա հսկայական ազդեցության 
են թողե| ճամփորդությունները դեպի Արևե|ք ե Արևմուտք: Այն, որ 
երբեմն Սեփեհրին գւտւմ Է հայկա" ձևով, նրա ճապոնիա 
ճւսմվարդաթյան հետևանքն Է. որբ նա կատարեց փւսյտի վրւս 
ճապոնական ոճով փորագրություն սովորելու նպատակով: 

Սեփեհրին իր բանաստեղծություններում օգտագործել Է 
խորհրդանիշներ. որոնք երկակիության և բարդություն են հաղորդել 
ւլրանց: Սոհրաբի բանաստեդծությունների խորհրդանիշներր ծագում են 
նրւս գնոստիկական. վփւիսաիայական և սոցիսղակւսն 
գաղափարներից, Նա կրել Է տարբեր մշակույթների' իսլամական 
Իրանի. Հին Հնղկաստանի. Չինաստանի և քրիստոնեական երկրների 
ազդեցությանը: Սոհրաբի խորհրդանիշ ներր Աստծուն՛ Ագահին 
1ււսսնե|ու իր ջւսնքերամ տարբերվամ են նրւս ժւսմւսնւսկակից 
բանաստեղծների սոցիւպ-քւսղաքակւսն խորհրդանիշն երից: 
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| 9Мр նա հրատարակեց |ıjı երկու ժողոված ııı ներր «Սյւևի 
pbLpıplibpp» (Սվարե աֆրտբ) l> «վշտի Արևեյքր» (Շայսյե müıpııh) 
վեյւնագրե|ւով: 111 и ժամանակաշրջանում նա գրականագետների 
կողմից ընդունվում I պւպես ՛բանաստեղծ. ով ünp տեսանկյանից I 
դիտում t ıSıııpjpııO. IjjinUpp. զոյուրւունր ն ճշմւպաաւթւունր U|u առիթով 
յ ՚ամխպւ Աբեդին ııpjııu 1. «1961-l9X()pp ընթացքում Սոհյոսբը 
կարողացավ հասնե| ւպւվեսսոսգևտի |ıp կարողությունների զենիթին. lı 
նրւս ստեղծագործությունները. հատկապես, նրւս պոևսներր մեծապես 
հիացնում են իրենց յայն մտահոյփզոՍով»4: Սեվւեհրա երևակայության 
ազատ թռիչքները, թեր և սույւեսղիզմի արտահայտամ|) ե առարկաների 
սովորական հւսրաբերաթյու նների որոնումր, մատչելի 
բանաստեղծւսկան ոճր միահյուսված ռոմանտիկայի հետ, Սեվւեհրու 
պոեզիայի ակնհայտ առանձնահատկություններից ևն: Հենց ղրանց 
շնորհիվ 1., որ Սեվւեհրին արժանացե| 1 Հնդկաստանի 12-րղ դարի 
միստիկ և ռոմանտիկ բանաստեղծ Բիդեյ Ազիմ Աբադիի հետ 
համեմատվելու ն1": 

Սեվւեհրա «Վշտի ւսրևեյքր» համարվում I շրջադարձային կետ նրա 
պոեզիայում' բանաստեղծաթյու նների ձևի և բովանդակության 
տեսակետից: ժամանակակից հետազոտող և թարգմանիչ Դւսբիաշ 
Աշուրին համարում 1.. «ժողովածուի բանաստեղծությունների 
վերնագրերր կրում են բուդդայական գրականության ազդեցությանը, 
առեղծվածային են ե խորհրդավոր: Ընդհանրապես, այս գիրքն 
արտահայտում 1. մ՜ի տեսւսկ կրոնական փորձառության: 
Բանաստեղծությունների այս խումբր ծագում է Սեվւեհրա ներքին 
միստիկ փորձառությունից, շարադրված Ւ. պոետի հոգեկան վիճակին 
մ իա ն գա մ ա յ ն հ ամ ա հու ն ,՝» " : 

Սեւիեհրու երկար պոևմր' «Ջրի ոտնաձայնը» (Սեդւսյե վւայե աբ) 
րնդգրկված հ նրա «Ութ գիրք» վերնագրված բանաստեղծական 
ժողովածուի մեջ որպես նրա հինգերււրդ հրատարակված գիրք (1976թ.) 
Բանաստեղծության յևզան պարզ 1. և սահուն, առատ պատկերներով, 
ինչպես նւսև խոհերով, որոնք ցույց են տայիս, որ իր կողմից իդեայական 
բնությանը հասնե|ա ոյտնամնեյւր հաււեյ են իրենց ավարտին: «Արի 
ոտնաձայնում» մենք կարոդ ենք կյանքի ոտնաձայնին ե պոետի հստակ 
մտքերին ոԱւկն]լ])ե|. որոնք հոսում են մեղմությամբ, դանդաղորեն ե 
ւփենույն Ժամանակ գունագեղ ես: «Ջրի ոտնաձայնում» ջույղւ 
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խորհրդանշում I. հենց իրեն պոետիս. և գետը. փաստորեն. սյսւտ1|ե]ւուս 
I աշխարհի արահետը. լյրա| մ և [ip քաղում ենք: 

Պոեմը բաժանվամ 1. երեք մաւփ Առաջինում պոետն րնդհաևրապես 
իրեն բացահայտում I ււյւպես մեկը. ով ասյրամ I. ներկա ժամանակում, 
իսկ հետո երկրորդ մււաամ. Սա ;ւստ համառոտ պատմում 1 իր անցյափ 
մասին 

Երրորդ մասում Սա մեց տեղեկացնում է իր խոհերի ե 
հավատամքների մասին որպես Սերկւսյամ նրա վերւսծննդի արւլյունք: 
Պոեմում ո,՝ մի խոսք չկա սրա ապագա ւլւաՍքից ե ծերաթյանից. քանի 
որ սա դրանք դեռ »ի ապրե|. Ч-րակասագետ դոկտոր Ս. Շամիսայի 
կարծիքով. «Պոեմր. փաստորեն, սկսվում Լ երկրորդ մասից: Աոաջին 
մասր պարգապես սրւետիկ է. իսկ երկրոյպ մւսսր ե պոետիկ է. ե 
վւիւիսովւայւսկան. Եվ, անշուշտ, պոեմի այս մասն է. որով նա դառնամ Ւ. 
գրոխգործոց. քանի որ |եգան և միտքր տարօրինակ կերպով վսեմ են»12: 

Սոհրաբր հատակ քնքուշ զգացումներ էր տածում բնության ե 
նրանում բնակվւպ էակների հանդեպ: Փիրուզ Սայյարը՝ «Սոհրաբ 
Սեվւե1դւա նկարներն ա գծանկարներր» գրքի հեւփնակն այսպես է 
գրամ. «Նա (Սեփեհրին-Ս. Մ.) աչքերը հառում է արևին՛ ծագելիս, 
թռչանին երբ նա հեռվում երգում է, րալրոջին, որբ փթթում է, բույսին, 
որն աճում է կավե ծադկամանի մեջ, կյանքին, որր շարունակվում է 
հովտում ծառերի մեջ և կարմիր վարդին, որր դիտողին ներքաշում է իր 
դյութանքի մեջ»1՝: 

Սեվւեհրա բանաստեղծությունների թարգմանի՝ Քարիմ էմամին 
այսպես է բնորոշում նրա բանաստեղծությունները « Ն ա (Սեփեհրին-Ս. 
Մ.) ներբողում է կյանքր և Աստծո բյուրավոր արարածներին, ամեն ինչ' 
շարժվող ե անշարժ, որին նա հանդիպում է արեգակի տակ: Նա 
հաղորդակցվում է բնության հետ և ցանկանամ, որ մենք բորւրս սիրենք 
այն և հարգենք դրա օրենքներր... Սեվւեհրին հավատամ էր, որ 
բնությանր պարզապես չի պատկանում մարդկությանը: Ն ա ցանկանամ 
էր, որ այն անաղարտ մնա. որպեսզի ամեն մարդ կարողանա դրանից 
մեծապես բավականության ստւսնա]»14: 

«Ջրի ոտնաձայնում» Սոհրաբր խոստովանում է. 
« b u մուսու]ման եմ. . .» 1 5 : 
Բայց բացատրում է իր իպւսմի յուբօրինակությունը. 
Իմ յյիբւան"՛ծաղիկն է. 



Ի0 աղոթատեղին աղբյուրն է. իսկ մոհյղւ' |iıı.|u]i. 
Տափաստանն իմ աղոթագիրքն I,. 
Ես ւվացվում Ւ»Li պատահանիս րնկած ցոյքե|ավ. 
I,и նամազ եմ կարդամ.այն ժամին. 
Երբ կեչու անտառի վեյւեամ քամին I աղոթքի կանչում 
Իմ 4յ.ա'աբսւն ջրի մոտ Լ. 
Իմ Лш'шршО ակացիայի շուքի տակ I »'". 

Սեփեհրին արտահայտում Ւ իր ւիիլիսոփայարյանր և նււր 
աշխարհայւսցր կյանքի մասին: Չկա ոչ մի թշնամության այս կյանքում, 
ամեն ինչ հրաշսդի է. և ոչինչ երբեք չի կարող նշավսւկվեյ. քանի որ ամեն 
ինչում առեղծված կա. որն ակնկարոմ է բացահայտման: Համաձայն 
Սեվւեհրա. կյանքր պարց ու բնական դեպքերի մի հավաքածու I. և մենք 
պետք է նայենք դրանց պարզորեն, առանց որևէ կանխակայ կարծիքի՛ 
Նա համարում Է. որ մենք պետք Ւ. մաքրենք մեր աչքերր և ամեն ինչին 
այւ կերպ նայենք, որպեսզի ի վիճակի փնենք հայտնաբերեի որ ամեն 
ինչ իր ճիշտ տեղամ Է ե ոչինչ երբեք չի կարոդ համարվե| վատ: 

«Եվ չասե՛նք, թե գիշերը վատ է 
Եվ չասե՛նք, թե կայծոռիկն անտեղյակ 1. այգու տեսակետից... 
Եվ իմանա՛նք, որ եթե չ|]յնեին որդեր, 
Կյանքում ինչ-որ բան կպակասեր... 
Եվ եթե չփներ մահ. 
Սեր ձեռքերր կորոնեին ինչ-որ մի բան»1 4 : 

1966թ յույս տեսավ Սեփեհրու «ճանապարհսրդր» ժողովածուն 
Քննադատների կարծիքով այս ստեղծագործության բանաստեղծական 
ե մշակութային արժեքն ավեփ մեծ է, քան «Ջրի ոտնաձայնինր»: 
«Նրանց համար, ովքեր անծանոթ են Սեվւեհրա փիլիսոփայությանը, 
ովքեր սովոր են կաբդալ-անցնեւ բանաստեղծություններն աոանց դրանց 
մասին խորհրդածեյու, «ճւսնապաբհորդր» բացառության 1., քանի որ 
մարդ չի կարոդ գտնե| այն պարզ ուրվագիծր. որ կա Սեվւեհրա մյուս 
պոեմներում»2": 

«ճանապայւԽղւղամ» Սեվւեհյփն մի իրական ճանապսդւհպւդի 
նման, կասոսյւամ 1. իր ճամփպորււթյանյւ. ճամւիոբդություն ժամանակի 
ե տեղի դւստայւկաթյան մեջ. որտեղ պատմվում Ւ. մւսյոբււ 



պատմությանը: ճանապարհորդը մի կոդմից թվամ է հիացած, որ 
հայտնաբերե| I: կյանքի առեղծվածները և հասե| է ըմբռնմանը, ե մյուս 
կւպմից. նա վշտացած է' տեսնեըւվ իր վաքըաթյանն Արսւրչի վեհության 
և սպնվաբարոյաթյան առջև: Այս բպորը նրանից է. թե նա ինչպիսի 
սիրով ե ոգևորությամբ 1. դիտում տիեգերքր: 

«ճանապարհորդը» խորհրդանշական ստեղծագործություն է: Այն 
խորհրդանշում է ճամփորդին, որը չի մնամ մեկ տեդում ե մեկ իջևանում. 
այ| թարմ ջրի նման անցնում է կյանքի գետի միջով: 

MARTA SIMON YAN 
(YSU) 

THE POETRY OF SOHRAB SEPEHRI 

Sohrab Sepehri is one of those extraordinary artists who achieved great fame 
among his contemporary poets and authors during his lifetime and soon won acclaim 
as a poet having his own special style. There is no enmity in this life, everything is 
fine and nothing should be ever ridiculed since there is an enigma in everything 
waiting to be uncovered. Sepehri has used symbols in his poems and thus has given it 
ambiguity and complexness. Simbols of Sohrab Poems are originated in his gnostic, 
philosophical and social beliefs and ideas. He has been affected by different cultures: 
Islamic Iran, ancient India, China and Christian lands. Sohrab is a gnostic poet and in 
his efforts to reach God -Allah, his symbols are different from the socio-political 
symbols of his contemporary poets. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Սեփեհրա պոեզիայի մասին մի հարցազրույցի ժամանակ իրանցի բանաստեղծ 
Ահմաղ Շամլուն այսպես արտւսհայտվեց. «Անմեղ մարդը մոտերքում մեռնում է, իսկ 
Սեփեհրին կանգնած է ծաոի մոտ ն ասում է. «Ջուրը մի՝ պղտորեք»: Նրա 
բանաստեղծություններն արտահայտում են գեղեցկություն, բայց.. . միայն 
գեղեցկությունը բավական յէ ինձ համար...»: Այդ մասին տե՛ս 
www.sohrabscnchri.com/main.asn: Սոհրւսբհ Սեփեհրի ւսգ դիդեգւսհե դիգարւսն, 
Ս՜ոսւսհեբե բա Ահմադ Շամլու: 

2. Նույն տեղում. Դոկտոր Ռեգա Բարւսհենի վա Սոհրւսբ, 

3. Այդ մասին մանրամասն տե՛ս 1-այբուրղյւսն Վ.. իրանի պատմության. Եր.. 20(17 l.y 
655-667: 

4. Кляшторииа В Б.. Сонремеииая персидская поэзия. Очерки. М„ 1962, с. 16-17 

http://www.sohrabscnchri.com/main.asn


5 Սհփեհրի Ս.. Ս ՚արգե րւսնգ. Դիվսւր, wwwjjO.hrabscpchricoırvrpaınasp-

6. Նու յն տ ե ղ ա մ , Սհփիդե 

7 www ırib ir /worldservice/cngl ishradio/Culture. poetry 2 Htm 

X ՀայկուՍ ճ ա պ ո ն ա կ ա ն կարճ բ ա ն ա ս տ ե ղ ծ ո ւ թ յ ա ն մի տեսակ I. որտեղ բնությունն I. 

նկարագրվում. սակայԱ դրւս տ ա կ գ ա ղ տ ն ի իմաստ է թսւբնփսծ. որր սրստմաւ) է 

մարդու ե բնության մի ;և եղած կապի մասիԱ 

9 w w w ırıb ır/worldservıce/englıshradio/ Culture poetry2 Htm 

1(1. Ս՜ոհամմադ ihu' tyiup Յ ա հ ա դ ի . Onnıü սաբույե թհշնհ. Թարիիւե ադւսբիյաթե 

մ ո ՚ ա ս հ ր ե ֆարսի, ԹհհրաԱ. 1995, и 13fi: 

II w w w ırib ır/worldservıcc/englıshradio/ Culture. poetry 2 Htm 

12. Շւսմիսա Սիրուս., Նեգւսհի pb Սոհրաբե Սևփեհրի, ԹեհրաԱ, 1997, ս 21: 

13 www irib.ir/worldscrvice/englishradio/ Culture. poetry2 Htm 

14. w w w wikipedia .org/wiki /Sohrab-Sepehn-82k 

15. Սհփեհրի U., Ջ ր ի ո տ ն ա ձ ա յ ն ը , www.sohrabscnchri .corn/main.asp: 

16. Ք ի բ լ ա ն դա դեպի Ք ա ՚ ա բ ա յ ի ուղղությունն Է: Մուսուլմանական կրոնական 

պ ր ա կ տ ի կ ա յ ո ւ մ հ ա վ ա տ ա ց յ ա լ ն ե ր ը աղոթքի ժ ա մ ա ն ա կ պ ե տ ք Է իրենց դեմքն ուղղեն 

դեպի ա յ դ կողմը: Մզկիթում Ք ի բ լ ա ն որոշելու հ ա մ ա ր կատարվում է հատուկ նշան 

միհրւսբ: 

17. Սոհրը Ո) մեծ խտաւյրւսծ կավի տ ա խ տ ա կ Է՝ վ ե ր ց վ ա ծ Քերբելւս յի հողից, որը 

համարվում Է շիաների սուրբ ք ա ղ ա ք ը ներկայիս հրաքում : Ն ա մ ա զ ի ժ ա մ ա ն ա կ 

շիաները մոհրը գնում են իրենց աոջն գորգի վրա և, ծնկի ի ջ ա ծ , երկրպագության 

ժ ա մ ա ն ա կ իրենց ճ ա կ ա տ ն ե ր ո վ դիպչում են դրան: 

IX. Սհփեհրի Ս., Ջ ր ի ո տ ն ա ձ ա յ ն ը , www.sohrabsenchr i .com/main .asp 

19. Ն ո ւ յ ն տեղում: 

2 0 . Շ ա մ ի ս ա Սիրուս, Նեգւսհի բե Սոհրաբե Սհփեհրի, ս. 30 : 
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UAHKOBA АНТОНИЯ 
(Софийский университет имени СБ. Климента Охри лек ого) 

О СПОСОБАХ В Ы Р А Ж Е Н И И ОПРЕДЕЛЕННОСТИ-
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В КИТАЙСКОМ И БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКАХ 

Как известно, категория определенностн-неопрелеленностц является 
универсальной категорией семантики высказывания, средства выражения 
этой категории присуши нсем языкам, но их типология неодинакова. В 
артиклевых языках она имеет сноп грамматические показатели, а в 
ьеюртнкленых языках находит выражение в языковых средствах разного 
уровня - лексических. морфологических, синтаксических, 
просодических и т.д. 

На изучение этого вопроса относительно к китайскому языку не 
уделяется специальное внимание со стороны китайской и русской 
лингвистических школ, вероятно ввиду отсутствия этой грамматической 
категории в соответствующих языках. Определенность-неопределенность 
имени рассматривается, например, в связи вопросами выражения числа 
существительных', видо-временного оформления глагола՛, пли при 
описаний правил образования некоторых специфических конструкций ՝. 

В западной еннолопш'1. также как и в Болгарской лингвистике՝ 
данное явление привлекает внимание исследователей главным овразом в 
снязп с сопоставлением категорий собственного и исследуемого языка. В 
своем исследовании. С. Катьрова намечает основные средства выражения 
категории определенности-неопределенности в китайском языке и 
определяет тематику сопоставительных исследований'՝. 

Дальнейшее изучение функционирования данной категории в 
китайском языке является ОСИБСННО важным ввиду влияния, которое она 
окашвает на языковые явления разного уровня, а также в связи с 
необходимостью различат!, все частные значения определенности-
неопределенности и адекватно передавать их в переноле от и на китайский 



я ш к Кроме того, изучение этого вопроса позволяет привести 
шпологическпе исследования н плане средств выражения одного и того 
же грамматического значения в разносистемных языках, таких как 
ьезартиклевый китайский п артикленын Болгарский языки 

Категория определенности-неопределенности н Болгарском языке 
имеет ряд частных значений которые определяются по рашыч 
семантическим признакам Маркированное определенным артиклем имя 
имеет значение индивидуальной (специфической) определенности, 
поскольку является двусторонне идентифицированным (и со стороны 
адресанта, и со стороны адресата), а маркированное неопределенным 
артиклем имя (н Болгарском языке слоном „один ") - односторонне 
идентифицированным (только со стороны адресанта). Оно имеет значение 
индивидуальной (специфической) неопределенности Существительное в 
артаклевой форме в нереферентном контексте, т.е когда оно не 
соотносится с конкретным овъекгом действительности (референтом) 
приобретает овоБщенное (генерпческое) значение, т.е. обозначает „все 
представители данного класса объектов". Имена с нулевым артиклем в 
зависимости от контекста также могут БЫТЬ референтны или нереферентны, 
в первом случае они получают значение неспецифпческой 
неопределенности, а во втором случае - нереферентной неопределенности . 

Рассмотрим основные СПОСОБЫ выражения разных значений 
определенности-неопределенности в китайском языке. 

В плане морфологии в китайском языке имеется показатель 
множественности, или „коллективности՝"՝ - суффикс ,,{|՝J". который 
обозначает конкретное, идентифицированное или идентифицируемое 
множество людей (в редких случаях и при определенных условиях, 
животных). Ввиду этого, существительное с суффиксом , ,ff j" выражает 
значение специфической определенности обозначаемого множества лиц. 
Нужно отметить, однако, что данное грамматическое значение может 
передаваться и другими средствами, оно не предполагает обязательное 
наличие суффикса ,.ff J". который, как считается, кроме сноего основного 
значения передает также дополнительные модальные оттенки " ш 

В редких случаях сушестнительные. оформленные на ,,f|՝J" могут 

иметь обобщенное (генерпческое) значение. напр 

НПАч^ИШЯ'- . .."(.. Лети любят праздновать Новый год...."՝) 
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Такое значение ОБЫЧНО могут приобретать стандартные группы людей или 

воовще людей в целом, напр. "Й^АТ'С^дети") , " А Л Л " 

(„взрослые") , "ААТ'(„люди"). 

Существительное, оформленное суффиксом ,ДУ\ также как и 

существительное с определенном артиклем в Болгарском языке не 
употребляются в качестве нменной части составного сказуемого, а также 
после глагола „иметь" - позиции, в которых имя всегда является 
неопределенным. 

На лексическом уровне в китайском языке, равно как н в ЛЮБОМ 

другом языке, имеется относительно стандартный навор средств, которые 
передают значения определенности и неопределенности. Например, 
неопределенные местоимения и наречия, числительное «один» в значении 
«некий, некоторый» подсказывают неопределенность. Показателем 
определенности является определение - актуализатор. Таким 
определением могут БЫТЬ указательные местоимения, определения с 
прптежательным значением, определения, характеризирующие предмета 
по месту, где он находится, по времени, к которому относится и т.д.'1 

Значение определенности-неопределенности шейной группы в 
значительной степени вьфажается в актуальном членениии и 
синтаксической структуре фразы. Как известно, в китайском языке тема 
ОБЬГЧНО является исходным пунктом высказывания и совпадает с группой 
подлежащего, а рема - с группой сказуемого. Прежде всего для нас 
важно выяснить, какое значение в плане определенности-
неопределенности приобретает существительное в зависимости только от 
его синтаксической позиции, вез никаких дополнительных лексических и 
морфологических показателей. Такое значение мы Будем считать 
типичным для данной синтаксической позиции. Во вторых, нужно 
установить, какие дополнительные значения возможны в данной позиции 
и какими дополнительными средствами они должны БЫТЬ маркированы. 

1. Подлежащее (первый актант) ОБЫЧНО занимает начальную позицию 
и совпадает с темой высказывания, в силе чего оно чаще всего является 
определенным. Это его типичное значение в референтном контексте. В 
нереферентном контексте имя в данной позиции приобретает 
генерпческое значение. В некоторых случаях эти две значения трудно 

разграничить. Напр.: " ' Ж ^ Ш & П ё Й Ш л Й " » "Дети ЛЮБЯТ 
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мороженное." В этом изолированном предложении „дети" может иметь 
как референтное, так и генерическое значение. Значение в конкретной 
речевой ситуации выводится из контекста. 

Первый актант в исходной позиции может обозначать неопределенное 
существительное, но при этом значение специфической неопределенности 

должно БЫТЬ маркировано, чаще всего словом "^Г'и/илн количественным 

определением. В последнем случае значение определенности-
неопределенности также зависит от контекста. 

2. Второй актант в качестве подлежащего (в пассивных 
конструкциях) вез дополнительных лексических показателей также 
является определенным. 

Определенность овъекта принимается как стандартное правило 
образования пассивной конструкции. Даже когда перед объектом 
имеются показатели неопределенности (числительные и пр.), значение 
определенности все равно присутствует именно в силе синтаксической 
позиции второго актанта. Напр.: 

Ф А ՝ Գ ա ա ա յ Հ ^ ՚ Ի ՚ Ե ^ ք ւ ^ ՜ ք о ("Использовала все те же 

две чашки с рывами, жалко то, что) сегодня после оведа одна чашка выла 
развита мужем. 

3. Объект действия (второй актант) может выть вынесен в начальную 
позицию (в качестве темы) и в этом случае он является тематическим 
подлежащим. В этой емфатической конструкции с грамматически 
выраженным актуальным членением, объект безусловно является 
определенным и другие варианты значения для него невозможны. 

4. Зависимое подлежащее в послеглагольной позиции (в составе 
ремы) вез дополнительных показателей обычно выражает 
неспецифическую неопределенность, т.е. в данном случае обозначаются 
не конкретные предметы, вещества и т.д., а качественные характеристики 

всего данного класса. Сравним примеры: (4.5.А)"£МШТМо ""На улице 

идет дождь."; (4.5.Б) " М Т 7 — " ,Дождь шел целый день 

и целую ночь и только потом утих."; 

(4.5.В) ( ШШ, ) Ж 7 X I с "(Смотри,) пришли (какие-то) люди." ; (4.5.Г) 
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К Հ՛հ ք . &%էա.&1էՒւա՛? ) "Люди пришли (как же так ты еше не 

готов!)" 

В четырех приведенных примерах сувъект не имеет никаких 
лексических показателей определенности-неопределенности, но даже и 
вне контекста он воспринимается как неопределенном в послеглагольной 
позиции (пр. 4.5.А и 4.5.В) и как определенном в исходной позиции в 
предложении (пр. 4.5.Б и 4.5.Г). Можно предположить, что данные 
трансформации конструкций связаны именно с выражением значения 
определенности-неопределенности. 

В позиции послеглагольного подлежащего могут выступать слова, 
овозначающие термины родства, а также часть, принадлежность или 
совственность лица, обозначенного существительным в исходной позиции 
в предложении. Напр. "ШФ"(„махать р у к о й " ) , " ^ ^ " ( „ к а ч а т ь головой") и 
т.д. Такие слова, хотя и являются определенными по своему значению, в 
позиции после глагола приобретают видовой оттенок, и на Болгарский 
язык переводятся вез определенным артиклем. 

Послеглагольное подлежащее может обозначать специфическую 
неопределенность, но она должна быть выражена лексически, обычно 
количественным определением. Зависимое подлежащее в редких случаях 
может иметь значение определенности, в этих случаях оно указывается 
определенпем-актуалпзатором. 

5. Конструкция с вынесенным в препозиции дополнением с 
предлогом "^ ' 'маркирует определенный овъект. В редких случаях имя, 
вводимое предлогом может иметь значение специфической 
неопределенности, но при условии, что оно указано числительным и 
овъект не упоминался в контексте. 

6. Второй актант в послеглагольной позиции вез дополнительных 
лексических показателей, может обозначать как определенный, так и 
неопределенный овъект. Например: "Я купила фрукты." 
В этом случае овъект (фрукты) воспринимается как определеньп! если он 
уже упомянут в контексте. В противном случае он является 
неопределенным. 

7. Именная часть сказуемого связочного предложения, если она не 
оформлена дополнительными лексическими средствами, как правило 
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имеет значение нереферентной неопределенности. Напр.: № ՝fl-&ffî У . 

„Он стал учителем." 
В таких конструкциях возможно добавление числительного „один", 

но оно не придает в этом случае значение специфической 
неопределенности, а имеет интензифицируюшее значение. Напр.: 
filial - " ք ՜ ա ՜ ք ՛ "Он (просто один) ревенок." 

Если именная часть составного сказуемого является 
идентифицированной, это значение обязательно маркируется 
определением-актуализатором. Односторонняя / двусторонняя 
идентафицированность может выть маркирована указательным 
местоимением или определяется по контексту. 

8. Именная группа после глагола "^" '(„иметь") всегда является 

неопределенной. 
Кроме высшеуказаных средств выражения определенности-

неопределенности именной группы, следует учитывать еще такой 
универсальный фактор, как вид и семантика глагола. Связь между этими 
двумя явлениями изучается с разных точек зрения. Применительно к 
английскому языку, грамматически выраженная определенност-
неопределенность имени является средством определения вида глагола, 
который не имеет морфологического выражения12. В болгарском языке 
обе категории имеют формальное выражение, их взаимозависимость 
проявляется в некоторых ограничениях, которые они налагают друг на 
друга. Например, глаголы типа „съесть", „дочитать", „выкупить" и т.д., 
действие которых имеет исчерпывающий характер по отношению к 
объекту, всегда тревуют дополнение со значением определенности, 
которое маркируется определительным членом. Это связано с тем 
фактом, что определенность имени проявляется не только в его 
идентафццированностн, но также и в его тотальности. Известный овъект 
всегда воспринимается в его количественной полноте, т.е. значение 
ндентпфпцнрованности всегда предполагает значение целостности. С 
другой стороны, в болгарском языке определенный артикль в некоторых 
случаях используется только для передачи значения тотальности. 

В китайском языке эта разница передается в основном лексическими 
средствами (словами , ,f |T - „все", „ — W - „некоторые", " — ֊ 
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„немного"), а при существительных со значении лип возможно также 

употребление суффикса "ff J". 
Применительно к китайском языке также существенна взаимосвязь 

между оформленностью глагола и определенностью-неопределенностью 
объекта'՜. Глаголы н результативный вид. которые указывают на 
результат действия, логически предполагают конкретный, (односторонне 
или двусторонне) идентифицированный объект. Это доказывается и тем 
фактом, что синтаксические конструкции, в которых овъект как правило 
является определенным (пассивная и конструкция с вынесенным 
дополнением с предлогом " f t l " ), глагол тоже должен выть оформленным 
и не может употребляться в неутральном виде. 

В результате сопоставления СПОСОБОВ выражения определенности-
неопределенности имени в двух разносистемных языках - болгарский и 
китайский, можно сделать вывод о том, что в везартаклевом китайском 
языке существует определенный комплекс взаимодействующих средств, 
принадлежащих разным языковым уровням, посредством которых 
передаются разные значения категории определенности-неопределенности, 
а именно - индивидуальная определенность, генеричность, специфическая, 
неспецифеческая, нереферентная неопределенность. Выражение данной 
категории в китайском языке связано с другими языковыми явлениями -
синтаксический строп предложения, вид глагола и пр., поэтому изучение 
данной категории особенно важно для целостного описания 
грамматической системы китайского языка. 

ANTONIA TS AN KOVA 
(SU, BULGARIA) 

ON THE MEANS OF EXPRESSING DEFINITENESS-INDEFINITENESS 
IN CHINESE AND BULGARIAN 

Definiteness-indefiniteness is viewed as an universal semantic category, but the 
means of manifestation of definiteness-indefiniteness across languages vary in terms 
of typology. Contrastive study of the specific ways of functioning and means of 
expression of this category in two languages - Bulgarian, in which the category is 
formally marked by definite article, and Chinese, where it is not grammatically 
expressed, has lead to the following conclusions: 
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in Chinese, definiteness-indefiniteness of the noun phrase is expressed through a 

certain complex o f lexical, morphological, syntactical, prosodic. etc. muluaH) related 

means, which can convey all the private meanings, inherent to the category in 

Bulgarian. Apart from that, in Chinese we observe a certain influence o f the category 

on other language phenomena, such as the syntactic structure of the phrase, the 

category o f tense and aspect, etc. Therefore, exploring ihc category o f definiteness-

indefiniteness is important for the complete description of the grammatical system of 

Chinese language. 
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ՓԱՇԱՅԱՆ ԱՆԻ 
(ՌՀ(Ս)Հ) 

ՌՈՒ՛ԴԱՔԻԻ Պ Ո Ե Զ Ի Ա Յ Ի ՍԻ Ք Ա Ն Ի 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁ 

lU-jıi] դարում ապրած ե ստեղծագործած Աբու Աբդւսլլահ Ռուդաքին 
ի]ւ հանճարեղ պարզությամբ նոր խոսք ասաց պարսից պոեզիայում: Նա 
սոսկ արքունական երգի,՝ չէր, այւ կատւսրյւպ բանաստեղծ, ու| 
հարստացրեց և զարգացրեց արևելյան պոեզիան իր նրբաճաշակ ոճով, 
ասելիքի խորությամբ ե պատկերների շքեղությամբ: Անշուշտ կան 
կենսագրական տեղեկություններ Ռուդաքիի մասին, բայց իր 
քնարական հերոսի շուրթերով արվեստագետր ներկայացնում է 
բանաստեղծի իր անցած ուղին, հոգու ե մտքի տվայտանքները: Եվ դա 
անում Ւ. արվեստի հզոր աժով' պարզ ե խորիմաստ, հակիրճ, սակայն 
զգացմունքների առատությամբ, վփփսովւայական խոր 
լւնդհանրւսցա մսերով: 

Ռուդաքիի արվեստր պատկերային է: Տեսողական պատկերների 
միջոցով է նա ներկայացնում իր կյանքը, սերը, խոհերը, մարղա և 
աշխարհի վախհարաբերությունը, որտեղ րով է ճանաչում իրեն. «Քանզի 
սիրտս գանձարան է, իմ երգերը' մաքուր ոսկի. Ու սերն ինքն է 
անմահական զարդարանքն իմ ամեն խոսքի. Ես ուրախ եմ ապրել 
կյանքում. վ]ւշտր երբեք ինձ չի նեդել. Եվ իմ սիբտլւ զվարթության 
հրապարակ t միշտ եղել»1: Սակաւն բանաստեղծը միշտ ուրախ չի 
ապրել: Ծանոթանսղով Ռուդաքիի ստեղծագործություններին՝ պարզ է 
դառնամ, որ արքունական պոետի կյանքը ուղեկցվել է բարդ 
տարանցա մներով: 

Սերը, ինչպես շատ պոետների, այնպես կ Ռուդաքիի արվեստի 
հիմնաքարն է. սիրո ապրումներից են ծնվում ե պատկերները, որոնց մեջ 
գերիշխում I. շարժումը՛ գույների, բույրերի, համերի ներդաշնակ 
հւսմադրմամբ: 
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Բանաստեղծական ճտաճաւաpjıuli հիմքր պատկերն Լ: l;ı| որրան 
պատկերալին I բա('ւաստեղծաթւունր. այնքան բարձրարժեք I. այն 
Պատկերի մեջ ւպս1եոյս|ուս են բո|1)|) ա|ն միջոցսերր. որոնք օզնում lıtı 
պատկերի կայացմւսնր Ինչպես ողջ ւսրեև|յւսն պոեզիայում, այնպևս 1.| 
Ռուդաքիի պաս)կերի հյուսվածքում սւիա|ած համեմատություններն 
ինքնատիպ են. որսևք չեն կրկնվաս ո,֊ ւրսւ|ե|նևրում. ո(՝ ոուբաւիներամ. 
ոչ ղասիղներամ և ոչ 1.| բեւրերամ Ռաղւսքիի պոեզիան հագեցած I 
հարուստ համեմատարւաններալ Սիրած կնոջ գեղեցկտթ|ան|ւ 
համեմատում I. մարգարիտ]), ծովի ա|իքների. զանազան բույրերի ե 
բնության տարերքների հետ. որոնց միջոցով բանաստեղծը հասնում I 
հոգա տարածքներին՛ պատկերելով իր տաասպանքր. կալատր ե 
մտորումները ւլրանց շուրջ. 

Դեղեցկաթյան ծով ես. հոգիս, մարջանով Լ շուրթդ շիկնել. 
Ատամնեյպ ծովից հանած մարգարիտի սուրբ հատիկներ. 
Հոնքդ նավ է, իսկ ճակատիդ այղ րսսեղեն խորշումն՝ այ]ւք. 
Պարանոցդ՝ ջրապտույտ, և ւսչքերղ փոթորիկներ...2 

Բանաստեղծն իր բախտր կապում է սիրած աղջկա բախտին և 
վերջինիս վերաբերմունքից t կախված իր ճակատագիրը: Սիրային 
բանաստեղծություններում իշխում են գույներն ու բույրերը 

Սրբ լվացվում ես. քո վարդագույնից շիկնում է աոուն. 
Երբ ծամդ ես քանդում, մաշկն է սկսում բուրմունքն իր...1 

Ռուդաքիի պոեզիան արտակարգ գու նային է: Իշխում են բո]որ 
գույները, կա նաև ծիածանը' իր ամենատարբեր թույրերով: 
Առանձնանում են նաև թանկարժեք իրերր ա քարերր՝ միջնադարյան 
մարդու ու մտածողական համակարգի բարձր արժեքներր. 

Ձեռքիդ գավր նորած լույսի արծաթով t ասես շալում4. 
Կամ. 

Բեր այն գինին, որ գինի չէ" հոսող սուտակ. 
Г/ողքր նրա սրի շողք է արևի տակ՝: 

Ռուդաքիի պատկերային համակարգում տեղ գտած մակդիրները ես 
առանձնակի գրավչություն ես հաղորդում բանաստեղծությանը Ռուս 
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գրականագետ I- ՏոմաշևսկիՍ աոանձնացնամ է «պոեաակաս որոշիչ» 
արտահաււոութւանր հատկապես նշև|ով Սրա թարմաթւան և 
հանկարծակիության կարևորությանը. «Ավանդական մաշված 
մակդիրները գրերյսոձի թերության են համարվամ այնպես, ինչպես 
իրենց սովորականության մեջ թաղ են նևլւգործամ երևակայության 
վրւս»' 

f )-jj 11] 111 p |ւ ]յ գււրծածւսծ մակդիրներն ասվածի ճիշտ հակառակն են 
10-րդ i]արու մ ստեղծւսգործած բանաստեղծի պոեզիայում մւսկդիրր 
պաակելվւ՚ւ նոր luıup. nıd ե խորություն I տափս. 

Հետաքրքիր կերպավորում անի բնության անձնավռրամր: Ասվածի 
ապացույցը «Դարան» ղազւսլն I.. որտեղ անձնավռրվամ են գսւ]աւնր. 
երկինքր. ծադիկներր, կայծակր. դաշտր և հովիտը: Բայց ամենաշքեղր. 
անշուշտ, արեգակի անձնավորումն Լ. 

Տես. արեգակն իր դեմքն է լայս մերթ-մերթ հանում ւսմպի/տակից. 
Զորական Ւ. ասես գերյալ. որ փախչում է իր պահակից՛: 

Արթնացած բնությունն իր շարժման մեջ բույրերի, գույների, 
ձայների համակցում է: Այստեղ պատկերի ուժն իր գագաթնակետին հ: 
Բանաստեղծր. անձնավորելով նաև ժամանակր. երիտասարդացնում t 
այն. 

11վ կքեց էր ծերության տակ պատանությամբ հպարտացավ, 

1յվ աշխարհն այս հին ու ծեր' ջահեւության հանդես դարձավ* 

«Հրաշք խմիչք է գինին» գազելում անձնավորված գինին, որ 
մետաֆոր Ւ., օժտված է խե|քով և իմաստությամբ, կարողանամ t 
ճանաչել լավին, վատին, նենգ քծնալին. «Հոգով ճորտին տարբերակում 
վեհաշուքից, Ի հայտ բերամ մարդու հոգում թաքնվածն ա 
գաղտագողին» : Դինու ուժն ա գովքր երեում L նաև «Գինու մայրր» 
ղասիդամ: Իսկ այս քառյակում ամբողջանամ Ւ. գինի մետաֆորի 
բո վ ա նդակութJ ա ն ր. 

1<թև այս գինուց միայն մի կաթ]ղ Նեղոսը ծորի. 
Կոկպպիրար հարբած կմնա մի հւսրյար տարի. 
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I;pb hi] սիկ ti 1:| դրանից րմպի թեկոպ սի կաթի|. 
llji|i)iö կղտռնա ա վագրի 1ւ|ւախ պիտի պւսաաոի1" 

1 

Ռաղաքիի պոեզիայում իշխում 1 tııulı սիրտ մետսւֆորր 1.ավագու|ե 
ս|ւսակն|]սե]աւմ հ շրջանւսովամ արւ մետաֆորր. npp upu|hu մարդուն 
բնութագրող կարևոր բաո հրաշքներ I գործում Ռուդաքիի 
ստեղծագործություններում: 

Այս քառյակում արժևորվում I. բանաստեղծի սրտում կատարվածը. 
Iյրբ անունդ ես տալիս մի տեւ), իմ սրտի մեջ pııju I. վառվում 
քնախտս իսկույն քո անունի շող ա շուքով Ւ. զարդարվում. 
Բայց երբ հանկարծ խոսք են խոսում ու չեն առնում գովքդ, հոգիս. 
Վիշտն Է իջնում սրտիս վրա, ու մշուշն Է մտքիս փարվում" 

Թումանյանը ես իր ստեղծագործություններում սեր ա սիրտ 1. 
վւնտրում' որպես գոյության խարիսխներ: Սվ սիրտ բաոր կարևոր 
մետաֆոր Է նաև Թումանյանի ստեղծագործության մեջ: Հայտնի Լ. որ 
Թումւսնյանի քառյակներից միայն մեկն Է, որ վերնագիր ունի, և այն 
կոչվում Լ «Սիրտ»: Մեկ անգամ չէ, որ Թումանյւսնն իր քառյակներում 
անդրադառնում Է սրտին. 

Ով իմանա՝ ուր րնկանք 
Քանի օրվա հյուր րնկանք 
Սերն ու սիրտն Էլ երբ չկան՝ 
Կրրակ րնկանք. զուր րՍկանք' յ: 

Կամ 
Ամեն մի սիրտ ցավով լըցվեց մեր դարում, 
9ավոտ սրտով աշխարհ յցվեց մի դարում...1 ': 

Ռուդաքիի մետաֆորային համակարգում կարևոր Է սիրուհու 
մագերի՝ վարսերի, խոպոպների անձնավուտւմր: հ/ոպոպր որպես 
արևեւյան գեղեցկության իւորհ|պանիշ. հոպում Է պոետին. 

Թե վւսրսղ փռես, օրվա |ուլսՍ անգամ կւսլաղ Է հւսնգե), 
1ուկ եթե հյուսես, ղարծնևս բացեի ճանկեր. 
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Թև իապսպնևրղ դաըսևղարս անես. կթվա մայպկանց. 
Թե սղիք - սղիք Թարազի մուշկն է այդպես հոբձասքև| ' J : 

Սայաթ-Նովայի բանաստեղծական աշխարհում ևս մազ մետաֆորլւ 
կարևորւյած է: Սիրած յարը խենթացնում հ բանաստեղծին իր ողջ 
գոյությամբ, որտեղ կարևոր Են նաև սիրուհու մաղերի տեսքից ստացած 
տպավորությունները. «Դաստամազդ նամ չի mq]ı. առանց հուսիւ կու 
օ|րրվխ>'';: Կամ. «Դաստամսպդ սիմ ու շարբաթ, նամ շաղ էկած ռեհան է»"1: 

ЦЪ տա ֆորի գործածությունը երևակայությամբ օժտված 
բանաստեղծին անսահման հնարավորություններ է տալիս 
արտահայտելու հոգու և մտքի թռիչքները: Հիրավի աս սպասեփ 
բացահայտումներ է անում Ռուդաքին իր բազմաթիվ մետաֆորներով: 

Ռուդաքիի արվեստում նշանակալից է նաև ձայնի պոետիկան: 
Բնության և վայելքների ձայներին ուղեկցում է տավիղը: Այն մե՛րթ լալիս 
է, մե՛րթ գեղգեղում: Բանաստեղծը տավղի հնչողությունը նմանեցնում է 
ողբի նման հեկեկոցի: Բայց այն շատ ավեփ գեղեցիկ է հնչում կանանց 
կատարմամբ. 

Գեղուհիներ, որոնց ճկուն մատների տակ 
Տավիղների թրթռոց է, անուշ նվագ՛7: 

Ռուդաքիի պատկերային համակարգը ամբողջացնում են 
խոհափիփսոփայական բանաստեղծությունները: Բանաստեղծն 
անընդհատ խոկում է կյանքի, մահվան, սիրո և հիշողությունների մասին: 
ե՜րբեմն նրա մտքերը իմաստուն աֆորիզմներ են դառնում. 

Երջանիկ է, ով շատ տվել՛ շատ է առել, 
Դժբախտ է նա, ով թաքցրել է ծովն իր գանձի"1: 

Կարևոր նշանակություն ունի Ռուդաքիի պոետիկայում ժամանակը. 
«Ուլբ ծերության» դասիդում բանաստեղծը թեև ներկայում է, բայց իր 
մտքերով անցյալում հ, որտեղ նա երջանիկ է: Վերոհիշյալ ղասիդր 
ավարտվում է հետևյալ տողերով, որոնք նորից ներկային են 
վերաբերում. 
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ժ՜ամ ա (i ակս եր (i արիշ են արդ. ու ես ինքս էլ շատ եմ տարբեր. 
(Ւսւմն Է արդեն գավազանի, գավազանս ու մախաղս բեր՛". 

Գսպե|ներից մեկում Ռոպաքին անընդհատ եզրահանգումներ Լ 
անում կյանքի, բախտի ե երջանկության մասին: Նրա պոեզիան 
րււսավոր ա ւավատեսական I., չնայած արևելւան գրականությանը 
հատուկ է նաե հոոետեսությանը: Ռոպաքիի պոեզիան ես զերծ չի 
մնացեյ տխուր ու մելամաղձոտ պատկերներից: Բանաստեղծը հաճախ 
ավւսոսսւմ է իր անցած կյանքը, կյանք, որ նա սւպրե| է արքունիքում՜ 
հոգևոր անազատության մեջ. 

Այս կյանքն, ավաղ, ամպ է, հողմ է լոկ անցողիկ. 
Դու գինին բեր, ուրախ երգը թող թևածի2": 

Թումանյանը իր քառյակներում մեկ անգամ չէ; որ անդրադարձե] է 
կյանքի անցողիկությանը. 

Հին աշխարհքը ամեն օր 
Հազար մարդ է մտնում նոր, 
Հազար տարվա վարձ ու գործ 
Ըսկսվում են ամեն օր21: 

Ներքին գաղափարական ընդհանրություն կա Ռուդաքիի 
«զավակներիդ այս ինչպե՞ս ես նայում» տափ և Թումանյանի 
«Բարձրից» բանաստեղծության միջև: 

Լավատեսական ու մարդասիրական են Ռուդաքիի 
ստեղծագործությունները, որոնք այսօր էլ ճանաչողական, 
ուսուցողական և գեղագիտական մեծ արժեք են ներկայացնում: 
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