
Հարգելի՛ ընթերցող, 

Արցախի Երիտասարդ Գիտնականների և Մասնագետների Միավորման (ԱԵԳՄՄ) 

նախագիծ հանդիսացող Արցախի Էլեկտրոնային Գրադարանի կայքում տեղադրվում են 

Արցախի վերաբերյալ գիտավերլուծական, ճանաչողական և գեղարվեստական նյութեր` հայերեն, 

ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով: Նյութերը կարող եք ներբեռնել ԱՆՎՃԱՐ:  

Էլեկտրոնային գրադարանի նյութերն այլ կայքերում տեղադրելու համար պետք է ստանալ 

ԱԵԳՄՄ-ի թույլտվությունը և նշել անհրաժեշտ տվյալները: 

Շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր հեղինակներին և հրատարակիչներին` աշխատանքների էլեկտրոնային տարբերակները 

կայքում տեղադրելու թույլտվության համար: 

 

Уважаемый читатель! 

На сайте Электронной библиотеки Арцаха, являющейся проектом Объединения Молодых Учёных и Специалистов Арцаха 

(ОМУСA), размещаются научно-аналитические, познавательные и художественные материалы об Арцахе на армянском, русском и 

английском языках. Материалы можете скачать БЕСПЛАТНО.  

Для того, чтобы размещать любой материал Электронной библиотеки на другом сайте, вы должны сначала получить разрешение 

ОМУСА и указать необходимые данные.  

Мы благодарим всех авторов и издателей за разрешение размещать электронные версии своих работ на этом сайте. 

 

Dear reader,  

The Union of Young Scientists and Specialists of Artsakh (UYSSA) presents its project - Artsakh E-Library website, where you can find 

and download for FREE scientific and research, cognitive and literary materials on Artsakh in Armenian, Russian and English languages.  

If re-using any material from our site you have first to get the UYSSA approval and specify the required data.  

We thank all the authors and publishers for giving permission to place the electronic versions of their works on this website. 
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ԿԱԶՄՈՂԻ  ԿՈՂ ՄԻՑ 

Ակն հայտ է, որ հայոց ան կա խու թյունն իր հետ բե
րեց բո լո րո վին նոր մտա ծո ղու թյուն: Պարզ վեց, որ 
ան կախ ապ րելն ա մենեւին էլ հեշտ բան չէ, բայց 
ա վե լի դժ վար է օ րեն քով ապ րե լը: Այս պարագայում 
ի նք նա բե րա բար զգաց վեց նաեւ սահ մա նադ րու
թյուն ու նե նա լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: Եվ, իս կա պես, 
կարճ ժա մա նակ ան ց ըն դուն վեց ՀՀ Սահ մա նադ
րու թյու նը, եր կիրն ստա ցավ իր հիմ նա կան օ րեն քը: 
Սա կայն տա րօ րի նակ կեր պով վե րա բեր մուն քը նրա 
նկատ մամբ ա ռաջ վա պես մնաց ոչ մի ան շա նակ: 
Բնա կան հարց է ա ռա ջա նում՝ ին չո՞ւ ե նք մենք խորթ 
ու ան հա ղորդ մնում մեր Սահ մա նադ րու թյա նը: Ի 
վեր ջո, ե թե ցան կա նում ե նք պե տու թյան կա ռուց
ված քին ամ րու թյուն հա ղոր դել, ի սկ պե տա կան իշ
խա նու թյունն ար դյու նա վետ կազ մա կեր պել, նրան 
ժո ղովր դա վա րա կան եւ ար դա րա ցի բնույթ փո խան
ցել, ա պա նախեւա ռաջ պետք է հար գենք եւ սի րենք 
այդ պե տու թյու նը, ա նընդ հատ փոր ձենք նրա հա մար 
հայ րե նա սեր ու ազ նիվ մարդ կան ցից բաղ կա ցած 
իշ խա նու թյուն ձեւա վո րել: Պետք է կր կին դառ նանք 
այն հա մոզ մա նը, որ իշ խա նա վո րի հայ րե նա սի րու
թյան աս տի ճա նը ու ղիղ հա մե մա տա կան է իր ծագ
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մա նը, իսկ տոհ միկ ազ գի ներ կա յա ցուց չի հա մար 
պե տու թյունն ու հայ րե նի հո ղը բարձ րա գույն ար ժեք 
են, հա նուն ո րոնց պետք է ապ րել ու ա րա րել, հարկ 
ե ղած դեպ քում մինչեւ ան գամ կյան քը չխ նայել: Ի սկ 
ե թե այս ա ռու մով թե րա նում ե նք, ա պա մի գու ցե այն 
պատ ճա ռով, որ պատ մա կան ի նչոր մի պա հի սղ վել 
է հայ մար դու, Հայոց աշ խար հի եւ Հայոց պե տա կա
նու թյան միջեւ ե ղած օր գա նա կան կա պը, խախտ վել 
է բնա կան ներ դաշ նա կու թյու նը նրանց միջեւ: Եվ հի
մա նո րից ե րկ վու թյան մեջ ե նք, մի ան շա նա կո րեն 
չենք կա րո ղա նում պա տաս խա նել՝ Սահ մա նադ րու
թյու նը գոր ծիք է, մի ջոց հան րային կյան քը կար գա վո
րե լո՞ւ, թե՞ հան րու թյան վրա իշ խե լու հա մար… 

Ս տորեւ նպա տակ ու նենք ան ցյա լում ստեղծ ված 
մեր հոգեւոր ար ժեք նե րի հի ման վրա ցույց տալ, որ 
հայ ժո ղո վուր դը տո կուն եւ կեն սու նակ ժո ղո վուրդ է, 
եւ նրա հա յաց քը միշտ ա պա գային է ո ւղղ ված ե ղել, 
որ ցան կա ցած պա րա գա յում նա մտա ծել է իր հան
րային կյան քը կար գա վո րե լու մա սին: Ա վե լին, պե
տա կա նու թյուն չու նե ցող ժո ղո վուրդն ի նք նու րույն 
պե տու թյուն ստեղ ծե լու իր բաղ ձանքն ի րա կա նաց
նե լու մտադ րու թյամբ նախեւա ռաջ Սահ մա նադ րու
թյուն է ե րկ նել: Խոս քը ժա մա նա կա կից ի մաս տով 
սահ մա նադ րու թյան մա սին է, ը նդ ո րում՝ ա ռա ջի նը 
բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի մեջ: Նկա տի ու նենք Հա կոբ 
Շա հա մի րյա նի «Ո րո գայթ փա ռաց» կո թո ղային եր
կը, ո րը գր վել է 1773 թ., այ սինքն՝ աշ խար հում ա ռա
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ջի նը հա մար վող Ա ՄՆ սահ մա նադ րու թյան (1787 թ.) 
հռ չա կու մից 14 տա րի ա ռաջ: Ի դեպ, Եվ րո պա յում 
ա ռա ջին սահ մա նադ րու թյուն ներն ըն դուն վել են 
1791 թ. (Լե հաս տա նում՝ մայի սի 3ին, Ֆ րան սի ա յում 
սեպ տեմ բե րի՝ 3ին): Այս տեղ մենք չենք ան դրա դառ
նա հա մաշ խար հային հա սա րա կա կանքա ղա քա կան 
եւ ի րա վա կան մտ քի այդ խո շո րա գույն երեւույ թին, 
քան զի մեր նպա տակն է ըն թեր ցո ղի ու շադ րու թյա նը 
ներ կա յաց նել դրա նա խա դե պը հան դի սա ցող Ար ցա
խի եւ Ու տի քի թա գա վոր Վա չա գան Գ. Բա րե պաշ տի 
« Սահ մա նադ րու թիւն կա նո նա կան»ը, ո րը թվագր
վում է V դ. վեր ջով: Այն մինչեւ այ սօր պահ պան
վող հայե րեն հնա գույն օ րենք նե րի ժո ղո վա ծուն է եւ 
հատ կան շա կան է նրա նով, որ մշակ վել եւ ըն դուն վել 
է ժա մա նա կի աշ խար հիկ եւ հոգեւոր իշ խա նու թյան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի լայն ը նդ գրկ մամբ: Ա ռա ջին 
հա յաց քից թվում է, թե հի շյալ սահ մա նադ րու թյու նը 
հիմ նա կա նում պետք է կար գա վո րեր հոգեւոր կյան
քի հա րա բե րու թյուն նե րը, սա կայն ակ ներեւ է, որ հա
վա սա րու թյունն ու ար դա րու թյու նը, որ պես հա սա
րա կա կան բա րո յա կան կա տե գո րի ա ներ, հիմ նա րար 
տեղ գրա վե լով տվյալ գրա վոր կարգ ու կա նո նի մեջ, 
ստի պում է, որ պես զի ա նօ րեն վար քով ապ րող ներն 
ան գամ՝ լի նեն հոգեւոր դա սի ներ կա յա ցու ցիչ, իշ խա
նա վոր թե հա սա րակ գյու ղա ցի՝ հա վա սա րա պես պա
տաս խա նատ վու թյուն կրեն օ րեն քի ա ռջեւ: Ա հա սա 
էր սկզ բուն քը:  
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Այս մե ծար ժեք վա վե րա գի րը մի պարզ բան է մեզ 
հի շեց նում: Այն է՝ ե թե իս կա պես հա մայն քային մտա
ծո ղու թյու նը դեռեւս գե րիշ խող է մեր մեջ, սա կայն 
ան կեղ ծո րեն կա մե նում ե նք քա ղա քա ցի ա կան հա սա
րա կու թյուն դառ նալ, ա պա ա ռն վազն կա րող ե նք գո
տեպնդ վել մեր պատ մա կան հի շո ղու թյամբ առ այն, 
որ դեռեւս հին գե րորդ դա րում քա ղա քա ցի ա կան հա
սա րա կու թյուն ե նք ու նե ցել՝ պայ մա նա վոր ված օ րեն
քի գե րա կա յու թյամբ, ազ գային մի աս նա կան հա
վա քա կա նու թյա նը պատ կա նե լու գի տակ ցու թյամբ: 
Այս ի մա ցու թյունն ան շուշտ մեզ ա վե լի հաս տա տա
կա մո րեն ա ռաջ կմ ղի, կհու սադ րի, որ մեր փառ քերն 
ա մենեւին էլ ան ցյա լում չեն մի այն: Այ սօր նույն պես 
հնա րա վոր է մեր ե րկ րի կա ռա վար ման հա մա կարգն 
ա զա տել պա տա հա կան մարդ կան ցից, եւ ան հիմն է 
այն տե սա կե տը, թե հայը հա մա կարգ փո խող չէ, այլ 
մի այն հա մա կար գին հար մար վող է: Վս տահ ե նք, որ 
մոտ ա պա գա յում մեր հան րային կյան քը բնա կա նոն 
զար գաց ման ու ղու վրա դնե լու հա մար սե փա կան ու
սե րին պա տաս խա նատ վու թյան բեռ վերց նող քա ղա
քա ցի նե րի բազ մու թյուն ե նք ու նե նա լու: Հա մոզ ված 
ե նք, որ մեր պատ մա կան հի շո ղու թյունն այն չա փով 
չի խա թար վել, որ այլեւս դա սեր չառ նենք մեր ի սկ 
ան ցյա լից, չվե րա կեր տենք մեր ի րա վա կան գի տակ
ցու թյու նը: Պար զա պես հարկ է նոր սերն դին հա վուր 
պատ շա ճի ներ կա յաց նել այն ա մեն ար ժե քա վո րը, որ 
դա րեր ա ռաջ ստեղ ծել են մեր պա պե րը: Այս փոք
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րիկ գր քույ կը (ա ռա ջին հրա տա րա կու թյու նը՝ 2010 թ.) 
սե րունդ նե րի միջեւ հոգեւոր ներ դաշ նակ կապն ամ
րապն դե լու փոր ձե րից մեկն է: Կար դանք Վա չա գան 
Բա րե պաշտ թա գա վո րի « Սահ մա նադ րու թիւն կա նո
նա կան»ը ժա մա նա կա կից արեւե լա հայե րեն լեզ վով 
եւ հի ա նանք մեր նախ նի նե րի պե տա կան մտա ծո ղու
թյամբ: 

Ինչ վե րա բե րում է եր կի ար դի ա կան հն չե ղու թյա
նը եւ տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նի մա սին հնա րա վո
րինս ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում կազ մե լուն, ա պա 
վս տա հա բար ա ռա ջա ցած բո լոր հար ցե րի պա տաս
խան նե րը կս տա նանք ոչ պա կաս հե տաքրք րու թյամբ 
ըն թեր ցե լով պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր, եր ջան կա հի շա տակ Կիմ Ղահ րա մա նյա
նի պատ մա գի տա կան ակ նար կը, ի նչ պես նաեւ լրագ
րող Հաս միկ Գու լա կյա նի հար ցազ րույ ցը նրա հետ: 
Բա ցի այդ՝ սույն վե րահ րա պա րա կու թյան մեջ նպա
տա կա հար մար գտանք տե ղադ րել նաեւ մաս նա գի
տա կան շր ջա նակ նե րին մի այն հայտ նի մի պատ մա
կան փաս տա թուղթ, ո րն ա պա ցույց է այն բա նի, որ 
հայ ժո ղո վուր դը հա րատեւել է նաեւ այն պի սի ան
հատ նե րի ան սահ ման հայ րե նա սի րու թյան շնոր հիվ, 
ով քեր հա նուն հայ րե նի հո ղի եւ հա նուն այն գա ղա
փա րի, որ հա յու թյու նը պետք է սե փա կան իշ խա նու
թյուն ու նե նա՝ պատ րաստ է ին մեծ զո հո ղու թյուն ներ 
կա տա րել: Դա մի զար մա նա լի ու սքան չե լի վկա յու
թյուն է այն մա սին, թե ի նչ պես XIX դ. սկզ բին ծա գու
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մով արցախ ցի մի հայ, ո րը հան գա մանք նե րի բե րու
մով հայտն վում է հե ռա վոր Ճա վա կղ զում եւ այն տեղ 
իր ձեռ նե րե ցու թյան ու խե լամ տու թյան շնոր հիվ մեծ 
հարս տու թյուն է վաս տա կում, տե ղե կա նա լով, որ իր 
հայ րե նի Արցախը ան ցել է Ռու սա կան կայս րու թյան 
տի րա պե տու թյան տակ՝ խան դա վառ վում է եւ պատ
րաս տա կա մու թյուն է հայտ նում մեծ օգ նու թյուն ցույց 
տալ իր հայ րե նի քին ու հա րա զատ ժո ղովր դին: Այդ 
մար դը Հով սեփ Հով հան նե սի Ա միր խա նյանն էր, ո րը 
1829 թ. հոկ տեմ բե րի 20ին նա մակ է գրում Ա մե նայն 
Հայոց կա թո ղի կոս Ներ սես Աշ տա րա կե ցուն, խնդ րե
լով միջ նոր դել ռու սա կան կայսր Նի կո լայ Ա ռա ջի նի 
ա ռջեւ, որ պես զի ըն դուն վեն իր նվի րատ վու թյուն նե րը 
եւ հնա րա վո րու թյուն տր վի ի րա կա նաց նել իր ծրագ
րե րը: «Մ տա դիր եմ, ե թէ մի այն կա րե լի կը լի նի, գնել 
դրա մով իմ նախ նե աց եր կիր նե րը, այն է Ղա րա բա
ղի աշ խար հը Փայ տա կա րա նով հան դերձ»,– գրում է 
նա Ա մե նայն Հայոց կա թո ղի կոս Ներ սես Աշ տա րա
կե ցուն: Նա մա կի բնա գի րը պահ պան վել է ռու սե րեն 
լեզ վով եւ հայե րեն թարգ մա նու թյամբ: 

ԱՐ ՄԵՆ ՀՈ ՎԻ ԿԻ ԴԱՎԹՅԱՆ
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Очевидно, что обретение независимости сопро
вождалось формированием совершенно ново
го мышления. Оказалось, что жить независимо на 
самом деле не такто и просто. Намного сложнее 
оказалось жить в рамках закона. Возникла необхо
димость в создании Конституции. Действительно, 
спустя непродолжительное время была принята 
Конституция Республики Армения, страна получи
ла свой основной закон. Но, как ни странно, отно
шение к Конституции было, как и прежде, неодно
значным. Возникает естественный вопрос: почему 
мы продолжаем оставаться непричастными к на
шей Конституции? В конце концов, если мы хотим 
укрепить наше государство, сделать государствен
ную власть более продуктивной, демократичной и 
справедливой, надо прежде всего любить и уважать 
это государство и стараться, чтоб правящее руко
водство было сформировано из честных людей, лю
бящих свою страну, чтобы и для них понятия госу
дарство и родная земля были бы высочайшими цен
ностями, ради которых нужно жить и творить, а в 
случае необходимости даже пожертвовать жизнью. 
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И если в этом вопросе допускаются какието упуще
ния, то, может быть, оттого, что в какойто истори
ческий миг была нарушена органическая связь меж
ду армянином и армянской государственностью? 
Сегодня мы вновь стоим перед дилеммой и не мо
жем однозначно ответить на вопрос: Конституция
это инструмент регулирования общественных отно
шений или механизм господства над обществом?

Ниже мы попытаемся на основе духовных цен
ностей, созданных в прошлом, показать, что ар
мяне – это жизнестойкий народ, взгляд которого 
всегда был устремлен в будущее. В любой ситу
ации, при любых обстоятельствах армяне всегда 
думали о том, как упорядочить жизнь общества. 
И даже больше – народ, веками мечтавший о само
стоятельном государстве и не имевший этой воз
можности, для воплощения своей мечты в первую 
очередь создал Конституцию. Речь идет именно о 
Конституции в современном смысле, причем пер
вой для всех народов. Имеется в виду труд сына 
Шаамира Шаамиряна – Акоба Шаамиряна “Западня 
честолюбия”, в котором впервые сформулированы 
основные положения конституционной республи
ки и парламентского правления. Труд был напи
сан в 1773 г., то есть за 14 лет до провозглашения 
Конституции США, считающейся первой в мире 
(1787 г.), а первые Конституции в Европе были при
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няты в 1791 г. (3го мая в Польше и 3го сентября во 
Франции). Здесь мы не будем рассматривать эти ве
ликие творения юридической и общественнополи
тической мысли международного масштаба, так как 
наша цель – представить читателю явление, став
шее прецедентом в истории мировых конституций. 
Это – Конституция царя Арцаха и Утика Вачагана 
Благочестивого, принятая в V веке.

“Конституция царя Вачагана” – самый древний 
сохранившийся свод законов на армянском языке, 
исключительная ценность которого заключается 
в том, что он был принят всенародным референду
мом. Казалось бы, конституция должна была регу
лировать отношения в духовной сфере, но, вникая 
глубже, мы видим, что понятия справедливости и 
равенства, являющиеся главными нравственными 
категориями, обязательны для всех. Перед законом 
все должны быть равны – и представители духовен
ства, и представители правящей элиты, и простой 
деревенский житель. Именно в этом заключался 
главный принцип “Конституции царя Вачагана”.

Этот ценнейший документ напоминает нам об 
одной очень простой и важной истине. Если в на
шем обществе до сих пор превалирует общинное 
мышление, но мы искренне стремимся стать циви
лизованным государством, то можем вспомнить, 
что еще в V веке у нас было гражданское общество, 



14

основанное на главенстве закона. Осознание этого, 
безусловно, станет толчком вперед, придаст уверен
ности в том, что великие деяния и наша слава не 
остались в далеком прошлом. И сегодня можно очи
стить систему власти от случайных людей, и дока
зать, что расхожее мнение о том, что армянин ско
рее приспособится, чем разрушит систему, является 
в корне ошибочным.

Мы верим, что в ближайшем будущем у нас бу
дет гражданское общество, способное взять на се
бя ответственность за успешное развитие страны. 
Уверены, что наша историческая память искажена 
не настолько, чтоб мы не могли извлечь уроки из 
славного прошлого и не смогли бы воссоздать пра
вовое мышление. Просто надо должным образом 
представить новому поколению все то ценное, что 
было создано нашими предками много веков назад. 
Эта маленькая книжка (первое издание в 2010 г.) – 
одна из попыток упрочить гармоничную духовную 
связь между поколениями. Читая “Конституцию ца
ря Вачагана”, мы вновь и вновь будем восхищаться 
мощью государственного мышления наших пред
ков. 

 В книге также представлен исторический очерк 
д.и.н., профессора К. Каграманяна, рассказываю
щий об эпохе царя Вачагана и о современном зву
чании его конституции, и интервью с ним (на арм. 
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яз.). Кроме того, готовя книгу к переизданию, мы 
решили ознакомить читателей с чрезвычайно инте
ресным фактом, о котором знают лишь историки. 
Это письмо Овсепа Амирханяна, написанное 20го 
октября 1829 г., в котором он просит Католикоса 
всех армян Нерсеса Аштаракеци обратиться к 
Всероссийскому императору Николаю I с прось
бой принять его пожертвования и посодействовать 
в осуществлении его программ. Овсеп Амирханян, 
выходец из Арцаха, волею судьбы оказавшийся на 
далеком острове Ява, кропотливым многолетним 
трудом заработал весьма внушительное состояние. 
Узнав о том, что его родной Арцах перешел под 
власть Российской империи, он с воодушевлением 
воспринял эту новость и тут же решил оказать не
вероятную по тем временам финансовую помощь 
своей родной земле и своему народу. “Наконец, 
просто хочу признаться Вам, что намерен, если бы 
только было возможно, купить за деньги земли моих 
предков – Карабах вместе с Пайтараканом, или же 
платить определенный налог за владение ими, по
скольку потеря родных земель для меня – нестерпи
мая боль…”. 

Письмо Овсепа Амирханяна – это удивительное 
свидетельство безграничной любви к родной земле 
и доказательство того, что армянский народ суще
ствовал веками и будет существовать. Потому что 
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были и будут личности, которые во имя идеи сохра
нения армянской нации и создания государственно
сти совершают поступки, достойные восхищения. И 
их имена вписаны не только в историю армянского 
народа, но и в мировую историю. 

АРМЕН ОВИКОВИЧ ДАВТЯН
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BY THE COMPILER

The gain of independence obviously went hand in 
hand with formation of a completely new way of think
ing. Living independently turned out to be not so sim
ple as expected. To live abiding by the law proved to be 
much more difficult. A need to create a Constitution 
emerged. Indeed, after a brief period of time, the 
Constitution of the Republic of Armenia was adopt
ed. The country gained its principal law. Surprisingly, 
however, the attitude towards the Constitution contin
ued to be ambiguous. A natural question arises: why do 
we continue to be alien to our Constitution? After all, 
if we want to fortify our state and make the state power 
more productive, democratic and fair, we first need to 
love and respect that state. We need to achieve a ruling 
elite made up of honest people who love their country 
and who consider the concepts of state and native land 
as highest values worth living and creating for and even 
sacrificing their own lives for if needed. Why do we fall 
short of this? Can the reason be that the organic tie be
tween the Armenian person and the Armenian state
hood was broken in some historical moment? Today 
we again face a dilemma unable to answer unambigu
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ously the question whether the Constitution is an in
strument to regulate the public relations or a mecha
nism of domination over the society.

Basing on the spiritual values created in the past, 
we will further show that the Armenians are a perdu
rable nation with their minds always oriented to the 
future. The Armenians have always pondered on how 
to regulate the life of the society in any situation under 
any circumstances. Moreover, a nation that had dreamt 
of an independent state without having the chance to 
do that for centuries, first of all created a constitution 
to bring that dream to life. This was a real constitu
tion, in the modern sense of the word  the first one 
among all the nations. The constitution in question is 
the Snare of Glory, a work by Shahamir Shahamiryan’s 
son Hakob Shahamiryan, where the basic provisions 
of a constitutional republic and parliamentary system 
are formulated for the first time. The book was writ
ten in 1773, that is, 14 years before the proclamation 
of the US Constitution, which is considered the first 
in the world (1787). Generally speaking, the first con
stitutions in Europe were adopted in 1791 (3rd May, 
Poland and 3rd September, France). We are not going 
to discuss these great creations of juridical, public and 
political thought of international level, as our aim is 
to introduce the reader to a phenomenon, which set a 
precedent in the history of the constitutions across the 
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world. It is the Constitution of Vachagan the Pious, the 
King of Artsakh and Utik, adopted in the 5th century.

The Constitution of King Vachagan is the oldest pre
served set of laws in Armenian. What makes it even 
more significant is that it was adopted in a nationwide 
referendum. One would think that the Constitution 
was to regulate the relations in the spiritual sphere. 
Yet, penetrating deeper, we can see that the concepts 
of justice and equality – the core moral categories – are 
obligatory for all. Everyone must be equal before the 
law – the representatives of the clergy, the ruling elite 
and the ordinary villager. This is what stands as the 
main principle of The Constitution of King Vachagan. 

This exceptionally valuable document reminds us 
of a very simple and important truth: if the communal 
thinking is still prevailing in our society, yet we sincere
ly strive to become a civilised state, we can remember 
that we had a civil society based on the rule of law back 
in the 5th century. The acknowledgment of this will 
certainly become a push forward giving us confidence 
in that the great deeds and our fame have not been left 
back in the distant past. It is possible to clear the sys
tem from random people proving the fundamental fal
lacy of the widespread opinion that an Armenian will 
rather conform than destroy the system.

We strongly believe that we will have a civil soci
ety capable of bearing the responsibility of a success
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ful development of the country in the near future. We 
are convinced that our historical memory is not so 
distorted as to make us fail to learn from our glorious 
past and to revive the legal thinking. We only need 
to properly teach our new generation about the valu
able heritage created by our ancestors many centuries 
ago. This small book (first published in 2010) is one 
of the attempts to strengthen the spiritual harmonic 
tie between the generations. Reading The Constitution 
of King Vachagan, we will again and again admire the 
power of our ancestors’ mentality, which was oriented 
towards the fortification of the state. 

The book also includes a historical essay by 
Professor Kim Ghahramanyan, PhDholder in history, 
about the epoch of King Vachagan and about the con
temporary voice of his Constitution, as well as an inter
view with him in Armenian. Preparing the book for a 
reedition, we decided to unveil a highly interesting fact 
known only to the historians – Hovsep Amirkhanyan’s 
letter to the Catholicos of All Armenians Nerses 
Ashtaraketsi written on 20 October 1829. In the letter, 
Hovsep Amirkhanyan asks the Catholicos to appeal to 
Nicolas I, the Emperor of Russia, to accept his dona
tions and support him to bring his plans to life. Taken 
by fate to the remote island of Java, Artsakhborn 
Hovsep Amirkhanyan made quite a large fortune dur
ing years of hard work. Learning that his native Artsakh 
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had gone under the rule of the Russian Empire, he re
acted to the news very enthusiastically and immediate
ly decided to make a financial aid, incredible for those 
times, to his native land and his nation. "After all, I just 
want to confess that I would like, if possible, to buy my 
ancestors’ lands, namely Karabakh (Artsakh) along 
with Paytakaran. Alternatively, I can pay a certain tax 
for owning them because the loss of my native lands is 
extremely painful for me and causes an unbearable an
guish…" 

Hovsep Amirkhanyan’s letter comes as a remark
able evidence of a boundless love towards the native 
land and a proof that the Armenian nation has existed 
and will exist throughout centuries thanks to those 
who take admirable actions for the sake of the idea of 
preserving the Armenian nation. Their names are en
graved not only in the Armenian history alone but al
so in the world history (see the Appendix for Hovsep 
Amirkhanyan’s letter).

Note. Arshag Alboyadjian, a Western Armenian 
historian and linguist who authors The History of the 
Armenian Refugees, writes the following about the let
ter, "Hovsep Amirkhanyan, a descendent of a noble 
Karabakh family, lived on the distant island of Java in 
those times. He earned an enormous fortune by selling 
sugar, coffee, and so on. He used to send the goods to 
Europe on his own ships and soon established com
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mercial relations with almost all the countries in the 
world. His brother Amirkhan Amirkhanyan also con
tributed to the flourishing of the trade by opening a big 
trade house in Basra.

In 1828, Eastern Armenia went under the rule of 
the Russian Empire and Catholicos Nerses sent this 
joyful news to all the eminent Armenians in India, 
among them Hovsep Amirkhanyan. The Karabakh de
scendant, who had lived long years on a foreign land, 
took heart from this and immediately made up his 
mind to go back to the liberated homeland to help his 
compatriots. Of his fortune of multimillions, he decid
ed to allocate a sum, which would permanently bring 
annual income of half a million roubles. His heart filled 
with kindest intentions, Hovsep Amirkhanyan writes a 
letter to Nerses on 20 October 1829.

The letter, along with other official papers un
der Nerses’s name, travelled a long way to first reach 
Tiflis, and then to Bessarabia. Catholicos Nerses 
sent Amirkhanyan’s letter to St. Petersburg through 
Khristofor Khachatur Lazaryan. A written answer 
signed by Count Benkendorf was received on 3 
October 1830: "I have had the honour to inform His 
Imperial Majesty about Amirkhanyan’s letter and to 
tell him that such a respectable and wealthy person’s 
wish to live in the territory of Armenia situated within 
the borders of the Russian Empire will bring an invalu
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able good to the country. Seeing Amirkhanyan’s enor
mous wish to stand before him and wishing to receive 
some information, His Imperial Majesty graciously 
replied, "May he come here and I will give him the in
formation in person when I meet him." (see Alexander 
D. Eritsean Աղեքսանդր Դ. Երիցեան, Amenayn 
Hayots Katoghikosaty yev Kovkasi Hayk XIX darum 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսատը եւ Կովկասի Հայք 
XIX դարում [The Catholicosate of All Armenians and 
Armenia of the Caucasus in the 19th century], Մաս Բ, 
«Պօլօժենիէ», 1891-1842, Թիֆլիս 1895).

A long time passed until the Emperor’s will reached 
Java. In 1834, Amirkhanyan got on one of his ships 
and swam to London in order to go to St. Petersburg 
from there. Unfortunately, he fell ill and soon passed 
away without managing to bring his cherished dream 
to life…

ARMEN H. DAVTYAN



24

Ի ՐԱ ՎԱ ԿԱՐ ԳԻ 1500-Ա ՄՅԱ  
Ա ԿՈՒՆՔ ՆԵ ՐՆ ԱՐ ՑԱ ԽՈՒՄ

Ար ցախի Հանրապետության ձե ւա վո րու մը եւ պե
տա կա նու թյան ամ րապն դումն ու զար գա ցու մը պա
տե րազ մա կան դժ վա րին ու հետ պա տե րազ մյան 
ա ռա վել դժ վա րին տա րի նե րին բա զում հար ցե րի 
տե ղիք է տա լիս։ Ի նչ պե՛ս պա տա հեց, որ շուրջ 70 
տա րի հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյուն վա րե
լով, ա մեն կերպ խա թա րե լով Ար ցախՂա րա բա ղի 
էթ նի կա կան կազ մը` Ա դր բե ջանն այ նո ւա մե նայ նիվ 
չկա րո ղա ցավ ա սի մի լյա ցի այի են թար կել, յու րաց նել 
այդ փոք րիկ լեռ նաշ խար հը։ Ի նչ պե՛ս պա տա հեց, որ 
ԽՍՀՄի դա ժան ռե ժի մի պայ ման նե րում մի բուռ 
ժո ղո վուրդ կա րո ղա ցավ ոտ քի կանգ նել հա նուն իր 
ի նք նու թյան պահ պան ման։ Ի սկ ե րբ Ա դր բե ջա նը, 
լայ նո րեն օ գտ վե լով մոս կո վյան իշ խա նու թյուն նե րի 
ռազ մա կան ու քա ղա քա կան ա ջակ ցու թյու նից, պա
տե րազմ սան ձա զեր ծեց ազ գային ի նք նո րոշ ման 
պայ քա րը խեղ դե լու, ե րկ րա մա սը հա յա թա փե լու հա
մար, խայ տա ռակ պար տու թյուն կրեց։ Ի նչ պե՛ս ձեռք 
բեր վեց հաղ թա նա կը բազ մա կի ո րեն գե րա զան ցող 
հա կա ռա կոր դի նկատ մամբ։ Ռազ մա կան ու տն տե
սա կան ծանր պայ ման նե րում ի նչ պե՛ս հա ջող վեց 
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ստեղ ծել ար դի մի ջազ գային չա փա նիշ նե րին հա մա
պա տաս խան նոր տի պի պե տա կա նու թյուն։ 

Այդ հար ցե րի պա տաս խան նե րը ոչ մի այն պատ
մա կան հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում, այ լեւ 
կա րող են օգ տա կար լի նել ձեռք բեր ված նվա ճում
ներն ար դյու նա վետ շա րու նա կե լու հա մար։ Կա րող 
են օգ նել հիմ նախնդ րի կար գա վոր ման ո ւղ ղու թյամբ 
շա հագր գիռ քա ղա քա կան ու ժե րին` ճիշտ ը մբռ նե
լու Ղա րա բա ղյան հիմ նա հար ցի է ու թյու նը, գտ նե լու 
հա մար ժեք լու ծում։ Կա րող են օգ տա կար լի նել նաեւ 
ի րենց ան կա խու թյան հա մար պայ քա րող, նոր պե
տա կա նու թյան ստեղծ ման ճա նա պար հին գտն վող 
ժո ղո վուրդ նե րի հա մար։

 Նախ պետք է ի մա նալ, որ բաձ րաց ված հար ցերն 
ու նեն ի րենց պատ մա կան ա կունք նե րը։ Թե ռազ մա
կան հա ջո ղու թյուն նե րը, թե քա ղա քա կան ձեռք բե
րում նե րը սեր տո րեն կապ ված են այդ ա կունք նե րի 
հետ։ Այ սինքն` այս տեղ ո րե ւէ ֆե նո մեն չպետք է 
փնտ րել, ա մեն ի նչ պատ մա կան օ րի նա չափ զար
գաց ման ար դյունք է։ Բո լոր ժա մա նակ նե րում հա
յու թյան ազ գային ի նք նու րույ նու թյանն ու հա վա տին 
սպառ նա ցող վտան գը մի ա վո րել է հայ ժո ղովր դի 
տար բեր հատ ված նե րին, հա սա րա կա կանքա ղա քա
կան ու ժե րին։ Այդ պես է ձեռք բեր վել հաղ թա նա կը 
1918 թ. Սար դա րա պա տի ճա կա տա մար տում թուր
քա կան գե րակ շիռ ու ժե րի նկատ մա մաբ` հիմք ստեղ
ծե լով հայոց պե տա կա նու թյան վե րա կանգն ման 
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հա մար։ Դրա հա մո զիչ վկա յու թյու նը ե ղավ նաեւ ար
ցախ յան պա տե րազ մում մեր ժո ղովր դի փա ռա վոր 
հաղ թա նա կը։ 

Այդ հաղ թա նակ ներն ու նեն պատ մա կան եւ ի րա
վա կան ար մատ ներ, ո րի մա սին վկա յում է պատ մա
կան մի հե տաքր քիր ու ար ժե քա վոր փաս տա թուղթ` 
Վա չա գան Բա րե պաշ տի սահ մա նադ րու թյու նը, ո րն 
ստեղծ վել է այդ հո ղի վրա դե ռեւս 1500 տա րի ա ռաջ 
եւ ամ բող ջու թյամբ պահ պան վել ու հա սել է մեզ։ 
Ի րա վա գի տա կան այդ ե զա կի փաս տաթղ թին ու նրա 
ստեղծ ման հան գա մանք նե րին ծա նո թա նա լը, կար
ծում ե նք, կօգ նի ճիշտ հաս կա նա լու եւ գնա հա տե լու 
ոչ մի այն ան ցյա լի, այ լեւ նոր ժա մա նակ նե րի ի րո ղու
թյուն նե րը։ 

Ինչ պես հայ տնի է, եր կա րա մյա պա տե րազմ նե
րից հե տո 387 թ. Հայոց թա գա վո րու թյու նը բա ժան
վել է Բյու զան դի այի ու Պարս կաս տա նի մի ջեւ։ Ե րկ
րի ա րեւմ տյան մա սը մտց վել է Բյու զան դի այի կազ մի 
մեջ։ Ա րե ւե լյան մա սը ( նե րա ռյալ Ար ցա խը) մտց վել 
է Պարս կաս տա նի կազ մի մեջ, որ տեղ վե րաց վել է 
թա գա վո րու թյու նը 428 թ.։ Թա գա վո րու թյան փո
խա րեն Ա րե ւե լյան Հա յաս տա նում կազ մա վոր վել 
է մարզ պա նու թյուն։ Եւ որ պես զի այդ նո րաս տեղծ 
վար չա կան մի ա վո րը Պարս կաս տա նի կազ մի մեջ 
պահ պա նե լը հեշտ լի նի, հայե րի ան կա խու թյան վե
րա կանգն ման հնա րա վո րու թյուն նե րը նվա զեց վեն, 
մար զի մեջ չեն մտց վել ե րկ րի ա րե ւել յան շր ջան նե
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րը` Ար ցախ եւ Ու տիք նա հանգ նե րը, ո րոնք հնուց ի 
վեր մի աս նա բար կոչ վում է ին Հայոց Ա րե ւե լից կող
մանք կամ Ա րե ւե լից աշ խարհ։ Վեր ջին նե րիս մի աց
վել են Կուր գե տից մին չեւ Կով կա սյան լեռ ներ ձգ վող 
պարս կահ պա տակ աղ վա նա կան ցե ղե րի տա րածք
նե րը` կազ մե լով մեկ այլ մարզ` Աղ վանք ա նու նով։ 

Այս ե րկ րորդ մար զը բաղ կա ցած էր եր կու ան հա
մա տե ղե լի մա սե րից, ո րի պատ ճա ռով մար զը գործ
նա կա նում լի ար ժեք կեր պով ամ բող ջա կան վար չա
կան մի ա վոր չդար ձավ։ Կու րից հյու սիս զբա ղեց նում 
է ին աղ վա նա կան տաս նյակ մանր ցե ղեր, մի մյան ցից 
կտր ված, ա ռանց լեզ վա կան, տնտե սա կան, կրո նամ
շա կու թային ը նդ հան րու թյան։ Ի սկ Հայոց Ա րե ւե լից 
աշ խարհն, ը նդ հա կա ռա կը, լեզ վա կան, կրո նամ
շա կու թային ու տն տե սա կան ա ռու մով ը նդ հան րու
թյուն ու նե ցող բնակ չու թյամբ մի ե րկ րա մաս է ր։ Դե
ռեւս հնա գույն ժա մա նակ նե րում հու նահ ռո մե ա կան 
պատ միչ նե րը վկայել են, որ Հա յաս տա նը աղ վա նա
կան ցե ղե րից բա ժան ված է ե ղել Կուր գե տով։ Այդ 
աղ բյուր նե րի ու սում նա սի րու թյան շնոր հիվ հենց ներ
կայիս Ա դր բե ջա նի պատ մա գի տու թյան հիմ նա դիր 
հա մար վող Աբ բասԿու լիա ղա Բա քի խա նո վը գրել 
է. « Կուր գե տի աջ ա փը մին չեւ Ա րաք սի հետ մի ա
խառն վե լու տե ղը կազ մում է Հա յաս տա նի սահ մա
նը» (Гюлистан-Ирам, Баку, 1926, с. 8)։

 Կու րից հյու սիս գտն վող տա րածք նե րը բնա կեց
ված է ին տաս նյակ մանր ցե ղե րով եւ հնա գույն հե
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ղի նակ նե րին հայտ նի են ե ղել Ալ բա նի ա ը նդ հա նուր 
ա նու նով, ո րը նշա նա կում է լեռ նե րի եր կիր։ Ու շագ
րավ է, որ այդ տա րածք նե րը մին չեւ հի մա էլ այդ
պես են կոչ վում` Դաղս տան, ո րը տե ղա կան լեզ վով 
թարգ մա նա բար նույնն է նշա նա կում` Լեռ նե րի եր
կիր։ Հնա գույն ժա մա նակ նե րի նման հի մա էլ է այն 
բնա կեց ված տե ղաբ նիկ տաս նյակ մանր էթ նի կա
կան խմ բե րով։ Հենց այդ պի սի ման րատ վա ծու թյան 
պատ ճա ռով 1920 թ. այդ լեռ նաշ խար հը կիս վել է 
խորհր դային Ռու սաս տա նի ու Ա դր բե ջա նի մի ջեւ։ 
ԽՍՀՄ փլուզ ման ժա մա նակ նե րից սկ սած այն տեղ 
ապ րող ժո ղո վուրդ նե րը պայ քա րում են մի ա վոր ման 
հա մար։ Հատ կա պես ե րկ փեղկ ված մոտ մեկ մի լի ոն 
լեզ գի նե րը, Ա դր բե ջա նի կազ մի մեջ են թարկ վե լով 
ա սի մի լյա ցի այի, ձգ տում են մի ա վոր վել Դաղս տա
նի կազ մի մեջ գտն վող ի րենց մյուս հատ վա ծի հետ։ 
Նույն ձե ւով 800 հա զա րա նոց թա լիշ ժո ղո վուր դը 
պայ քա րում է ի նք նո րոշ ման հա մար։ Այդ ժո ղո վուրդ
նե րի ի նք նո րոշ ման պայ քա րը ոչ մի այն դա ժա նո
րեն ճնշ վում է, Ա դր բե ջա նում նույ նիսկ ար գել ված 
են նրանց էթ նի կա կան ան վա նում նե րը, բո լո րին կո
չում են ա դր բե ջան ցի ներ ( ճիշտ այն պես, ի նչ պես որ 
Թուր քի ա յում բազ մա մի լի ո նա նոց քուրդ ժո ղովր դին 
կո չում են « լեռ նային թուր քեր»)։ 

Եւ այս պես, նո րաս տեղծ Աղ վանք մար զի հա րա
վային մա սը` Կուր գե տի ա ջափ նյա կը, հան դի սա
նում էր եր բեմ նի հայոց թա գա վո րու թյան ա րե ւե լյան 



29

շր ջա նը, մի աս նա կան հայ բնակ չու թյամբ, լեզ վա
կան, հո գե ւոր, պատ մամ շա կու թային ու տն տե սա կան 
ը նդ հան րու թյամբ։ Այդ ը նդ հան րու թյան շնոր հիվ 
այս տեղ 5րդ դա րի ե րկ րորդ կե սին ձե ւա վոր վում է 
Պարս կաս տա նին հպա տակ մի կի սան կախ փոք րիկ 
թա գա վո րու թյուն տե ղի հայ նա խա րա րա կան Ա ռան
շա հիկ տոհ մի գլ խա վո րու թյամբ։ Դրան նպաս տում 
են հայ ժո ղովր դի մղած ա զա տագ րա կան կռիվ նե
րը 5րդ դա րի ե րկ րորդ կե սին, ո րոնց ար դյուն քում 
Պարս կաս տա նը Նվար սա կի հաշ տու թյան պայ մա
նագ րով մեղ մաց նում է իր քա ղա քա կա նու թյու նը 
հայե րի նկատ մամբ։ 

Ը նդ լայն վում են հայ կա կան մար զի ի րա վունք նե
րը, լի ո վին վե րա կանգն վում են հայ նա խա րար նե րի 
ա վան դա կան ի րա վունք նե րը սե փա կան զորք պա հե
լու, հար կեր հա վա քե լու եւ այլ կա րե ւոր հար ցե րում։ 

Բ նա կա նա բար, այդ զի ջում նե րը վե րա բե րում են 
նաեւ Հայոց Ա րե ւե լից կող մանց Ա ռան շա հիկ նա
խա րա րա կան տոհ մին։ 5րդ դա րի հայ պատ միչ 
Մով սես Խո րե նա ցին գրում է, որ այդ տոհմն սկիզբ 
է ա ռել հայե րի Հայկ նա հա պե տից։ Նա պատ մում է, 
որ Հայոց մի աս նա կան թա գա վո րու թյունն ստեղծ
վել է « զե զերբ հայ կա կան խօ սիցս», այ սինքն` հայոց 
լեզ վի տա րած ման սահ ման նե րով, եւ Հայկ նա հա
պե տի սերն դից կու սա կալ ներ ( կա ռա վա րիչ ներ) են 
նշա նակ վել ե րկ րի բո լոր շր ջան նե րում։ Հա յաս տա
նի հյու սիսա րե ւե լյան շր ջա նը ձգ ված էր Ա րաքս գե
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տից մին չեւ Կուր գե տի աջ ա փը, նե րառե լով նաեւ 
ձախ ա փին գտն վող Կամ բե ճան գա վա ռը։ Խո րե
նա ցին պատ մում է, որ այդ ըն դար ձակ տա րած քի 
վրա կու սա կալ է նշա նակ վել քաջ եւ ան վա նի Ա ռա
նը ( Մով սէս Խո րե նա ցի, Պատ մու թիւն հայոց, գիրք ե րկ-
րորդ, գլուխ Ը)։ 

Ա ռա նից սե րող նա խա րա րա կան տոհ մը, ո րը դա
րեր շա րու նակ կա ռա վա րել էր հայ ժո ղովր դի այդ 
հատ վա ծին, հիմն վե լով իր ա վան դա կան ի րա վուն քի 
վրա, 5րդ դա րում ստեղ ծեց մի փոք րիկ թա գա վո րու
թյուն։ Հայ կա կան այս փոք րիկ թա գա վո րու թյու նը նո
րաս տեղծ մար զի ա նու նով եր բեմն կոչ վել է Աղ վանք, 
բայց ապ րել ու զար գա ցել է որ պես հայ կա կան ե րկ րա
մաս, ը ստ է ու թյան Հա յաս տա նից ան բա ժան կեր պով։ 

301 թվա կա նին, ի նչ պես հայտ նի է, Հա յաս տա
նում ըն դուն վել է քրիս տո նե ու թյու նը որ պես պե տա
կան կրոն։ Դե ռեւս դրա նից էլ շատ ա ռաջ Հա յաս տա
նում, այդ թվում եւ նրա ա րե ւե լյան նա հանգ նե րում` 
Ար ցա խում եւ Ու տի քում, տա րած վել է նոր հա վա տը, 
սա կայն 301 թվա կա նից այդ գոր ծըն թացն ի րա կա
նաց վել է պե տա կա նո րեն։ Ար ցախՈւ տի քում, կոչ
ված Ա րե ւե լից կող մանք, ե պիս կո պոս է նշա նակ վել 
Գրի գոր Լու սա վոր չի թոռ Գրի գո րի սը` հաշ վի առ նե
լով ե րկ րի այդ կող մե րում նոր հա վա տի ամ րապնդ
ման ռազ մաքա ղա քա կան կա րե ւո րու թյու նը։ Հայոց 
թա գա վորն ու կա թո ղի կո սը գի տակ ցում է ին, որ քրիս
տո նե ու թյու նը կն պաս տի ե րկ րի մի աս նու թյան ամ
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րապնդ մա նը եւ պատ վար կդառ նա հյու սիսա րե ւե
լյան կող մե րից բազ մա պի սի ա վա րա ռու ցե ղե րի աս
պա տա կու թյուն նե րի դեմ։ Հե տո էլ, ե րբ ձե ւա վոր վե
ցին ե կե ղե ցա կան թե մեր, Հայոց Ա րե ւե լից կող մանց 
թե մը նո րաս տեղծ վար չա կան մի ա վո րի ա նու նով 
կոչ վեց Աղ վա նից։ Դար ձյալ նկա տի ու նե նա լով ոչ 
մի այն հո գե ւոր, այ լեւ ռազ մաքա ղա քա կան շա հե րը, 
ը նդ լայն վե ցին այդ թե մի ի րա վունք նե րը, այն հա մար
վեց կա թո ղի կո սու թյուն` մի աս նա կան հայ ե կե ղե ցու 
կազ մի մեջ, Էջ մի ած նի հո վա նու ներ քո։ Ի սկ ա վե լի 
ո ւշ, Գան ձա սա րի վան քի կա ռու ցու մից հե տո, Աղ վա
նից ան վան փո խա րեն հիմ նա կա նում գոր ծած վում էր 
Գան ձա սա րի կա թո ղի կո սու թյուն ան վա նու մը։ 

Որ պես զի հայ կա կան այս ե րկ րա մա սը չշ փոթ վի 
Կուր գե տի ձա խափ նյա Աղ վանք ե րկ րի հետ, ու սում
նա սի րող նե րը միշտ շեշ տել են Հայ կա կան Աղ վանք 
եւ բուն Աղ վանք։ Ա. Ա. Ցա գա րե լին, օ րի նակ, հս տա
կո րեն ա ռանձ նաց նում է բուն Աղ վանք (Ալ բա նի ա) 
եր կիր, ո րը ձգ վել է Կուր գե տից հյու սիս, եւ Կու րից 
հա րավ գտն վող « Հայ կա կան Աղ վանք» (Грамоты 
и другие исторические документы 18-го столетия, 
относящиеся до Грузии, том 2, под ред. А. А. Цагарели, 
СПБ, 1902, с.11, прим. 1)։ Ռու սաս տա նին մի աց վե
լու հենց սկզբ նա կան ժա մա նակ նե րից Ա լեք սանդր 
կայ սեր կար գադ րու թյամբ տպագր ված նյու թե րի 
մեջ Կուր գե տը ճա նաչ վում է որ պես սահ ման Հա
յաս տա նի ու Աղ վան քի մի ջեւ (Описание Кавказа с 
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кратким историческим описанием Грузии, СПБ, 1805, 
с. 28)։ Ցա րա կան պաշ տո նա կան աղ բյուր նե րը միշտ 
նշել են, որ Կուր գե տի ա ջափ նյա շր ջան նե րը հայ
կա կան են ու « մին չեւ վեր ջերս հայերն են կա ռա վա
րել» (Акты, собранные Кавказской Археографической 
комиссией. Под ред. Ад. Берже, том 6, часть1, Тифлис, 
1874, с. 840)։ Ի սկ ռուս հե տա զո տող Նի կո լայ Ֆրո
լովս կին 19րդ դա րի ա ռա ջին կե սին նկա տե լով, 
որ Կուր գե տից հա րավ հայե րից բա ցի այլ էթ նոս 
նույն պես կա, տվել է դրա հիմ նա վոր բա ցատ րու
թյու նը. «Այդ տա րածք նե րի հնա գույն բնա կիչ նե րը 
հայերն են, ի սկ թա թար նե րը եկ վոր ներ են Կաս պից 
ծո վի մյուս կող մից» (Обозрение российских владений 
за Кав казом, ч. 2, СПБ, 1836, с. 439)։ Ու շագ րավ է, որ 
Կաս պից ծո վի ա րե ւե լյան կող մե րում սո վոր լի նե
լով ա նա պա տային բնու թյան, այդ եկ վոր նե րի առ ջեւ 
Հայոց Ա րե ւե լից աշ խար հում բաց վել է բո լո րո վին 
այլ բնու թյուն` ան տառ նե րով, փար թամ ա րո տա
վայ րե րով ու այ գի նե րով հա րուստ։ Եւ ի րենց լեզ վով 
այս եր կի րը նրանք ան վա նել են Ղա րա բաղ` մեծ այ
գի, ի նչ պես որ ի րենց հայ րե նի ե րկ րում ե ղել է ( կա) 
Կա րա կում` մեծ ա վա զուտ, Կա րա բո ղազ գյոլ` մեծ 
ե րա խով լիճ եւ այլն։ Ու այդ պես Ար ցախ ան վա նը 
զու գա հեռ սկս վել է գոր ծած վել նաեւ նոր ան վա նում` 
Ղա րա բաղ։

 Կուր գե տի ա ջափ նյա` հի շյալ հայ կա կան տա
րածք նե րի էթ նի կա կան կազ մի փո փո խու թյուն նե րի 
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մա սին հան գա մա նա լից բա ցատ րու թյուն կա հենց 
Ա դր բե ջա նի պատ մագ րու թյան մեջ։ Ա դր բե ջա նի 
պատ մա գի տու թյան հիմ նա դիր նե րից մե կը` Ե. Ա. 
Պա խո մո վը, գրում է, որ 18րդ դա րի ե րկ րորդ կե
սին խա նա կան կար գե րի ձե ւա վո րու մից դեռ շատ 
ա ռաջ Ղա րա բաղում ե ղել է տե ղաբ նիկ հո ղա տե րե
րի բե կա կան խավ, ո րոնք դրա նից հե տո էլ են պահ
պա նել ի րենց ի նք նու րույ նու թյու նը, բայց դրանց 
զու գա հեռ սկ սել է ձե ւա վոր վել նաեւ թուրքթա թա
րա կան բե կա կան խավ` այդ ցե ղե րի ա ռաջ նորդ նե
րից. « Հե տա գա յում բե կեր դար ձան թուր քա կան այն 
ցե ղե րի կամ ա վե լի ճիշտ` ցե ղային խմ բե րի ժա ռան
գա կան ա ռաջ նորդ նե րը, ո րոնք ( Պարս կաս տա նի) 
Սե ֆե վյան շա հե րի կող մից բնա կեց վում է ին Ա նդր
կով կա սում` սկ սած 16րդ դա րից» (Е. А. Пахомов, О 
земельно-сословном вопросе Азербайджана, Баку, 1926, 
сс. 1-2)։ 

Այդ պրո ցե սը խո րա ցել է 18րդ դա րի կե սե րից, 
ե րբ Պարս կաս տանն Ար ցա խում ձե ւա վո րել է ա ռան
ձին խա նու թյուն։ Որ պես զի ի րենց հա մար հու սա լի 
լի նի կա ռա վա րու մը, քրիս տո նյա Ար ցախՂա րա բա
ղի խան են նշա նա կել քոչ վոր թուր քա կան ցե ղե րից 
մե կի ա ռաջ նորդ Փա նա հին։ Խանն էլ իր հեր թին այդ 
քրիս տո նյա ժո ղովր դին հեշտ կա ռա վա րե լու նպա
տա կով ձգ տել է իր հա մար ստեղ ծել սո ցի ա լա կան 
հու սա լի հե նա րան։ Նրա պա լա տա կան պատ մի չը 
նկա րագ րում է, որ խա նը բռ նու թյուն նե րով տար բեր 
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տե ղե րից քշելբե րել է ցե ղա կից տաս նյակ քոչ վորա
նաս նա պա հա կան ըն տա նիք ներ, բնա կեց րել իր նս
տա վայր Շու շի ում եւ շր ջա կայ քում (Мирза Адигезаль-
бек, Карабах-наме, Баку, 1950, с. 50-59)։ Ի սկ նրանք, 
սո վոր չլի նե լով նս տա կյաց կյան քի, պա տու հաս են 
դար ձել տե ղա կան բնակ չու թյան հա մար. ա վե րում 
է ին ցան քա տա րա ծու թյուն ներն ու այ գի նե րը, վե րա
ծում ա րո տա վայ րի, զբաղ վում է ին ա նաս նա գո ղու
թյամբ ու ա վա զա կու թյամբ։ Ա դր բե ջա նի պատ մագ
րու թյան ճա նաչ ված դեմ քե րից մե կը` Վ. Ն. Լե վի ա
տո վը, ցույց է տվել, թե այդ ա մե նը որ քան քայ քայիչ 
ազ դե ցու թյուն են ու նե ցել ե րկ րա մա սի տն տե սու թյան 
վրա (В. Н. Левиатов, Очерки истории Азербайджана в 
18 в., Баку, 1948, с. 54-55)։  

Այդ քա ղա քա կա նու թյան հե տե ւան քով սկսեց 
խա թար վել ե րկ րա մա սի էթ նի կա կան տես քը։ Չնա
յած դրան, ի նչ պես նշում է Ա դր բե ջա նի մեկ այլ 
ճա նաչ ված պատ մա բան` Գա սի Աբ դուլ լաե ւը, 
« Ղա րա բա ղի լեռ նային մա սում շա րու նա կում է ին գո
յա տե ւել հայ կա կան ֆե ո դա լա կան տի րույթ նե րը` մե
լի քու թյուն նե րը» (Г. Абдуллаев, Азербайджан в 18 веке 
и взаимоотношения его с Россией, Баку, 1965, с. 25)։

 Հայոց Ա րե ւե լից աշ խար հի այս փոք րիկ թա գա
վո րու թյան կյանքն ա ռա ջին նե րից մե կը հան գա մա
նո րեն ու սում նա սի րել է ճա նաչ ված ա րե ւե լա գետ Ս. 
Վ. Յուշ կո վը` Մով սես Կա ղան կատ վա ցու «Աղ վա նից 
աշ խար հի պատ մու թյան» եւ այլ աղ բյուր նե րի հի ման 
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վրա։ Որ պես զի պատ մա կան այդ սկզբ նաղ բյու րի 
ան վա նու մը սխալ չհաս կաց վի,  հայտ նի ա րե ւե լա
գե տը շեշ տել է, որ «Աղ վա նից աշ խար հի պատ մու
թյան» մեջ ներ կա յաց ված թա գա վո րու թյու նը գտն վել 
է Հին Հա յաս տա նի տա րած քում եւ հան դի սա ցել է 
եր բեմ նի հզոր հայ կա կան պե տու թյան « մի բե կո րը» 
(К вопросу о границах древней Албании. Исторические 
записки АН СССР, том 1, Москва, 1937, с. 137)։ 

Ու շագ րավ է, որ Մով սես Կա ղան կատ վա ցու գր քի 
մեջ աղ վա նա կան ցե ղե րը բազ  միցս ներ կա յաց ված 
են որ պես « վայ րե նա բա  րո», ի սկ նրանց իշ խան նե րը` 
« չար» ( գիրք ա ռա ջին, գլուխ Ի Ե)։ Այ սինքն` «Աղ վա
նից աշ խար հի պատ մու թյան» հայ հե ղի նակն աղ վա
նա կան ցե ղե րին ու նրանց իշ խան նե րին ներ կա յաց
նում է որ պես օ տար ու թշ նա մա կան։ 

Այս տեղ ան հրա ժեշտ է հի շել, որ տե ղա նուն նե
րի եւ էթ նի կա կան ա նուն նե րի ի մա ցու թյու նը կա րե ւոր 
նշա նա կու թյուն ու նի պատ մա կան ի րո ղու թյուն նե
րը հաս կա նա լու հար ցում։ Այդ ո ւղ ղու թյամբ ո րո շա
կի գի տա կան քայ լեր կա տար վել են Ա դր բե ջա նում 
այդ պե տու թյան ձե ւա վոր ման ա ռա ջին ի սկ տա րի
նե րին։ Ի նչ պես հայտ նի է, մին չեւ 1930ա կան թվա
կան նե րը որ պես ներ կայիս Ա դր բե ջա նի հիմ նա կան 
բնա կիչ ներ ճա նաչ վել են հայե րից ու ռուս նե րից բա
ցի թա թար նե րը, թա թե րը, թա լիշ նե րը, լեզ գի նե րը, 
ա վար նե րը, ցախուրները, կով կա սյան թուր քե րը, քր
դե րը, պար սիկ նե րը, էթ նի կա կան այ լե ւայլ խմ բեր։ 
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1930ա կան թվա կան նե րի կե սե րից մահ մե դա կան 
էթ նի կա կան բո լոր խմ բերն աս տի ճա նա բար սկ սել 
են նո րաս տեղծ հան րա պե տու թյան ա նու նով կոչ վել 
ա դր բե ջան ցի ներ։ Ու շագ րավ է, որ հենց ի րենք`այդ 
«ադր բե ջան ցի» կոչ վող ներն, ա ռօ րյա յում մին չեւ հի
մա էլ ի րենց ան վա նում են պար զա պես մու սուլ ման
ներ։ Այ սինքն` գործ նա կա նում «ադր բե ջան ցի» ի նք
նա գի տակ ցու թյուն գո յու թյուն չու նի։ 

Ներ կայիս Ա դր բե ջա նի հան րա պե տու թյու նը ձե
ւա  վոր ման ու հռ չակ ման սկզբ նա կան շր ջա նում կոչ
վել է Ա րե ւե լյան Ա նդր կով կա սի մու սուլ մա նա կան 
դե մոկ րա տա կան հան րա պե տու թյուն: Հե տա գա յում 
Թուր քի այի ազ դե ցիկ քա ղա քա կան ու ժե րի խորհր
դով ան վա նա փո խում է կա տար վել` հե տապն դե լով 
պան թուր քա կան հե ռա հար նպա տակ ներ:

Ադր բե ջան ա նու նը, ի նչ պես գր ված է այդ ե րկ
րի պատ մու թյան մեջ, ոչ մի կապ չու նի այդ տա րած
քի հետ։ Ա դր բե ջա նի  գի տա կան գրա կա նու թյան 
մեջ, տպագր ված հենց Բաք վում, կա րե լի է կար դալ. 
«Ադր բե ջան ա նու նը եր բեք չի տա րած վել Ա րաքս 
գե տից հյու սիս գտն վող հո ղե րի վրա… Ե րբ Ա նդր
կով կա սյան կո մի սա րի ա տը բա ժան վեց Վրաս տա նի, 
Հա յաս տա նի եւ Ա րե ւե լյան Ա նդր կով կա սի (1918 թ.), 
միտք ծա գեց ստեղ ծել մի պե տու թյուն, ո րը մի ա վո
րեր Ռու սաս տա նի եւ Պարս կաս տա նի բո լոր այս պես 
կոչ ված «ադր բե ջա նա կան թուր քե րին»։ Այդ պե տու
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թյա նը նախ նա կան կեր պով ժա մա նա կա վոր պես տր
վեց Ա դր բե ջան ա նու նը (Ի րա նի հյու սի սում գտն վող 
նա հան գի ա նու նով)… Նո րաս տեղծ հան րա պե տու
թյան մեջ մտավ մի այն Ա րե ւե լյան Ա նդր կով կա սը, 
բայց Ա դր բե ջան ա նու նը թո ղե ցին` ա վե լի հար մար 
բառ չգտ նե լով, քա նի որ Շիր վան, Ա ռան եւ այլ պատ
մա կան ա նուն նե րը այդ նո րաս տեղծ հան րա պե տու
թյան մի այն ա ռան ձին մա սե րին են վե րա բե րում» 
(Е. А. Пахомов, Крат кий курс истории Азербайджана, 
Баку, 1923, с. 11)։ 

Ք րիս տո նե ու թյան ըն դու նու մից հե տո մյուս խո շոր 
ի րա դար ձու թյու նը հայ ժո ղովր դի կյան քում կա րե
լի է հա մա րել հայե րեն նոր գրե րի ստեղ ծու մը 405 թ. 
Մես րոպ Մաշ տո ցի կող մից ու տա րա ծու մը։ Նոր 
գրե րի ստեղ ծումն ու նե ցել է ոչ մի այն մշա կու թային, 
այ լեւ քա ղա քա կան մեծ կա րե ւո րու թյուն։ Ի նչ պես 
ար դեն աս վել է, 5րդ դա րի սկզբ նե րին Հա յաս տա
նը եր կու մա սի էր բա ժան ված եւ գտն վում էր եր կու 
խո շոր տե րու թյուն նե րի գե րիշ խա նու թյան ներ քո։ 
Նրան ցից ա մեն մե կը կրո նա կան ու վար չա կան բռ
նի փո փո խու թյուն նե րի մի ջո ցով ձգ տում էր ի րեն են
թա կա հատ վա ծում մի ա ձու լել հայե րին, վե րաց նել 
ան կա խու թյան վե րա կանգն ման հնա րա վո րու թյուն
նե րը։ Ե րկ փեղկ ված Հա յաս տա նի ա րե ւե լյան հատ
վա ծի թա գա վոր Վռամ շա պու հը եւ Սա հակ Պար թեւ 
կա թո ղի կոսն ըս տա մե նայ նի ա ջակ ցե ցին Մես րոպ 
Մաշ տո ցին, գի տակ ցե լով, որ հայե րեն գրե րը եր կու 
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մա սի բա ժան ված ժո ղո վրդին մի ա վո րող զո րեղ մի
ջոց կդառ նան։ 

Նոր գրե րի ստեղ ծու մից հե տո Մաշ տո ցը ձեռ
նա մուխ ե ղավ նոր դպ րոց նե րի բաց մանն ամ բողջ 
Հա յաս տա նում։ Այս ան գամ նույն պես ա ռա վել ու
շադ րու թյան կենտ րո նում է ին ե րկ րի հյու սիսա րե ւե
լյան շր ջան նե րը` Հայոց Ա րե ւե լից աշ խար հը։ Նոր 
դպ րոց նե րի բա ցու մը Մաշ տո ցը հենց այս կող մե րից 
սկ սեց։ Ար ցա խի խոր քային շր ջան նե րից մե կում, 
խորհր դային ժա մա նակ նե րի Շա հու մյա նի շր ջա
նի Վե րին Շեն գյու ղում մի վիթ խա րի ծառ կա, ո րի 
բնի պա րա գի ծը մոտ քսան հինգ մետր է։ Նրա տակ 
հին ա ղո թա րան կա, ո րն ո ւխ տա վայր է։ Սրբա վայ րը 
կոչ վում է` « Գիր խաչ», այ սինքն` նվիր ված է գրե
րին։ Ը ստ ա վան դու թյան, այդ ծա ռը տն կել է Մես րոպ 
Մաշ տո ցը։

5րդ դա րի 2րդ կե սին Հայոց Ա րե ւե լից աշ խար
հում ձե ւա վոր ված թա գա վո րու թյունն իր ծաղկ մանն 
է հա սել  Վա չա գան թա գա վո րի օ րոք, ո րն իր թագն 
ստա ցել է պար սից շա հի կող մից։ Նրա գոր ծու նե
ու թյու նը հա գա մա նո րեն ներ կա յաց ված է Մով սես 
Կաղան կատ վա ցու «Աղ վա նից աշ խար հի պատ մու
թյան» մեջ։ Պատ մի չը գրում է, որ ե րկ րի նա խա րար
նե րը մի ա վոր վե լով, թա գա վո րա կան տոհ մից քաջ եւ 
ի մաս տուն, բարձ րա հա սակ եւ բա րե տես Վա չա գա
նին տա նում են Պարս կաս տան, որ տեղ նա թա գադր
վում է պար սից Վա ղար շակ ար քայի կող մից (Մով սես 
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Կա ղան կատ վա ցի, Պատ մու թյուն Աղ վա նից աշ խար հի, 
գիրք ա ռա ջին, գլուխ 17)։ Ու շագ րավ է, որ Պար սից 
ար քու նի քը նրան էր հանձ նա րա րել ամ բողջ Աղ
վանք մար զի կա ռա վա րու մը, այ սինքն` Վա չա գա նը 
Հայոց Ա րե ւե լից կող մանց եւ Ա նդր կու րյան Աղ վանք 
ե րկ րի թա գա վորն էր (այդ մա սին տես` Բ. Ա. Ու լու բա-
բյան, Խա չե նի իշ խա նու թյու նը 10-16-րդ դա րե րում, Ե րե-
ւան, 1975, էջ 61)։ 

Իր բուռն եւ ար գա սա վոր ե կե ղե ցան պաստ գոր
ծու նե ու թյան շնոր հիվ Վա չա գան թա գա վորն ստա
ցել է Բա րե պաշտ ան վա նու մը։ « Պատ մու թյու նը» 
վկա յում է, որ նա տար վա օ րե րի թվով ե կե ղե ցի ներ է 
կա ռու ցել, բա ցել է բազ մա թիվ նոր դպ րոց ներ։ Վա
չա գա նը ե կե ղե ցի ներ է կա ռու ցել ի նչ պես Հայոց 
Ա րե ւե լից աշ խար հում, այն պես էլ Կուր գե տի ձախ 
ա փին գտն վող Աղ վանք (Ալ բա նի ա) ե րկ րում, որ
տեղ ե ղել են ոչ քիչ թվով հայ կա կան բնա կա վայ րեր։ 
Վեր ջին նե րից շա տե րը դա րեր շա րու նակ պահ պան
վել ու գոր ծել են, սա կայն խորհր դային տա րի նե րին 
գտն վե լով Ա դր բե ջա նի կազ մի մեջ` դրանց մեծ մա
սը ծրագր ված կեր պով ո չն չաց վել է։ Այ նուա մե նայ
նիվ, դրան ցից մի քա նի սը մին չեւ հի մա էլ պահ պան
վում են կի սա վեր վի ճա կում ( սույն գր քի մեջ բեր ված 
են դրան ցից մի քա նի սի լու սան կար նե րը, սա կայն 
ան հանգս տա նում ե նք, որ տե ղե կա նա լով այդ մա
սին, ա դր բե ջա նա կան իշ խա նու թյուն նե րը դրանք էլ 
կա րող են ո չն չաց նել, ի նչ պես որ ո չն չաց րին Ջու ղայի 
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հայ կա կան խաչ քա րե րը մի քա նի տա րի ա ռաջ)։ Նրա 
գոր ծու նե ու թյան պսա կը կա րե լի է հա մա րել Կա նո
նա կան Սահ մա նադ րու թյու նը, ո րն ամ բող ջու թյամբ 
պահ պան վել ու հա սել է մեր օ րե րը։ Ու շագ րավ է, որ 
այն շուրջ 1500 տա րի ա ռաջ հենց այդ պես էլ կոչ վել 
է` Սահ մա նադ րու թյուն, եւ մշակ վել, կազմ վել ու ամ
բող ջաց վել եւ ըն դուն վել է, կա րե լի է ա սել, հա մա ժո
ղովր դա կան ձե ւով։ Իր բո լոր հատ կա նիշ նե րով այն 
հան դի սա նում է, կա րե լի է ա սել, ժո ղովր դա վա րու
թյան մարմ նա վո րում` նույ նիսկ ներ կայիս չա փա նիշ
նե րով, հաս կա նա լի է, նկա տի ու նե նա լով պատ մա
կան պայ ման նե րը։ 

Ին չո՞ւ էր ա ռա ջա ցել Սահ մա նադ րու թյան պա
հանջ եւ ի նչ պե՞ս է այն ստեղծ վել։ Այս հար ցե րի ման
րա մասն պա տաս խա նը պա րու նա կում է նույն աղ
բյու րը։ Պատ մի չը բա ցատ րում է, որ հայոց մի աս նա
կան թա գա վո րու թյան վե րա ցու մից հե տո Պարս  կաս
տա նը (ինչ պես նաեւ Բյու զան դի ան` Հա յաս տա նի 
ա րեւմ տյան մա սում) ա մեն քայ լի դի մել էր, որ պես զի 
այդ թա գա վո րու թյան վե րա կանգ նու մը եւ Հա յաս
տա նի ան կա խու թյան հաս տա տումն ան հնա րին լի
նի։ Ա մեն կերպ խրա խու սել էր տար բեր ա ղանդ նե րի 
տա րա ծու մը, ձգ տել պա ռակ տում մտց նել մի աս նա
կան հայ ե կե ղե ցու ներ սում, ի նչ պես նաեւ ե կե ղե ցու 
եւ տե ղա կան ա զն վա կա նու թյան մի ջեւ։ Նույ նիսկ 
խլել է ին ա ռան ձին իշ խան նե րի տի րույթ նե րը եւ 
տվել իշ խա նա կան ար մատ ներ չու նե ցող մարդ կանց։ 
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Խախտ վել է ին տար բեր խա վե րի փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րի եւ ը նդ հան րա պես հա սա րա կա կան կյան
քի ա վան դա կան հիմ քե րը։

Այդ քայ քայիչ քա ղա քա կա նու թյու նը, ի նչ պես ար
դեն աս վեց, 5րդ դա րի կե սե րին ոտ քի էր հա նել հայ 
ժո ղովր դին։ Ամ բողջ ե րկ րում սկիզբ էր ա ռել հա
մա ժո ղովր դա կան ա զա տագ րա կան շար ժում, ո րի 
մեջ ներգ րավ ված է ին, բնա կա նա բար, նաեւ ե րկ րի 
ա րե ւե լյան շր ջան նե րը` Հայոց Ա րե ւե լից կող մանք։ 
480ա կան թվա կան նե րի սկզբ նե րին հայ ա զա տագ
րա կան հաղ թա կան շար ժում ներն ա վարտ վե ցին 
Նվար սա կի` հի շյալ պայ մա նագ րով. Պարս կաս
տանն ստիպ ված փո խեց իր քա ղա քա կա նու թյու
նը հայե րի նկատ մամբ, մեղմ ու հան դուր ժո ղա կան 
դիրք գրա վեց, որ պես զի ա պս տամ բու թյուն նե րի ա լի
քը չտա րած վի ե րկ րի մյուս շր ջան նե րում։ Հենց այդ 
նպաս տա վոր պայ ման նե րում էր, որ Ա րե ւե լից կող
մանց ազ դե ցիկ իշ խա նա վոր նե րը գահ բարձ րաց
րին Վա չա գա նին։ Ու շագ րավ է, որ թա գադ րու թյան 
հետ մի ա սին Պար սից ար քան նաեւ դա վա նան քի 
ա զա տու թյուն է տա լիս, հռ չա կում, որ «ա մեն կրոն 
կա րող են դա վա նել ը ստ ի րենց կամ քի ու ցան կու
թյան։ Չպետք է ոչ ո քի նե ղե լով դարձ նել մո գու թյան» 
( Մով սես Կա ղան կատ վա ցի, գիրք ա ռա ջին, գլուխ ԺԷ)։

 Վա չա գան թա գա վո րը դպ րոց ներ է բա ցում հա
սա րա կու թյան բո լոր խա վե րի զա վակ նե րի հա մար, 
բազ մա թիվ ե կե ղե ցի ներ է կա ռու ցում։ Հա սա րա կա
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կան կյան քի հիմ քե րի ամ րապնդ ման, աշ խար հիկ եւ 
հո գե ւո ր իշ խա նու թյուն նե րի, բնակ չու թյան տար բեր 
խա վե րի մի ջեւ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա
վոր ման նպա տա կով նա նա խա ձեռ նում է հայ ժո
ղովր դի պատ մա կան եւ պե տա կան ա վան դույթ նե րից 
բխող օ րենք նե րի ժո ղո վա ծո ւի ստեղ ծում։ Այդ հար
ցում, թե րեւս, Վա չա գա նի հա մար օ րի նակ է ծա ռայել 
Ներ սես Մեծ կա թո ղի կո սը։ 

4րդ դա րի կե սե րին, ե րբ Ար շա կու նյաց Հայ կա
կան թա գա վո րու թյունն ապ րում էր ներ քին ու ար տա
քին դժ վա րին ժա մա նակ ներ, Ներ սես կա թո ղի կո սը 
հա մոզ ված էր, որ թա գա վո րու թյան ամ րապնդ ման 
հա մար ան հրա ժեշտ է ամ րապն դել պե տու թյան 
ի րա վա կան հիմ քե րը։ Նա ու սում նա սի րում է Հա յաս
տա նում գոր ծող օ րենք ներն ու ազ գային ա վան դույթ
նե րը, ի նչ պես նաեւ այն ժա մա նակ վա քրիս տո նյա 
աշ խար հում հայտ նի հիմ նա կան կա նո նա կան ո րո
շում նե րը։ Դրանց հի ման վրա ստեղ ծում է օ րենք նե
րի մի ժո ղո վա ծու, ո րոնք ար տա ցո լում են 4րդ դա րի 
Հա յաս տա նի հա սա րա կա կան կյան քի գլ խա վոր խն
դիր նե րը` հար կե րի չա փա վո րում, տար բեր խա վե րի 
ու խմ բե րի մի ջեւ առ կա հա կա սու թյուն նե րի մեղ մա
ցում, հնա զան դու թյուն գոր ծող օ րեն քին։ Խն դիր է 
դր վում բա ցել դպ րոց ներ, կա ռու ցել հյու րա նոց ներ 
ու որ բա նոց ներ տար բեր բնա կա վայ րե րում, ար մա
տա խիլ ա նել հե թա նո սա կան սո վո րույթ նե րը եւ այլն։ 
Ներ սես կա թո ղի կո սի մշա կած կա նո նա կան ո րո շում
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ներն ըն դուն վում են 356 թ. Աշ տի շա տի կա նո նա դիր 
ժո ղո վում ե պիս կո պոս նե րի ու ա վագ իշ խան նե րի 
մաս նակ ցու թյամբ։ 

Հաշ վի առ նե լով հայ ժո ղովր դի պատ մա կան ան
ցյա լի այդ փոր ձը` Վա չա գան թա գա վո րը դի մում է 
Հա յաս տա նի տար բեր շր ջան նե րի նշա նա վոր մտա
ծող նե րին եւ խոր հուրդ խնդ րում` Մատ թէ գիտ նա
կան քա հա նային, Մա մի կո նե ից Աբ րա համ ե պիս կո
պո սին եւ ու րիշ նե րի։ Այդ նյու թե րի մի մա սը պահ
պան վել է հենց «Աղ վա նից աշ խար հի պատ մու թյան» 
մեջ։ Այդ մա սին վկա յու թյուն ներ կան նաեւ միջ նա
դա րյան այլ պատ միչ նե րի մոտ։ 13րդ դա րի հայ 
պատ միչ Ստե փա նոս Օր բե լյանն, օ րի նակ, գրում է, 
որ Վա չա գան թա գա վո րը դի մել է Սյու նի քի Պետ
րոս ե պիս կո պո սին, « հար ցում ա րել բազ մա թիվ լուրջ 
ու ծան րակ շիռ խն դիր նե րի մա սին եւ պա տաս խան 
ստա ցել շատ պատ շաճ լու ծու մով» (Ս տե փա նոս Օր-
բե լյան, Սյու նի քի պատ մու թյու նը, Ե րե ւան, 1986, էջ 120)։

 Վա չա գան թա գա վո րի նա խա ձեռ նու թյու նը եր կու 
փու լով է ի րա կա նաց վել։ Ա ռա ջի նը ե ղել է օ րենք նե րի 
( կա նոն նե րի), կա րե լի է ա սել` նա խագ ծի մշակ ման 
փու լը։ Ե րկ րոր դը ե ղել է այդ նա խագ ծի քն նարկ ման 
եւ ըն դուն ման փու լը։ Ա ռա ջինն ար ժե քա վոր վում է 
հատ կա պես նրա նով, որ ոչ թե սոսկ տվյալ ե րկ րա
մա սի, այ լեւ ամ բողջ Հա յաս տա նի ի րա վա գի տա կան 
միտքն ու պատ մա կան ա վան դույթ ներն է ամ բող ջաց
նում, խնդ րի լուծ մա նը մաս նա կից դարձ նում ժա
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մա նա կի նշա նա վոր հայ մտա ծող նե րին։ Ե րկ րորդ 
փուլն ար ժե քա վոր վում է նրա նով, որ ըն դուն վել է ոչ 
թե թա գա վո րի հրա մա նով, այլ հա սա րա կա կան բո
լոր խա վե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցու թյամբ։ 
Ժո ղո վին էլ նա խա գա հել է ոչ թե թա գա վորն ին քը, 
այլ ե րկ րի գա վառ նե րից մե կի իշ խա նը` քաջ Վար
դա նը (Մ. Կա ղան կատ վա ցի, « Պատ մու թյուն», գիրք 3, 
գլուխ 10)։ 

Օ րենք նե րը մշա կե լուց հե տո Վա չա գա նը հրա վի
րել է բազ մա մարդ ժո ղով իր Աղ վեն ա մա ռա նո ցում, 
հա սա րա կա կան բո լոր խա վե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
մաս նակ ցու թյամբ։ Այ սինքն, այ սօր վա պատ կե րաց
մամբ, նա ձե ւա վո րել է ե րկ րի գե րա գույն օ րենս դիր 
մար մին։ Հա սա րա կու թյան բո լոր հիմ նա կան խա վե
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ժո ղովն ըն դու նել է սահ մա
նադ րու թյու նը, բո լո րը եր դում են տվել հա վա տա րիմ 
լի նել սահ մա նադ րու թյա նը եւ ստո րագ րել են դրա 
հա մար ու դրել ի րենց կնի քը։ Ի սկ վեր ջում ար դեն, 
ա ռա վել լի ար ժեք դարձ նե լու հա մար, այն կնք վել է 
թա գա վո րի կնի քով։

 Վա չա գան թա գա վո րը ոչ մի այն հեն վել է Ներ
սես Մեծ կա թո ղի կո սի մշա կած կա նոն նե րի վրա, 
այ լեւ ո րոշ ի մաս տով զար գաց ման նոր աս տի ճա նի 
է հասց րել դրանք` իր թա գա վո րու թյան պա հանջ նե
րին հա մա պա տաս խան։ Դրա նում կա րե լի է հա մոզ
վել, ծա նո թա նա լով ի րա վա գի տա կան այդ եր կու ար
ժե քա վոր փաս տաթղ թե րին։ Ի նչ պես որ Ներ սես Մե
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ծը, Վա չա գա նը նույն պես կա րե ւոր տեղ է հատ կաց
րել տար բեր խա վե րի մի ջեւ հա կա սու թյուն նե րի վե
րաց մա նը, աշ խար հիկ եւ հո գե ւոր իշ խա նու թյուն նե րի 
փոխ հա մա ձայ նեց ված գոր ծու նե ու թյա նը, հար կե րի 
թե թե ւաց մա նը եւ այլն։ Սահ մա նադ րու թյունն, օ րի
նակ, պա հան ջում է չու նե ւոր նե րից հարկ չվերց նել։ 
Վա չա գա նը ոչ մի այն սահ մա նում է նոր օ րենք ներ, 
այ լեւ իր գոր ծու նե ու թյամբ, ան ձնա կան օ րի նա կով 
նպաս տում է օ րի նա կա նու թյան ու հա սա րա կու թյան 
տա բեր խա վե րի մի ջեւ հա մե րաշ խու թյան հաս տատ
մա նը։ Ա նո ղոք պայ քար մղե լով զա նա զան ա ղանդ
նե րի վե րաց ման ո ւղ ղու թյամբ` մի եւ նույն ժա մա նակ 
նա հոգ էր տա նում, որ ա ղան դա վոր նե րի ե րե խա
նե րը դպ րոց հա ճա խեն, քրիս տո նե ա կան դաս տի
ա րա կու թյուն ստա նան ( գիրք 1, գլուխ 18)։ Այ սինքն` 
Վա չա գա նի օ րի նաս տեղծ գոր ծու նե ու թյունն ա վե լի 
գործ նա կան բնույթ է ու նե ցել։

 Վա չա գա նի սահ մա նադ րու թյունն ու շագ րավ է 
նաեւ մեկ այլ, շատ կա րե ւոր ա ռու մով։ Աշ տի շա տի 
կա նո նա դիր ժո ղո վը հրա վի րել, կա նոն ներն էլ մշա
կել է, ի նչ պես աս վեց, Ներ սես Մեծ կա թո ղի կո սը։ 
Եւ դա իր հիմ նա վոր պատ ճառն ու ներ։ Կա թո ղի կո
սը թա գա վո րա կան Հա յաս տա նում ի րա կա նաց րել 
է նաեւ պե տա կան կա րե ւոր գոր ծա ռույթ։ Բա ցի հայ 
ե կե ղե ցու ղե կա վար լի նե լուց, նա պե տա կան կա
ռույ ցի մեջ զբա ղեց րել է մեծ դա տա վո րի պաշ տո նը, 
հե տե ւա պես մի ան գա մայն բնա կան է, որ նա է զբաղ
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վել հա սա րա կա կան կյան քի ի րա վա կան հիմ քե րի 
ամ րապնդ ման հար ցով։ Ի սկ ա հա նրա նից շուրջ 
մե կու կես դար հե տո Վա չա գան թա գա վորն ի նքն է 
նա խա ձեռ նել հա սա րա կա կան կյան քի կար գա վոր
ման ի րա վա կան հիմ քե րի ստեղ ծու մը։ Մշա կել է 
կա նոն ներ, ձե ւա վո րել օ րենս դիր մար մին, սահ մա
նադ րու թյան ըն դուն ման ժո ղո վին էլ նա խա գա հել է 
ոչ թե թա գա վո րը կամ կա թո ղի կո սը, այլ ե րկ րի աչ քի 
ըն կած իշ խան նե րից մե կը, չնա յած այն ժա մա նակ 
ե ւս ե կե ղե ցու ձեռ քում է գտն վել պե տու թյան դա տա
կան գոր ծա ռույ թը (Եր րորդ գիրք, գլուխ Ժ)։ Այս փաս
տը կա րե լի է հա մա րել կա րե ւոր քայլ Հա յաս տա նում 
սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ձե ւա վոր ման ճա նա
պար հին։ 

Այս պի սով, Վա չա գան թա գա վո րի Սահ մա նադ
րու թյու նը սահ մա նադ րա կան մտ քի զար գաց ման 
ճա նա պար հին շատ ար ժե քա վոր ա ռա ջըն թաց քայլ 
է հան դի սա նում։ Դա ոչ թե մի խո շոր մտա ծո ղի մտ
քի ար գա սիքն էր կամ ե րա զանք ա պա գա պե տա կան 
կա ռուց ված քի մա սին, այլ ի րա կան թա գա վո րու թյան 
պա հանջ նե րից բխող, հա մազ գային կեր պով մշակ
ված եւ հա մա ժո ղովր դա կան ձե ւով ըն դուն ված փաս
տա թուղթ։ 

Աղ վե նում ըն դուն ված սահ մա նադ րու թյու նը մեծ 
դեր է կա տա րել լեռ նաշ խար հում ի րա վա կան գի
տակ ցու թյան ձե ւա վոր ման ու ամ րապնդ ման ո ւղ ղու
թյամբ։ Պա տա հա կան չէ, որ հենց այդ լեռ նաշ խար
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հում նույն Ար ցա խի իշ խա նա վոր նե րը 12րդ դա րում 
ստեղծ ված պատ մա կան նոր հան գա մանք նե րում 
նա խա ձեռ նե ցին օ րենք նե րի նոր ժո ղո վա ծո ւի ստեղ
ծու մը։

Ի նչ պես հայտ նի է, Վա չա գա նի ժա մա նակ նե րից 
հե տո նո րից վե րա կանգն վել է հայոց մի աս նա կան 
պե տա կա նու թյու նը, ստեղծ վել է Բագ րա տու նյաց 
հայոց մի աս նա կան թա գա վո րու թյուն։ Սա կայն այդ 
թա գա վո րու թյու նը շուրջ եր կու դար հե տո (1045 թ.) 
կոր ծան վեց։ Նրա տե ղում ա ռաջ ե կան հայ կա կան 
մանր թա գա վո րու թյուն ներ ու ա ռան ձին իշ խա նու
թյուն ներ։ Դրան ցից ա մե նաազ դե ցի կը թե րեւս Ար
ցա խում ձե ւա վոր ված Խա չե նի հզոր իշ խա նու թյունն 
էր, ո րի տե րե րը հա ճախ ճա նաչ վել են որ պես թա
գա վոր ներ։ Նրանց պատ վե րով էր, որ հայ նշա նա
վոր մտա ծող Մխի թար Գո շը 1184 թ, գրեց հայտ նի 
« Դա տաս տա նա գիր քը»։ Ու շագ րավ է, որ ա վար տե
լով իր այդ բարձ րար ժեք աշ խա տան քը Մխի թար 
Գո շը թո ղել է կա րե ւոր պատ վի րան. « Տէր Աս տո ւած 
վայե լել տա ցէ աս տո ւա ծա սէր բա րե պաշտ իշ խա նաց 
իշ խա նին` ո րդ ւոյ Հա սա նայ ի կամ ի ւր զգիրքս դա
տաս տա նի ան սխալ ո ւղ ղու թե ամբ վա րել զպա տո ւի
րան սո րին», գրել է Մխի թար Գո շը (Մ խի թար. Գոշ, 
Դա տաս տա նա գիրք, Վա ղար  շա պատ, 1880, էջ 71)։

 Ըն դուն ված օ րենք նե րի հի ման վրա ի րենց իշ խա
նու թյունն «անս խալ ո ւղ ղու թյամբ» վա րե լու շնոր հիվ 
էր, որ այդ հո ղի վրա հա րա տե ւեց հայ պե տա կա նու



48

թյու նը` տար բեր դր սե ւո րում նե րով։ 17րդ դա րից ար
դեն Ար ցախԽա չե նի եր բեմ նի հզոր իշ խա նու թյու նը 
ման րատ ված է ր։ Նրա հիմ քի վրա ձե ւա վոր վել է ին 
պե տա կան մանր կազ մա վո րում ներ` մե լի քու թյուն
ներ Պարս կաս տա նի գե րիշ խա նու թյան ներ քո։ Մե
լիք նե րից ա մեն մե կը մի փոք րիկ թա գա վոր էր` զորք 
էր պա հում, հար կեր հա վա քում եւ այլն` «անս խալ 
ո ւղ ղու թյամբ» գոր ծե լով դա րա վոր օ րենք նե րի ու ազ
գային ա վան դույթ նե րի հի ման վրա։ 

Պարս կաս տա նը 18րդ դա րի ա ռա ջին տաս նա
մյակ նե րում ներ քին գա հա կա լա կան կռիվ նե րով էր 
բռն ված, թու լա ցել էր, ի սկ Թուր քի ան ու Ռու սաս տա
նը ձգ տում է ին տի րել Պարս կաս տա նին են թա կա 
տա րածք նե րին։ Հայերն էլ ձգ տում է ին մի ա վոր վել, 
վե րա կանգ նել ե րկ րի մի աս նու թյունն ու պե տա կան 
ան կա խու թյու նը։ Այդ նպա տա կով գաղտ նի բա նակ
ցու թյուն ներ է ին վա րում Ռու սաս տա նի հետ, ո րը մի
ակ քրիս տո նյա հզոր եր կիրն էր, ո րը հա մե մա տա բար 
մոտ էր սահ մա նով եւ շա հերն էլ հա մընկ նում է ին։ 
Սա կայն Ռու սաս տա նի մտադ րու թյուն նե րի մա սին 
տե ղե կա նում է Կոս տանդ նու պոլ սում Ա նգ լի այի դես
պա նու թյու նը, հրահ րում Թուր քի ային, թե Ռու սաս
տանն ու զում է նվա ճել Հա յաս տա նը, Վրաս տա նը եւ 
Պարս կաս տա նը։ Եւ Թուր քի ան շտա պում է իր զոր
քերն ա ռաջ շար ժել դե պի պարս կա կան սահ մա նը 
(О. П. Маркова, Россия, Закавказье и международные 
отношения в 18-ом веке, М., 1966, с. 19-30)։ 
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Այդ խա ռը, կա րե լի է ա սել` ը նդ հա նուր ա նիշ խա
նու թյան ժա մա նակ նե րում մե լիք նե րը կա րո ղա նում 
է ին պաշտ պա նել ի րենց հո ղը թշ նա մի նե րից։ Փաս
տաթղ թե րը վկա յում են, որ «…ն րանք յա ռա ջազ գած 
լե ալ ի յա մուր տե ղիս լե րանց իւ րե անց ամ րա ցե ալք 
է ին, մա նա վանդ թե ե րի տա սարդք ո մանք ը նդ դի մա
նային ե ւս, որ եւ զբա զումս հա րին ի թշ նա մե ացն» 
(Армяно-русские отношения, том 2, часть 2, Ереван, 
1967, с. 27-28)։ Այ սինքն` հայերն ամ րա ցել է ին ի րենց 
լեռ նե րում, դի մադ րում է ին, մա նա վանդ ե րի տա սար
դու թյու նը, եւ բա զում թշնա մի նե րի է ին հաղ թել։

Ռու սաս տա նի Պետ րոս Ա ռա ջին կայ սեր պատ
վի րակ Ի վան Կա րա պե տը 1724 թ. այ ցե լում է Ղա
րա բաղ, հան դի պում ներ ու նե նում մե լիք նե րի հետ, 
հույ սեր տա լիս, թե Ռու սաս տա նը կօգ նի Հայոց պե
տա կա նու թյան վե րա կանգն մա նը։ Ի վան Կա րա պե
տին զար մաց րել է ին փոք րիկ լեռ նաշ խար հի հզոր 
ու ժը եւ ան սահ ման հարս տու թյուն նե րը։ Ռու սաս տան 
ու ղար կած իր զե կու ցագ րի մեջ նա տե ղե կաց նում է. 
« …Ա մեն գեղ բերթ ա, եւ ճա նա պա րերն շատ դժար 
ա, ո խչ սար ա, ան տառ, ճա նա պա րերն կա պել ա մե
լիք Ե սային…  Տե ղա րենք կա, որ հինգ մարթ թվանկ
չի կանգ նի, հինգ հա զար մար թի պա տաս խան կտա» 
(Армяно-русские отношения в первой трети 18-ого 
века. Сборник документов, том 2, часть 2, Ереван, 
1967, с. 185-187)։  Լեռ նաշ խար հը հա րուստ էր մե տա
ղի հան քե րով ու ար հես տա վոր նե րով, բո լո րը զին
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ված է ին։ Սա կայն նրանք գի տակ ցում է ին, որ ի րենք 
ա պա հով կլի նեն մի այն հայ կա կան մանր իշ խա նու
թյուն ներն ու մե լի քու թյուն նե րը մի ա վո րե լով, մի աս
նա կան հայոց պե տա կա նու թյուն ստեղ ծե լով։ 

Այ սօր վա քա ղա քա կան կյան քի տե սան կյու նից 
հե տաքր քիր փաստ է պահ պան վել այդ տա րի նե րից, 
ո րը վկա յում է հայ ժո ղովր դի խոր մտա հո գու թյան 
հիմ նա վոր լի նե լու մա սին թե ան ցյա լում, թե ներ կա
յումս։ 1725 թ. Ղա րա բաղ են ար շա վում թուր քա կան 
ե րեք փա շա ներ`ի րենց հե ծյալ ջո կատ նե րով, լեռ
նաշ խար հին տի րե լու նպա տա կով։ Մար տի մե կին 
մե լիք նե րը ջախ ջա խում են այդ ջո կատ նե րին, ի սկ 
փա շա նե րից մե կին` Սա լա հին, գե րի են վերց նում։ 
Գե րին խոս տո վա նում է, որ Թուր քի այի նպա տակն է 
նվա ճել մին չեւ Հյու սի սային Կով կաս ըն կած բո լոր 
տա րածք նե րը, ի սկ այդ ճա նա պար հին ի րենց խո
չըն դո տը հայերն են հան դի սա նում, այդ պատ ճա ռով 
Թուր քի ան ո րո շել է ո չն չաց նել հայե րին։ « Հայն այս 
մեջս չպի տի լի նի, բա ցատ րում է գե րի թուրք փա
շան, …պի տի ո չնչաց վեն, որ պես զի մեր ճա նա պար
հը բաց վի դե պի Բա քու եւ Դեր բենդ» (Армяно-русские 
отношения, том 2, часть 2, Ереван, 1967, с. 249)։ 

Թուր քի այի այդ հրե շա վոր ծրագ րի մա սին տե ղե
կա նա լուց հե տո մի ան գա մայն պարզ է դառ նում, որ 
մի այն հայ կա կան ու ժե րի մի ա վո րու մը բա վա րար լի
նել չի կա րող, ան հրա ժեշտ է նաեւ հզոր դաշ նա կից։ 
Այդ նպա տա կով դե ռեւս 18րդ դա րի սկզբ նե րից ակ
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տիվ բա նակ ցու թյուն ներ է ին սկս վել Ռու սաս տա նի 
հետ։ Ը նդ լայն վող Ռու սա կան կայս րու թյան հա մար 
ձեռն տու էր հայե րի այդ պի սի կողմ նո րո շու մը։ Սա
կայն 1724 թ. Ռու սաս տանն ու Թուր քի ան գաղտ նի 
պայ մա նա գիր են կն քում, հա մա ձայ նու թյան գա լիս` 
ի րար հետ պա տե րազ մե լու փո խա րեն հաշտ կեր պով 
ի րենց մեջ բա ժա նե լու Պարս կաս տա նին են թա կա 
հյու սի սային տա րածք նե րը։ Հայե րին օգ նե լու փո
խա րեն Ռու սաս տանն այդ պայ մա նագ րով Թուր քի
այի ո ղոր մա ծու թյանն է թող նում հայ ժո ղովր դի ճա
կա տա գի րը։ 

Մի եւ նույն ժա մա նակ ռու սա կան ար քու նի քում 
գի տակ ցում է ին, որ հայե րի ռու սա կան կողմ նո րո
շու մը հե ռան կա րային կա րե ւոր նշա նա կու թյուն ու
նի Կով կա սում ամ րապնդ վե լու եւ ա ռաջ խա ղաց ման 
հա մար։ Այդ պատ ճա ռով նրանք շա րու նա կում են 
գաղտ նի կեր պով հու սադ րել հայե րին։ Ռու սա կան 
ար քու նի քը ո րո շում է հայե րի խնդ րան քը ոչ կա տա
րել, ոչ էլ մեր ժել, այլ հու սադ րե լով պա հել, մին չեւ 
ո րոշ ժա մա նակ ան ցնի, գու ցե փոխ վի ի րադ րու թյու
նը եւ այն ժա մա նակ հնա րա վոր լի նի ու րիշ ո րե ւէ մի
ջոց ձեռ նար կել։ Ել նե լով դրա նից, ռու սա կան զոր քի 
հրա մա նա տա րու թյու նը ո րո շում է « զոր քե րի խա բու
սիկ տե ղա շարժ կա տա րել, գոր ծո ղու թյան պատ
րանք ստեղ ծել եւ հայե րին ո գե ւո րել … սր բա զան 
հույ սով» (Армяно-русские отношения в 18-ом веке, 
том 3, Ереван, 1978, с.20)։ 
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Ա ռանց դաշ նա կից նե րի, ա պա վի նե լով մի այն 
սե փա կան ու ժե րին Ար ցա խի հա յու թյունն ա նե րեւա
կայե լի կեր պով պաշտ պա նում էր իր հո ղը։ 1725 թ. 
օ գոս տո սի 16ին Ռու սաս տա նի պատ վի րակն ար
քու նիք ու ղար կած իր զե կու ցագ րի մեջ զար մա ցած 
գրում է. «Այդ պի սի ու ժեղ կռ վող ժո ղո վուրդ, ի նչ պի
սին Ղա րա բա ղի հայերն են, ոչ մի տեղ չկա… Է սօր 
ԺԲՌ ( տաս ներ կու հա զար) մարդ կա ձի ա վոր, բո լո
րը չախ մա խով թու ֆանկ (հ րա ցան) ու նեն ու թուր, բո
լո րը պատ րաստ են … Ու ա ռանց ձի ա վոր էլ ի նչ քան 
կա, մի այն ա ստ ված գի տե ու բո լորն էլ թու ֆանկ ու
նեն։ Ա մեն օր Ժ ( տա սը) թու ֆանկ են շի նում ու չախ
մախ են շի նում» (Армяно-русские отношения, том 
2, часть 2, с. 255, 266)։ Որ պես զի հաս կա նա լի լի նի, 
թե ժա մա նա կին դա ի նչ ո ւժ է ե ղել, ար ժե հի շել, որ 
նկա րագր վող ի րա դար ձու թյուն նե րից մոտ 80 տա
րի հե տո հա րե ւան Վրաս տա նում թա գա վո րա կան 
զոր քը հիմ նա կա նում զին ված էր հո նի մա հակ նե
րով, « տա սը հո գուց մի այն եր կուսն ու նե ին հրա ցան» 
(Акты Кавказской археографической комиссии, том 1, 
Тифлис, 1866, с. 124)։ 

Հատ կան շա կան է, որ ի նչ պես Վա չա գան թա գա
վորն իր ժա մա նա կին, այդ պես էլ մե լիք նե րը ե րկ րի 
ճա կա տագ րին վե րա բե րող հիմ նա կան հար ցե րը քն
նում եւ լու ծում է ին ժո ղովր դի բո լոր խա վե րի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րի ը նդ հա նուր ժո ղո վում։ Այդ պի սի բազ
մա թիվ փաս տեր են պահ պան վել 1718րդ դա րե րից, 
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ո րոնք վկա յում են, որ Վա չա գան թա գա վո րի ար մա
տա վորած սահ մա նադ րա կան գի տակ ցու թյու նը հա
րա տե ւել է այդ հո ղի վրա։ Այդ ա ռու մով բնու թագ
րա կան է 1726 թ. Ռու սաս տա նի պատ վի րակ Ի վան 
Կա րա պե տին տր ված պա տաս խա նը։ Նա մակն ստո
րագ րել են Գյու լիս տա նի մե լի քու թյան սպա րա պետ 
( զոր քի հրա մա նա տար) Աբ րա հա մը, Թամ րա զի 
որ դի տեր Մե լիք սե թը, Սարգ սի որ դի Նա վա սար
դը, Մո սե սի որ դի Միր զա խա նը, … ե ւս քսան վեց շի
նա կան ներ` եր դում տա լով կա տա րել նա մա կի մեջ 
գր ված պայ ման նե րը (Армяно-русские отношения в 
первой трети 18-ого века. Сборник документов, том 2, 
часть 2, Ереван, 1967, с. 282)։ Այ սինքն` Ռու սաս տան 
ու ղարկ ված նա մա կը կազմ վել է ամ բողջ հա մայն քի 
մաս նակ ցու թյամբ, հե տե ւա պես բո լո րը մի ա սին պա
տաս խա նատ վու թյուն են կրել հա րա զատ հո ղի ճա
կա տագ րի հա մար։ Մի այն այդ պի սի հա մընդ հա նուր 
պա տաս խա նատ վու թյան շնոր հիվ է հնա րա վոր ե ղել 
պաշտ պան վել բազ մա կի ո րեն գե րա զան ցող թշ նա
մի նե րից։ Դրա նում թե րեւս ո րո շիչ դեր է կա տա րել 
նաեւ այն հան գա ման քը, որ Ար ցա խում ճոր տա տի
րա կան կար գեր չեն ե ղել։ Շի նա կանն ի րեն գի տակ
ցել է որ պես այդ հո ղի տեր եւ դա րեր շա րու նակ ա մեն 
գնով պաշտ պա նել է այն։ 

Ար ժե հի շել այդ մա սին վկայող մի հե տաքր քիր 
փաստ։ 1766 թ. մի օր Գյու լիս տա նի մե լիք Հով սե փը 
գտն վում էր իր խո շոր գյու ղե րից մե կում` Գե տա շե
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նում։ Նա իր զորքն ար ձա կել էր, որ պես զի զին վոր
նե րը գնան տնե րը, ի րենց գյու ղատն տե սա կան գոր
ծե րով զբաղ վեն։ Իր մոտ պա հել էր մի այն 40 հո գա
նոց մի ջո կատ։ Այդ մա սին տե ղե կա նում է Գան ձա կի 
Շահ վեր դի խա նը եւ հար ձակ վում մե լի քի վրա։ Մե լի
քը պաշտ պան վում է փոք րա թիվ ու ժե րով եւ լուր է ու
ղար կում գյու ղե րը, որ պես զի զոր քը հա վաք վի։ Զոր
քը շատ ա րագ հա վաք վում է։ Նրանք ջարդ են տա լիս 
թշ նա մուն եւ հե տապն դում մին չեւ Գան ձա կի բեր դը։

Խանն ստիպ ված է լի նում ճոխ նվեր նե րով բա րե
կա մու թյուն հաս տա տել ( Գիւտ քա հա նայ Ա ղա նե անց, 
Դի վան հայ պատ մու թե ան, գիրք Ա-Բ, Թիֆ լիս, 1899, 
էջ 664)։ Մի այն իր հո ղը կա մո վին ու գի տակ ցա բար 
պաշտ պա նող զոր քը կա րող էր այդ պես ա րագ հա
վաք վել ու հաղ թա կան կռիվ մղել։ Այդ պի սի կար գա
պա հու թյա նը կա րող են նա խան ձել այ սօր վա շատ 
բա նակ ներ։ Այդ պի սի կար գա պա հու թյու նը չի կա րող 
ստեղծ վել ոչ մի խս տու թյամբ։  Դա ա զատ մար դու 
գի տակ ցա կան վար քա գիծ է, ո րը դա րա վոր ար մատ
ներ ու նի։ 

Այդ վար քա գի ծը փո խանց վել է սերն դե սե րունդ։ 
19881994 թթ. ար ցա խյան դա ժան պա տե րազ մի ըն
թաց քում ռազ մա կան վիթ խա րի ո ւժ ու նե ցող, թվա քա
նա կով շուրջ քա ռա սուն ան գամ գե րա զան ցող թշ նա
մին չկա րո ղա ցավ հաղ թել։ Հայ կա կան փոք րա թիվ 
ու ժե րի առ ջեւ խու ճա պա հար փախ չում է ին հա կա ռա
կոր դի վիթ խա րի զանգ ված ներ, ո րով հե տեւ այդ հո ղի 
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հետ կա պող ոչ ի րա վա կան գի տակ ցու թյուն ու նե ին 
նրանք, ոչ պատ մա կան հի շո ղու թյուն։ 

1720ա կան թվա կան նե րի հայ ա զա տագ րա կան 
շար ժում ներն այդ պես էլ ա ջակ ցու թյուն չեն ստա նում 
Ռու սաս տա նի կող մից ու աս տի ճա նա բար մա րում 
են` չհաս նե լով հիմ նա կան նպա տա կին` հայ կա կան 
մի աս նա կան պե տա կա նու թյան վե րա կանգն մա նը։ 
Սա կայն պաշտ պա նե լով ի րենց հո ղը Թուր քի այի 
նվա ճո ղա կան նկր տում նե րից` դրա նով ի սկ Ղա րա
բա ղի մե լիք նե րը փա կել է ին Թուր քի այի ա ռաջ խա
ղաց ման ճա նա պար հը` նպաստ բե րե լով Պարս կաս
տա նի ազ գային ( պե տա կան) շա հե րին։ Հենց այդ 
պատ ճա ռով, ե րբ ի րա վի ճա կը կա յու նա ցավ Պարս
կաս տա նում, լայն ի րա վունք ներ տր վե ցին Ղա րա բա
ղի հայ մե լի քու թյուն նե րին։ 

Ռու սաս տա նի օգ նու թյամբ հայոց պե տա կա նու
թյու նը վե րա կանգ նե լու հույ սե րը նո րից ակ տի վա
ցան Ե կա տե րի նա կայս րու հու օ րոք։ Նշա նա վոր ռուս 
զո րա վար Սու վո րո վը 1780ա կան թվա կան նե րին 
հան գա մա նո րեն ու սում նա սի րում է կայս րու թյան 
սահ ման նե րը դե պի հա րավ ը նդ լայ նե լու հնա րա վո
րու թյուն նե րը։ Ի րենց հեր թին Ղա րա բա ղի մե լիք ներն 
ակ տիվ բա նակ ցու թյուն ներ են ծա վա լում Ռու սաս
տա նի հետ։ Սու վո րո վը պար զում է, որ մե լիք նե րը 
ռազ մա կան ու տն տե սա կան զգա լի ո ւժ են ներ կա
յաց նում եւ կա րող են շո շա փե լի ա ջակ ցու թյուն ցույց 
տալ ռու սա կան զոր քին ա ռաջ խա ղաց ման դեպ քում։ 
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Հին Հա յաս տա նի քար տե զի վրա Սու վո րովն իր ձեռ
քով գրում է. «…Հայե րը մե լիք կոչ վող ի րենց սե փա
կան կա ռա վա րող նե րի իշ խա նու թյան ներ քո ապ
րում են Ղա րա բա ղում, ո րը բա ժան ված է հինգ սղ
նախ նե րի ( պաշտ պա նա կան շր ջան նե րի)…» (А. В. 
Суворов, Документы, том 2, Москва, 1951, с. 224-225)։ 
Ռու սաս տա նի Ե կա տե րի նա Ե րկ րորդ կայս րու հուն 
ո ւղղ ված զե կու ցագ րի մեջ իշ խան Գ. Ա. Պոտյոմ կի
նը 1783 թ. մայի սի 19ին ա ռա ջար կում է. «… Հար մար 
դեպ քում Ղա րա բա ղին, ո րը կազմ ված է հայ բնակ չու
թյու նից, տր վի ազ գային կա ռա վա րում եւ այդ ճա նա
պար հով Ա սի ա յում վե րա կանգն վի քրիս տո նե ա կան 
մի պե տու թյուն, հա մա պա տաս խան ձ. կ. մ. բարձ րա
գույն խոս տում նե րին, ո րոնք իմ մի ջո ցով տր վել են 
հայ մե լիք նե րին» (Армяно-русские отношения в 18 
веке, сборник документов, том 4, Ереван, 1990, 241)։ 

Մի ա ժա մա նակ, հենց նույն օ րը, իշ խան Պ. 
Պոտյոմ կի նը կար գադ րում է գե նե րալ Գ. Ս. Պոտյոմ
կի նին` տա պա լել Ղա րա բա ղի պարս կա կան խա նին. 
« Շուշ վա Իբ րա հիմ խա նը պետք է տա պալ վի, քա նի 
որ սրա նից հե տո Ղա րա բա ղը պի տի կազ մի` բա ցի 
Ռու սաս տա նից ոչ մե կից կա խում չու նե ցող հայ կա
կան մարզ։ Դուք այդ տեղ ա մեն ջանք գոր ծի դրեք, 
որ պես զի այս նոր մար զը կազմ վի ժո ղովրդի հա մար 
ա ռա վե լա գույն շա հա վետ կեր պով։ Դրա շնոր հիվ 
հայ կա կան մյուս ու ժեղ գա վառ նե րը նույն պես կամ 
կհե տե ւեն նրանց օ րի նա կին, կամ մեծ թվով ( հայեր) 



57

կգան Ղա րա բաղ» (Армяно-русские отношения в 18 
веке, том 4, с. 239) Իշ խա նը նաեւ բա ցատ րում է, թե 
ի նչ մի ջոց նե րով ու ե ղա նա կով պետք է Ղա րա բա ղում 
վե րաց վի պարս կա կան իշ խա նու թյու նը։ Սա կայն այդ 
հույ սե րը նույն պես չեն ի րա կա նա նում։ Ղա րա բա ղը 
Ռու սաս տա նին մի աց վում է մի այն 1805 թ.։

 Ռու սաս տա նին մի աց վե լուց հե տո վե րաց վում 
են խա նա կան ու մե լի քա կան կար գե րը, սա կայն մե
լիք նե րի ժա ռանգ նե րը պահ պա նում է ին ի րենց կալ
վա ծա տի րա կան ի րա վունք նե րը ը նդ հուպ մին չեւ 
խորհր դային կար գե րի հաս տա տու մը 1920 թ.։ 

1917 թ. ե րբ Ռու սաս տա նում վե րաց վում են միա
պե տա կան կար գե րը եւ ստեղծ վում է ժա մա նա կա
վոր կա ռա վա րու թյուն, ի սկ մի քա նի ա միս ան ց բոլ շե
ւիկ նե րը հե ղաշր ջում են կա տա րում եւ ի րենց ձեռ քը 
վերց նում իշ խա նու թյու նը, վիթ խա րի կայս րու թյան 
տա րած քում թե րեւս ա ռա ջինն Ար ցա խում էր, որ քա
ղա քա կան բո լոր ու ժե րը մի ա վոր վե ցին։ Նրանք, 
շա րու նա կե լով դե ռեւս Վա չա գան թա գա վո րի օ րոք 
ստեղծ ված ներ քին հա մե րաշ խու թյան ա վան դույ
թը, մի կողմ դրե ցին ներ քին տա րա ձայ նու թյուն նե
րը, ստեղ ծե ցին ժո ղովր դա կան կա ռա վա րու թյուն եւ 
պաշտ պա նե ցին ի րենց հո ղը։ 

19181920 թթ. ամ բողջ Ար ցախՂա րա բա ղը մտ
նում էր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կազ մի մեջ, 
ո րն ամ րագր վեց 1920 թ. մայի սի 25ի պե տա կան 
օ րեն քով։ Չնա յած Հա րա վային Կով կա սի նո րաս
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տեղծ հան րա պե տու թյուն նե րի մի ջեւ սահ մա նային 
հար ցե րը լուծ ված չէ ին, բայց հի շյալ փաստն ա նուղ
ղա կի ո րեն ըն դու նում է ին թե այդ հան րա պե տու թյուն
նե րը, թե Ռու սաս տա նի բոլ շե ւի կյան իշ խա նու թյուն
նե րը։ Սա կայն վեր ջին ներս 19201921 թթ. վերս տին 
տի րա ցան հա րա վային Կով կա սին եւ ի րենց մի ջազ
գային դիր քերն ամ րապն դե լու նպա տա կով գոր ծար
քի մեջ մտան Թուր քի այի հետ։ Այդ գոր ծար քի ար
դյուն քում Հա յաս տա նի հան րա պե տու թյան Կար սի 
մար զը հայտն վեց Թուր քի այի կազ մի մեջ, ի սկ Նա
խի ջե ւանն ու Ղա րա բա ղը ի նք նա վա րու թյան ի րա
վուն քով բռ նակց վե ցին Թուր քի այի ա ջակ ցու թյամբ 
ձե ւա վոր ված Ա դր բե ջան հան րա պե տու թյա նը։

Դա րե րով ար մա տա վոր ված ի րա վա կան գի տակ
ցու թյու նը, հայ րե նի հո ղի ճա կա տագ րի նկատ մամբ 
պա տաս խա նատ վու թյու նը եւ պարտ քի զգա ցու մը 
գա լիք սերն դի հան դեպ օգ նե ցին դի մա կայե լու շուրջ 
70 տա րի հայե րին սե փա կան հո ղից դուրս մղե լու 
ո ւղ ղու թյամբ Ա դր բե ջա նի հե տե ւո ղա կան քա ղա քա
կա նու թյա նը։ 1988 թ. ե րբ այդ բռ նու թյուն նե րը բա ցա
հայտ զին ված բնույթ ստա ցան, Ար ցախ աշ խար հի 
օ րենս դիր մար մի նը` Լեռ նային Ղա րա բա ղի ի նք
նա վար մար զի ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի 
խոր հուր դը, ո րո շում ըն դու նեց Ա դր բե ջա նի կազ մից 
դուրս գա լու եւ մայր Հա յաս տա նի հետ մի ա վոր վե
լու մա սին։ Ա դր բե ջա նը թշ նա ման քով ըն դու նեց այդ 
ո րո շու մը, ի սկ մոս կո վյան իշ խա նու թյուն ներն ա մեն 
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կերպ ա ջակ ցե ցին նրանց` ճն շե լու հայե րի ի նք նո
րոշ ման պա հան ջը։ 

Նույ նիսկ այդ պի սի ծանր ի րա վի ճա կում, ե րբ թե 
վե րա դաս իշ խա նու թյուն նե րը, թե գոր ծող խորհր
դային սահ մա նադ րու թյու նը դեմ է ին ժո ղովր դի կամ
քի ա զատ դր սե ւոր մա նը, Ար ցախ աշ խար հի հա յու
թյու նը գոր ծում էր օ րեն քի շր ջա նակ նե րում։ Դա իր 
ո րո շա կի ար դյուն քը տվեց։ Մոս կո վյան իշ խա նու
թյուն նե րը 1989 թ. Լեռ նային Ղա րա բա ղի ի նք նա վար 
մար զը դուրս բե րե ցին Ա դր բե ջա նի են թա կա յու թյու
նից, այն տեղ ստեղ ծե լով Հա տուկ կա ռա վար ման 
կո մի տե։ Դա պե տա կա նու թյան մի նոր աս տի ճան էր 
Ար ցա խում` ա ռայժմ բա վա րար չա փով չգ նա հատ
ված։ Ի սկ հե տո էլ, հենց խորհր դային օ րեն քի շր ջա
նակ նե րում 1991 թ. ձե ւա վոր վեց եւ հռ չակ վեց Լեռ
նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյուն` ԼՂՀ։ 

Ոչ մի այն հռ չա կե ցին, այ լեւ կա րո ղա ցան պաշտ
պան վել Ա դր բե ջա նի կող մից սան ձա զերծ ված պա
տե րազ մի ըն թաց քում։ Շուրջ քսան տա րի ԼՂՀն 
կա րո ղա նում է պաշտ պա նել իր սահ ման նե րը, վե
րա կանգ նել տն տե սու թյու նը եւ օրօ րի կա ռու ցում, 
ամ րապն դում է նոր տի պի ի րա վա կան պե տու թյուն։ 
Եւ այդ բո լոր գոր ծըն թաց նե րի մեջ առ կա է 1500 տա
րի ա ռաջ ար մա տա վոր ված սահ մա նադ րա կան գի
տակ ցու թյու նը։ Հա նուն ճշ մար տու թյան պետք է մի 
կա րե ւոր հան գա մանք ե ւս նշել։ 1994 թ. կնք ված հրա
դա դա րի հա մա ձայ նա գի րը հա րա բե րա կան խա ղա
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ղու թյուն է ստեղ ծել Ա դր բե ջանԼՂՀ հա կա մար տու
թյան գո տում։ Չնա յած Ա դր բե ջա նը պար բե րա բար 
խախ տում է հրա դա դա րի ռե ժի մը, սա կայն ԼՂՀն 
կա րո ղա նում է պաշտ պա նել իր ան վտան գու թյու նը, 
ո րով հե տեւ կա րո ղա ցել է ա զա տագ րել իր պատ մա
կան տա րածք նե րի մի մա սը եւ ձե ւա վո րել շատ թե 
քիչ նպաս տա վոր սահ ման ներ։ Եւ, ա մե նա կա րե ւո րը, 
որ քան էլ տա րօ րի նակ հն չի դա, հա րա բե րա կան խա
ղա ղու թյա նը նպաս տում է նաեւ այն հան գա ման-
քը, որ սահ մա նի, ա վե լի ճիշտ` ռազ մա ճա կա տի 
գծի եր կու կող մե րում կա տար ված է էթ նի կա կան 
դա ժան զտում։ 

Դե ռեւս 19րդ դա րի վեր ջե րին ու սում նա սի րե լով 
քրիս տո նյա ժո ղո վուրդ նե րի վի ճա կը թուր քա կան 
կայս րու թյան մեջ, հայե րի, հույ նե րի, քրիս տո նյա այլ 
ժո ղո վուրդ նե րի զանգ վա ծային ու պար բե րա կան 
կո տո րած ներն այդ ե րկ րում` եվ րո պա ցի հե տա զո
տող նե րը գրել են. « …Այն ժա մա նակ, ե րբ մյուս ժո
ղո վուրդ նե րը գնա լով դառ նում են ա վե լի ու ա վե լի 
լա վը, թուր քե րը գնա լով ա վե լի վատ թար են դառ
նում»։ Եւ ե կել են այն եզ րա կա ցու թյան, որ «ընդ
դեմ չա րի, ո րն ան հնա րին է փո խել դե պի լա վը, գո
յու թյուն ու նի մի այն մեկ մի ջոց` ար մա տա խիլ ա նել 
այն» (Л. А. Камаровский, Восточный вопрос, Москва, 
1896, с.с. 12, 16)։ 

Պատ մու թյան հե տա գա դա ժան ըն թաց քը ցույց 
տվեց, թե որ քան ճշ մա րիտ են այդ մտ քե րը ( հի շենք 
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քրիս տո նյա ժո ղո վուրդ նե րի կո տո րած նե րը Թուր
քի ա յում, ո րոնց ա մե նա սար սա փե լի մա սը կազ մեց 
հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը 19151923 թթ.)։ Ի րո ղու
թյու նը չփոխ վեց ամ բողջ 20րդ դա րում, նույ նիսկ 21
րդ դա րի սկզբ նե րին։ Ա հա թե ին չու, քն նու թյան առ
նե լով ար դի քա ղա քակր թու թյուն նե րի փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րը գլո բալ մա կար դա կում, Սե մյո ւել Հան
թինգ թո նը նոր ժա մա նակ նե րում գա լիս է այն եզ րա
կա ցու թյան, որ «իս լա մի սահ ման ներն ա րյու նոտ 
են ու այդ պի սին էլ հա վա նա բար դրանք դե ռեւս 
կմ նան» ( հան գամ անո րեն տես` Լե ւոն Շի րի նյան, Հա-
յաս տա նի քա ղա քակր թա կան ի նք նու թյու նը Հան թինգ-
թո նի հի պո թե զի ո սպ նյա կում, Քա ղա քա գի տու թյան հար-
ցեր. 2009, Ե րե ւան, 2010, էջ 12)։ 

Ար դի աշ խար հի քա ղա քա կան ազ դե ցիկ ու ժե րը 
որ քան էլ փոր ձեն չտես նե լու տալ այդ ի րո ղու թյու նը, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, փաս տերն ա նո ղոք են (այդ մա սին 
են վկա յում Կո սո վո յում սեր բե րի ու ալ բան ցի նե րի 
եր կա րա տեւ ա րյու նա լի կռիվ նե րը, ա րա բաիս րայե
լա կան` ան լու ծե լի թվա ցող հա րա բե րու թյուն նե րը եւ 
այլ օ րի նակ ներ)։ Ա ռանց այս դա ժան ի րո ղու թյու նը 
հաշ վի առ նե լու ա նի մաստ, նույ նիսկ վտան գա վոր է 
Ար ցա խյան հիմ նախնդ րի լուծ ման ու ղի ո րո նե լը։

 Վա չա գան Բա րե պաշ տը թա գա վո րել է 480 
ա կան թվա կան նե րի կե սե րից մին չեւ մո տա վո րա պես 
510 թ.։ Նրա ա նու նը եւ գոր ծու նե ու թյու նը, դա րեր 
շա րու նակ հիշ վել են մեծ հար գան քով։ Նրա մա սին 
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պահ պան վել են ժո ղովր դա կան շատ ա վան դու թյուն
ներ։ Նրա կեր պարն ար տա ցոլ ված է «Ա նա հիտ» 
հայ կա կան ժո ղովր դա կան հե քի ա թի մեջ, ո րը հրա
շա լի կեր պով մշա կել է Ղա զա րոս Ա ղա յա նը։ Վա չա
գան թա գա վո րի դամ բա րա նը մին չեւ հի մա կան գուն 
է ԼՂՀ Մար տա կեր տի շր ջա նում, Ջրվշ տիկ (Ե ղի շե 
ա ռա քյա լի) վան քի բա կում։ Կար ծում ե նք, հենց այս 
տա րած քում է գտն վել է նրա Աղ վեն ա մա ռա նո ցը։ 
Այդ պես մտա ծե լու հա մար կան հս տակ հիմ քեր։ Դա 
ամենաանմատչելի վայրն է, որն ամենամոտն է եղել 
Պարտավ մայ րաքաղաքին; 

Այն հե ռա վոր ժա մա նակ նե րում, ե րբ քրիս տո նե
ու թյու նը դեռ նոր մի այն քա րոզ վում էր, քա րո զիչ նե րը 
հա լա ծան քի է ին են թարկ վում պաշ տո նա կան մար
մին նե րի կող մից։ Բնա կան է, որ այդ պի սի հան գա
մանք նե րում լեռ նաշ խար հի ա ռա ջին քա րո զիչ Ե ղի
շե ի մա սունք ներն ամ փոփ վել են ա մե նաան մատ չե լի 
տե ղում։ Բնա կան է նաեւ այն, որ բա րե պաշտ թա գա
վորն իր ա մա ռա նո ցը կա ռու ցել է այդ սուրբ վայ րում` 
ան մատ չե լի ժայ ռի գա գա թին` ա նան ցա նե լի ան
տառ նե րով շր ջա պատ ված։ 

Բա զում ե կե ղե ցի ներ կա ռու ցած եւ դպ րո ցա կան 
կյան քը բուռն կեր պով խթա նած թա գա վորն իր ա մա
ռա նո ցում նույն պես ե կե ղե ցի ու դպ րոց է ու նե ցել 
ան շուշտ, ո րի մա սին հու շում են պահ պան ված բազ
մա թիվ, ա վաղ, բա վա րար չա փով չու սում նա սիր ված 
շի նու թյուն նե րը։ Վան քի մոտ մին չեւ հի մա պահ պան
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վում է Վա չա գան Բա րե պաշ տի կնոջ`Ա նա հիտ թա
գու հու աղ բյու րը, ո րը ժո ղովր դի կող մից մին չեւ հի մա 
այդ ա նու նով էլ ճա նաչ վում է։ Եր կու տար բեր կող մե
րից ստոր գետ նյա խո ղո վակ նե րով ջրե րը գա լիս, մի
ա նում են, դառ նում հոր դա ռատ աղ բյուր եւ դուրս հո
սում քա րով պա տած փոք րիկ թու նե լի մի ջով։

 Թա գա վո րու թյան վե րա ցու մից հե տո Աղ վենն աս
տի ճա նա բար վե րած վել է վան քի` Ե ղի շե ա ռա քյա լի 
ա նու նով։ Այդ վան քից մին չեւ պատ մա կան Գյու լիս
տա նի բերդն ըն կած տա րած քում դա րա վոր ու խիտ 
ան տառ նե րի մեջ բազ մա թիվ հին բնա կա վայ րե րի 
հետ քեր կան, կան գուն ու կի սա վեր ե կե ղե ցի ներ` հա
մա րյա բո լո րո վին չու սում նա սիր ված։ Ե ղի շե ա ռա
քյա լին վանքամ րո ցի փա ռա հեղ պա րիսպ ներն ու 
աշ տա րակ նե րը պահ պան վել են բա վա կան բար վոք 
վի ճա կում։ Ե կե ղե ցին ու զան գա կա տու նը, կից շի նու
թյուն նե րը նույն պես լավ վի ճա կում են այ սօր։ Տպա
վո րիչ է ա ռանձ նա պես Վա չա գան թա գա վո րի դամ
բա րա նը` գե ղե ցիկ զար  դա քան դակ նե րով։

1286 թ. դամ բա րա նին կից կա ռուց վել է ե կե ղե ցի, 
ո րի շի նա րա րա կան ար ձա նագ րու թյու նը պահ պան
վել է դամ բա րա նի մուտ քի վե րե ւում`«Այս է հան
գիստ Վա չա գան թա գա ւո րին, ԱԾ ո ղոր մի հայ րա պե
տա եւ ոյր ծնո ղացն որ շի նեց զե կե ղե ցիս յա ռաջ նոր
դու թի ՏՐ Սի մե ւո նի։ Թիվ ։Չ ԼԵ։ էր (1286 թ.) ( Դի վան 
հայ վի մագ րու թյան, պրակ 5, Ար ցախ, կազ մեց` Ս. Գ. 
Բար խու դա րյան, Ե րե ւան, 1982, էջ 110)։ Պահ պան վել է 
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նաեւ թա գա վո րի պատ կե րա քան դա կը` ձի ու վրա նս
տած, թա գը գլ խին, թա գա վո րա կան խորհր դան շանն 
աջ ձեռ քում պա հած։ Ոչ մի այն հայ ի րա կա նու թյան, 
այ լեւ հա մաշ խար հային պատ մու թյան մեջ ե զա կի 
կլի նեն այն պի սի թա գա վոր ներ, ո րոնց դամ բա րա նը, 
պատ կե րա քան դա կը, ար ձա նագ րու թյու նը` մայ րե
նի լեզ վով, պահ պան վել են 1500 տա րի։ Դա ի նք նին 
վկա յում է այն մա սին, որ ժո ղո վուր դը դա րեր շա րու
նակ գի տակ ցել է իր բա րե պաշտ թա գա վո րի մե ծա
գույն ծա ռա յու թյան ար ժե քը։ 

Օ գտ վե լով խորհր դային իշ խա նու թյուն նե րի հա 
կակ րո նա կան քա ղա քա կա նու թյու նից` Ա դր բե ջա նի 
պե տա կան մար մին նե րը 1920 թվա կա նից տեն դա
գին կեր պով սկ սում են փա կել ի րենց հսկո ղու թյան 
տակ հայտն ված հայ կա կան ե կե ղե ցի նե րը, պե տա
կա նաց նել նրանց գույ քը, հա լա ծել հո գե ւո րա կան նե
րին։ Այդ տագ նա պա լից օ րե րին Գյու լիս տա նի ե կե
ղե ցու քա հա նա տեր Հո վա սա փը սր տա ցավ կեր պով 
սկ սում է գրան ցել տա րա ծաշր ջա նի բո լոր ե կե ղե ցի
նե րի ու վան քե րի գույ քը, գրի առ նում հիմ նա կան ար
ձա նագ րու թյուն նե րը։ 1924 թ. Էջ մի ա ծին ու ղար կած 
նրա զե կու ցագ րի մեջ կա նաեւ Վա չա գան թա գա վո
րի դամ բա րա նի ար ձա նագ րու թյու նը, ի նչ պես նաեւ 
լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ (ՀՀ Ազ գային ար խիվ, 
ֆոնդ 149, ցու ցակ 1, գործ 119, թ. 43)։ Նա պատ մում է, 
որ Վա չա գան թա գա վո րի ե րեք աղ ջիկ նե րի ա նուն նե
րով գյու ղեր են պահ պան վել հենց նրա ա մա ռա նո ցի` 
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ներ կայիս Ե ղի շե ա ռա քյա լի վան քի մո տա կայ քում` 
Բլ խա նա, Դաս տա կերտ, Մագ թա ղիս։ Ա ռա ջի նը վա
ղուց ա վե րակ է դար ձել, Դաս տա կեր տը բնա կեց ված 
է ե ղել ( մին չեւ ան ցյալ դա րի վեր ջե րը), աս տի ճա նա
բար ա մա յա ցել է։ Ի սկ Մագ թա ղին նվիր ված գյու ղը 
մին չեւ հի մա էլ կա վան քից 56 կի լո մետր հե ռա վո
րու թյան վրա, հն չյու նա փոխ ված կոչ վում է Մա տա
ղիս։ 

19921993 թթ. Ա դր բե ջա նը մի կարճ ժա մա նա
կով օ կու պաց րել է ԼՂՀ Մար տա կեր տի շր ջա նի այդ 
տա րած քը։ Այդ կարճ ժա մա նա կում ա դր բե ջան ցի 
« խի զախ» զին վոր ներն ա վե րել են պատ մա կան ան
թիվ հու շար ձան ներ, պայ թեց րել Գյու լիս տա նի փա
ռա հեղ ե կե ղե ցին, ո րն այ սօր նկա տե լի է ռազ մա ճա
կա տի գծից նույ նիսկ ան զեն աչ քով։ Նրանք պղ ծել 
են նաեւ Վա չա գան թա գա վո րի դամ բա րա նը։ Մոտ 
հինգ մետր բարձ րու թյամբ գե ղե ցիկ կա ռույցն ան
վնաս է մնա ցել, բայց ներ սում գտն վող խո շոր տա
պա նա քա րը շր ջել են, գե րեզ մա նը փորփ րել` հա վա
նա բար գանձ գտ նե լու ա կն կա լի քով, ա ռանց հաս
կա նա լու, որ Վա չա գա նի թո ղած ա մե նա մեծ գան ձը 
նրա Սահ մա նադ րու թյունն է։ 1500 տա րի շա րու նակ 
այդ Սահ մա նադ րու թյունն ո ւղ ղա կի, թե ա նուղ ղա
կի կեր պով ծա ռա յում է այդ հո ղի վրա ի րա վա կան 
գի տակ ցու թյան ձե ւա վոր մա նը, ի րա վա կար գի ամ
րապնդ մա նը եւ որ պես այդ ա մե նի գլ խա վոր նպա
տակ` դա րա վոր հայ հո ղի պաշտ պա նու թյա նը։ Հայ 
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ի րա վա գի տա կան մտ քի 1500ա մյա հու շար ձանն 
այ սօր էլ շա րու նա կում է ծա ռայել այդ հո ղի բնիկ տե
րե րին։ Ցա վոք, այն մին չեւ հի մա ան հրա ժեշտ ձե
ւով չի ու սում նա սիր վել եւ չի գտել իր ար ժա նի տե ղը 
ի րա վա գի տա կան մտ քի պատ մու թյան մեջ, սակայն 
ուխտագնացությունը դեպի Բարեպաշտ թագավորի 
դամբարան շա րու նակվում է 1500 տարի։

 Սահ մա նադ րու թյունն ամ բող ջու թյամբ զե տեղ ված 
է Մով սես Կա ղան կատ վա ցու «Աղ վա նից աշ խար
հի պատ մու թյան» ա ռա ջին գր քի ԻԶ գլ խի մեջ։ Ի սկ 
Ե րե ւա նի հին ձե ռագ րե րի գի տա հե տա զո տա կան 
ի նս տի տու տում` Մա տե նա դա րա նում, պահ վում են 
այդ « Պատ մու թյան» բազ մա թիվ ձե ռագ րեր` տար
բեր դա րե րից։ 

ԿԻՄ ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ



Թող մեր եպիսկոպոսների, քահանաների 
ու եկեղեցու կողմից օրհնվի թագավորը 

թագուհով, իր զավակով ու ամբողջ 
երկրով հանդերձ. թող օրհնվեն նաեւ այս 

ժողովին մասնակցողները: 

Устами нашими – 
епископов, иереев и всей церкви 

да будут благословенны царь и царица 
с чадом своим, и остальные [миряне], 
присутствующие на этом соборе, да 

будут благословенны.

May the king and queen and 
their son be blessed by the bishops 

and priests and church, 
and may all the participants 

in this council be blessed. 
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ԱՂ ՎԱ ՆԻՑ ԱՐ ՔԱ ՎԱ ՉԱ ԳԱ ՆԻ 
ԿԱ ՆՈ ՆԱ ԿԱՆ 

ՍԱՀ ՄԱ ՆԱԴ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ 
հաս տատ ված Աղ վե նում տե ղի ու նե ցած ժո ղո վում

 
Աղ վա նից ար քա Վա չա գա նի 
տա րի նե րին աշ խար հա կան նե րի ու ե պիս-
կո պոս նե րի, քա հա նա նե րի ու 
քո րե պիս կո պոս նե րի, ա զն վա կան նե րի 
ու ռա միկ նե րի մի ջեւ բազ մա թիվ 
հա կա ռա կու թյուն ներ է ին լի նում։ 
Ար քան կա մե ցավ մի բազ մա մարդ ժո ղով 
գու մա րել Աղ վե նում, որ կա յա ցավ 
մա րե րի ամ սի տաս նե րե քին։

 Ես Վա չա գան` Աղ վա նից ար քաս, Շու փա ղի շոն` 
Պար տա վի ար քե պիս կո պո սը, Մա նա սեն` Կա  պա 
ղա կի ե պիս կո պո սը, Հու նա նը` Հա շո ւի ե պիս կո պո
սը, Ա նա նի ան ու Սա հա կը, եւ Ու տի քի Փոդ ե պիս կո
պոս նե րը, Հով սե փը` Կա ղան կա տու քի քա հա նան, 
Մատ թեն` Պար տա վի քա հա նան, Թո ման` թա գա
վո րի պա լա տա կան քա հա նան, Պո  ղո սը` Գայե գու ճի 
քա հա նան, Շմա վո նը` Ցրի ի քո րե պիս կո պո սը, Մատ
թեն` Դա րա հո ջի քա հա նան, Ա բի կա զը` Բե թի քա
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հա նան, Ո ւր բա թայ րը` Մա նու չե ի քա հա նան, Հո վել, 
Պարպ, Մի գե, Հա կոբ քա հա նա նե րը, ա զն վա կան 
մար դիկ եւ Ար ցա խի նա հա պետ նե րը, Կա ղան կա տու
քի Բա կուր նա հա պե տը եւ այլ բազ մա թիվ մար դիկ, 
ո րոնք մի ա բան ի նձ մոտ ներ կա յա ցան` ա մա ռա նո
ցային վայր Աղ վե նում։ Ո րո շե ցինք հե տե ւյա լը.

 
Ա. Այն քա հա նա նե րը, ո րոնք գյու ղե րում են լի նում, 
տա րե կան եր կու ան գամ ե րկր պա գում են ե պիս կո պո սին 
եւ հո գե ւոր կարգ ու կա նոն են սո վո րում նրա նից` ը ստ 
Ա ստ վա ծաշն չի, եւ ի նչ պես կարգն է, տար վա մեջ ե պիս
կո պո սին ըն ծա պետք է տար վի։

Բ. Ե րբ քա հա նա եւ սար կա վագ են ձեռ նադ րում, 
չորս դրամ քա հա նային, ի սկ եր կու դրամ սար կա վա
գին պետք է տան։

Գ. Ա զն վա կան կամ թա գա վո րա կան ցե ղին պատ կա
նող ո րե ւէ մե կը կեն դա նու թյան ժա մա նակ իր ձեռ քով հո
գու բա ժին պետք է տա. ա սենք` ձի թամ բով ու սան ձով 
եւ կամ ի նչ հարս տու թյուն որ ու նի, դրա նից պետք է տա, 
ե թե կեն դա նու թյան օ րոք չտա, ա պա նրա մա հից հե տո 
ըն տա նիքն է պար տա վոր տալ։

Դ. Քա հա նային ժո ղովր դի կող մից տա լու կար գը այս
պես է լի նե լու. ու նե ւո րը պետք է տա 4 գրիվ ցո րեն, 6 
գրիվ գա րի, 16 փաս քաղ ցու. ի սկ նա, որ հա ցա սա կավ 
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է, դրա կե սը պետք է տա. ի նչ վե րա բե րում է գի նուն, թող 
տա այն քան, որ չափ կա րող է։ Վար ու ցանք եւ այ գի չու
նե ցո ղից չպետք է առ նեն. ի սկ նա, որ իր հո գու հա մար 
սրան ցից ա վե լին կտա, բա րիք կա նի։ Ի նչ պես Պո ղոսն 
է ա սում. « Նա, որ ա ռա տու թյամբ է սեր մա նում, ա ռա տու
թյամբ էլ կհն ձի»։ Ի սկ նա, ով ոչ խար ու նի, պետք է տա
նից մի ոչ խար տա, 3 գզաթ բուրդ ու մի գլուխ պա նիր. ով 
ձի եր ու նի տա նը, պետք է տա մի քու ռակ, ի սկ խո շոր եղ
ջե րա վոր ա նա սուն ու նե ցո ղը  ̀մի հորթ։
 
Ե. Աշ խար հա կան նե րից ոչ ոք` ա զն վա կան, շի նա կան, 
կամ մեկ ու րի շը, տար վա ըն թաց քում պա տա րա գը բաց 
չպետք է թող նի, այ սինքն  ̀մե ռել նե րի հի շա տա կը պետք 
է կա տա րի, ի նչ պես որ կա րող է. ի րենց վաս տա կից մե ռել
նե րին ան մաս չպետք է թող նեն. մե ռած մար դու հա մար մի 
ձի, ե թե ձի կա, մի խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն  ̀ար ջառ, 
ե թե կա. մե ռե լի տե րը ե կե ղե ցուն պետք է տա, դրան ցից որ 
մե կը կա մե նա։

Զ. Ե թե վա նե րե ցը կամ ո րե ւէ վա նա կան վան քին 
վնաս է հասց նում ( գո ղա նում է) եւ վրան հաս տատ
վում է, պետք է ա նար գեն ու տե ղից հե ռաց նեն, ի սկ 
գո ղա ցա ծը գրա վեն ե կե ղե ցու հա մար։ 

Է. Ե թե մի վան քի քա հա նա նե րը շատ են, ի սկ ժո ղո
վուր դը քիչ, եւ մի այլ վան քի ժո ղո վուրդն է շատ, բայց 
քա հա նա նե րը քիչ են, շատ ժո ղո վուրդ ու նե ցող վան
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քից ժո ղովր դի մի մա սը վերց նում եւ հանձ նում են 
այն վան քին, ո րի քա հա նա ներն են շատ։

 Ը. Ե թե քրիս տո նյա մար դը կռ վում եւ ա րյուն է թա
փում, ներ կա յաց նում են ե պիս կո պո սին ու ը ստ 
օ րենք նե րի պատ ժում։

Թ. Այն քա հա նան, որ հով վում է մեծ գյու ղի վրա, մի 
այլ գյուղ ե ւս չպետք է պա հի, ի սկ ե թե 2 գյու ղեր մի
մյանց մոտ են, կա րող է հով վել մի քա հա նա եւ առ
հա սա րակ քա հա նան սպա սար կում է այն քան, որ քան 
կա րո ղա նում է կա ռա վա րել։

Ժ. Ոչ մի տղա մարդ եր րորդ պոր տի ազ գակ ցու
հի կին չպետք է առ նի եւ եղ բոր կնոջ հետ չպետք է 
ա մուս նա նա։

 ԺԱ. Ով ա ռանց պատ ճա ռի կնո ջը բաց է թող նում 
ու ա ռանց պսա կի կին է առ նում, ով ա նօ րեն ու մար
դաս պան է եւ կամ կա խար դա հար ցու թյամբ է զբաղ
վում, նրան կա պե լով պետք է թա գա վո րի մոտ տա
նել ու չա րա չար կեր պով սպա նել։

ԺԲ. Նրանց, ո րոնք լա ցու կո ծում են տան գլ խա վո
րին, գու սան նե րի հետ պետք է կա պել, տա նել թա գա
վո րի դու ռը եւ պատ ժել, ի սկ հա րա զատ նե րը չպետք է 
հա մար ձակ վեն նրանց հե տե ւից լաց լի նել։
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ԺԳ. Նրան, որ գեշ է ու տում, եւ նրան, որ քա ռա
սուն քին միս է ու տում, կի րա կի օ րը աշ խա տում է ու 
ե կե ղե ցի չի գնում, քա հա նան, ժո ղովր դի հետ մի ա
ցած պատ ժում է ։

ԺԴ. Նա, որ չո րեք շաբ թի կամ ո ւր բաթ ա ղու հա ցից 
ա ռաջ միս է ու տում, մի շա բաթ պաս պետք է պա հի, ի սկ 
ե թե մե կը գա ու քա հա նայի մոտ այդ մա սին վկա յու
թյուն տա, թե պա սը չի պա հել, գյու ղի տա նու տե րը նրա
նից պետք է մի եզ առ նի ու տա քա հա նային։

 ԺԵ. Ե թե ո րե ւէ մի աշ խար հա կան մարդ բամ բա սի 
քա հա նայի կամ սար կա վա գի եւ խոս տո վա նի, թե ի րոք 
այդ պես է, ե պիս կո պո սը կարգ է սահ մա նում նրա վրա 
ու այդ պի սին ա նա պա տում ա պաշ խա րում է։ Ի սկ ե թե 
ճիշ տը չի խոս տո վա նում, այլ ու րիշ ներն են հայտ նում 
ճշ տու թյամբ, եւ այդ պարզ վում է, ի նչ պես որ կա նոն նե
րի մեջ գր ված է, պետք է պատ ժեն ու գյու ղից հե ռաց
նեն.ի սկ ե թե հան ցան քը չի պարզ վում, պետք է կար
գադ րեն, որ քա հա նային նվեր տա, եւ այդ եր դում է լի
նում նրա հա մար։

ԺԶ. Ե թե մի ո րե ւէ քա հա նայի ըն կեր ներն ու ա շա
կերտ նե րը մեղք են բար դում այդ քա հա նայի վրա, 
ի սկ ի րենք ան մեղ են, քա հա նան պետք է կանգ նի 
սուրբ սե ղա նի, ի սկ ամ բաս տա նող նե րը` ժո ղովր դի 
ա ռաջ, ա պա պետք է բե մից ի ջեց նեն եւ գյու ղից ար
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տաք սեն։ Ի սկ ե թե նրա ըն կեր նե րը եւ ա շա կերտ նե րը 
վրե ժով լց ված են, եւ ժո ղո վուր դը գի տեր, որ նրանք 
ա ռաջ խռով են ե ղել, քա հա նան պա տա րագ պետք է 
մա տու ցի, եւ ժո ղո վուր դը ա նեծ քով նրանց դուրս քշի։ 
Ի սկ ե թե խոս տո վա նում են, որ սուտ են ա սել, պետք է 
ա պաշ խա րանք դնեն դրանց վրա եւ վան քից չհա նեն, 
բայց ե թե դրան ցից հե տո էլ հան ցանք են գոր ծում, 
պետք է դատ վեն կա նոն նե րով։

 ԺԷ. Դար ձյալ` ե թե ե պիս կո պոս ներն ու քա հա նա
նե րը թա գա վո րի մոտ գան գատ վեն ա զն վա կան նե
րի դեմ, թե դրանք գյու ղում եր կու կամ ե րեք ե կե ղե ցի 
վանք են դարձ նում, եւ ե թե թա գա վո րի ներ կա յու
թյամբ ա զն վա կան մար դիկ պայ մա նա վոր վե ցին, եւ 
թա գա վո րին, ե պիս կո պո սին, ա զն վա կան նե րին այդ
պես հա ճե լի թվաց, թե վանք դարձ ված ե կե ղե ցի նե
րը կթող նեն նույն վի ճա կում, ի սկ ե կե ղե ցու պտ ղին ու 
տուր քը կտան մայր ե կե ղե ցուն։ 

 ԺԸ. Ե թե ա զն վա կան նե րը տա սա նորդ են տա լիս, 
պետք է մի մա սը բուն գլ խա վոր ե կե ղե ցուն տան, 
մյուս մա սը` ի րենց ե կե ղե ցուն։

ԺԹ. Կի րա կի օ րը տերն ու ծա ռան պետք է գնան 
մայր ե կե ղե ցի, ա ղոթք ներ ու հի շա տակ կա տա րեն ե կե
ղե ցում, ի սկ կրո նա վո րը հո գե բա ժի նը ե կե ղե ցուն պետք 
է տա։
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 Ի. Ա զն վա կան նե րը ա ռանց ե պիս կո պո սի ի րա
վունք չու նեն քա հա նային հե ռաց նել կամ նշա նա կել, 
չնա յած որ ի րենց դաս տա կերտն է. ե պիս կո պոսն էլ 
չպետք է ա ռանց նրանց ա զա տի կամ նշա նա կի։ Ե թե 
ա զն վա կա նից կամ ժո ղովր դից քա հա նային վտանգ 
է սպառ նում, քա հա նան էլ ի րա վունք չու նի հե ռա նա
լու ա ռանց ե պիս կո պո սի թույլտ վու թյան։
 
Ի Ա. Ե թե ո րե ւէ ա զն վա կան ցան կա նում է իր ե կե
ղե ցում սե ղան կա ռու ցել, կամ ի նչոր մա սունք ներ բե
րել, կամ պա տա րագ ա նել, պետք է կա տա րի ե պիս
կո պո սի հրա մա նով, որ քան էլ ին քը կա րո ղու թյուն 
ու նե նա։ Ե թե կա տա րում է թույլտ վու թյամբ, կօրհն վի, 
ի սկ ե թե այդ պես չի ա նում, թող ե կե ղե ցուց հե ռու մնա, 
այ լա պես ը ստ իր կա րո ղու թյան տու գանք պետք է 
վճա րի ե պիս կո պո սին, ի սկ դրա նից հե տո ի նչ քան 
տու գանք տա այդ մար դը ը ստ կա նոն նե րի, թող օ րհ
նու թյամբ կա տա րի։
 
ԻԲ. Այս պայ ման նե րը թա գա վո րի ներ կա յու թյամբ 
դրե ցին ե պիս կո պոս ներ, քա հա նա ներ, ա զն վա կան ներ։ 
Թող մեր ե պիս կո պոս նե րի, քա հա նա նե րի ու ե կե ղե ցու 
կող մից օ րհն վի թա գա վո րը թա գու հով, իր զա վա կով ու 
ամ բողջ ե րկ րով հան դերձ. թող օ րհն վեն նաեւ այս ժո
ղո վին մաս նակ ցող նե րը։ Այս հրա մա նը մա տա նի նե
րով կն քե ցին ար քայի հրա մա նա տար Մու ծի կը, պա լա
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տի վե րա կա ցու Մի րհօ րի կը եւ տոհ մա պետ ներ Մա րու
թը, Ի րազ դը, Սպա րա կո սը, Ղա ման, Բա կու րը, Ռա տա
նը, Ար չե սը, Գարդ մա նա տեր քաջ Վար դա նը, Խուր սը, 
Գեր մա նո սա նը, Խոս կե նը, Փի րոգ նա հա պե տը, Աղ
վան քի բո լոր ա զն վական նե րը եւ գրու թյան ա վե լի վա
վե րա կան լի նե լու հա մար կն քեց նաեւ Աղ վան քի թա
գա վոր Վա չա գա նի մա տա նի ով։
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1500-ЛЕТНИЕ ИСТОКИ  
ПРАВОПОРЯДКА В АРЦАХЕ

Образование Рес пуб  лики Арцах, укрепление и 
развитие государственности в труднейшие воен
ные и послевоенные девяностые годы ХХ века дают 
повод для возникновения многочисленных вопро
сов. Как случилось, что Азербайджан, который в 
течение 70 лет проводил антиармянскую политику, 
целенаправленно пытаясь изменить этнический со
став АрцахаКарабаха, так и не сумел подвергнуть 
ассимиляции население небольшой области? Как 
случилось, что в условиях жесткого режима СССР 
горстка народа смогла встать на защиту своего 
права жить независимо на родной земле? А когда 
Азербайджан, всецело воспользовавшись военной 
и политической поддержкой кремлевских властей, 
развязал войну с целью задавить борьбу за нацио
нальное самоопределение и “зачистить” террито
рию Карабаха от армян, то потерпел позорное по
ражение. Каким образом была одержана победа над 
многократно превосходящими силами противника? 
Как в тяжелых экономических и военных условиях 
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удалось создать демократическое государство, со
ответствующее базовым принципам международ
ного права? Ответы на эти вопросы представляют 
интерес не только с исторической точки зрения, но 
и могут быть полезны как для укрепления уже до
стигнутых результатов, так и для дальнейшего раз
вития. Они помогут тем политическим силам, кото
рые заинтересованы в урегулировании проблемы, 
правильно понять суть карабахского конфликта и 
найти адекватное решение. Ответы представляют 
ценность также для тех народов, которые встали на 
путь построения нового, независимого государства.

Поднятые вопросы имеют свои исторические 
корни. И все военные успехи и достижения на поли
тическом поприще неразрывно связаны с этими ис
токами. Искать какойто феномен здесь не нужно, 
поскольку все – есть закономерный результат исто
рического развития. Во все времена перед лицом 
опасности – угрозой потери национальной иден
тичности и веры армян, все слои армянского наро
да, все общественнополитические силы находили 
свою сплоченность и отстояли свою самостоятель
ность. Именно так была достигнута победа над тур
ками в Сардарапатском сражении 1918 г., ставшая 
основой восстановления армянской государствен
ности. Именно так была одержана славная победа 
армянского оружия и в арцахской войне.





Границы царства Вачагана
Borders of a kingdom Vachagan
Границы восточного края 
Армении
Borders of east edge of Armenia
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Эти победы имеют исторические правовые 
корни, о чем свидетельствует уникальный доку
мент, созданный на этой земле еще 1500 лет назад 
и дошедший до нас полностью – Конституция царя 
Вачагана Благочестивого. Знакомство с этим поис
тине исключительным юридическим документом 
поможет осмыслить и оценить не только события 
прошлого, но и реалии нового времени. Как извест
но, в 387 г. после многолетних войн Армения была 
разделена между Византией и Персией. Западная 
часть стала провинцией Византии, а восточная 
часть, включая Арцах, была присоединена к Персии. 
Армению превратили в марзпанство. Чтобы еще 
больше ослабить Армению, от нее отделили вос
точные области Утик и Арцах, которые назывались 
восточным краем Армении и присоединили к тер
риториям, населенными албанскими племенами, 
простирающиеся до Кавказских гор и находящиеся 
под господством Персии. Так была образована но
вая административная единица под общим названи
ем Агванк (Албания), состоящая из двух несовме
стимых частей. К северу от реки Кура проживали 
десятки разрозненных малых племен, не имеющих 
ни экономической, ни языковой, ни религиозной 
общности. 

А Восточный край Армении, наоборот, имел 
единое население, неразрывно связанное между со
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бой единством языка, веры, духовной и материаль
ной культуры, общей историей.

Древние грекоримские историки свиде
тельствовали, что границей между Арменией и 
Албанией была река Кура. Изучение этих источни
ков привело к такому же мнению одного из осно
вателей историографии нынешнего Азербайджана 
АббасаКулиагаБакиханова: “Правобережье реки 
Кура до места слияния ее с рекой Аракс составляет 
границу Армении” (Гюлистан-Ирам, Баку, 1926 г., 
с. 8). 

Множество разобщенных племен населяли тер
риторию севернее реки Кура до Кавказских гор, 
известную историкам древности под общим назва
нием Албания, что означает Страна гор. Интересно, 
что до сих пор эта территория так и называется – 
Дагестан, что на местном языке означает Страна 
гор. Как и много веков назад, на этой территории 
живут десятки этнических групп. Именно изза 
раздробленности это нагорье в 1920 г. было по
делено между Россией и Азербайджаном. После 
распада СССР народы, живущие на этой земле, 
отстаивают свое право на воссоединение. В част
ности, около миллиона разделенных в 1920 г. лез
гин Азербайджана стремятся объединиться со 
своими соотечественниками в Дагестане. А 800 
тыс. талышей на юговостоке Азербайджана про
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должают бороться за свое право на самоопределе
ние. Эти попытки не только жестоко пресекаются 
Азербайджаном, но под запретом находятся и эт
нические наименования этих и других народностей, 
живущих в Азербайджане. Все официально называ
ются азербайджанцами, точно так же, как в Турции 
многомиллионный курдский народ называют гор
скими турками.

Итак, к югу от правого берега Куры были рас
положены области бывшего Армянского царства, 
население которого отличалось этническим един
ством. Благодаря именно этому, на территории но
вообразованной административной единицы обра
зовалось маленькое Армянское царство. Возглавил 
царство местный нахарарский род Араншахиков. 
Этому способствовало следующее обстоятель
ство. Благодаря народноосвободительным войнам 
второй половины V века против персидского ига, 
Армения приобрела полунезависимое положе
ние, которое было закреплено армяноперсидским 
Нварсакским договором. Были восстановлены на
следственные феодальные права армянских наха
раров, право на содержание собственного войска, 
сбора налогов. Прекратились религиозные пресле
дования, высшие должности в стране были снова от
даны нахарарам.



83

Естественно, все завоеванные права распростра
нялись и на род местных правителей Араншахиков. 
По свидетельству армянского историка V века 
Мовсеса Хоренаци, династия эта берет начало от 
родоначальника армян Айка. Хоренаци пишет, что 
единое Армянское царство было создано в пределах 
территории распространения армянского языка и 
во всех областях назначались управляющие из рода 
патриарха Айка. Северовосточная часть Армении 
простиралась от реки Аракс до правого берега реки 
Куры, включая провинцию Камбечан, расположен
ную на левобережье Куры. Хоренаци рассказывает 
также, что управляющим этой огромной террито
рии был назначен выдающийся потомок рода Айка 
– Аран (Мовсес Хоренаци, История Армении, книга 
вторая, глава 8).

Общеизвестно, что в 301 году Армения стала 
первой страной, принявшей христианство в каче
стве государственной религии. Но еще задолго до 
официального обращения страны в христианство, 
религия распространялась по всей Армении, в том 
числе в Утике и Арцахе. Учитывая военнополити
ческое значение распространения христианства в 
этих краях, первым епископом там был назначен 
Григорис – внук Григора Просветителя. И царь, и 
католикос понимали, что административно обосо
бленные области нуждались в духовном единении 
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и создали в марзпанстве Агванк армянскую церков
ную епархию, ставшую впоследствии католикоса
том Агванка в составе Армянской церкви. Позднее, 
по окончании строительства монастыря Гандзасар, 
фактически являвшимся духовным и политическим 
центром Восточного края Армении, Католикосат 
стал именоваться Гандзасарским.

Во избежание путаницы исследователи всегда 
четко разделяли Армянский Агванк и собственно 
Агванк (Албанию). А. А. Цагарели, например, от
мечает, что собственно Агванк (Албания) нахо
дится к северу от реки Куры, а Армянский Агванк 
– к югу (Грамоты и другие исторические документы 18-
го столетия, относящиеся до Грузии, том 2, под ред. А. А. 
Цагарели, СПБ, 1902, с. 11, прим. 1). В документах, под
писанных российским императором Александром 
первым, река Кура признана границей между 
Арменией и Албанией (Описание Кавказа с крат-
ким историческим описанием Грузии, СПБ, 1805, 
с. 28). Официальные источники царской России 
всегда отмечали, что правобережье Куры  это 
армянские земли и “до последнего времени ими 
управляли армяне” (Акты, собранные Кавказской 
Археотрафической комиссией. Под ред. Ад. Берже, 
том 6, часть 1, 1874, с. 840). А русский исследова
тель 19 в. Николай Фроловский пишет следующее: 
“Исконные жители этой земли – армяне, а тата
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ры пришли с другой стороны Каспийского моря” 
(Обозрение российских владений за Кавказом, ч. 2, 
СПБ, 1836, с. 439). 

Примечательно, что тюркские кочевники, при
выкшие к пустынным условиям восточного побере
жья Каспийского моря, были ошеломлены пышной, 
цветущей, богатой зелеными пастбищами, лесами и 
садами природой Восточного края Армении. И они 
назвали эту землю Карабахом, что на их языке озна
чает “большой сад” (Кара бах – большой сад, напо
добие того, как КараКум – большой песок, Кара
БогазГёл – большое озеро и т.д.). С этого времени 
наряду с названием Арцах стало употребляться и 
новое – Карабах.

Изменения этнического состава армянских тер
риторий, находящихся на правом берегу Куры, наш
ли отражение и в азербайджанской историографии. 
В частности, историк Е. А. Пахомов пишет, что за
долго до формирования ханских порядков здесь су
ществовало сословие бековземледельцев, которые 
и в дальнейшем сохранили свою независимость. Но 
наряду с этим из предводителей племен сформиро
валось и другое сословие беков – тюркскотатар
ское. Начиная с XVI века, иранские шахи Сефевиды 
успешно переселяли их в Закавказье (Е. А. Пахомов, 
О земельно-сословном вопросе Азербайджана, Баку, 
1926, с. 1-2).
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В середине XVIII в. персидский двор, стремясь 
эффективнее управлять АрцахКарабахом, обра
зовал там ханство. И чтобы персидская власть над 
христианским Карабахом была надежной, назначил 
ханом вождя одного из тюркоязычных кочевых пле
мен Панаха. Ставший ханом, Панах стал заселять 
крепость Шуши и окрестности кочевыми племена
ми, исповедующими ислам, чтобы создать для себя 
социальную опору. Придворный историк Панах
хана пишет, что кочевники стали настоящим бед
ствием для местного населения: они грабили жите
лей и угоняли скот, занимались разбоем, уничтожа
ли посевы, вырубали сады. Один из известных исто
риков Азербайджана В. Н. Левиатов писал, насколь
ко разрушительными для экономики края были 
последствия этих бесчинств (В.Н. Левиатов, Очерки 
истории Азербайджана в 18 в., Баку, 1948, с. 54-55). 
Безусловно, внедрение иноверного и иноэтниче
ского элемента не могло не привести к изменению 
этнического состава края. Несмотря на такие изме
нения, как отмечает азербайджанский историк Гаси 
Абдуллаев, “в нагорной части Карабаха продолжали 
существовать армянские феодальные княжестваме
ликства” (Г. Абдуллаев, Азербайджан в 18 веке и взаи-
моотношения его с Россией, Баку, 1965, с. 25).

К истории царства Восточного края Армении 
одним из первых обратился известный русский 
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востоковед С. В. Юшков, подробно изучив труд 
Мовсеса Каганкатваци “История страны Агванк”. 
Чтобы было верно понято название этого источ
ника, Юшков подчеркивает, что описанное в нем 
царство Агванка находилось на территории древней 
Армении и являлось обломком некогда великого 
Армянского царства. 

Интересен и тот факт, что Мовсес Каган кат ва
ци неоднократно называет албанские племена “ди
кими”, а их вождей – “злыми” (книга 1, глава 25). То 
есть, автор “Истории страны Агванк” – армянский 
историк, описывает родную страну, а агванские пле
мена считает чуждыми и вражескми.

Здесь следует отметить, что знание этнических 
названий и топонимов имеет важное значение для 
понимания исторических событий. В этой связи 
важно учитывать следующее. До 30х годов ХХ века 
основным населением нынешнего Азербайджана, 
помимо русских и армян, были татары, таты, талы
ши, лезгины, цахури, аварцы, кавказские турки, кур
ды, персы и другие этнические группы, которые в те 
годы официально были признаны именно под таки
ми названиями.

Начиная с середины 30х годов, все этнические 
мусульманские группы стали называться азербайд
жанцами в соответствии с наименованием респу
блики. Примечательно, что и до сих пор так назы
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ваемые азербайджанцы сами себя именуют просто 
мусульманами. Фактически идентификация с на
званием “азербайджанец” попросту отсутствует. 
В начальный период формирования и провозгла
шения нынешней Азербайджанской республики 
она называлась Мусульманская Демократическая 
Республика Восточного Закавказья. В дальнейшем, 
по совету влиятельных политических сил Турции, ее 
переименовали, дали новое имя, преследуя пантюр
кистские цели.

Само название Азербайджан, как следует из 
официальных изданий этого государства, не име
ет никакой этнической или исторической связи с 
территорией, занимаемой республикой. В научной 
литературе, изданной в самом Баку, можно про
читать следующее: “Название Азербайджан ни
когда не распространялось на земли севернее реки 
Аракс. Только в 1918 г. при распаде Закавказского 
комиссариата на Грузию, Армению и Восточное 
Закавказье, возникло предположение основать го
сударство, объединяющее всех так называемых 
“азербайджанских тюрок” как России, так и Персии. 
Этому государству провизорно (временно) было 
дано название Азербайджан (по названию север
ной области Ирана)… В состав Азербайджанской 
республики вошло только Восточное Закавказье, но 
название пришлось оставить за неимением лучшего, 
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так как исторические имена Ширван, Арран и пр. 
указывают лишь на отдельные составные части этой 
республики (Е. А. Пахомов, Краткий курс истории 
Азербайджана, Баку, 1923, стр. 11).

Важнейшим событием в истории армянского на
рода после принятия христианства стало создание 
нового армянского алфавита Месропом Маштоцем 
в 405 г.. Новый алфавит должен был стать сред
ством не только развития культуры, но и средством 
сохранения политической и религиозной самобыт
ности армянского народа. Как уже говорилось, в 
387 году Армения была разделена на две части и на
ходилась под властью двух крупных держав, каждая 
из которых пыталась ассимилировать армян, лишить 
армянский народ возможности восстановить неза
висимость. Учитывая эту опасность, при помощи 
царя Восточой Армении Врамшапуха и католикоса 
Саака Партева Месроп Маштоц создал новый алфа
вит. Письменности предстояло объединить разде
ленных на две части армян, “связать божественны
ми заветами и сделать единым народом”,– напишет 
впоследствии любимый ученик Месропа Маштоца и 
его агиограф монах Корьюн.

Месроп Маштоц стал открывать по всей 
Армении школы, где дети обучались новой письмен
ности. Одним из первых он открыл школы именно 
в Восточном крае Армении, начиная с Амараса. В 
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Арцахе, недалеко от села Верин Шен Шаумянского 
района и поныне сохранилось уникальное место 
паломничества, посвященное армянским письме
нам. Оно находится под сенью огромного платана, 
также считающегося священным. По преданию, это 
дерево посадил сам Месроп Маштоц. Святое место 
носит название “Гир хач”, что означает “Крест пись
менности”.

Образованное во второй половине V века ар
мянское царство, достигло своего расцвета в пери
од царствования Вачагана Благочестивого. Его де
ятельность подробно описана в “Истории страны 
Агванк” Мовсеса Каганкатваци. Царство Вачагана 
было признано персидским шахом. Мовсес 
Каганкатваци пишет, что “нахарары страны, объ
единившись, …взяли с собой в Персию мужа из 
царского рода своей страны бесстрашного, мудро
го, ученого и благоразумного, ростом высокого и 
стройного Вачагана, возвели его на царский пре
стол через Вагаршака, царя персидского” (Мовсес 
Каганкатваци, “История страны Агванк”, Книга 
первая, гл. 17). По велению персидского царя власть 
Вачагана распространялась на всю территорию но
вообразованной области, т.е., на Восточный край 
Армении и Албанию (об этом подробно см. Б.А. 
Улубабян, Княжество Хачена в 10-16 веках, Ереван, 
1975, с. 61, на АРМ. яз.).
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Благодаря бурной и плодотворной деятельности 
царя Вачагана прозвали Благочестивым.

Как сообщает “История”, он “построил церк
вей по числу дней года, открыл много новых школ”. 
Вачаган построил церкви как на Восточном крае 
Армении, так и в Албании, т. е на всей территории 
своего царства. Многие из них до сих пор сохрани
лись на Арцахской земле. А на территориях по лево
му берегу реки Кура армянские церкви в советские 
годы целенаправленно уничтожались азербайджан
скими властями. Некоторые из них до сих пор нахо
дятся в разрушенном состоянии (фотоснимки при
ведены в настоящей книге).

Венцом деятельности Вачагана Благочестивого 
стала созданная им Конституция, целиком сохра
нившаяся до наших дней. Примечательно, что и 
1500 лет назад она так и называлась – Конституция 
(Sahmanadrutyun), была разработана и принята 
всенародно. По всем основным признакам этот 
уникальный документ можно считать воплощением 
демократии даже по нынешним меркам, учитывая, 
конечно, исторические условия.

Чем была вызвана ее необходимость, и как 
она была создана? Ответы на эти вопросы есть в 
“Истории страны Агванк”.

После разделения Армении и ликвидации едино
го армянского царства, Персия (а также Византия 
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в западной части Армении) предприняла все шаги, 
чтобы восстановление единства страны и государ
ства не было возможным. Всячески поощрялись раз
личные секты, были предприняты попытки раскола 
единой армянской церкви, сеялись распри в кругу 
местной армянской знати. Даже владения отдель
ных князей отобрали и раздали людям, не имеющим 
княжеских корней. Были расшатаны устои обще
ственной жизни, обострились отношения между 
разными слоями населения. Подобная политика, 
как уже сказано, привела к тому, что армянский на
род в едином порыве встал на защиту своих инте
ресов уже в середине V века. В начале 480х годов 
победоносное национальноосвободительное дви
жение увенчалось уже упомянутым Нварсакским 
договором. Персия была вынуждена изменить свою 
политику по отношению к армянам, занять более 
мягкую и лояльную позицию, иначе волна мятежей 
захлестнула бы и остальные области (такое отноше
ние к армянам в Иране существует и сейчас). 

Именно в этих благоприятных условиях влия
тельные князья Восточного края Армении возвели 
на трон Вачагана. Весьма знаменательно, что царь 
Персии разрешил и свободу вероисповедания: 
“…могут исповедовать любую религию согласно 
своему волеизъявлению. Нельзя никого силой за
ставить принять огнепоклонничество” (Мовсес 
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Каганкатваци, “История страны Агванк”, Книга 
первая, глава 17).

Вачаган Благочестивый занимается строитель
ством церквей, открывает школы для всех слоев на
селения. Во имя укрепления своего царства и усто
ев общественной жизни, упорядочения отношений 
между светской и духовной знатью, между разными 
слоями общества царь Вачаган берется за создание 
свода законов, вытекающих из исторических и госу
дарственных традиций армянского народа. 

В этом доблестном начинании примером ему 
служит деятельность католикоса Нерсеса Великого. 
В середине IV века ситуация как во внешней, 
так и во внутренней жизни Армянского царства 
Аршакидов была крайне напряженной. С целью 
укрепления правовых основ государства католикос 
Нерсес решает создать свод законов. Он изучает 
действующее правовое поле как самой Армении, 
так и других христианских государств и народов. На 
основании собранного материала он разрабатывает 
свод законов, в котором нашли отражение основ
ные проблемы того времени: умеренное налогоо
бложение, разрешение противоречий между разны
ми общественными слоями и группами, исполнение 
законов. Эти законы были приняты церковным со
бором в 356 году в Аштишате.



94

Учитывая этот исторический опыт, царь Вачаган 
обращается за советом ко всем известным мысли
телям Армении того времени – к ученому иерею 
Маттэ, к епископу Мамиконянов Абрааму и другим. 
Часть этих материалов сохранена в самой “Истории 
страны Агванк”. Об этом же свидетельствуют дру
гие средневековые армянские историки. Историк 
ХШ в. Степанос Орбелян, например, пишет, 
что царь Вачаган обратился к епископу Сюника 
Петросу “со многими важнейшими вопросами и 
вескими задачами и получил ответы с подобающим 
решением” (Степанос Орбелян, История Сюника, 
Ереван, 1986, с. 120).

Начинание Вачагана было реализовано в два эта
па. Первый этап, говоря сегодняшним языком, был 
этапом разработки проекта законов. Второй этап 
был посвящен обсуждению и принятию законопро
екта. Первый этап знаменателен тем, что Вачагану 
удалось подключить к работе передовых армянских 
мыслителей, собрать воедино исторические тра
диции и юридическую мысль не отдельного края, а 
всей Армении. Второй же этап исключителен сам 
по себе уже потому, что свод канонов был принят 
не указом царя, а представителями разных слоев на
селения. Кстати, председательствовал на собрании 
не сам царь, а один из князей – храбрый Вардан (М. 
Каганкатваци, книга 3, глава 10).
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После разработки канонических норм царь со
звал собор в своей летней резиденции Агвен, на 
котором присутствовали представители всех ос
новных сословий армянского общества. Выражаясь 
сегодняшним слогом, можно сказать, что Вачаган 
сформировал высший законодательный орган стра
ны. Участники общенародного собрания приняли 
Конституцию, дали торжественную клятву верно
сти, поставили под документом подписи и закре
пили их своими печатями. И лишь в конце была по
ставлена царская печать.

Вачаган, взяв за основу свод канонических норм 
Нерсеса Великого, в некотором смысле поднял их 
на качественно новую ступень. В этом можно убе
диться, сравнив эти два важнейших документа. Как 
и Нерсес Великий, Вачаган уделял огромное значе
ние устранению противоречий между разными сло
ями населения, согласию и взаимодействию между 
духовной и светской знатью, облегчению налого
вого бремени и т. д. По Конституции, например, с 
неимущего нельзя было взимать налог . Вачаган, 
прежде всего, личным примером способствовал 
укреплению законности и правопорядка. Обращая 
людей на путь познания Бога, ведя непримиримую 
борьбу с разного рода сектами, в то же время “вен
чанный волею Божьей, Вачаган повелел собирать 
детей колдунов, чародеев, жрецов и отдавать их в 
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школы, обучать божественной вере и жизни христи
анской, дабы утвердить их в исповедании Троицы, 
направлять по пути богопочитания их отцовский 
неверующий род” (Мовсес Каганкатваци, История 
страны Агванк, книга 1, гл. 18). То есть, законотвор
ческая деятельность Вачагана была более действен
ной, носила более практический характер.

Хотелось бы обратить внимание еще на один 
важный аспект. Как уже говорилось, собор в 
Аштишате созвал Нерсес Великий. Он же и раз
работал свод канонов. И на то были свои причи
ны. В те времена Католикос не только был главой 
Армянской церкви, но был и верховным судьей 
государства. Поэтому вполне объяснимо, почему 
именно он должен был заниматься укреплением 
правовых основ жизни общества. Но спустя почти 
полтора века инициатором создания новых законов 
становится царь. С помощью известных мыслителей 
своего времени царь разрабатывает каноны, форми
рует законодательное собрание, а на всенародном 
референдуме председательствует не он сам или ка
толикос, а один из доблестных князей, хотя тогда то
же судебная власть государства была в руках церкви. 
Этот факт однозначно можно считать важнейшим 
шагом на пути формирования конституционного 
права в Армении.
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Таким образом, Конституция царя Вачагана ста
ла своеобразным прорывом, громадным скачком, 
имеющим неоценимое значение для развития кон
ституционной мысли Армении. Конституция была 
не плодом труда великого мыслителя и не мечтой о 
будущем государственном устройстве, а официаль
ным документом, всенародно разработанным и при
нятым.

Конституция, принятая в Агвене, сыграла ог ром
ную роль в формировании и укреплении правосо
знания в Арцахе. Далеко не случайно, что в 12 веке 
именно в Арцахе, учитывая новые исторические ус
ловия, был создан новый свод законов.

Как известно, после Вачагана была восстанов
лена армянская государственность Багратидами. 
Династия Багратидов привела Армению к культур
ному, политическому и экономическому подъему. 
Но через века армянское царство Багратидов пало 
в 1045 г. Вместо него были образованы отдельные 
мелкие царства и княжества. Одним из самых влия
тельных и мощных было формированное в Арцахе 
Хаченское княжество, правители которых нередко 
были признаны как цари. По предложению князей 
именно Хачена выдающийся армянский мыслитель, 
правовед и богослов Мхитар Гош в 1184 г. пишет 
знаменитый “Судебник” (“Датастанагирк”). В кон
це этого бесценного труда Мхитар Гош оставил за
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поведь: “…боголюбимому и благочестивому князю 
князей Вахтангу, сыну Гасана, велю безошибочно 
отправлять заповеди этого “Судебника” (Мхитар 
Гош, “Судебник”, Вагаршапат, 1880, на арм. яз., 
стр.71). Именно благодаря тому, что “безошибочно 
отправлялись заповеди” этих принятых законов, на 
арцахской земле армянская государственность века
ми непрерывно продолжалась в различных формах. 

В 17 веке некогда могущественное Арцахско
Хаченское княжество было уже раздроблено на 
несколько мелких княжеств – меликств в составе 
Персии. Каждый мелик был небольшим царем: имел 
свои земли, содержал войско, собирал налоги, дей
ствуя на основании законов, “безошибочно отправ
лял заповеди законов”, в соответствии с националь
ными традициями и интересами. 

В первые десятилетия 18 века Персия пережи
вала тяжелый политический кризис, была охвачена 
междоусобными войнами. Пользуясь этим, Турция 
и Россия стремились завладеть территориями, при
надлежащими Персии. У армян вновь вспыхнула на
дежда на восстановление своей государственности 
и независимости. С этой целью велись тайные пере
говоры с Россией, являющейся единственным вли
ятельным христианским государством, с которым у 
Армении совпадали интересы, к тому же географи



99

чески расположенным ближе к границам Армении, 
чем другие христианские государства. 

О планах России становится известно британ
скому посольству в Константинополе, которое не 
только ставит в известность турецкие власти, но и 
подстрекает турецкое правительство незамедли
тельно выдвинуть войска на границу с Персией, 
чтобы предотвратить завоевание Россией Армении, 
Грузии и Персии (О.П. Маркова, Россия, Закавказье 
и международные отношения в 18 веке, М., 1966, с. 
19-30).

В это непростое время меликам Арцаха удается 
защитить свою землю от врагов. Источники сви
детельствуют, что “…они стойко стоят на защите 
своей земли, особенно молодежь, которая победи
ла множество врагов” (Армяно-русские отношения, 
том 2, часть 2, Ереван, 1967, с. 27-28). Армянские 
мелики Арцаха с целью сопротивления внешним 
врагам организовали в горах укрепленные военные 
лагеря – сгнахи, вели упорные бои с вторгшимися 
в Закавказье турецкими захватчиками и одержива
ли блестящие победы. В 1724 году в качестве посла 
царского двора в Карабах прибывает Иван Карапет. 
Он встречается с меликами и обещает, что Россия 
поможет восстановить армянскую государствен
ность. Иван Карапет был поражен военной мощью 
этого маленького горного края и ее природными 



100

богатствами. В докладной российскому двору он 
пишет: “Каждая деревня – крепость… сплошные 
горы и леса… дороги преградил мелик Есаи… Есть 
такие места, где 5 стрелков могут противостоять 
пяти тысячам человек” (Армяно-русские отношения, 
том 2, часть 2, Ереван, 1967, с. 185-187). Этот гор
ный край был богат и рудниками, и мастеровыми. 
Боевые отряды были хорошо вооружены. Но все 
прекрасно понимали, что их сила – в единстве, и для 
того, чтобы восстановить армянскую государствен
ность, необходимо объединить все мелкие княже
ства и меликства.

С точки зрения современной политической жиз
ни интересен один исторический факт, который в 
полной мере отражает причины тревоги и глубоких 
раздумий армянского народа о судьбе своей страны 
как в далеком прошлом, так и в настоящем. В 1725 
году Османская Турция стремилась подчинить се
бе все Закавказье. Трое турецких пашей со своими 
конницами вторглись в Карабах, но были наголо
ву разбиты армянскими меликами. Двое из турец
ких пашей были убиты, а третий, Салах, был взят в 
плен. Пленник признался, что цель Турции – заво
евание всех территорий до Северного Кавказа, а 
единственным препятствием на этом пути для них 
являются армяне, поэтому армянский народ должен 
быть истреблен. “Армяне должны быть уничтоже
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ны, чтобы открылась дорога на Баку и Дербент”, 
объясняет турецкий паша (Армяно-русские отно-
шения, том 2, часть 2, Ереван, 1967, с. 249). После 
такого чудовищного заявления становится ясно, что 
даже объединение всех сил не будет достаточным 
для противостояния врагу, Армении нужен мощный 
и влиятельный союзник. С этой целью ведутся ак
тивные переговоры с Россией, для которой, в свою 
очередь, подобная позиция армян была весьма вы
годной. В планы Российской империи как раз вхо
дило и расширение своего влияния в Закавказье. Но 
Россия и Турция ведут длительные секретные пере
говоры в 17221724 гг., чтобы не воевать, а мирно 
разделить между собой персидские владения. В 
1724 г. они подписывают Константинопольский до
говор о разделе персидских владений в Закавказье. 
России отошли прикаспийские города и провин
ции, а Турции, кроме всего прочего,  территория 
Армении. Этим договором Россия предала интере
сы армян.

В то же время в России понимали, что пророс
сийская ориентация армян имеет огромное значе
ние для укрепления позиций Российской империи 
на Кавказе. Поэтому Россия продолжала всячески 
обнадеживать армян, не выполняя, но и не отказы
вая в их просьбе, заняв выжидательную позицию: 
вдруг ситуация изменится и можно будет чтото 
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предпринять в соответствии с обстановкой. Исходя 
из этого, русское военное командование решает “…
провести обманные маневры, создать видимость 
передвижения русских войск, воодушевить армян… 
дать священную надежду” (Армяно-русские отноше-
ния в 18 веке, том 3, Ереван, 1978, с. 20).

Без союзников, уповая лишь на себя, армяне 
АрцахКарабаха неимоверными усилиями защища
ют свою землю. 16 августа 1725 г. посланник рус
ского двора с удивлением и восхищением пишет в 
докладной: “Такого храброго и сильного народа, 
как армяне Карабаха, нет нигде… есть 12 тысяч 
всадников, все вооружены ружьями и мечами, все 
стоят наготове. Один бог знает, сколько еще есть 
воинов без коней… и все имеют оружие… каждый 
день изготавливают 10 ружей” (Армяно-русские от-
ношения, том 2, часть 2, с. 255, 266). Чтоб было по
нятно, какой серьезной силой это было в те време
на, достаточно сказать, что в соседней Грузии, спу
стя 80 лет после описываемых событий, войско бы
ло вооружено кизиловыми палками, “из десяти че
ловек только двое имели ружья” (Акты Кавказской 
археографической комиссии, том 1, Тифлис, 1866, с. 
124).

Знаменательно, что судьбоносные вопросы, как 
и Вачаган в свое время, мелики выносили на всена
родное обсуждение. Многочисленные факты сви
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детельствуют, что традиции правового государства, 
заложенные царем Вачаганом, были продолжены 
последующие века, в том числе в 1718 веках. В ка
честве подтверждения можно привести в пример 
письмо, которое было вручено послу русского дво
ра Ивану Карапету в 1726 г. Письмо подписали 
“спарапет (воевода) Гюлистана Абраам, священ
ник Меликсет, сын Навасарда Саргис, сын Мосеса 
Мирзахан…”, а также 26 крестьян, которые дали 
клятву “выполнить все условия, изложенные в пись
ме” (Армяно-русские отношения в первой трети 18 
века. Сборник документов, том 2, часть 2, Ереван, 
1967, с. 282). То есть письмо, посланное в Россию, 
было составлено всей общиной, следовательно они 
все вместе несли ответственность за судьбу своей 
земли. Только благодаря такой сплоченности было 
возможно противостоять внешним угрозам.

Едва ли не самым важным фактором силы края 
можно считать и то обстоятельство, что в Арцахе 
не было крепостного строя. Крестьянин считал се
бя хозяином земли и веками защищал ее любой це
ной. Здесь стоит вспомнить один интересный исто
рический факт: в 1766 г. мелик Гюлистана Овсеп 
находился в Геташене. Он распустил свое войско, 
чтобы воины отдохнули, вернулись к своим семьям, 
занялись сельскохозяйственными работами. При 
себе он оставил лишь отряд из 40 человек. Об этом 
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узнает хан Гандзака Шахверди и атакует мелика. 
Малочисленный отряд мелика успешно оборонял
ся. Овсеп сразу разослал весть о нападении и при
казал, чтобы солдаты вернулись. Войско незамед
лительно собирается и дает сокрушительный отпор 
врагу, а затем преследует их до крепости Гандзак. 
Шахверди хан был вынужден послать щедрые по
дарки и предложить перемирие. (Книга протоиерея 
Гюта Аганянца “Диван армянской истории”, т. 1-2, 
Тифлис, 1899, с. 664, на арм. яз.). Так быстро могли 
собраться и одержать победу лишь люди, которые 
самоотверженно защищают свою землю. Подобной 
организованности сегодня могли бы позавидовать 
многие армии мира, равно как героизму и предан
ности. Этому научить невозможно. Это осознанное 
поведение свободных людей, которое имеет свои 
вековые корни.

Это поведение передавалось из поколения в по
коление. В жестокой арцахской войне 19881994 гг. 
армия противника, оснащенная самой современной 
военной техникой, почти в 40 раз превосходящая в 
численности, не смогла победить. Перед малочис
ленными отрядами самообороны Карабаха в панике 
бежало огромное количество азербайджанцев, по
тому что их не связывала с этой землей ни историче
ская память, ни чувство привязанности к этой земле.



105

Национальноосвободительное движение 
1720х годов так и не получило поддержки со сто
роны России, и армянам так и не удалось достичь 
своей главной цели – восстановления единой го
сударственности. Однако, ведя непримиримую са
моотверженную борьбу против агрессора, мелики 
Карабаха тем самым препятствовали продвижению 
Турции, что, несомненно, было крайне выгодно 
Персии. Поэтому, когда ситуация несколько стаби
лизировалась, армянские меликства Карабаха полу
чили от Персии значительные льготы и весьма ши
рокие полномочия. 

Надежда на освобождение армянского наро
да от турецкого и персидского ига вновь возроди
лась с приходом к власти императрицы Екатерины. 
Выдающемуся русскому полководцу А. В. Суворову 
было поручено подробно изучить возможности 
расширения границ Российской империи к югу. 
Карабахские мелики, в свою очередь, вели актив
ные переговоры с Россией. Суворов убеждается в 
том, что мелики представляют из себя весьма вну
шительную военную и экономическую силу и могут 
оказать существенную поддержку при продвиже
нии русского войска. На карте Армении Суворов 
собственноручно пишет: “Карта Древней Армении 
с показанием нынешнего жительства армян под соб
ственными их правителями, называемыми мелики в 



106

провинции Карабах, разделяющейся на пять сгна
ховкантонов, на карте назначены красной краской” 
(А. В. Суворов, Документы, том 2, Москва, 1951, 
с. 224-225). В рапорте, адресованное Екатерине 
Второй, князь Г. А. Потемкин 19 мая 1783 г. пред
лагает: “…При удобном случае область, которая 
составлена из народов армянских, дать в правление 
национальному и чрез то возобновить в Азии хри
стианское государство, сходственное высочайшим 
в. и. в. обещаниям, данным чрез меня армянским 
меликам” (Армяно-русские отношения в 18 веке, сбор-
ник документов, том 4, Ереван, 1990, с. 241).

Влиятельнейший князь Г. Потемкин одновре
менно дает приказ генералу П. Потемкину. “…
После сего Карабах составит независимую кроме 
России никому область. Вы тут употребите все ста
рания, чтобы новая сия область устроилась наивы
годнейшим образом для народа. Через сие и прочие 
армянские провинции или последуют их, или же 
большим числом приходить будут в Карабах” (там 
же, стр. 241).

Но этим надеждам также не суждено было 
сбыться. Карабах был присоединен к России лишь в 
1805 году. После присоединения к Российской им
перии были упразднены ханские и меликские поряд
ки, но наследники меликов сохраняли свои феодаль
ные права вплоть до установления советской вла
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сти в 1920 г. А в советские годы группы армянских 
– арцахских деревень составляли отдельные райо
ны в составе Азербайджана и продолжали управ
ляться армянами (Шамхорский, Дашкесанский, 
Ханларский, Шаумяновский).

Когда в 1917 г. в России было свергнуто само
державие, создано Временное правительство, а за
тем большевики, свершив революцию, пришли к 
власти, на территории огромной бывшей империи 
лишь в Арцахе объединились все политические си
лы. Продолжая традиции, заложенные Вачаганом 
Благочестивым, они отбросили в сторону внутрен
ние разногласия, создали народное правительство 
и встали на защиту коренных интересов края. В 
19181920 гг. весь АрцахКарабах входил в состав 
Армянской республики, что было отражено в госу
дарственном законе от 25 мая 1920 г. Хотя в те годы 
между новообразованными республиками Южного 
Кавказа не были решены вопросы границ, но при
веденный факт негласно принимали и азербайджан
ские власти, и большевистская Россия. 

К сожалению, в 19201921 гг. большевистские 
власти, стремясь укрепить свои позиции как на 
Южном Кавказе, так и на международной арене, 
вступили в сговор с Турцией. В результате сделки 
между большевистской Россией и кемалистской 
Турцией армянская область Карс оказалась в со
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ставе Турции, а Нахичеван и Карабах на правах ав
тономии были включены в состав Азербайджанской 
республики.

Веками унаследованное правовое сознание, без
граничная любовь к своей земле и чувство ответ
ственности за судьбу будущих поколений помогло 
армянам почти 70 лет противостоять последова
тельной и преднамеренной антиармянской полити
ке Азербайджана, нацеленной на изгнание армян со 
своей же территории.

В 1988 г., когда обстановка чрезвычайно на
калилась, Совет народных депутатов Нагорно
Карабахской автономной области (НКАО) 
принял решение о выходе НКАО из состава 
Азербайджанской ССР и присоединении ее к 
Армении, Азербайджан воинственно отреагиро
вал на это решение, организовал погромы армян в 
Сумгаите, Баку и в других местах. Кремлевское ру
ководство, поддерживая Азербайджан, откровенно 
было настроено против карабахского самоопреде
ления. Но даже в этой сложной ситуации, когда и 
советское руководство, и Конституция СССР ис
ключали возможность права народа на самоопреде
ление, армяне Арцаха действовали исключительно в 
рамках закона. И это дало свой результат. В 1989 г. 
по решению советского правительства, в НКАО 
впервые в СССР было введено прямое управле
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ние с образованием Комитета Особого управле
ния НагорноКарабахской автономной областью. 
Это было новой ступенью в истории государствен
ности Карабаха, которая до сих пор не оценена по 
достоинству. А потом был 1991 год, когда в рамках 
советского законодательства была провозглаше
на НагорноКарабахская Республика. Легитимно 
созданное государство не только стало незави
симым, но и смогло защитить свой суверенитет 
в жестокой кровопролитной войне, развязанной 
Азербайджаном. Уже 20 лет НКР защищает свои 
границы, развивает культуру и экономику, день за 
днем укрепляет государственные демократические 
институты. И в процессе становления правового го
сударства не последнюю роль играет конституцион
ное сознание, имеющее 15вековую историю.

Подписанное в 1994 г. между Азербайджаном, 
Нагорным Карабахом и Арменией Соглашение о 
прекращении огня создало относительное переми
рие в зоне карабахского конфликта. Азербайджан 
периодически нарушает режим прекращения ог
ня, но НКР уверенно отражает все посягательства 
противника, защищая свою национальную безопас
ность. Как бы странно это ни звучало, но сохране
нию режима перемирия способствует и то обстоя
тельство, что на границе, вернее, по линии фронта, 
с двух сторон были проведены этнические чистки. 
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Как говорится в народе, нет худа без добра. Эта же
стокая политика дала добрые плоды. В связи с этим 
хотелось бы напомнить следующее. 

Еще в конце 19 в. европейские исследовате
ли, изучавшие положение христианских народов в 
Османской империи, проблему истребления армян, 
греков и других народов, исповедующих христиан
ство, писали: “Другие народы, развиваясь, становят
ся все лучше и лучше, турки же становятся все хуже 
и хуже… против зла, которое невозможно изменить 
к лучшему, есть только одно средство: искоренить 
его” (Л. А. Камаровский, Восточный вопрос, Москва, 
1896, с. 12, с. 16).

Все последующее развитие истории показало, 
насколько верны были эти слова. Ситуация не из
менилась ни в течение 1920 веков, ни даже в начале 
21го. В этой связи нелишне вспомнить истребле
ние христианских народов в Турции в 1920 веках, 
геноцид армянского народа в 19151923 годах.

Сэмьюэл Хантингтон, рассматривая современ
ный мир в глобальном контексте столкновения ци
вилизаций, приходит к выводу, что “границы ислама 
обагрены кровью и, наверное, такими и останут
ся” (подробнее см. Левон Ширинян, Самобытность 
армянской цивилизации сквозь призму гипотезы 
Хантингтона, Вопросы политологии, Ереван, 2010, с. 
12). Сколько бы мировые политические силы ни за
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крывали на это глаза, тем не менее, факты – вещь не
умолимая. Об этом свидетельствуют кровопролит
ное противостояние албанцев и сербов в Косово, 
арабоизраильский конфликт и т. д. Без признания 
этой суровой реальности бессмысленно и даже 
опасно искать пути разрешения карабахской про
блемы.

Вачаган Благочестивый правил с середины 
480х годов до 510 г. Его имя и деяния навечно 
вписаны в историю армянского народа. О нем со
хранилось множество народных преданий. Образ 
Вачагана увековечен в армянской сказке “Анаит”, 
обработанной Газаросом Агаяном. До сих пор во 
дворе монастыря Джрвштик (св. Егише аракяла) 
в Мартакертском районе НКР стоит его мавзолей. 
По всей видимости, там и находилась летняя рези
денция царя Вачагана Агвен. Есть веские основания 
считать, что так и было на самом деле. Она находи
лась недалеко от столицы Партав, в труднодоступ
ном месте. В далекие времена на заре распростра
нения христианства, проповедники веры подвер
гались жестоким гонениям. Очевидно, что в этих 
условиях прах первого проповедника Егише был по
гребен в самом труднодоступном месте Джрвштик. 
Очевидно также, что благочестивый царь построил 
свою резиденцию рядом с этим святым местом на 
вершине скалистого утеса, окруженного непро
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ходимыми лесами, высокими холмами и глубокими 
ущельями. Царь, который всю жизнь заботился о 
строительстве церквей и школ, и в своей резиден
ции имел часовню и школу, о которых напоминают 
сохранившиеся, но, увы, не в полной мере изучен
ные строения на данной территории.

После падения царства с годами летняя рези
денция Вачагана Агвен превратилась в монастырь. 
В монастыре, который был назван в честь легендар
ного проповедника Восточной Армении Святого 
Егише (Елисея), захоронен и царь Вачаган. По 
всей территории от монастыря до исторического 
Гюлистана есть бесчисленное количество полу
разрушенных церквей, останки поселений, кото
рые до сих пор не исследованы должным образом. 
Величественные башни и стены крепостимона
стыря ДжрвштикСвятого Апостола Егише, цер
ковь и колокольня, а также некоторые пристройки 
достаточно хорошо сохранились до наших дней. 
Особенно поражает мавзолей царя Вачагана. В 
1286 г. рядом с мавзолеем была построена церковь. 
На лицевом камне мавзолея написано: “Здесь поко
ится царь Вачаган…”. С божьей милостью церковь 
эта построена католикосом Семеоном в 1286 г. 
(Свод армянских литографий, вып. V, Арцах, соста-
вил С. Бархударян, Ереван, 1982, с. 110). 
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Сохранился и скульптурный памятник царя, 
гордо восседающего на коне, с короной на голо
ве, с символом царской власти в руке. Не только в 
армянской, но и в мировой истории не так много 
примеров, когда усыпальница царя, его скульптура, 
наследие на родном языке сохраняются 1500 лет. 
Воистину надо обладать высочайшими достоинства
ми, чтобы на протяжении многих веков народ так 
свято чтил память о великом человеке. Сохранился 
также родник царицы Анаит, жены Вачагана, кото
рый является уникальным подземным сооружением. 
По проложенным еще в те давние времена подзем
ным трубам вода течет с двух разных сторон и, со
единившись под землей же, выходит в наружу через 
каменное строение.

Органы государственной власти Азербайджана, 
начиная с 1920х годов, активно стали использовать 
антирелигиозную политику советского режима в ан
тиармянских целях. Повсеместно стали закрываться 
армянские церкви, имущество конфисковалось, ве
рующие подвергались преследованиям. В эти тяже
лые дни протоиерей Гюлистанской церкви Овасап, 
беспокоясь за будущее, решает провести опись всех 
церквей и монастырей региона, церковного иму
щества, записать самые важные сведения. В доклад
ной, посланной в 1924 г. в Эчмиадзин, есть и запись 
о литографии мавзолея Вачагана Благочестивого, а 
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также дополнительная информация (Национальный 
архив Армении, фонд 149, список 1, дело 119, л. 43). 
Овасап пишет, что в окрестностях резиденции ца
ря Вачагана, ныне монастыря св. Апостола Егише, 
были три села, названные в честь дочерей Вачагана 
 Блхана, Дастакерт и Магтагис. Первое давно пре
вратилось в руины, второе село еще до конца про
шлого века было населено, но также пришло в за
пустение. А третье село – Магтагис – существует и 
ныне, в 56 километрах от монастыря.

В 19921993 гг. Мартакертский район был за
хвачен Азербайджаном. Но даже за короткий пе
риод оккупации “бравые” азербайджанские вояки 
успели разрушить бесчисленное множество па
мятников вековой армянской культуры, взорвать 
величественную церковь Гюлистана, которую и се
годня можно увидеть с линии фронта невооружен
ным глазом. Они осквернили и мавзолей Вачагана 
Благочестивого. Великолепное строение высотой 
почти в 5 м осталось в сохранности, но надгроб
ная плита была перевернута, могила разворочена. 
Видимо, горекладоискатели пытались найти дра
гоценности, не понимая, что самая большая драго
ценность – это Конституция царя Вачагана, остав
ленная в наследие потомкам. 1500 лет прямым или 
косвенным образом Конституция способствует 
формированию правосознания, укреплению право
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порядка и главной цели – защите армянской земли. 
1500летний памятник армянской юридической 
мысли и сегодня продолжает служить исконным хо
зяевам этой земли. Остается надеяться, что теперь, 
когда ничто не может помешать его доскональному 
изучению, Конституция эта найдет свое достойное 
место в истории правовой научной мысли Армении. 
Однако паломничество к гробнице Благочестивого 
царя продолжается 1500 лет…

Полный текст Конституции сохранен в 
“Истории страны Агванк” Мовсеса Каганкатваци. 
В Ереване, в Институте древних рукописей 
Матенадаран имени Месропа Маштоца хранят
ся многочисленные рукописи “Истории страны 
Агванк”, датированные разными веками.

КИМ КАГРАМАНЯН
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КОНСТИТУЦИЯ 
ЦАРЯ ВАЧАГАНА

принятая в его летней резиденции Агвен

1. Сельские иереи обязаны дважды в год ходить на 
поклон к епископу и по писаниям учиться у него ду
ховным порядкам и, по обыкновению, полагается 
раз в год носить ему подарок.

2. При рукоположении в священники или дьяконы 
должны платить [епископу]: священник четыре дра
ма, дьякон – два.

3. Человек из азатов или царской крови долю за 
свою душу должен давать своей рукой при жизни 
своей – лошадь с седлом и сбруей или то, что может. 
Если же он не даст при жизни, то после его смерти 
пусть дадут родственники.

4. Прихожане птул иерею [дают] в следующем по
рядке. Туаник – четыре грива пшеницы, шесть гри
вов ячменя и шестнадцать паса калцу. Малоимущий 
же зерна пусть даст половину того, а вина – сколько 
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может. Но у того, кто не имеет сада или пашни – не 
брать [ничего]. А если кто даст больше, тот делает 
добро душе своей. Как говорил Павел, кто щедро 
сеет, щедро и пожнет. Кто имеет овец, пусть даст 
одну овцу из каждого дома, три гзата шерсти и го
ловку сыра, у кого есть лошади – одного жеребца, а 
у кого имеется скот – телка.

5. Каждый азат или шинакан, или кто другой из ми
рян да не пропустит приношения в память усопших, 
а приносит в меру своих сил раз в год. Они не долж
ны лишать усопших доли своих трудов. Если усоп
ший имел лошадей, то из них одну, любую – отдать 
церкви, а если имел скот – то одного бычка, любого.

6. Если иерей монастыря или инок чтолибо уне
сет из монастыря и если это обнаружится, следует 
осудить его и прогнать [из монастыря], а хостак его 
взять в церковь.

7. Если в [одном] монастыре много иереев, а на
роду [паствы] мало, и если у другого монастыря на
роду [паствы] много, а иереев мало, то следует взять 
[часть] народа оттуда, где их много и передать мо
настырю, где много иереев.

8. Христианина, если он поссорится и прольет 
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кровь, привести к епископу и наказать согласно за
конам.

9. Иерей, который пастит большое селение, не дол
жен иметь еще другого. Если два агарака находят
ся близко друг к другу, пусть имеют одного иерея. 
Пусть иерей имеет такую паству, какую он сможет 
пасти.

10. Никто не смеет взять в жены родственницу в 
третьем колене или жену брата.

11. Того, кто бросает жену без причины и берет 
[другую] жену без венчания, или того, кто обраща
ется к волхвам, а также убийцу и беззаконника, сле
дует связать и привести к царскому двору и осудить 
на смерть через пытки.

12. Если где оплакивают [покойника], то хозяина 
дома и гусанов связать и привести к царскому двору 
и наказать. А домочадцы да не смеют причитать.

13. Тех, кто ест мертвечину, или ест мясо в соро
кадневный пост, или трудится по воскресениям и не 
ходит в церковь, того да накажет иерей перед наро
дом.
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14. Тот, кто перед сорокадневным постом съест 
мясо в среду или пятницу, должен поститься целую 
неделю. А если кто придет к иерею и засвидетель
ствует, что тот не постился, то староста села пусть 
возьмет у него одного вола и передаст иерею.

15. Если ктолибо из мирян обвинит иерея или 
дьякона в чемлибо и они признаются, что это [об
винение] справедливо, епископ возложит на них 
взыскание, и пусть они покаются в обители. Но если 
они не сознаются в истине, а другие докажут прав
ду, и это подтвердится, тогда наказать их и прогнать 
из села, как это написано в канонах. Если же грехи 
не подтвердятся, то приказать иерею отслужить 
обедню, что и послужит клятвой [его невинности].

16. Если иерея обвинят его же товарищи или уче
ники, люди благочестивые, иерей должен стать пе
ред алтарем, а обвинители – перед народом. [Если 
обвинения подтвердятся], вывести [иерея] из [су
дилища] и изгнать из села. Если же [выяснится], 
что его товарищи и ученики руководствовались ме
стью, и народ знал, что прежде они были в ссоре с 
ним, то иерей пусть отслужит обедню, а народ пусть 
прогонит их [клеветников] с проклятиями. Но если 
они признаются в том, что оклеветали [иерея], то 
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в таком случае на них возложить покаяние, а из мо
настыря не прогонять. А если после того, они несут 
какойнибудь вред, судить их согласно канонам.

17. И еще: епископы и иереи жаловались царю на 
азатов, что они в одном селе дветри церкви превра
тили в монастыри. Азаты в свою очередь высказали 
царю [свои] соображения. И тогда царь, епископы 
и азаты согласились оставить уже превращенные [в 
монастырь] церкви, а полагающиеся [подати] птул 
и hас в главную церковь.

18. Азаты пусть половину десятины отдают в глав
ную церковь, а другую половину – в свою церковь.

19. По воскресениям господин и слуга пусть ходят 
молиться в главную церковь, и там совершают обед
ню. А анашхарhики за упокой души пусть отдают 
церкви.

20. Азаты не смеют изгнать иерея из своих даста
кертов или взять иерея самовольно, без [согласия] 
епископа. Епископ, в свою очередь, не должен сни
мать или назначать иерея без [согласия] азатов. А 
иерей, без [позволения] епископа не должен ухо
дить, если даже ему грозит опасность со стороны 
азата или прихожан.
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21. Если ктолибо из азатов захочет в своей церкви 
соорудить алтарь или принесет мощи для хранения, 
или отслужит литургию, он это должен делать с раз
решения епископа, по мере своих возможностей. 
Тот, кто это сделает с согласия [епископа], да будет 
он благословен. А тот, кто это сделает без согласия 
[епископа], да будет он отстранен от церкви и пусть 
принесет епископу пеню по возможности. Лишь по
сле того как он принесет пеню установленную кано
нами, да получит он благословение.

Эти условия установили епископы, иереи и азаты в 
присутствии царя.

К этому предписанию свои перстни приложи
ли: полководец царский Муцик, азарапет Мирорик, 
родоначальники: Марут, Тиразд, Аспаракос, Шама, 
Бакур, Аратан, Аршес, Вардан Храбрый, владе
тель Гардмана, Хурс, Германосан, Хосгеан, наапет 
Фирог и все [другие] наапеты и азаты Алуанка. И 
для пущего подтверждения грамоты к ней прило
жен и перстень Вачагана, царя Алуанка . 

Вачаган царствовал до 510 года. Его имя и дея
ния почитались в народе во все века. О нем сохра
нились много народных преданий. Его образ уве
ковечен в армянской сказке “Анаит”, обработанной 
Газаросом Агаяном. Его мавзолей до сих пор стоит 
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у монастыря Егише Аракяла в Мартакертском рай
оне НКР (по всей видимости, там и была его летняя 
резиденция). 

Во время кратковременного захвата этой тер
ритории Азербайджаном в 19921993 гг., “бравые” 
азербайджанские вояки уничтожили много ар
мянских исторических памятников. В том числе и 
Мавзолей Благочестивого царя. А этот памятник 
армянской юридической мысли – Конституция царя 
Вачагана – продолжает служить исконным хозяевам 
этой земли. Напоминанием о том, что еще 1500 лет 
тому назад в Арцахе была государственность и су
ществовал правопорядок. Остается надеяться, что 
теперь, когда ничто не может помешать его доско
нальному изучению, Конституция эта должным об
разом найдет свое достойное место в истории науч
ной мысли Армении.
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“Карта Древней Армении с показанием нынешнего житель-
ства армян под собственными их правителями, называемы-
ми мелики в провинции Карабах, разделяющейся на пять 
сгнахов-кантонов, на карте назначены красной краской” (А. 
В. Суворов, Документы, том 2, с. 224-225).

“…Armenians live in Karabakh under the rule of Meliks, and 
Karabakh is divided into five sghnakhs (circles of defense)…” 

(А. В. Суворов, Документы, том 2, с. 224-225).
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1500-YEAR-OLD FUNDAMENTS 
OF LAW AND ORDER IN ARTSAKH

The formation of the Republic of Artsakh, the 
consolidation and further enforcement of its statehood 
in the arduous periods of war and the heavy postwar 
times gave space for a number of questions.

How could Azerbaijan constantly fail to assimi
late, to appropriate that small piece of highland after 
70 years of antiArmenian policy, after applying all the 
possible measures for persistent disturbance of the eth
nical composition of ArtsakhKarabakh? How could a 
handful of people stand up for the protection of their 
identity within the fierce regimes of the Soviet Union? 
Even when Azerbaijan largely used the military and po
litical support of official Moscow to onset a war to sup
press the struggle for selfdetermination, to extermi
nate Armenians from that area, it was forced to face a 
disgraceful failure. How was the victory wheedled from 
an enemy that was multiply superior in quantity? How 
was it possible to establish a new type of modern and 
internationally recognizable statehood in the condi
tion of war and economic crisis? The answers to these 
questions are useful not only in terms of history, but 
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for effective building over the existing achievements. 
The right answers will support the interested politi
cal powers in finding the way to regulate the situation, 
in correct understanding the essence of the Karabakh 
problem and in giving an equivalent solution. The right 
answers will be useful to the people who are fighting 
for independence and who are on the way of establish
ing the new statehood.

First of all, it must be well understood that the men
tioned issues have their own history. Either the military 
success or the political victories are closely related to it. 
Nothing new ever happened throughout that history, 
but everything rather developed in a natural flow of 
time.

At all times, the threats to sovereignty and belief 
have unified the people, the social and political pow
ers of Armenia. That is how the victories of 1918 were 
gained in the battle of Sardarapat, against the superior 
Turkish forces, hence establishing the fundament for 
the restoration of the Armenian statehood. One of the 
persisting evidences of such unity was the triumph our 
people celebrated in the War for Artsakh.

The victories have historical and legal roots, which 
is evidenced in quite an interesting and valuable histor
ical document. That is the Constitution of Vachagan 
the Pious, which was written in the land of Artsakh 
1500 years ago and was perfectly maintained to reach 
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our times. An introduction to that unique legal docu
ment, as well as to the circumstances in which it was 
written, in our opinion, will help in better understand
ing and evaluating the realities of the past and, why not 
– the present.

After long lasting wars, in 387 ad., the Armenian 
Kingdom was divided between the Byzantine Empire 
and Persia. The western part of the country was an
nexed to the Byzantine Empire and the eastern lands 
(including Artsakh) were given to Persia, where the 
Kingdom as such was destroyed already in 428 ad. It 
was reformed into a Marz (a provincial district); and 
in order to provide for the easiest way to manage that 
new administrative unit, the Persians eliminated all 
the possible ways of reestablishing independence and 
removed the eastern states of Armenia  Artsakh and 
Utiq, which had always been named as the “Eastern 
Side” or the “Eastern World”. The latter were annexed 
to the Albanian tribes, ruled by Persia of the time 
and occupying a territory from the River Kura to the 
Caucasian mountain chain, hence combining another 
province of Aghvank (known as the Caucasian Albania 
or Aluania).

Aghvank consisted of two irreconcilable parts, 
which was the main reason that the province did not 
ever become a single unified administrative unit. The 
North of the River Kura was inhabited by dozens of 
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small tribes that lived separately from each other and 
had no common trade, language, culture or religion. In 
contrast to this, the Eastern World of Armenia existed 
in common and purely shared cultural and religious 
values, and talked the same language.

Yet the Greek and Roman historians of the antique 
world wrote that Armenia was separated from the 
Albanian tribes by River Kura. Due to the review of 
these sources of information, the so considered found
er of Azerbaijani historical discipline AbbasKuliAga 
Bakikhanov wrote: “The Armenian border draws along 
the right bank of the River Kura, to the point where the 
River Araks flows into” (Гюлистан-Ирам, Баку, 1926, 
с. 8).

The areas to the North from the River Kura were 
populated by dozens of small tribes and were com
monly known to the ancient historians as “Albania”, 
which means a country of mountains. It is worth notic
ing that these lands have the same name even today, 
as Dagestan is translated from the local language as 
“Country of Mountains”. Now these lands are inhab
ited by numerous different ethnic groups, as they were 
in the past. That break up was the main reason for the 
division of that region between the Soviet Russia and 
Azerbaijan, in 1920. From the time of the collapse of 
the Soviet Union, the peoples that lived their have 
been striving for unification, especially about one mil
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lion Lezghines that intend to unite with their second 
part, even after being assimilated under the rule of 
Azerbaijan. The same 800 thousand people of Tallish 
struggle for their determination, and are severely sup
pressed by Azerbaijan, including the prohibitions of 
announcing any such ethnic definitions and naming 
everybody Azeri, the same way as Turkey names the 
multimillion nation of Kurds as “Mountainous Turks”.

Coming back to the historical realities, the 
Southern part of the newly established Albanian 
state, i.e. the right bank of the River Kura, was at one 
time the Eastern border of Armenian Kingdom, with 
unified Armenian population that had common lan
guage, religion, shared historical and cultural values 
and practiced trade. Due to that unity, a small and par
tially independent kingdom was formed in that land 
under the Persian rule, in the 5th century, leaded by 
the Armenian dynasty of Aranshahik. The liberation 
movements and struggle of the second half of the 5th 
century contributed to the consolidation of that king
dom, in the result of which Persia was forced to al
leviate its strict policy on Armenians, by signing the 
Treaty of Nvarsak. Hence, the rights and freedom of 
the Armenian Marz were expanded; the traditionally 
established authorities of the Armenian ministers, to 
maintain armed forces and to collect taxes, were com
pletely restored. Naturally, those compromises were 
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also addressed to the Aranshahik dynasty established 
in Eastern Side. An Armenian historian of the 5th cen
tury Movses Khorenatsi wrote that the dynasty came 
from Haik Nahapet. He also wrote that the Armenian 
Kingdom was established “զեզերբ հայկական 
խօսիցս” (Citation in old Armenian), which means 
in the area where people talked Armenian and mar
shals (leaders) were nominated from the generation 
of Haik Nahapet, to rule on the lands of the Kingdom. 
The NorthEastern part of Armenia stretched from the 
River Araks to the right bank of the River Kura, also 
embracing the Castle of Hnarakert, on the left bank of 
the Kura. Khorenatsi tells that the courageous and no
ble Aran was nominated to rule on those lands (Մովսէս 
Խորենացի, Պատմութիւն հայոց, գիրք երկրորդ գլուխ Ը).

The ministerial dynasty of Aran, which ruled the 
Armenian people of those lands for centuries, used the 
traditional rights of theirs and established that small 
Armenian Kingdom in the 5th century. Sometimes 
that Kingdom was named after the newly established 
unit of territory – Aghvank, but it lived and developed 
as an Armenian land, and with Armenia.

In 301, Christianity was adopted in Armenia, as 
the State religion. Even long before that the new re
ligion was practiced by Armenians in Armenia, and 
in the Eastern States of Artsakh and Utiq, but in 301 
it was adopted as the religion of the State and for all 
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Armenians. The grandson of Grigor the Illuminator, 
Grigoris was nominated as the bishop in the lands of 
Eastern Side, which were Artsakh and Utiq, taking into 
account the military and political importance of en
forcing the new religion in those areas of Armenia. The 
King of Armenia and the Catholicos of all Armenians 
knew that Christianity would contribute to the consol
idation of the national unity and would serve as a bar
rier for those numerous barbarian tribes continuously 
attacking from the East. Afterwards, when the bishop
ric eparchies of the Armenian Church were formed, 
the eparchy of the Eastern Side was named after the 
newly established administrative unit, as the Eparchy 
of Aghvank. 

Again, referring not only to the religious, but also 
to the military and political interests, the authorities 
of that eparchy were expanded, and it was reformed 
into the eparchy of the Catholicos, within the united 
Armenian Church, under the auspices of Ejmiatsin. 
Later, after the construction of Gandzasar Church, 
the name “Aghvank” was changed into Gandzasar 
Catholicosate.

In order to avoid the confusion in the names of 
this Armenian region and the country of Albania on 
the left bank of Kura, the writers of the time always 
differentiated Armenian Aghvank and the mainland 
of Albania. For instance, A.A. Tsagareli clearly sepa
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rates the mainland of Albania, which stretched to the 
North from River Kura, from the “Armenian Aghvank” 
(Грамоты и другие исторические документы 18-го 
столетия, относящиеся до Грузии, том 2, под ред. 
А. А. Цагарели) that lied to the South. Numerous 
books, printed by the order of the Russian Emperor 
Alexander, observed the River Kura as the border be
tween Armenia and Albania (Описание Кавказа с 
кратким историческим описанием Грузии, СПБ, 
1805, с. 28.). The sources of information under 
the services provided to the Russian Tsars, perma
nently stated that the right banks of the River Kura 
were Armenian and were “…ruled by Armenians 
till the recent times” (Акты, собранные Кавказской 
Археографической комиссией. Под ред. Ад. Берже, 
том 6, часть1, 1874, с. 840). In his works, a Russian 
researcher Nikolay Frolovsky observed the existence of 
another ethnical group, except Armenians, on the left 
bank of the River Kura in the middle of the 19th cen
tury, and gave the following explanation: “Armenians 
have been the oldest inhabitants of these lands, and the 
Tatars came from the other side of the Caspian Sea” 
(Обозрение российских владений за Кавказом, ч. 2, 
СПБ, 1836, с. 439). It is worth mentioning that the 
new coming peoples, who had been accustomed to dry 
climate and deserts in the Eastern part of the Caspian 
Sea, discovered a completely different climate and dif
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ferent nature in the Eastern World of Armenia, rich in 
forests, a plenty of meadows and gardens. They named 
that land Karabagh, which in their language meant “A 
Big Orchard”, the same way as they (presently) call the 
Karakum – A Big Sand or Kara boghaz gyol – A Deep 
Hollow Lake, etc. Hence Artsakh obtained its second 
name, as Karabagh (Gharabagh).

The history of Azerbaijan contains justified expla
nations of changes in the ethnical composition of the 
mentioned Armenian lands, on the right bank of the 
River Kura. One of the founders of the Azerbaijani 
historical discipline, Y. A. Pakhomov wrote that in the 
second half of the 18th century, long before the for
mation of khanates, a dynasty of beks ruled on those 
lands, and maintained their identity even during the 
khanates, though in parallel with the nominations of 
TurkishTatar beks, from the leaders of the new com
ing tribes: “In the future the heirs of Turkish tribe lead
ers or, more exactly, leaders of groups of tribes were 
envoyed by the Sefevian (Persian) Shahs to these lands 
and agreed to settle in the Transcaucasia from the 
16th century” (Е. А. Пахомов, О земельно-сословном 
вопросе Азербайджана, Баку, 1926, сс. 1-2). 

That process continued from the middle of the 
18th century, when Persia formed a separate khanate 
in Artsakh. In order to enforce credible ruling on those 
lands, Muslim nomadic leader of a Turkish tribe Panah 
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was proclaimed the khan of the Christian Artsakh
Karabakh. The khan himself always strived to establish 
firm social support that would help maintain his rule in 
those lands. The historiographer of the khan wrote that 
the khan forcefully brought dozens of nomadic shep
herds to settle in Shushi with their families, where his 
residence was (Мирза Адигезаль-бек, Карабах-наме, 
Баку, 1950, с. 50-59). These families had never resid
ed on any land and became a disaster for the locals, as 
they destroyed the cattlesheds and gardens, stole the 
cattle and robbed the farmers. One of the statesmen 
of the historiography of Azerbaijan, V. N. Leviatov 
showed what destructive consequences all of those 
processes had on the economy of the region in general 
(В. Н. Левиатов, Очерки истории Азербайджана в 18 
в., Баку, 1948, с. 54-55). 

That policy brought to changes in the ethnical 
composition throughout the region, nevertheless, 
according to another known Azeri historian, Gasi 
Abdulayev: “Armenian feudal Meliks continued to rule 
in the mountainous parts of Karabakh” (Г. Абдуллаев, 
“Азербайджан в 18 веке и взаимоотношения его с 
Россией”, Баку, 1965, с. 25). 

The existence of that small Kingdom in the Eastern 
World of Armenia was the first to be thoroughly stud
ied by a known orientalist S. V. Yushkov, based on 
the writing of Movses Kaghankatvatsi “History of 
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Aghvank” and other sources. In order to avoid any 
confusion or misperception of the historical source of 
information, Yushkov stressed that the Kingdom men
tioned in the “History of Aghvank” was on the territory 
of Ancient Armenia and was the “fragment” of once 
powerful Armenian State (К вопросу о границах древ-
ней Албании. Исторические записки АН СССр, том 
1, Москва, 1937, с. 137). It is worth mentioning that 
Movses Kaghankatvatsi presents the Albanian tribes as 
“savage” and their rulers as “evil” (Book 1, Chapter 11). 
It means that the author of the “History of Aghvank” 
describes the Albanian tribes as strange and hostile.

It must be recalled at this part of the discussion that 
the correct knowledge of geographical locations and 
ethnic names is important for proper understanding 
of the historical realities. Related scientific works have 
been carried out in Azerbaijan, in the first years of for
mation of that country. Before the 1930s the core pop
ulation of Azerbaijan was comprised of Tatars, Tats, 
Tallish, Lezghines, Avars, Caucasian Turks, Kurds and 
Persians, including Armenians and Russians, as well 
as other ethnic groups. Starting from 1930s, all the 
Muslim ethnic groups were called Azeries, in the name 
of the newly established state. It is interesting that the 
same people who called themselves “Azerbaijani”, in 
routine named themselves simply Muslims, which 
means that the selfperception of “Azerbaijani” did not 
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exist in practice. Nowadays Republic of Azeirbaidjan 
in the initial phase of its foundation and proclamation 
was identified as the Muslim Democratic Republic of 
Eastern Transcaucasus. Following the advice of the 
most influetntial political forces of Turkey, Azerbaidjan 
was consequently renamed with prospective extensive 
Pan Turkish objectives.

The name Azerbaijan, as written in the history of 
that country, is not connected to the territory of the 
lands it occupies. The scientific literature, published 
in Baku, states the following: “Name Azerbaijan nev
er spread on the lands to the North from the River 
Kura… When the Transcaucasian Commissariat 
was divided into Georgia, Armenia and the Eastern 
Transcaucasia” (1918), an idea was born to create a 
country that would unify the so called “Azeri Turks” 
of Russia and Persia. That country was temporarily 
called Azerbaijan (in the name of one of the northern 
states of Iran)…, even though the newly established 
State embraced only the Eastern Caucasus, the name 
Azerbaijan was not changed, because the historical 
names of Shirvan or Aran reflected only parts of the 
territory” (Е. А. Пахомов, Краткий курс истории 
Азербайджана, Баку, 1923, с. 11). 

The creation of Armenian alphabet in 405 and first 
books in Armenian by Mesrop Mashtots can be con
sidered as the next significant events, after adoption 
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of Christianity. The creation of the new letters did not 
have only cultural but also true political importance. 
As was already mentioned, at the beginning of the 5th 
century Armenia was divided into two parts, under the 
rule of two powerful empires, each of which attempted 
to forcefully converge Armenians into their national 
values and eliminate any further possibilities of res
toration of independence. The King of the Eastern 
Armenia Vramshapuh and the Catholicos Sahak 
Partev (Isaak of Armenia), possibly, supported Mesrop 
Mashtots, by understanding that Armenian letters 
would become the powerful tool to unite the divided 
people of the two lands.

After creation of the new letters Mashtots gave 
his efforts to establishment of new schools through
out Armenia. Even at that time, he paid more atten
tion to the NorthEastern parts of the country – to 
the Armenian Eastern World. The opening of new 
schools started there first. There is a huge tree in the 
community of Verin Shen, in the former Soviet region 
of Shahumyan, in one of the central areas of Artsakh, 
the diameter of which is about 25 meters. There is a 
prayer in the bottom of the tree, which has become a 
pilgrimage. This sacred place is called the “Gir khach”, 
which means it had been devoted to the Armenian let
ters. The people say the tree was planted by Mesrop 
Mashtots.
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The Kingdom, formed in the Armenian Eastern 
World in the second half of the 5th century, reached its 
golden age in the time of King Vachagan, who received 
his crown from the Persian Shah. His life and activ
ity are described in “History of Aghvank” by Movses 
Kaghankatvatsi. The writer stated that the ministers 
of those lands united in selection of one of the heirs 
of an Armenian king dynasty, a courageous and wise, 
tall and noble youth – Vachagan; and took him to 
Persia, where he was coronated by the Persian King 
Vagharshak (Մովսես Կաղանկատվացի, Պատմություն 
Աղվանից աշխարհի, գիրք առաջին, գլուխ 17). It is worth 
mentioning that the Persian king entrusted Vachagan 
in ruling of the lands located on the left bank of the 
River Kura, which means that Vachagan was the King 
of the Eastern Side and lands of Aghvank to the South 
of Kura (See: “Principality of Khachen in the 10-16 cen-
turies. Yerevan, 1975, p. 61”). 

Due to his active and fruitful cooperation with the 
Church, King Vachagan obtained the alias of “Pious”.

The “Historiography” proves that Vachagan con
structed as many churches, as days in a year, and 
opened numerous new schools. Vachagan construct
ed churches in the Eastern World and in Aghvank 
(Albania), the state existing on the right bank of 
Kura River, where small Armenian settlements ex
isted at the time. Most of those churches stayed for 



138

long but were destroyed in a programmed manner by 
the Soviet Azerbaijan. However, one of them still re
mains in ruined condition (and some photos of them 
are shown in this book, though there is a concern that 
the Azerbaijani Government will destroy them as well, 
whenever it sees them, as they destroyed the Armenian 
crossstones of Jugha several years ago). 

The wreath of Vachagan’s work was the 
Constitution, which was perfectly maintained to reach 
the present times. Interestingly, even 1500 years ago it 
was called a “Constitution”, as well, and was formed, 
developed and finalized in a nationwide manner. With 
all its properties that document could be called demo
cratic, even if compared to the nowadays criteria of de
mocracy, of course with consideration of the realities 
of those days. 

Why had a need for a Constitution risen and how 
was it created? The detailed answers to these ques
tions are maintained in the same source. The writ
er explains that after the destruction of the unified 
Armenian Kingdom, Persia (as well as the Byzantine 
Empire in the western Part of Armenia) made every
thing possible to prevent the proclamation of indepen
dence in Armenia and reinstatement of the Armenian 
Kingdom. It used all the measures to create religious 
sects, attempted to burn conflicts within the Armenian 
Church, as well as between the Church and the local 
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nobility. Persians had even bereaved the lands from the 
Armenian dukes and distributed them among different 
owners. The traditional fundaments of interrelations 
and the social life in general were disturbed.

That destructive policy had resulted in serious con
frontations among the Armenian population in the 
middle of the 5th century. The whole country was in 
the spirit of national liberation movements, which in
cluded, of course, the eastern parts of the country, i.e. 
the Eastern Side. At the beginning of the 480s the lib
eration movements of Armenians ended in the signing 
of the Nvarsak agreement. Persia was forced to change 
its policy against Armenians; it further occupied a quite 
more friendly position, so that the wave of resentment 
did not spread to the other regions of the country. 
These were the favorable conditions, when the author
itative dukes of the Eastern Side brought Vachagan to 
the throne. It is also worth mentioning that on hand 
with the crown, the Persian King also gave Vachagan 
the choice, saying “Each religion shall have the choice 
and desire of its own belief. We must not force the peo
ple to believe” (Մովսես Կաղանկատվացի, գիրք առաջին, 
գլուխ ԺԷ).

King Vachagan opened schools for the children 
of all layers of the society, he constructed numerous 
churches. For the purposes of consolidation of the 
fundaments of the social life and regulation of rela
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tions among different layers of the society, religious 
and political authorities, he initiated the creation of a 
Code of Laws that emanated from the historical tradi
tions of the Armenian people. A model for Vachagan 
was the Catholicos Nerses the Great. In the middle of 
the 4th century, when the Armenian King dynasty of 
Asrhakuni lived its hardest times, Nerses the Great was 
sure that the legal fundaments of the society had to be 
reinforced for the purpose of enforcing the Kingdom. 
He studied the laws and traditions of Armenia, as 
well as the main rules of Christianity, followed in the 
Christian world of the time. Based on the latter, he cre
ated a Code of Laws that reflected the main issues in 
the Armenian society of the 4th century, such as taxes, 
moderation of conflicts among various social layers and 
groups, rule of law. He raised the issue of establishing 
schools, constructing guest palaces and orphanages in 
various communities, elimination of pagan traditions, 
etc. The regulatory decisions written by Catholicos 
Nerses were adopted in 356, at the Legislative Forum 
of Ashtishat, with participation of bishops and dukes.

Taking into consideration the existing experience 
of Armenian people, King Vachagan appealed to the 
famous scholars of Armenia, who lived in different 
regions of the country and asked for advice, namely 
from Matt priest and scientist, from Bishop Abraham 
of Mamikoneh and others. All those writings were par
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tially inscribed in the “History of Aghvank”. Other ref
erences exist among the works of other historians. For 
example, Stepanos Orbelyan wrote that King Vachagan 
went to Bishop Petros of Syunik: “…inquiring on vari
ous serious and complicated issues and receiving re
sponses with clear solutions” (Ստեփանոս Օրբելյան, 
Սյունիքի պատմությունը, Երեւան, 1986, էջ 120).

This initiative of King Vachagan was implemented 
in two phases. The first was the development of the 
preliminary Code of Laws (Rules) and the second was 
the phase of discussion and adoption of that prelimi
nary document. The first was valued with the notion of 
unifying the legal thinking and historical traditions of 
the whole Armenia, not only of the given region, and 
making the famous thinkers of the time participate in 
the process. The second phase was valued because the 
document was adopted not by the order of the King 
but through participation of representatives from all 
the layers of the society. The Forum was led not by the 
King himself, but one of the dukes of the Armenian 
provinces – Vardan the Courageous.

After developing the laws Vachagan held a big 
meeting in his summer residence of Aghven, with par
ticipation of representatives from all social groups. 
It simply means that he managed to form a high leg
islative body of the time, if we draw a parallel with 
the modern systems of law adoption. That meet



142

ing concluded in adoption of the Constitution; and 
each participant swore his devotion to its irrevocable 
implementation, signed and put a seal. After that the 
Constitution was signed by the King, to make it finally 
approved.

King Vachagan not only considered the rules devel
oped by Catholicos Nerses the Great, but also brought 
them to a certain level of advanced development, 
in accordance with the needs of the Kingdom of his 
time. We find evidence of that in the two mentioned 
valuable legal documents. As Nerses the Great, King 
Vachagan too paid serious attention to elimination of 
social conflicts among different social groups, as well as 
to the mutually acceptable activity between the secular 
and religious authorities of the Kingdom, reduction of 
the taxes and many other issues, such as the require
ment of the Constitution to collect no taxes from the 
poor. Vachagan not only defined new laws, but served 
an example of rule of law and parity among various 
layers of the society before the law. In the continu
ous struggle against various religious sects, he allowed 
the availability of the schools and Christian education 
for the children of the members of those sects, which 
means that the legislative activity of Vachagan was 
much more practical.

The Constitution of Vachagan has another in
teresting and very important feature. As we already 
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mentioned, the Legislative Forum of Ashtishat was in
vited by Catholicos Nerses the Great to develop rules. 
There had been very significant reasons for that, as the 
Catholicos of all Armenians had to play an important 
public role in the Kingdom of Armenia.Besides being 
the religious leader, he was the great judge. Hence, it 
was quite natural for the Catholicos to be in charge of 
enforcing the legal bases. About a century and a half af
ter that, King Vachagan initiated the establishment of 
legal bases for the regulation of the social life. He de
veloped rules and established a legislative body. The 
forum on adoption of the constitution was led not by 
the King or the Catholicos, but one of the most author
itative dukes, even though the function of judgment 
belonged to the Church of the time. These facts can be 
considered as very important steps on the way of for
mation of constitutional law in Armenia.

Hence, the Constitution of King Vachagan is itself 
an advance on the way of development of constitution
al thinking in Armenia. It was not simply the product 
of thinking or a dream of the future statehood, but a 
document emanating from real needs of the Kingdom, 
developed on nationwide bases and adopted nation
ally.

The Constitution adopted in Aghven played a sig
nificant role in formation and consolidation of legal 
perception in the region. It is not accidental that the 
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same rulers in the highlands of Artsakh initiated the 
establishment of a new Code of Laws, because of the 
change in circumstances in the 12th century.

As is known, the Armenian unified statehood 
was reestablished after Vachagan, in the power of the 
new Armenian Kingdom of Bagratuni. However, that 
kingdom existed only for two centuries (till 1045), 
and gave way to numerous small Armenian kingdoms 
and principalities. One of the most powerful of them 
was the Principality of Khachen in Artsakh, the rulers 
of which were often considered kings. Exactly these 
dukes suggested the famous Armenian scholar Mkhitar 
Gosh write his codex “Datastanagirk” in 1184. It is in
teresting that after completion of that work, Mkhitar 
Gosh left an important commandment: “Almighty 
Lord bless the God-fearing and noble prince of all, son 
of Armenia and let my book of codes help him make 
the right commandments in his ruling” (Մխիթար. Գոշ, 
Դատաստանագիրք, Վաղարշապատ, 1880, էջ 71).

Due to the ability to “rule correctly”, on the bases 
of the adopted laws, the Armenian statehood was sus
tained in those lands, though in various forms. The 
previously powerful principality of ArtsakhKhachen 
was depleted already in the 17th century; and the rem
nants of it served as bases for the formation of numer
ous smaller sovereign units (Melikates (Principalities)) 
under the rule of Persia. Each of the Meliks was a small 



145

king, who had armed units, who collected taxes and 
still acted “correctly”, in accordance with the historical 
codes and national traditions.

In the first decades of the 18th century Persia was 
experiencing internal conflicts at that time; it was 
weaker, and Turkey and Russia were attempting to 
conquer areas adjacent to Persia. Armenians were try
ing to unite, reestablish the unity of the nation, regain 
independence. For this purpose Armenia was in secret 
negotiations with Russia, which was the only power
ful Christian State that was close to Armenia and had 
the same interests. However, the Embassy of England 
in Constantinople learnt the plans of Russia to in
vade Armenia, Georgia and Persia and informed the 
Turkish government correspondingly. Hence Turkey 
hurried to move its army to the Persian border (О. 
П. Маркова, Россия, Закавказье и международные 
отношения в 18 веке, М., 1966, с. 19-30). 

In these hard times of anarchy the Meliks were able 
yet to protect their lands from the invaders. The exist
ing documents prove that “…Armenians were firmly 
stationed in their mountains and fought against the 
enemy, especially the youth that had gained many vic
tories already”. (Армяно-русские отношения, том 2, 
часть 2, Ереван, 1967, с. 27-28) 

The envoy from the Russian Emperor Pyotr I 
(Peter the Great), Ivan Karapet visited Karabakh 
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in 1724, had meetings with the Meliks and prom
ised the help of Russia for the reestablishment of the 
Armenian statehood. Ivan Karapet was surprised at the 
great power and the wealth of those small principali
ties. In his report to Russia, Ivan Karapet said: “Each of 
the villages is a stronghold, and the roads are very hard, 
as they are all in the highlands covered with forests to 
reach Melik Yesai… In some other place five could 
stand with rifles and throw back thousands” (Армяно-
русские отношения в первой трети 18 века. Сборник 
документов, том 2, часть 2, Ереван, 1967, с. 185-
187).

These highlands were truly rich in metal mines and 
had a lot of labor force; all the people were strongly 
armed. Even though, all could understand that the true 
power would come from the unification of all the small 
principalities, hence establishing the State of Armenia. 
An interesting fact has been maintained to reach the 
present times, considering the political realities of the 
modern life. It witnesses the motivation for the deep 
concern of the Armenian people of the time, and may 
be important even at present. In 1725 three Turkish 
Pashas invaded Armenia with their horsemen with the 
purpose of occupying the mentioned highlands. On 
the 1st of March the Meliks managed to completely 
destroy those military units and capture Salah, one of 
the Pashas. The latter confessed that the main goal of 
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the Turkish Empire was to conquer all the lands up to 
the Northern Caucasus; and as Armenians were the 
main barrier on their way, Turkey had planned to ex
terminate Armenians. “Armenians shall not be in the 
middle…, they shall be exterminated, so our way to 
Baku and Derbend is open”, said Salah Pasha (Армяно-
русские отношения, том 2, часть 2, Ереван, 1967, с. 
249). 

After learning about these horrible plans of the 
Turkish Empire, it became clear that even the unified 
Armenian forces were far not enough to stand such an 
attack; and a powerful ally was needed. For that pur
pose active negotiations had started with Russia from 
the beginning of the 18th century. That position of 
the Armenian Meliks was expedient for the expanding 
Russian Empire. However, in 1724 Russia and Turkey 
signed a secret Pact of Cooperation and decided to 
divide the lands of Persia in the Caucasus between 
their empires, without wars. Hence, instead of helping 
Armenians Russia left the fate of the Armenian nation 
at the disposal of Turkey.

At the same time, the Russians knew that the pro
Russian position of Armenians could play an important 
role in terms of ultimate positioning in the Caucasus 
and future expansion. 

For that reason, yet, they continued to promise sup
port to Armenians. They had decided neither to refuse, 
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nor to keep their promise, till some time passed and the 
situation changed enough for other measures to come 
into play. The Russian military leaders decided to “ini
tiate a false movement of the armed forces and inspire 
Armenians with their sacred hopes” (Армяно-русские 
отношения в 18 веке, том 3, Ереван, 1978, с.20).

Without any support the Armenians of Artsakh 
were protecting their lands. On the 16th of August, 
1725 the Russian envoy to Armenia reports the fol
lowing: “I have never ever seen any other nation fight 
as the Armenians of Karabakh do, …today they have 
twelve thousand horsemen, each with a rifle and a 
sword, ready to fight at any moment, …there are 
many more without horses and all are armed with ri
fles. These people make 10 rifles everyday” (Армяно-
русские отношения, том 2, часть 2, с. 255, 266). 

To understand what a power the rifle was at that 
time, it is worth recalling that almost 80 years after 
those events, the Georgian King warriors were mostly 
armed with clubs; and only two of the ten had rifles 
(Акты Кавказской археографической комиссии, том 
1, Тифлис, 1866, с. 124). 

It is worth mentioning that both King Vachagan 
and the Armenian Meliks were solving the issues re
lated to the future of the State in general forums with 
the representatives of all the social groups. A lot of 
similar evidence has been maintained from the writ
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ing of 1718 centuries, on the longlasting power of the 
Constitution established by King Vachagan on those 
lands. In that sense the response given to the Russian 
envoy Ivan Karapet in 1726 is of special interest. 
That letter was signed by Abraham  the Commander 
of Military Forces in the Melikate of Gyulistan, son 
of Tamraz – Melikset, son of Sargis  Navasard, son 
of Movses – Mirzakhan and 26 other villagers, who 
swore to keep the conditions mentioned in the letter 
(Армяно-русские отношения в первой трети 18 века. 
Сборник документов, том 2, часть 2, Ереван, 1967, с. 
282). It means that the letter sent to Russia was written 
with participation of the whole community, hence ev
ery member of it felt responsible for it and for the fate 
of their own land. Only the common feeling of respon
sibility created the possibility to fight an enemy, which 
was many times superior in quantity. The fact that 
Artsakh had never had slavery also explained the over
all spirit of the people who lived there. The community 
residents considered themselves as the owners of those 
lands, and felt responsibility for protecting them. It is 
worth recalling an interesting incident in that regard.

In 1766, when Melik Hovsep returns with his army 
to one of the villages in Gyulistan, he dismisses the 
soldiers and lets them go to their homes, deciding to 
stay with a squad of 40 riflemen. After learning that, 
the Khan of Gandzak, Shahverdi organizes a quick at
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tack on Gyulistan with the hope to find Hovsep in a 
weaker position. Hovsep defends in smaller quantity, 
but sends for those who had left for their homes. They 
gathered right away, managed to throw back the ene
my and followed him up to the stronghold of Gandzak. 
After sending valuable trophies to Hovsep, the Khan 
was forced to establish friendship (Գիւտ քահանայ 
Աղանեանց, Դիվան հայ պատմութեան, գիրք Ա-Բ, էջ 664). 

Only the army that wished to protect its land 
would be able to consolidate so expediently and bring 
the fight to victory. Many armed forces of the present 
world would envy such discipline, as the latter cannot 
be created by simple stringency. It is the behavior of 
the free will that those people shaped for centuries and 
transferred through generations. 

In the severe war of Karabakh in 19881994, the 
powerful enemy, 40 times superior in quantity could 
not win. Large military formations were retreating in 
panic from the lesser Armenian units, as they had nei
ther legal perception nor historical values that would 
connect them to those lands.

Still the liberation movements of 1720s received 
no support from Russia and gradually faded, not 
reaching the main goal, the reestablishment of state
hood. However, by protecting their own lands from 
the Turkish invasive policies, the Meliks of Karabakh 
terminated the possibility of Turkish expansion to the 
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East, hence contributing to the (national) interests of 
Persia. That is why, when the situation in Persia was 
stabilized the Meliks of Karabakh gained substantial 
authorities from Persia.

The hope of reestablishing the Armenian state
hood with the help of Russia was refreshed in the times 
of Empress Yekaterina. The famous Russian Military 
General Suvorov thoroughly studied the possibilities 
of expanding the southern borders of the empire in 
1780. The Meliks of Karabakh, in their turn, negotiat
ed actively with Russia. Suvorov found out that Meliks 
represented significant military and economic power 
and could provide serious support to the Russian 
forces in the Caucasus. Suvorov wrote on the map of 
Ancient Armenia: “…Armenians live in Karabakh un
der the rule of Meliks, and Karabakh is divided into 
five sghnakhs (circles of defense)…” (А. В. Суворов, 
Документы, том 2, с. 224-225). 

On the 19th of May 1783 Duke G. A. Potyomkin 
makes a recommendation in his report to Empress 
Yekaterina: “…in a better case we could grant 
Karabakh, with its Armenian population, with sov
ereignty and thus restore a Christian State in Asia, in 
accordance with the promises of your majesty that 
I transferred to Armenian Meliks” (Армяно-русские 
отношения в 18 веке, сборник документов, том 4, 
Ереван, 1990, 241).
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On the same day P. Potiomkin orders Colonel G. S. 
Potiomkin to eliminate the Persian Khan of Karabakh: 
“Ibrahim Khan of Shushi must be expelled, because 
from now on Karabakh must become an Armenian 
province that is dependent on Russia. Do your best to 
form this new province with a benefit for the people 
that live there, which will serve as an example from the 
other Armenian provinces and make people flow to 
Karabakh” (Армяно-Русские отношения в 18-ом веке, 
том 4, с. 239). The principal also explained the ways 
to expel the Persian reign from those lands. However, 
these plans also remained undone and Karabakh was 
annexed to the Russian Empire only in 1805.

After annexation the disciplines of khanates and 
Melikates were eliminated, though the heirs of the for
mer Meliks maintained their land ownerships up to 
the time of establishment of the Soviet rule in 1920. 
In 1917 when Russia had temporary government and 
later Bolsheviks made the revolution and captured the 
power, Artsakh was the first land on that enormous 
territory to unify all the political powers. They con
tinued the internal tradition of parity, established yet 
by King Vachagan, leaving all the internal affairs aside 
and created the common Peoples Party to protect 
their land. In the period of 19181920 the whole area 
of ArtsakhKarabakh was in the territory of the new 
Republic of Armenia, which was inscribed by the Law 
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of the State on the 25th of May 1920. The issues of in
terstate borders were not settled among the newly es
tablished states of the South Caucasus at the time, but 
that fact was directly accepted by all of them and by the 
Bolshevik government of Russia. Even though, the lat
ter gained rule over the South Caucasus in 19201921 
and decided to cooperate with Turkey in order to en
force their international positions. In the result of that 
cooperation the Armenian province of Kars appeared 
in the territory of Turkey, whereas Karabakh and 
Nakhichevan were forcefully annexed to Azerbaijan, as 
a republic established with the support of Turkey.

Hence the legal traditions formed through time 
of centuries, with the feelings of obligation and re
sponsibility for the fate of the motherland and the 
future generations, helped the people of this land to 
stand the 70 years of consistent policy of Azerbaijan, 
aimed at removing the Armenians from their own 
lands. In 1988 that policy turned into clear  cut mili
tary actions; and the legislative body of Artsakh – the 
Council of Deputies of the Autonomous Region of 
Karabakh made the decision to secede from Azerbaijan 
and merge with Mother Armenia. The reaction of 
Azerbaijan to that decision was hostile; and the of
ficial Moscow supported Azerbaijan with all the pos
sible means to suppress the secession requirements of 
the Armenians. Even in that difficult situation, when 
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both the direct Azerbaijani and the general Soviet gov
ernments were against the free will of the people of 
Artsakh, the latter acted in accordance with the law. 
That behavior had its results, as in 1989 the Soviet 
Government in Moscow decided to separate the ter
ritory of ARNK from Azerbaijan by establishing a spe
cial Governmental Committee. That was a new level of 
statehood for Artsakh, which was not properly evaluat
ed. Afterwards, following the laws of the Soviet Union, 
the Republic of Mountainous Karabakh was formed 
and proclaimed on that territory, in 1991.

It was not only established, but also thoroughly 
protected in the war, initiated by Azerbaijan. For over 
20 years now the NKR manages to protect its borders, 
recover the economy, construct and consolidate a new 
type of a legal state. That process undoubtedly con
tains the constitutional thinking of those people that 
was formed yet 1500 years before. 

There is another important fact that must be men
tioned here for the sake of verity. The ceasefire agree
ment of 1994 established relative peaceful environ
ment on the AzerbaijanNKR frontier. Even though 
Azerbaijan continuously breaches the regime of no
fire, NKR maintained the safety inside the territory. 
The most important is that, even if it sounds strange, 
but that relative peace has contributed to pure ethnic 
cleansing on both sides of the frontier.



155

After thoroughly studying the condition of the 
Christian nations in the Turkish Empire in the 19th 
century, including the regular massacres of Armenians, 
Greeks and other nations in that country, the European 
historians wrote: “…at the time when other nations 
strive for becoming more and more humanistic, Turks 
go worse and worse”. They came to the conclusion that 
“…there is only one solution to the irrevocable evil 
that persists in that nation, and that solution is killing 
of that evil”. (Л. А. Камаровский, Восточный вопрос, 
Москва, 1896, с.с. 12, 16) 

The further severe pages of history showed how 
correct those ideas were (shall we recollect the mes
sacres of the Christian people in Turkey, with the hor
rific Genocide of of Armenians in 19151923). The 
reality did not change throughout the whole 20th 
century, and even at the beginning of the 21st cen
tury. This is why after considering the policies of the 
modern era, Samuel Hentington came to the conclu
sion that “…the borders of Islam are bloody and will 
remain in blood for a long time, yet” (See also: Levon 
Shirinyan, Հայաստանի քաղաքակրթական ինքնությունը 
Հանթինգթոնի հիպոթեզի ոսպն յա կում, Քաղաքագիտության 
հարցեր: 2009: Երեւան, 2010, էջ 12). 

Even if the strongest political powers of nowadays 
try to ignore those realities, the facts remain (and it is 
evidenced in the longlasting bloody struggle between 
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the Serbs and Albanians of Kosovo, or the ArabIsraeli 
unsoluble relations). Hence the search for the settle
ment of the issue of Artsakh is senseless and even dan
gerous, without considering those realities.

Vachagan the Pious ruled in the period of 480s 
and up to the year 510. His name and his work were 
respected in memory for ages. Numerous stories about 
him have been maintained to reach our days, and his 
character is described in the legend of “Anahit”, so well 
written by Ghazaros Aghayan. The burial chamber of 
King Vachagan still remains in the Martakert region 
of the NKR, in the backyard of the Jrvshtik Minster 
of Apostle Yeghishe. We think that the summer resi
dence of Aghven was in the same location. There are 
clear bases for making such an assumption. In the an
cient times, when Christianity was only advocated, the 
propagators were persecuted by the representatives 
of the State. Hence, it is natural that the remains of 
Yeghishe, as the first propagator of Christianity in that 
region, were left in the most hardly available place. It is 
also natural that the noble King constructed his sum
mer residence in that sacred place, on the top of the 
unreachable rock, covered with impassable forests. 
The King, who constructed numerous churches and 
contributed to improvement of the schools, also had a 
school and a Church in the vicinity of his summer resi
dence, which is proven by the various sustained, but 
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unfortunately not well studied structures.
After depletion of the Kingdom, Aghven gradu

ally reformed into a Minster, named after Apostle 
Yeghishe. There are many remnants of various ancient 
cities, standing and partially destructed Churches, on 
the way from that Minster to the legendary Stronghold 
of Gyulistan; and none of them had ever been studied. 
The magnificent walls and towers of the Stronghold
Minster of Apostle Yeghishe have been maintained to 
reach our days in quite a good condition. The burial 
chamber of King Vachagan is especially impressive, 
with nice sculptures around it. A Church was con
structed near the burial chamber in 1286, the writing 
for which was maintained at the upper part of the en
trance to the burial chamber (Այս է հանգիստ Վաչագան 
թագաւորին, ԱԾ ողորմի հայրապետա եւ ոյր ծնողացն 
որ շինեց զեկեղեցիս յառաջնորդութի ՏՐ Սիմեւոնի: Թիվ 
«ՉԼԵ» էր (1286) (Դիվան հայ վիմագրության, պրակ 5, 
Արցախ, կազ մեց` Ս. Գ. Բարխուդարյան, Երեւան, 1982, 
110). 

A small statue of Vachagan on a horse, with the 
crown on his head and the symbol of Kingdom in his 
right hand, was there, too. Such persons as Vachagan 
are unique not only in the history of Armenia, but in 
the world history. Such Kings, whose tombs, writings 
in natural language and the statues were maintained 
for 1500 years, are not many. It witnesses that the 
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Armenian people have continuously honored the valu
able efforts of the pious king of theirs.

Using the antireligious policy of the Soviet Union, 
the Government of Azerbaijan started immediate clo
sure of all Armenian Churches in their territory, confis
cated the property and persecuted the priests in 1920. 
In those days the priest of one of the Churches, father 
Hovasap, started an inventory of property in all the 
Churches and monasteries of the region, as well as the 
copying of the main manuscripts. In his report, sent to 
Ejmiatsin in 1924, he included the writing on the tomb 
of King Vachagan, as well as other pieces of informa
tion (ՀՀ ՊԱ, ֆոնդ 149, ցուցակ 1, գործ 119, թ. 43). 

He had also mentioned 3 communities estab
lished around the area of the summer residence, or the 
Minster named after Apostle Yeghishe, and they were 
named after the three daughters of King Vachagan – 
Blkhana, Dastakert and Magtaghis. The first village was 
completely destroyed, Dastakert was inhabited till the 
end of the previous century and the village named af
ter Magtaghi still exists at a distance of 56km from the 
Minster, but now the name sounds slightly different – 
Mataghis.

In the period of 19921993 Azerbaijan occupied the 
mentioned areas of Martakert, in the NKR for a very 
short period of time, but that short time was enough 
for the “courageous” soldiers of Azerbaijan to com
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pletely destroy numerous historical monuments, blow 
up the magnificent Church of Gyulistan, the remnants 
of which can be seen by a naked eye from the frontier. 
They managed to blacken the tomb of King Vachagan. 
The beautiful statue of 5m height remained, but the 
tomb stone was removed and the grave was unearthed, 
probably in search of treasures, without understand
ing that the biggest treasure left after Vachagan was the 
Constitution that he wrote. For over 1500 years that 
Constitution has directly or indirectly contributed to 
the formation of legal thinking, consolidation of order 
and ultimately, to the protection of the Armenian land. 
This 1500yearold monument of law still continues to 
serve the people of Karabakh, but unfortunately it has 
never been sufficiently studied and could not find its 
unique place in the world history of law. Pilgrimages 
to the tomb of King Vachagan Barepasht (the Pious) 
have continued for already 1,500 years.

The full text of the Constitution is inscribed in the 
“History of Aghvank” (by Movses Kaghankatvatsi). 
The Yerevan scientific research institute of ancient 
manuscripts (Matenadaran) maintains numerous pas
sages from that “History”, from different centuries.

KIM GHAHRAMANYAN
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KING VACHAGAN’S 
CONSTITUTION

adopted in his eummer residence Agven

1.  Village priests are to pay homage to their bishop twice 
a year and are to learn the spiritual rules from him; and in 
accordance with the rule, they shall bring him a yearly gift.

2.  When they are ordained, a priest must give four 
drams and a deacon two.

3.  A noble and a member of the royal family shall in 
the course of his life give with his own hand for his soul 
a horse, saddled and harnessed, and whatever else he 
can afford. If he should not give this in his lifetime, his 
family shall give it after his death.

4.  This shall be the rule concerning the fruits [of the 
earth to be given] to the priest by the people. He who 
is rich shall give 4 bushels (griw) of wheat, 6 of barley, 
and 16 jugs of sweet [wine]; the poor man shall give 
half a loaf of bread and as much wine as he can; and 
nothing shall be taken from him who possesses no field 
or vineyard. Those who for the sake of their soul give 
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in excess of this do well; as Paul says, “he who sows 
abundantly, shall reap abundantly” [Gal. vi. 7]. He who 
has sheep in his household shall give one sheep, three 
fleeces and one cheese; (he who has horses, one foal; 
and he who has cattle, one calf).

5.  A noble or villager or other layman shall not omit to 
give one offering per annum in commemoration of the 
dead, as much as he can afford; one shall not deprive the 
dead of a share of their gain. If the dead man had horses, 
one shall give to the church one horse which he would 
desire; if he had cattle, one ox which he would desire.

6.  Should an abbot or any monk misbehave in the 
monastery and be discovered, he shall be reviled and 
expelled and his property confiscated by the church.

7.  If the fathers in one monastery be many and their 
congregation small, and the congregation of another 
monastery be large and the fathers few in number, some 
of [the offerings of] the large congregation are to be tak
en and given to the monastery in which the fathers are 
many.

8.  Any Christian who quarrels and sheds blood is to 
be brought before the bishop and punished in accor
dance with the laws.
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9.  A priest who ministers to a large village shall not 
minister to another. Should two small hamlets be close 
to one another, one priest may minister to them. A 
priest may be a shepherd for as many as he is able to 
lead.

10.  A man may not marry a woman related to him in 
the third degree; he may not marry his brother’s wife.

11.  He who abandons his wife without cause, or 
lives with a woman outside wedlock, or is lawless or a 
murderer or one who consults wizards, is to be bound, 
brought to the royal court, and put to a cruel death.

12.  Of those who mourn for the dead, let the head 
of the household and the gusans be bound, brought to 
the royal court, and punished; and let not their families 
dare to lament afterwards.

13.  The priest and the congregation are to pun
ish him who eats carrion or eats meat during Lent or 
works on Sundays and does not go to church.

14.  He who eats meat on the Wednesday and 
Friday before Lent is to fast for one week; and should 
someone go to the priest and declare that the man is 



163

not complying with this, the elder of the village is to 
seize an ox belonging to the man and give it to the 
priest.

15.  Should a layman accuse a priest or a deacon and 
they confess to the charge, the bishop is to judge them, 
and they shall repent in solitude. Should they not con
fess, however, and that which the others say against 
them is manifestly true, they are to be punished in ac
cordance with the canons and driven from the village. 
If the crime be not evident, the priest is to be com
manded to celebrate a Mass, which shall be taken as his 
oath.

16.  Should a priest be accused of a crime by his fel
lows and pupils and they themselves be trustworthy, 
the priest is to stand before the altar and his accusers 
before the congregation, and he shall be taken from the 
sanctuary and driven from the village. Should his pu
pils bear a grudge against him and it be known to the 
congregation that they have quarreled, the priest is to 
celebrate a Mass and the congregation is to drive the 
others out and curse them. If they confess and say “We 
have spoken falsely”, they are to be made to repent and 
are not to be driven from the monastery. Should they 
hereafter cause any mischief, however, they are to be 
punished in accordance with the canons.
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17.  Further, the bishops and priests complained to 
the king about nobles who, they said, built two or three 
churches or monasteries in one village, and the nobles 
made an agreement before the king; it was considered 
fitting by the king, the bishops, and the nobles that the 
churches which had been built should remain, and that 
the produce and income of these should be given to 
the Vsam church.

18.  And the nobles who pay tithes are to give half 
to the principal (bun) church and half to their own 
church.

19.  On Sundays both master and servant are to go to 
the Vsam church to pray and offer memorial services in 
the church. A stranger must pay soulscot to the church.

20.  Nobles, in so far as concerns their estates, are 
not to presume to dismiss or appoint a priest without 
the bishop’s consent; the bishop, however, may dismiss 
and appoint priests without consulting them. Should a 
priest be threatened by the nobles or the congregation, 
he is not to leave without the bishop’s consent.

21.  If a noble constructs an altar in his church or 
places relics therein or makes an offering, he shall do it 
as far as possible with the permission of the bishop. He 
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who obeys these canons shall be blessed, and whoever 
does not shall be expelled from the Church and shall 
pay a fine to the bishop proportionate to his resources; 
after he has paid the amount of the fines as prescribed 
by the canons, he shall be blessed.

This agreement was made by the bishops and 
priests and nobles in the presence of the king. 

May the king and queen 
and their son be blessed 

by the bishops and priests and 
church, and may 

all the participants 
in this council be blessed. 

These ordinances were signed by Mucik, the king’s 
chancellor (hramanatar), Mirharik, steward (haz
arapet), the heads of clans Marut, Tirazd, Sprakos, 
Lama, Bakur, Ratan, Arses, Vardan the Brave, lord of 
Gardman, Xurs, Bermusan, Xosken, Piwrog, patriarch 
(nahapet), and all the nobles of Albania. As confirma
tion of this writ the seal of Vacagan, king of Albania, 
was affixed (History of the Caucasian Albanians by 
Movses Daskhurantsi, translated by C. J. F. Dowsett, 
London, 1961, p. 50-54). 
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Summarizing the abovementioned, we would like 
to state that 1,500 years ago there was statehood in 
Artsakh. 
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ՎԱ ՉԱ ԳԱՆ ԲԱ ՐԵ ՊԱՇ ՏԻ 
ՍԱՀ ՄԱ ՆԱԴ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

Զ րույց «Մ ռա վի ղո ղանջ ներ» ամ սա թեր թի 
գլխա վոր խմ բա գիր,  պատ մա կան գի տու թյուն նե րի 
դոկ տոր, պրոֆեսոր Կիմ ՂԱՀ ՐԱ ՄԱՆՅԱ ՆԻ հետ

 

Ինչ պես վկա յում է պատ մու թյու նը, օր հա սա կան 
պա հե րին, ե րբ վտանգ վում է հա յու թյան ազ գային 
ի նք նու թյու նը, մեր ժո ղո վուր դը մի ան գա մից մի ա հա
մուռ ոտ քի է ել նում: Մեր սե րուն դը դա տե սել է եւ, 
կար ծում եմ՝ նման մի աս նու թյան օ րի նակ ներ շատ 
ե նք տես նե լու, ո րով հետեւ, որ պես կա նոն, մեր թշ նա
մի նե րը մե կը մյու սից նենգ են: 

Այս պի սի մի ի րա վի ճա կում՝ հե ռա վոր V դա րում, 
ե րբ Հա յաս տա նը բա ժան վել ու վե րա բա ժան վել էր 
հարեւան գի շա տիչ նե րի միջեւ, քա ղա քա կան կա
ցու թյու նը բա վա կան լար ված էր Հայոց աշ խար հում: 
Մի կող մից՝ մշ տա կան վտանգ՝ դր սից, մյուս կող մից՝ 
խառ նակ վի ճակ՝ ե րկ րի ներ սում. խախտ վել էր ոչ մի
այն հա սա րա կու թյան տար բեր խա վե րի փոխ հա րա
բե րու թյուն նե րի, այլեւ ա վան դա կան կյան քի հիմ քը, 
եւ, ա մե նա կարեւո րը, ար ժե հա մա կար գը փր կե լու խն
դիր կար: Ա հա այս ի րա վի ճա կում Հայոց Արեւե լից 
աշ խար հի կամ Աղ վան քի Վա չա գան թա գա վո րը, 
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ո րը հայտ նի է նաեւ Վա չա գան Բա րե պաշտ ան վամբ, 
ձեռ նա մուխ է լի նում ե րկ րում կարգ ու կա նո նի հաս
տատ մա նը: Նա ստեղ ծում է Կա նո նա կան սահ մա
նադ րու թյուն կոչ վող մի ի րա վա կան փաս տա թուղթ, 
ո րն ամ բող ջա կան պահ պան վել է ու հա սել մեզ: Հա
մոզ ված ե մ՝ նաեւ այս Սահ մա նադ րու թյան շնոր հիվ 
է Ար ցախ աշ խար հում սերն դե սե րունդ ժա ռանգ վել, 
փո խանց վել պե տա կան մտա ծո ղու թյու նը: 

– Պա րո՛ն Ղահ րա մա նյան, Վա չա գան Բա րե պաշտ 
թա գա վո րի օ րի նաս տեղծ գոր ծու նե ու թյա նը ծա նոթ եմ 
հատ կա պես եր ջան կա հի շա տակ Բագ րատ Ու լու բա բյա-
նի աշ խա տու թյուն նե րից, սա կայն Վա չա գան թա գա վո րի 
Սահ մա նադ րու թյունն ա ռա ջին ան գամ Դուք եք հրա պա-
րա կել ամ բող ջա կան եւ ա ռան ձին, ո րի հա մար շնոր հա-
կա լու թյուն եմ հայտ նում նաեւ «Ա կունք» ռա դի ո հան դե-
սի ա նու նից:

– Շնոր հա կալ եմ:
– Ար ցա խը, իս կա պես, Հա յաս տան աշ խար հի զար-

մա նա լի ե րկ րա մա սե րից է: Այս տեղ, ան գամ մեր ե րկ-
րում պե տա կա նու թյան բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում, 
պահ պան վել են պե տա կա նու թյան մի շարք կարեւո րա-
գույն տար րեր, ազ գային ի նք նու թյան բարձր գի տակ ցու-
թյուն, ո րի դրսեւոր մանն ա կա նա տես ե ղավ ո ղջ աշ խար-
հը 1980-ա կան թվա կան նե րի վեր ջին, ե րբ սո վե տա կան 
կայս րու թյան այս փոքր, ան նշան թվա ցող ծայ րա մա սում 
իր ան կա խու թյան հա մար ոտ քի ե լավ մի հե րոս ժո ղո-
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վուրդ եւ կա րո ղա ցավ պաշտ պա նել ու հաս տա տել ան-
կախ ապ րե լու իր ի րա վուն քը:

 Հա մա ձայն եմ Ձեր այն մտ քին, որ ար ցախ ցի նե-
րի այս հա սուն պայ քարն ու նե ցել է իր պատ մա կան 
ա կունք նե րը, պայ քար, ո րի ո գին չեն կա րո ղա ցել կոտ րել 
 սո վե տա կան ամ բող ջա տի րա կան վար չա կարգն ու նրա 
70-ա մյա բա ցա հայտ թուր քա մետ քա ղա քա կա նու թյու նը: 
Պատ մե՛ք, խնդ րե՛մ, Ար ցա խյան ազ գային-ա զա տագ րա-
կան շարժ ման պատ մա կան ա կունք նե րի եւ Վա չա գան 
թա գա վո րի ստեղ ծած ի րա վա կար գի մա սին: Ի սկ մինչ 
այդ՝ V դա րում Հա յաս տա նում ստեղծ ված կա ցու թյան 
մա սին:

– Կու զե ի  մինչեւ V դա րի այդ կա ցու թ յանն անդ
րա դառ նա լը սկ սել Ձեր հենց ա ռա ջին մտ քից, որ 
դժ վա րու թյան ու վտան գի  պա հին մեր ժո ղո վուր
դը միշտ հա մախմբ վել է, մի ա վոր վել եւ  կա րո ղա ցել 
հաղ թա հա րել այն: Դա մեր ազ գային՝ բնա տուր էթ
նի կա կան հիմ նա կան հատ կա նիշ նե րից է. դեռ Հայկ 
նա հա պե տի ժա մա նակ նե րից է այդ պես ե ղել: Վա չա
գա նի խն դիրն ար ծար ծե լը, Վա չա գա նի ո գին պահ
պա նե լը, ի վեր ջո, մեր ամ բողջ ազ գի օգ տին է, ո րով
հետեւ դա մտա հո գու թյուն է թե՛ մեր այ սօր վա, թե՛ 
վաղ վա օր վա հա մար:

 Դուք հի շա տա կե ցիք Բագ րատ Ու լու բա բյա նի 
ա նու նը: Այս աշ խա տան քը, կա րե լի է ա սել, լույս աշ
խարհ է ե կել հենց նրա՛ շնոր հիվ, ո րով հետեւ եր կար 
ժա մա նակ այն մո ռա ցու թյան էր տր ված: Վա չա գան 
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թա գա վո րի Սահ մա նադ րու թյու նը, չգի տես ին չու, 
ը նդ գրկ ված է ե ղել ե կե ղե ցա կան կա նոն նե րի ժո ղո
վա ծու նե րում եւ դա տա կան՝ ի րա վա կան գոր ծա ռույթ 
է կա տա րել: Այ սինքն՝ օ րի նաս տեղծ գոր ծու նե ու թյու
նը, օ րենք ներ ստեղ ծե լը, պահ պա նե լը ե կե ղե ցու գոր
ծա ռույթն է ե ղել: Բայց դա չի նշա նա կում, որ սրանք 
զուտ ե կե ղե ցա կան օ րենք ներ են ե ղել: Այդ փաս
տաթղ թի վրա գր ված է. « Սահ մա նադ րու թյուն կա նո
նա կան Վա չա գան ար քայի»:

ԽՍՀՄի փլու զու մից հե տո մի ան գամ պա րոն 
Ու լու բա բյա նին հարց րի. «Իսկ ին չո՞ւ չենք գրում՝ 
« սահ մա նադ րու թյուն», ին չո՞ւ այս քան ժա մա նակ 
գրում ե նք «ե կե ղե ցա կան կա նոնն ներ»: Նա մե ծա
գույն գո հու նա կու թյամբ ա սաց. « Կի՛մ, ու րիշ նե րը 
չեն գրում, դո՛ւ գրիր»: Եվ նրա այդ մի խոս քը բա վա
կան էր, որ այս գիր քը լույս աշ խարհ գար: Եվ դրա
նից հե տո, փա՛ռք Ա ստ ծու, գտն վեց մի նվի րյալ, ո րը 
շատ ջեր մո րեն ըն դու նեց այդ գա ղա փա րը, եւ Սահ
մա նադ րու թյա նը նվիր ված մի փոք րիկ աշ խա տանք 
լույս աշ խարհ ե կավ: Բա վա կան լավ ար ձա գանք 
գտ նե լուց հե տո՝ 2010 թվա կա նին նո րից հրա պա րակ
վեց այն՝ շատ ա վե լի ծա վա լուն եւ լրամ շակ ված: 

Իսկ հի մա ան դրա դառ նամ Ձեր հար ցին: V դա րի 
2րդ կե սը մեր ժո ղովր դի հա մար հեր թա կան փո թոր
կա հույզ ժա մա նա կաշր ջան էր: Հի շենք Ա վա րայ րի 
ճա կա տա մար տը: Պարս կա կան իշ խա նու թյուն նե
րը ձգ տում է ին վե րաց նել հայե րի ի նք նու թյու նը: Ի սկ 
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դրա գլ խա վոր մի ջո ցը հենց ազ գային ո գին կոտ
րելն էր: Եր կի րը մաս նատ ված էր, եւ փոր ձե ցին կրո
նա փոխ ա նել հայե րին: Դա հան գեց րեց ա զա տագ
րա կան բուռն շար ժում նե րի, ո րոնք տեւե ցին մինչեւ 
480ա կան թվա կան նե րի սկզբ նե րը: Փա՛ռք Ա ստ ծու, 
որ այդ պայ քա րը հա ջո ղու թյամբ պսակ վեց. Պարս
կաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րը հաս կա ցան, որ զեն
քով հնա րա վոր չէ հայե րին հա վա տա փոխ ա նե լը, եւ 
ստիպ ված ե ղան հայե րի հետ հաշ տու թյուն կն քել, 
բա րե կա մա կան կա պեր հաս տա տել: Դա էլ նպաս
տեց, որ պես զի Հա յաս տա նում նա խա րա րա կան 
տնե րի ի րա վունք նե րը վե րա կանգն վե ին, կրո նա կան 
բռ նու թյուն նե րը վե րաց վե ին: Շա հի հրա մա նով ա մեն 
ոք կա րող էր դա վա նել այն հա վա տը, ո րն ին քը կա
մե նում էր: Եվ այդ բա րեն պաստ պայ ման նե րում մեր 
ե րկ րի հյու սի սարեւե լյան շր ջան նե րում՝ Արեւե լից 
աշ խար հում, ստեղծ վեց  հայ կա կան թա գա վո րու
թյուն, բայց մեր երկ րից ան կախ՝ Պարս կաս տա նի են
թա կա յու թյան տակ:

 Ցա վոք, այդ թա գա վո րու թյան դե րը մինչեւ հի
մա ար ժան վույնս չի գնա հատ վել: Ք չերն են մի այն 
վեր ջին տա րի նե րին այն հի շա տա կում որ պես հայ
կա կան լի ար ժեք թա գա վո րու թյուն: Որ պես զի այդ 
թա գա վո րու թյու նը գոր ծեր օ րի նա կան ձեւով, հայ
կա կան ա վան դույթ նե րին եւ հայ  ժո ղովր դի  շա հե րին 
հա մա պա տաս խան, Վա չա գան թա գա վորն ստեղ
ծում է  նաեւ օ րենք նե րի ժո ղո վա ծու:
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– Որ քա՞ն է թա գա վո րել Վա չա գան Բա րե պաշ տը:
– Կարճ չի տեւել նրա թա գա վո րու թյու նը՝ 484 

թվա կա նից մինչեւ VI դա րի ա ռա ջին տաս նա մյա կը 
նե րա ռյալ: Նրա մահ վան մա սին ստույգ վկա յու թյուն 
չկա, բայց են թադր վում է, որ թա գա վո րել է շուրջ 
ե րե սուն տա րի: Ե րի տա սարդ տա րի քում է կարգ վել 
թա գա վոր, շատ ե ռան դուն, մտա վոր կա րո ղու թյուն
նե րով աչ քի ը նկ նող ե րի ա տա սարդ է ե ղել: Բուռն եւ 
բա վա կան ար ժե քա վոր գոր ծու նե ու թյուն է ծա վա լել:

– Խո սենք, խնդ րեմ, Վա չա գան թա գա վո րի օ րենս դիր 
գոր ծու նե ու թյան մա սին: Ին չու՞ էր ա ռա ջա ցել սահ մա-
նադ րու թյուն ստեղ ծե լու ան հար ժեշ տու թյու նը եւ ի նչ պե՞ս 
է հատ կա պես ձեւա վոր վել նրա՝ որ պես թա գա վո րի, սահ-
մա նադ րա կան գի տակ ցու թյու նը:

– Հայտ նի է, որ V դա րի 1ին կե սին Հա յաս տա
նը բա ժան ված էր Բյու զան դի այի եւ Պարս կաս տա նի 
միջեւ: Պարս կաս տա նի տի րա կա լու թյան տակ ան
ցած Արեւե լյան Հա յաս տանն էլ իր հեր թին էր մաս
նատ վել: Հյու սի սարեւե լյան շր ջան նե րին՝ Ար ցախ 
եւ Ու տիք նա հանգ նե րին, մի աց րել է ին Կուր գե տի 
ձա խափ նյա տա րածք նե րը՝ ի րենց բնիկ աղ վա նա
կան ցե ղե րով: Այ սինքն՝ մի նոր մարզ պա նու թյուն է ին 
ստեղ ծել՝ թու լաց նե լու հա մար Արեւե լյան Հա յաս
տա նը: Քա նի որ Պարս կաս տա նը վա րում էր հայե րին 
ձու լե լու, դա վա նա փոխ ա նե լու քա ղա քա կա նու թյուն, 
այս տեղ հեն վում էր ազ գա դավ նե րի՝ դա վա նա փոխ
նե րի վրա: Ե րկ րում ի րենց դա րա վոր ա վան դա կան 
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օ րենք նե րով պաշ տո նա վա րող նա խա րար նե րի փո
խա րեն նշա նա կում է ին այն պի սի մարդ կանց, ո րոնք 
ձեռն տու է ին Պարս կաս տա նին, եւ, բնա կա նա բար, 
չէ ին ար տա հայ տում հայ ազ գի շա հե րը: Այ սինքն՝ ոչ 
ա զն վա տոհ միկ մարդ կանց ա ռաջ էր քա շում, ար տո
նու թյուն ներ տա լիս, ի սկ նա խա րա րա կան ար տո նու
թյուն ներ ու նե ցող իշ խա նա զուն նե րին, ը նդ հա կա ռա
կը, ճն շում, հե տին պլան էր մղում: Ե րկ րում ա զա տո
րեն տա րած վում է ին զա նա զան ա ղանդ ներ, ո րոնք 
քայ քայիչ գոր ծու նե ու թյուն է ին ծա վա լում: Խարխլ
վել է ին հա վա տի եւ ե կե ղե ցու հիմ քե րը, ա վա դա կան 
ներ դաշ նա կու թյու նը՝ հա սա րա կու թյան տար բեր խա
վե րի միջեւ: Նախ կի նում բո լոր խա վերն ու նե ցել են 
ի րենց հս տակ տե ղը եւ դե րը՝ այդ հա սա րա կու թյան 
մեջ՝ ան կախ նրա նից, ո ՛վ է թա գա վո րը: Հար կա վոր 
էր վե րա կանգ նել դա րա վոր դր ված քը: Այդ ա մե նը 
պետք է կա տար վեր օ րենսդ րա կան ճա նա պար հով: 

Վա չա գան թա գա վո րը եր կար պրպ տե լու կա րիք 
չու ներ, ո րով հետեւ մեր ազ գը միշտ ապ րել է օ րենք
նե րով: Վա չա գա նից ա ռաջ կա նոն նե րի  մի ստ վար 
ժո ղո վա ծու ստեղ ծել էր Ներ սես Մե ծը: Նա ու սում
նա սի րել էր տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի օ րենք ներ, 
ա վան դույթ ներ եւ այլն ու հա մա պա տաս խա նեց րել 
մեր զար գաց ման հե ռան կար նե րին: Ի սկ Վա չա գան 
թա գա վորն օ գտ վել է դրա նից: 

Ի տար բե րու թյուն Ներ սես Մե ծի կա նոն նե րի, 
ո րոնք, հիմ նա կա նում, կա րե լի է ա սել, ը նդ գր կում 
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է ին ե կե ղե ցա կան բնա գա վա ռը (թող սխալ չհաս
կաց վի միտքս. վեր ջինս աշ խար հիկ բնա գա վա ռից 
տար բեր չի ե ղել. ե կե ղե ցին է գլ խա վո րել, օ րենսդ րա
կան ըն թաց քի մեջ դրել աշ խար հիկ կյան քը, այն պես 
որ դրանք ի րա րից կտր ված բա ներ չեն), Վա չա գան 
թա գա վորն ա ռա ջին է ր՝ որ պես աշ խար հիկ իշ խա նու
թյան ղե կա վար, ձեռ նար կում օ րենք նե րի ժո ղո վա ծո
ւի կազ մու մը՝ օ գտ վե լով հայոց մեջ մինչեւ այդ ե ղած 
մյուս բո լոր օ րենք նե րից:

– Նախ ը նդ հա նուր պատ կե րա ցում տվեք այդ օ րենք-
նե րի մա սին, այ նու հետեւ կանդ րա դառ նանք ո րոշ՝ ա ռա-
վել ու շա գավ օ րենսդ րա կան կե տե րին:

– Երեւի թե ա մե նաար ժե քա վորն այն է (գու ցե 
ո ղջ աշ խար հում այ սօր էլ ե զա կի երեւույթ է), որ թա
գա վորն այդ օ րենք նե րը ոչ թե ի նքն է ստեղ ծել, այլ 
խորհր դա ծել է, խորհր դակ ցել է, քն նար կել է Հայոց 
աշ խար հի բո լոր նշա նա վոր մտա վո րա կան նե րի 
հետ: Ժա մա նա կի ի մաս տուն մարդ կանց դի մել է նա
մակ նե րով, հար ցում ներ է կա տա րել՝ ի նչ պե՞ս կա րե
լի է այ սինչ խն դի րը կա նո նա կան տես քի բե րել, կամ 
այ սինչ վի ճե լի հար ցը ի նչ պե՞ս կա րե լի է օ րեն քի շր
ջա նա կի մեջ դնել եւ այլն: Այդ պա տաս խան նե րը 
շատ ու րիշ աղ բյուր նե րի մեջ էլ են պահ պան վել: Այ
սինքն՝ Սահ մա նադ րու թյան տեքս տը՝ Վա չա գան թա
գա վո րի գոր ծու նե ու թյան մա սին պատ մու թյու նը, ոչ 
մի այն Մով սես Կա ղան կատ վա ցու « Պատ մու թյան» 
մեջ է մնա ցել: Ստե փա նոս Օր բե լյա նը, օ րի նակ, 
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նշում է, որ Վա չա գան թա գա վո րը ժա մա նա կին դի
մել է ի մաս տուն մարդ կանց, հար ցում ներ է կա տա րել 
եւ պա տաս խան ներ ստա ցել: Այ սինքն՝ դա ոչ թե մի 
հան ճա րեղ մար դու մտ քի ար դյունքն է, այլ ի րոք սահ
մա նադ րու թյուն է՝ ստեղծ ված ամ բողջ ժո ղովր դի հա
մար՝ բո լոր մտա ծող նե րի ջան քե րով: Այ սօր էլ, ե րբ 
սահ մա նադ րու թյուն ներ ու նա խագ ծեր են ստեղ ծում, 
քն նար կում են եւ հե տո մի այն ըն դու նում: 

Վա չա գան թա գա վո րը նա խա ձեռ նել է այդ գոր
ծը, բայց, ի նչ պես ար դեն ա սա ցի այն ստեղծ վել է 
բազ մա թիվ մտա ծող նե րի ջան քե րով եւ, գլ խա վո րը, 
ըն դու նել է, կա րե լի է ա սել սահ մա նադ րա կան ժո ղո
վի նման մի կա ռույց… 

– Աղ վե նի ժո ղո վը… Ով քե՞ր են մաս նակ ցել այդ ժո-
ղո վին:

– Այո, ժո ղո վը հրա վիր վել է Աղ վե նում V դա րի 
վեր ջե րին: Մաս նակ ցել են  հա սա րա կու թյան բո լոր 
խա վե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը՝ թա գա վո րը, ե պիս կո
պո սը, ա զատ ներ, իշ խան ներ՝ ե րկ րի տար բեր վայ
րե րից: Եվ դար ձյալ մի բա ցա ռիկ երեւույթ՝ այդ ժո
ղո վին նա խա գա հել է ոչ թե թա գա վորն ին քը, որ մի
ան գա մայն ի րա վա սու էր եւ կա րող էր թե՛ որ պես նա
խա ձեռ նող, թե՛ որ պես թա գա վոր, այլ քաջ Վար դան 
ա նու նով մի իշ խան: Այս պի սի երեւույ թի հա ճա՞խ ե նք 
հան դի պում այ սօր… 

– Նա խան ձե լի օ րի նակ է:
– Մի այն դա՛ չէ նա խան ձե լի: Ե թե թեր թենք Սահ
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մա նադ րու թյան է ջե րը, ին չե՜ր կտես նենք, որ ոչ մի
այն նա խան ձե լի են, այլեւ այ սօր մեզ ստի պում են, որ 
կար դանք, յու րաց նենք եւ ապ րենք այդ սահ մա նադ
րու թյան ո գով:

– Խնդ րեմ, թեր թենք այդ Սահ մա նադ րու թյու նը՝ Ձեր 
օգ նու թյամբ:

– Գո նե մի քա նի կե տե րի ան պայ մա նո րեն կու զե ի 
ան դրա դառ նալ: Սահ մա նադ րու թյան 3րդ կե տում 
նշ վում է՝ ա զն վա կան կամ թա գա վո րա կան ցե ղին 
պատ կա նող մար դը իր ձեռ քով հո գու բա ժին պետք 
է տա, օ րի նակ, ձի՝ թամ բով, կամ իր հարս տու թյու նից 
բա ժին պետք է հա նի այ լոց, ի սկ ե թե կեն դա նու թյան 
օ րոք չտա, մա հից հե տո նրա ըն տա նիքն է պար տա
վոր տալ: « Հո գու պարտք» կոչ ված ար տա հայ տու
թյու նը հի շում եմ իմ ման կու թյու նից: Մեր գյու ղում եւ 
ո ղջ Ար ցա խում այս պես է ր՝ ե թե մե կը բա րի գործ էր 
կա տա րում, շր ջա պատն ա սում էր. « Հո գուդ պարտքն 
էր»: Կամ մեկն ա սում էր. « Հո գուս պարտքն եմ կա
տա րում»: Ի սկ այ սօր, ցա վոք, վա ղուց չեմ լսում նման 
ար տա հայ տու թյուն: Հո գին ոտ նա հա րե ցին խորհ
րա դային տա րի նե րին, հո գու հետ կապ ված հոգեւոր 
շատ ար ժեք ներ էլ մո ռա ցու թյան տր վե ցին մեր ազ գի 
մեջ: Եվ այ սօր էլ դա շատ ցա վա լի հետեւանք ներ է 
ու նե նում, ո րով հետեւ մար դիկ, կա րե լի է ա սել, հար
բած՝ ըն չա քաղ ցու թյամբ, տար ված՝ պաշ տո նա մո լու
թյամբ, մո ռա ցել են հո գու մա սին: Հո գու պարտ քը 
մո ռա ցել են: Ո ՞վ պետք է տա նրանց հո գու պարտ քը, 
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ով քեր մո ռա նում են, որ մեր ե րկ րում ի րենք մեր ե րկ
րի մի ջոց նե րով կա ռու ցում են հս կա յա կան դղյակ ներ, 
բայց մեր բազ մա թիվ հայ րե նա կից ներ մայր հո ղի 
վրա ապ րում են ան տուն: Մի՞ թե հայը դրան է ար ժա
նի… 

Խնդ րում եմ ներ կա յաց նել Սահ մա նադ րու թյան 
այլ հոդ ված ներ:

– Ե վս մե կին ան դրա դառ նամ, ո րը կա մա թե ա կա
մա, ա ռնչ վե լու է մեր ցա վոտ խն դիր նե րից մե կին: 
Օ րի նակ՝ այդ կա նոն նե րի մեջ նշ ված է հար կե րի չա
փը: Ցո րե նի հա ցա հա տի կի հա մար հս տակ չափ կար, 
սա կավ ու նե ցո ղից վերց րել են այդ հար կի կե սը, ի սկ 
ցանք ու այ գի չու նե ցողն ա զատ վել է հար կից: Եր
բեմն, ե րբ այդ մա սին խո սում եմ, կող քից ա սում են. 
« Դե, չու նե ցո ղից ո ՞նց կա րե լի է վերց նել»: Ես ա սում 
ե մ՝ նայեք ձեր շուր ջը, այ սօր չու նե ցո ղից չե՞ն վերց
նում:

– Նայենք՝ ի ՛նչ է կա տար վում մեր շուր ջը… Դա տենք 
մեր այ սօր վա իշ խա նու թյուն նե րի վա րած քա ղա քա կա-
նու թյամբ… 

– Այո՛… Այ սօր ե կամ տի աղ բյուր չու նե ցող մար դը 
վարկ է վերց նում, որ մի փոք րիկ գործ ձեռ նար կի, իր 
գո յու թյու նը պահ պա նի, սա կայն սոս կա լի բարձր տո
կոս նե րով նրան հար կում ե ն… 

– Պար զա պես ճոր տաց նում ե ն… 
– Ճոր տը փառք է: Այ սօր եր բեմն մար դու գո յու

թյունն ան հնար է դառ նում:  Վեր ջերս Ար մա վի րի 
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մար զում բա ցա հայտ վեց, որ մի ո ղջ գյուղ բան կին 
գե րի է դար ձել. գյու ղա ցի ներն ի րենց վերց րած վար
կե րը չեն կա րո ղա ցել մու ծել: Չգի տեմ՝ այդ պատ
մու թյունն ին չով վեր ջա ցավ: Նրանք վար կի դի մաց 
գրավ է ին դրել ի րենց տունն ու տե ղը եւ, փաս տո րեն, 
զրկ վել են ա մեն ին չից եւ ստիպ ված պետք է թող նեն, 
հե ռա նան օ տար եր կիր…  

Ե թե ճորտ դառ նային, է լի փառք կլի ներ: Ճորտն 
այս հո ղի վրա կապ րեր, բայց նրանք հե ռա նում են եւ 
ա մա յաց նում մեր եր կի րը: Այդ մա սի՛ն պետք է մտա
ծել: Չեմ կար ծում, թե աշ խար հի որեւէ երկ րում նման 
 բարձր տո կոս ներ լի նեն: Էլ չեմ ա սում սահ մա նից 
այն կողմ (ա մոթ է նրան հարեւան ան վա նել)՝ Թուր
քի ա յում, մա նա վանդ՝ Ի րա նում, վար կե րի այդ պի սի 
չա փե րի հա մար կզար մա նան: Ա րա բա կան ե րկր
նե րում հա վա տա ցյալ մար դը՝ ա րա բը, ե րդ վում է, որ 
կվե րա դարձ նի, եւ դրա նով ա մեն ի նչ ա վարտ վում է: 
Ի ՞նչ է նշա նա կում  մար դու տու նը գրավ դնել վար կի 
դի մաց: Խնդ րեմ, ա հա՛ հետեւանք նե րը… 

Սա Վա չա գա նի սահ մա նադ րու թյան ար դեն եր
րորդ հրա տա րա կու թյունն է, եւ ո ՛չ իմ կամ քով: Կար
ծում ե մ՝ սա մեր ժո ղովր դի հա րատեւու թյան ճա նա
պար հին Նա խախ նա մու թյան վե րին կամ քով է պայ
մա նա վոր ված: Ժա մա նակն է ապ րել Վա չա գա նի 
պատ գամ նե րով, ժա մա նակն է մեր իշ խա նա վոր նե րի 
մեջ ա րթ նաց նել Վա չա գա նի ո գին: Բայց ո գին ա րթ
նաց նե լու հա մար պետք է հո գին նախ ա րթ նաց նել: 
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Ի նձ թվում է՝ սրանց մեջ հո գի չի մնա ցել: Եվ, բա րե
բախ տա բար, Վա չա գա նի գրա ծը դա րեր շա րու նակ 
ծա ռայել է մեզ: Պա տա հա կան չէ, որ  Հայոց Արեւե
լից աշ խար հում՝ Ար ցա խում, ան կա խու թյու նը մինչեւ 
վերջ էլ պահ պան վել է: Նույ նիսկ խորհր դային տա
րի նե րին նրանք ի նք նա վար է ին: Նույ նիսկ ցա րա կան 
իշ խա նու թյան պայ ման նե րում, ե րբ խա նու թյուն նե
րը, մե լի քու թյուն նե րը վե րաց ված է ին, մե լի քա կան 
տոհ մի ժա ռանգ նե րից ա մեն մեկն իր ժա ռան գա կան 
գյու ղի պա տաս խա նա տուն էր. իր կյան քը վտան գի 
են թար կե լով՝ գյու ղա ցուն պաշտ պա նում էր, իր նյու
թա կա նը ծախ սե լով՝ շե նաց նում էր այդ հո ղը: Այ սօր 
նման բան չկա: Ա մեն մե կը (իշ խա նա վոր նե րի մա
սին է խոս քը) ի րեն օ տար է հա մա րում այս հո ղի վրա. 
ժա մա նա կա վո րա պես է ե կել եւ ի նչ քան կա րո ղա ցել 
է՝ կու տա կել է եւ շա րու նա կում է կու տա կել, իսկ հե տո 
թե ի նչ կլի նի,  չի մտա ծում այդ մա սին… 

– Պա րո՛ն Ղահ րա մա նյան, մենք, հա վա նա բար, 
կանդ րա դառ նանք Սահ մա նադ րու թյան այլ հոդ ված նե րի 
նույն պես, բայց այս զրույ ցի հա մա տեքս տում ու զում եմ 
հետեւյալն ա սել: Ձեր գրած նա խա բա նում ա սում եք, որ 
Ար ցա խում ճոր տա տի րա կան կար գեր չեն ե ղել: Հա կոբ 
Մա նան դյանն էլ իր աշ խա տու թյուն նե րում գրում է, որ 
Հայս տա նում, առ հա սա րակ, ստր կա տի րա կան կար գեր 
չեն ե ղել: Ի րո՞ք այդ պես է: Մինչ դեռ այ սօր թե՛ ստր կա-
տի րու թյան տար րեր ե նք տես նում մեր կյան քում, թե՛ ճոր-
տա տի րու թյան:
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– Ե րբ ա սում ե ք՝ այ սօր մեր ե րկ րում ստր կա տի րու
թյուն կա, ճոր տա տի րու թյուն կա, ոչ թե քն նա դա տում 
եք մեր իշ խա նու թյուն նե րին, այլ, ը նդ հա կա ռա կը, 
գո վում եք: Սրանք, կար ծում եք, չքա վո րին ստ րու
կի կամ ճոր տի տե՞ղ են դնում: Ո ՛չ: Ստ րու կի հա մար 
տե րը փող է տվել, գնել եւ նրան ու տե լի քով գո նե 
ա պա հո վել: Մեր պե տու թյան տվա ծով թո շա կա ռուն 
գո նե կա րո ղա նո՞ւմ է գո յու թյուն պահ պա նել: Այդ պի
սի ստ րուկ չի լի նում, էլ չեմ ա սում՝ ճորտ: Ե թե նայեք 
հռո մե ա կան ժա մա նակ նե րի փաս տաթղ թե րը, ա պա 
կտես նեք, որ ստ րու կին ա մեն օր տա լիս է ին մո տա
վո րա պես եր կու կի լոգ րամ ձի թապ տուղ, մեկ լիտր 
գի նի եւ այլն. մնա ցած նե րը չեմ հի շում: Այ սինքն՝ ստ
րու կին  ձի թապտ ղով ու գի նով սնել են, որ պես զի նա 
աշ խա տի ի րենց հա մար: Այ սօր չեն մտա ծում մարդ
կանց սնե լու այդ մա սին: 

Իմ խոս քում նշե ցի, որ տաս նյակ նե րով դա տարկ 
շեն քեր կան քա ղա քի կենտ րո նում, նաեւ մյուսմյուս 
հրա շա լի թա ղա մա սե րում: Ըն դա մե նը մի քա նի տաս
նյակ ան տուն մարդ հա զիվ գտն վի մեր քա ղա քում: 
Ե թե նրանց բնա կեց նեն այդ շեն քե րի նկուղ նե րում 
եւ թույլ տան նրանց ծա ղիկ ներ ա ճեց նել, պա հա կու
թյուն ա նել, հա վա քա րա րու թյուն ա նել, բո լոր ան
տուն նե րը կապ րեն ար ժա նա պա տիվ կյան քով, ի սկ 
այդ «է լի տար» տնե րի շուր ջը ոչ թե սար դոս տայն ներ 
կլի նեն, այլ՝ ծաղ կա նոց ներ: Բայց չե՛ն ա նում: Չեն 
ա նում, ո րով հետեւ հո գի՛ չու նեն: Հո գին վե րա ցել է … 
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– Է ՞լ ի նչ է սո վո րեց նում մեզ Վա չա գան Բա րե պաշ տի 
Սահ մա նադ րու թյու նը:

– Ի նչ էլ ա սե լու լի նեմ, պետք է գամ ու հան գեմ 
հո գու բա ցա կա յու թյա նը… Բայց մի եր կու բան էլ կու
զե ի հի շել: Օ րի նակ՝ նշում է՝ ե թե վա նա կա նը վան
քին վնաս է հասց նում, այ սինքն՝ գո ղա նում է վան քի 
ու նեց ված քը, եւ դա ա պա ցուց վում է, ն րան  պետք է 
ա նար գել եւ հե ռաց նել այն տե ղից, ի սկ գո ղա ցա ծը 
ա ռգ րա վել՝  հօ գուտ վան քի: Այ սօր  քա նի՜քա նի գո
ղա ցող պաշ տո նյա նե րի մա սին են բարձրբարձր 
խո սում ամ բի ոն նե րից… Հե տո դրանք ծած կում 
են. պարզ վում է, որ չէ՜, չե՜ն գո ղա ցել նրանք, ի րար 
«ս խալ» են հաս կա ցել… 

 Կամ՝ ա սում է՝ գո ղա ցա ծը պետք է վե րա դարձ
նել: Այ սօր ո ՞ր մե կի գո ղա ցածն են վե րա դարձ րել: 
Ե րբեւէ չե՛մ լսել նման բան: Հրա պա րակ վե ցին բազ
մա թիվ գոր ծեր, բազ մա թիվ բարձ րաս տի ճան պաշ
տո նյա ներ էլ, կար ծեմ, այ սօր էլ ճա ղե րի հետեւում են, 
բայց չեմ լսել, թե նրանց գո ղո նից ի նչ քան է ա ռգ րավ
վել: Նրանք դար ձյալ ի րենց մի լի ոն նե րի տե րերն են, 
ի րենց վիթ խա րի սե փա կա նու թյուն նե րը վայե լում ե ն… 

– Ի րենց  ներդ րում ներն ա վե լաց նե լով նո րա նոր օֆ-
շո րային գո տի նե րում… 

– Այս տեղ մի ու րիշ կետ էլ կա: Ով ա նօ րեն է, մար
դաս պան է կամ կա խար դա հար ցու թյամբ է զբաղ
վում,  պետք է կապկ պել, տա նել թա գա վո րի մոտ եւ 
պատ ժել նրան: Քա նի՞ մար դաս պա նի դեմ դա տա
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կան գործ հա րուց վեց, ե թե չհա րուց վեց էլ, գո նե հրա
պա րա կային քն նար կում ներ ե ղան, բայց այդ պես էլ 
մինչեւ հի մա չգի տենք, թե տվյալ մար դաս պա նին 
ի նչ ա րե ցին: Կամ, ա սենք, կա խար դա հար ցու թյամբ 
զբաղ վող նե րի մա սին: Կա խար դա հար ցու թյու նը 
ո ՞րն է՝ զա նա զան ա ղանդ ներ են լց վել այս տեղ: Վա
չա գան թա գա վո րի Սահ մա նադ րու թյունն ա սում է՝ 
 պետք է նրան կապկ պել, տա նել թա գա վո րի մոտ եւ 
այն տեղ չա րա չար ձեւով սպա նել: Ի սկ հի մա ո ՞ւր 
տա նենք, ո ՞ւմ տա նենք թա գա վո րի մոտ. թա գա վո րի 
շր ջա պա տում քի՞չ են «Ե հո վայի վկա ներ» ա ղան դի 
հետեւորդ նե րը: Քի՞չ են, որ Հայ ա ռա քե լա կան ե կե
ղե ցու հետ նորդ ներ չեն, բայց գնում են ե կե ղե ցի, նույ
նիսկ խա չակն քում են: Ես գի տեմ բազ մա թիվ հայ իշ
խա նա վո րի, ո րոնք ան գամ քրի տո նյա չեն… 

– Ար ցախ ցի նե րի ի րա վա կան եւ օ րենսդ րա կան 
մտահ ղա ցում նե րը փոր ձենք ներ կա յաց նել մեկ այլ դի-
տա կե տից: Մխի թար Գո շը, ի նչ պես գրում եք, Խա չե նի 
եր բեմ նի հզոր իշ խա նու թյան պատ վե րով է գրել իր նշա-
նա վոր  Դա տաս տա նա գիր քը… 

– Դա փաստ է: Գո շա վան քը Խա չե նի իշ խա նու
թյան սահ ման նե րում էր: Այդ տեղ է ստեղ ծա գոր ծել 
Մխի թար Գո շը: Դե դա էլ, երեւի, իր պատ մա կան 
պատ ճառ ներն ու ներ: Ի նք նիշ խա նու թյու նը մեր հո ղի 
այս հատ վա ծում ա վե լի եր կար է պահ պան վել: Եվ, 
բ նա կա նա բար, ի րա վա գի տա կան գոր ծերն էլ այս
տեղ են ստեղծ վել: Գո շի Դա տաս տա նագր քի ազ դե
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ցու թյամբ են ստեղծ վել նաեւ հայ կա կան ու րիշու րիշ 
օ րենսգր քեր: 

Վա չա գան թա գա վո րը մեր ան ցյա լի այն ե զա կի 
իշ խա նա վոր նե րից է, ո րի դամ բա րանն այ սօր պահ
պան վում է որ պես սր բա տե ղի: Նա այն ե զա կի թա
գա վոր նե րից է, ո րի մա սին կա մի հրա շա լի հե քի աթ՝ 
«Ա նա հի տը», ո րը շատ ու սու ցո ղա կան է … 

– Ղա զա րոս Ա ղա յա նի «Ա նա հի՞ տը» նկա տի ու նեք:
– Ի հա՛ր կե: Ա նա հի տը Վա չա գա նին պատ վի րում 

է գորգ գոր ծել սո վո րել: Հե քի ա թում դա շատ ա վե լի 
խո րի մաստ է: Վա չա գա նը սո վո րում է գորգ գոր ծել, 
որ պես զի գոր գա գոր ծին կա րո ղա նա գնա հա տել: 
Այ սինքն՝ թա գա վո րը, ե թե ին քը ժո ղովր դի լեզ վով 
ա սած, չքրտ նի, ե թե չչար չար վի, չս տեղ ծի, ա պա չի 
կա րո ղա նա ճիշտ գնա հա տել ա րա րո ղի, աշ խա
տո ղի վաս տա կը: Ե թե մե կը պա տա հա կան է բարձր 
դիր քի հաս նում ու մեծ ե կա մուտ ներ ձեռք բե րում, նա 
չի կա րող ճիշտ գնա հա տել ազ նիվ, ար դար աշ խա
տան քի ար դյուն քը:

«Ա նա հիտ» հե քի ա թը բա զում դա րեր մեր ժո
ղովր դին հրա շա լի դա սեր է տվել: Այդ հե քի ա թը, որ 
Հայոց Արեւե լից աշ խար հում է ստեղծ վել, տա րած
վել է մեր ե րկ րի բո լոր նա հանգ նե րում: Ի հար կե, 
Հայոց աշ խար հի բո լոր ան կյուն նե րում են ստեղծ
վել աշ խա տա սի րու թյու նը գո վեր գող հե քի աթ ներ, 
 բա նա հյու սա կան այլ ժան րե րի գոր ծեր, բայց Ար
ցա խում է ստեղծ վել սա, եւ Վա չա գա նի ա նու նը եր
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կար դա րեր պահ պան վում է հենց այդ հո ղի վրա: 
Այն բա վա կան տա րած ված է ե ղել մա նա վանդ ան
ցյա լում, թեեւ հի մա էլ  հա ճախ է հան դի պում: Բայց 
 Վա չա գա նը մի ա կը չէ: Հրա չյան Ա ճա ռյանն իր 
«Անձ նա նուն նե րի բա ռա րան» բազ մա հա տո րյա կում, 
որ տեղ բազ մա թիվ հայե րեն ա նուն ներ եւ ան ձնա
նուն ներ է ու սում նա սի րել, նշում է, որ « Մա գա ղաթ» 
ա նու նը մի այն Ար ցա խում է հան դի պել: Պատ կե րաց
նո՞ւմ ե ք՝ գոր ծի նկատ մամբ ի ՜նչ սր տա ցա վու թյուն, 
ի ՜նչ սուրբ եր կյու ղա ծու թյուն է ե ղել, որ մա գա ղա թը 
դարձ րել են հա տուկ ա նուն: Այ սինքն՝ աշ խա տան քը, 
ար ժե քը՝ ֆի զի կա կան թե հոգեւոր, Ար ցա խում միշտ 
բարձր են գնա հա տել: Եվ դա է պահ պա նել այդ հո ղի 
ի նք նիշ խա նու թյու նը: Այ սօր էլ դրա նից պետք է սկ
սենք մեր հո գին գտ նե լու ճա նա պար հը:

 Վեր ջում կու զե ի շնոր հա կա լու թյուն հայտ նել 
նաեւ մեր հո վա նա վո րին: Չնա յած՝ միշտ եմ շեշ տում, 
որ Ար մեն Դավ թյա նին հո վա նա վոր ան վա նե լը մեղք 
բան է: Նա Վա չա գան թա գա վո րի գա ղա փար նե
րի նվի րյալ է, ո րի հետ նո րա նոր՝ Վա չա գա նի ո գուց 
բխող գոր ծեր ե նք փոր ձում ծրագ րել: Տա՛ Ա ստ ված, 
որ հնա րա վոր լի նի դրանք ի րա կա նաց նել:

– Ա մե նայն բա րիք եւ հա ջո ղու թյուն եմ մաղ թում Ձեզ:
– Շնոր հա կա լու թյուն:

 Հար ցազ րույ ցը վա րեց ՀԱՍ ՄԻԿ ԳՈՒ ԼԱԿՅԱ ՆԸ
« Վէմ» ռա դի ո կա յան

2.10.2013
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ԱՅ ՆՈ ՒԱ ՄԵ ՆԱՅ ՆԻՎ, 
ԿԱՐ ԹԱ ԳԵ ՆԸ ՊԵՏՔ Է ԿՈՐ ԾԱ ՆԵԼ
 

Պու նի կյան եր րորդ պա տե րազ մի (ն.թ.ա. 149
146 թթ.) նա խօ րե ին հռո մե ա կան զո րա վար և քա
ղա քա կան գոր ծիչ Մար կոս Պոր կի ոս Կա տոն Ա վա
գը Սե նա տում ար տա սա նած իր ճա ռե րը շա րու նակ 
ա վար տում էր հետ ևյալ բա ռե րով` «Ceterum censeo 
Carthaginem delendam esse», ո րը հայե րեն հն չում է 
այս պես՝ «Այ նո ւա մե նայ նիվ, ես կար ծում ե մ՝ Կար թա
գե նը պետք է կոր ծա նել»: Եվ Հռո մը Հռոմ դար ձավ, 
ե րբ կոր ծա նեց Կար թա գե նը… 

Հաղ թա նա կը ծրագ րում են ստ րա տեգ նե րը, այ
նու հետև ի րա կա նաց նում են զին վոր ներն ու գե նե
րալ նե րը: Սա պարզ միտք է, ո րը հարկ է հի շել նաև 
խա ղաղ ժա մա նակ նե րում: Բայց այ սօր մենք չգի
տենք՝ ու նե՞նք, ա րդյոք, ստ րա տե գի ա կան միտք, և 
կամ՝ ո ՞րն է ը նդ հա նուր առ մամբ մեր ազ գային ռազ
մա վա րու թյու նը՝ զին ված ու ժե րի ա ռջև դր ված խն
դիր նե րով հան դերձ: Մենք ապ րում ե նք՝ ա պա վեն 
ու նե նա լով մեր քա ջա րի զին վոր նե րին, ով քեր կեն
դա նի վա հա նի պես կանգ նած են մեր սահ ման նե րին, 
և նրանց շնոր հիվ է, որ մենք ու նենք ան վտանգ Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն և ա զատ Ար ցախ: Սա
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կայն մենք չու նենք ե րաշ խիք, որ ցան կա ցած պա հի 
ա նօ րե նը նո րեն հար ձա կում չի գոր ծի, մեր ան զու գա
կան տղա նե րի կյան քը չի խլի, մեր շե նե րը չի ա վե րի: 
Նշա նա կում է` մեր հաղ թա նա կը կա տա րյալ չէ, մենք 
դեռևս թշ նա մուն խա ղա ղու թյուն չենք պար տադ րել, 
չենք ստի պել, որ նա ճա նա չի իր պար տու թյու նը, մեր 
հաղ թա նա կը: Նշա նա կում է` մեր ստ րա տեգ նե րը 
դեռևս ա նե լիք ու նեն… 

Ա վե լի քան եր կու տաս նա մյակ է՝ փորձ է ար վում 
մեր ժո ղովր դի ա պա գան պայ մա նա վո րող Ար ցա
խյան հիմ նա հար ցը կար գա վո րել բա նակ ցու թյուն
նե րի մի ջո ցով: Ա պար դյուն: Դրանք այդ պես էլ ան
պտուղ են մնում, խա ղա ղու թյու նը ձևա կան բնույթ 
է կրում, դեռ ա վե լին՝ նման խա ղա ղու թյան հա մար 
գրե թե ա մեն օր չա փա զանց թանկ գին ե նք վճա րում: 
Ի ՞նչ ա նել, որ պես զի փոխ վի ի րա վի ճա կը: Այս ա ռու
մով մեր հար գար ժան ստ րա տեգ նե րը լռում են, ի սկ 
դի վա նա գետ նե րը շա րու նա կում են մի ա լար կրկ նել 
ար տա քին « բա րե կամ նե րի» կող մից թե լադր ված 
դարձ վա ծը. Ար ցա խյան հիմ նախնդ րի խա ղաղ կար
գա վո րումն այ լընտ րանք չու նի: Թվում է, թե դա մի
ակ սթափ մո տե ցումն է հար ցին, բայց, ի նչ պես տես
նում ե նք, այս աք սի ո մային միտ քը հաս կա նա լի է մի
այն հայ կա կան կող մի հա մար, ի սկ հա կա ռակ կող մը 
պար զա պես թքած ու նի դրա վրա: Ո ւս տի՝ զար մա
նա լի չէ, որ բա նակ ցու թյուն նե րը նրանց պատ ճա
ռով մտել են փա կու ղի, ի սկ հայ կա կան իշ խա նու
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թյուն ներն էլ ո րո շել են նման ի րա վի ճա կում փոր ձել 
որ քան հնա րա վոր է եր կար պահ պա նել ստա տուս 
քվոն: Բայց չէ՞ որ դա նշա նա կում է պար զա պես մնալ 
պաշտ պա նա կան դիր քե րում, որ տե ղից հաղ թա նա
կի ա ստ ղը նույ նիսկ չի նշ մար վում: Բա վա կան չէ՞, 
ա րդյոք, ի նք նա խա բե ու թյամբ զբաղ վել, ի բր` քա նի 
որ մեր գործն ար դար է, ա պա աշ խար հը վաղ թե ո ւշ 
ճա նա չե լու է այն: Եվ ա մեն ի նչ հան գեց նե լով այս մո
տեց մա նը, ան զուսպ թշ նա մու հետ հա րա բեր վե լիս 
մեզ զուսպ ե նք պա հում թե՛ սահ մա նին, թե՛ բա նակ
ցու թյուն նե րի սե ղա նի շուրջ: Մինչ դեռ պարզ եր ևում 
է, որ ժա մա նակն է փո խել ա ռա ջին հեր թին մեր բա
նակ ցային դիր քը, լե զուն և ո ճը: 

Իսկ կա՞ն, ա րդյոք, մի ջոց ներ, ո րոնց դեռ չենք 
դի մել: Պարզ վում է՝ կան: Հայտ նի է, որ բա նակ ցու
թյուն նե րը կա յա նում են, ե րբ կող մերն ի րար այս կամ 
այն չա փով հար գան քով են վե րա բեր վում, ա սել է թե՝ 
գո նե եր կուս տեք ճա նա չում են մի մյանց ի րա վունք
նե րը: Ա դր բե ջան ցի թուր քը մեզ չի հար գում, ա վե
լին՝ ար հա մար հում է և մեր ի րա վունք նե րը չի ճա նա
չում: Հայի ի րա վուն քը թուր քին ծա ռայելն է՝ ա սել է 
մի թուրք պաշ տո նյա 1915ից ա ռաջ: Եվ մինչև հի մա, 
ի նչ պես տես նում ե նք, նրանց մտա ծո ղու թյան մեջ 
ո չինչ չի փոխ վել: Փո խա րե նը փոխ վել ե նք մենք, ի սկ 
ե թե թուր քը դա չի ցան կա նում ըն դու նել ու մեզ հետ 
հար գա լիր հա րա բեր վել, նշա նա կում է պետք է դա 
ստի պել նրան: Տվյալ պա րա գա յում մի ակ մի ջո ցը 
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վախ հա րու ցելն է: Ե թե այս տա րի նե րի ըն թաց քում 
մենք թուր քին չենք կա րո ղա ցել հար գանք ներշն չել, 
հի մա, ու րեմն, պետք է վախ ներշն չենք, նրա գի տակ
ցու թյա նը հասց նենք այն ճշ մար տու թյու նը, որ ՄԵՆՔ 
Ի ԶՈ ՐՈՒ Ե ՆՔ Ի ՐԵՆՑ Ո ՉՆ ՉԱՑ ՆԵԼ Ի ՐԵՆՑ 
Ի ՍԿ ՈՐ ՋՈՒՄ: Թուր քը (ա ռայժմ մի այն ա դր բե
ջա նա կան) պետք է վա խե նա մե զա նից: Վերջ, ու րիշ 
տար բե րակ չկա: Ե թե հար գան քը չի գոր ծում, ա պա 
վա խը պետք է գոր ծի: Ա հա սա պետք է լի նի մեր դի
վա նա գի տա կան նոր լե զուն, նոր շեշ տադ րու թյու նը: 

Այժմ տես նենք, թե դրա հա մար ի նչ հիմ քեր կան: 
Բնա կա նա բար, ա ռա ջին հեր թին նկա տի ու նենք մեր 
ռազ մա կան կա րո ղա կա նու թյու նը, ո րի զո րե ղու թյան 
մա սին դա տում ե նք ե թե րով ու մա մու լով բազ միցս 
հն չած խիստ մաս նա գի տա կան կար ծիք նե րով: Հա
կիրճ ձևա կեր պու մը հետ ևյալն է. հայ կա կան զին ված 
ու ժե րը ի զո րու են մի քա նի դի պուկ հար ված նե րով 
ո չն չաց նել Ա դր բե ջան ան վան վող պե տու թյու նը: Ի 
դեպ, ցան կա ցած ռազ մա գետ, լի նի հայ, թե օ տար, 
նե րա ռյալ թշ նա մու բարձ րաս տի ճան հրամ կազ մը` 
գե րա զանց գի տի ի րե րի ի րա կան վի ճա կը: Այդ դեպ
քում ին չո՞ւ զս պիչ գոր ծիք չի գտն վում: Կար ծում ե մ՝ 
պատ ճա ռը մեկն է. նրանք վս տահ են, որ հայ կա կան 
կող մը նման քայ լի չի գնա: Մի գու ցե թե րա ցու մը 
մերն է, որ այդ պես են մտա ծում, քան զի նրանց եր բեք 
հաս կա նա լի լեզ վով չենք բա ցատ րել, ա վե լի ճիշտ՝ 
սպառ նա ցել, որ, այո, դուք կա րող եք լայ նա մասշ
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տաբ պա տե րազմ հրահ րել, ո րի ժա մա նակ կա րող եք 
ա վե րել մեր ե րկ րի զգա լի մի հատ ված և բազ մա թիվ, 
հնա րա վոր է` հա զա րա վոր զո հեր պատ ճա ռել մեզ, 
բայց ոչ ա վե լին, մինչ դեռ ՄԵՆՔ ՁԵԶ ԿԱ ՐՈՂ Ե ՆՔ 
Ո ՉՆ ՉԱՑ ՆԵԼ: Եվ կոչն չաց նենք հիմ նո վին, հետ
ևա բար՝ ո ւշ քի ե կեք, պա րո նա՛յք, ը նդ ո րում, ձեր ի սկ 
փր կու թյան հա մար որ քան հնա րա վոր է շուտ: Հրա
ժար վեք ձեր, այս պես կոչ ված, տա րած քային ամ բող
ջա կա նու թյու նը վե րա կանգ նե լու հա մար նոր պա տե
րազմ սկ սե լու մտ քից, այ լա պես գիտ ցած ե ղեք, որ 
կա րող եք նաև ներ կայիս ձեր զբա ղեց րած տա րածք
նե րը կորց նել: 

Այս պի սով, հար վա ծային այն բունց քը, ո րն ու նի 
Հայոց բա նա կը, պատ կե րա վոր ա սած, պետք է այ սօր 
գոր ծի դի վա նա գի տա կան և քա րոզ չա կան ճա կա
տում: Այ լա պես՝ մեր ին չի՞ն են պետք այն գեր ժա մա
նա կա կից հր թիռ նե րը, ո րոն ցով զին ված է մեր բա նա
կը, ե թե ռազ մի դաշ տում կռ վում ե նք 80ա կան նե րի 
զեն քով, ի սկ նույն այդ հր թիռ նե րը չեն կի րառ վում… 
դի վա նա գի տու թյան աս պա րե զում: Մի՞ թե ար դի աշ
խար հում ա տո մային մար տագլ խիկ նե րը զուտ որ
պես դի վա նա գի տա կան զենք չեն ծա ռա յում: Ու րեմն, 
ին չո՞ւ նույ նը մենք չենք կա րող ա նել: Վա խե նում ե նք 
ագ րե սո րի համ բա՞վ ձեռք բե րել: Ի զուր, նման բան 
չի կա րող լի նել: Այս պես կոչ ված, մի ջազ գային հան
րու թյան կար ծի քը վե րահս կող ներն այդ քան հի մար 
չեն և գի տեն ին չը՝ ին չոց է: Այլ բան է, որ մենք պար
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զա պես ան հա մար ձակ իշ խա նու թյուն, ը ստ այդմ և՝ 
ան ճկուն դի վա նա գի տու թյուն ու նենք: Մեր քա ղա քա
գետ ներն ու քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը չեն ցան կա
նում (չեն հա մար ձակ վում) խո սել, բարձ րա ձայ նել, 
էլ չենք ա սում` նման լե զու կի րա ռել դի վա նա գի տա
կան աս պա րե զում, հա մա րե լով, ի բր, այդ պի սի տո նը 
չա փա զանց կո պիտ, խիստ ու կտ րուկ է, նմա նօ րի նակ 
բարդ ու խճճ ված հար ցեր լու ծե լու հա մար մի ան գա
մայն ան հա րիր: Իս կա պե՞ս: Այդ դեպ քում ին չո՞ւ է 
Բա քուն նման լեզ վով խո սում մեզ հետ: Ի նչ պե՞ս է, 
որ մեզ չի կա րե լի բա նակ ցային և դի վա նա գի տա կան 
հա մար ժեք լե զու գոր ծա ծել: Ի նչ է, վա խե նում ե նք, 
որ հր թիռ նե րի մա սին ե թե խո սենք, ա պա ռուս ներն 
այս տե ղից կտա նե՞ն դրանք: Վեր ջա պես՝ ո ՞ւմն է այդ 
զեն քը… 

Ակն հայտ է, որ մեր տա րա տե սակ ար տա քին հա
րա բե րու թյուն նե րը (քա ղա քա կան, դի վա նա գի տա
կան, տն տե սա կան, մշա կու թային, քա րոզ չա կան) 
ան խտիր ա մոթ խա ծու թյան դրոշմ են կրում: Ճիգ 
ե նք թա փում չա փա զանց բա րե կիրթ ու քա ղա քա
կիրթ եր ևալ, ա ներ ևա կայե լի ո րեն կար գա պահ ե նք 
ու պար տա ճա նա չո րեն կա տա րում ե նք մեր ստանձ
նած պար տա վո րու թյուն նե րը, ի նչ էլ լի նի` հա վա
տա րիմ ե նք մնում մեր կար ծե ցյալ դաշ նա կից նե րին, 
զայ րա նում ու ը նդ վզում կամ ի նչոր պա հանջ ներ 
ե նք ներ կա յաց նում թույ լատ րե լի ու թյան սահ ման նե
րում: Վեր ջերս էլ նո րա հայտ կոչ նա հա րող ներն են 
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բազ մա ցել, ո րոնց կար ծի քով, ի բր, հար կա վոր է ոչ թե 
է մո ցի ո նալ, այլ ռե ա լիս տա կան քա ղա քա կա նու թյուն 
վա րել և այլն: Թեք վենք դե պի ար ևելք և տես նենք, 
մի գու ցե Ա դր բե ջա՞նն է հենց այդ պի սի քա ղա քա կա
նու թյուն վա րում՝ ա նընդ հատ կրա կի տակ պա հե լով 
մեր դիր քե րը, ա նընդ հատ հայ զին վոր սպա նե լով: 
Եվ ի նչ պե՞ս է, որ պե տա կան շա հե րի պաշտ պան մեր 
realpoliticի ջա տա գով նե րի շար քե րում դա ա ռանձ
նա պես մի խռովք չի ա ռա ջաց նում, ը նդ հա կա ռա կը, 
ո ւժգ նաց նում է նրանց գոչ գո չյու նը, թե վտան գա վոր է 
զգաց մունք նե րին տր վե լը: Հի մա էլ մի ա լար հայ տա
րա րու թյուն ներ ե նք լսում, թե մոտ ա պա գա յում Ա դր
բե ջա նը նո րից է պա տե րազմ սկ սե լու, ո ւս տի մենք էլ 
պետք է հզո րաց նենք մեր պաշտ պա նո ղա կա նու թյու
նը: 

Ա ռա ջին հա յաց քից թվում է, թե տրա մա բա նա կան 
բան են ա սում՝ ու րիշ ի ՞նչ պետք է ա նել թշ նա մուն դի
մագ րա վե լու հա մար: Սա կայն ե թե մի պահ հի շենք, 
որ 1994ից հե տո ա նընդ հատ պաշտ պան վո ղի կար
գա վի ճա կում ե նք, բայց նման քա ղա քա կա նու թյու նը 
դույզն ի նչ չի մո տեց րել բաղ ձա լի խա ղա ղու թյու նը, 
նշա նա կում է` այն ի րեն չի ար դա րաց նում: Հետ ևա
բար` ժա մա նա կը չէ՞, ա րդյոք, թշ նա մուն ան վտանգ 
հե ռա վո րու թյան վրա պա հե լու հա մար կան խար գե
լիչ նոր մի ջոց ներ կի րա ռել, պաշտ պա նա կա նից ան
ցնել հար ձա կո ղա կան մար տա վա րու թյան: Բնա կա
նա բար, խոսքն ա ռայժմ մար տա կան նա խա հար ձակ 
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գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին չէ, այլ մի այն դի վա նա
գի տու թյան և, հատ կա պես, քա րոզ չու թյան մա սին է: 
Վեր ջինս սո վո րա բար ո ւղ ղա կի ո րեն (կամ ա նուղ ղա
կի ո րեն) դի վա նա գի տու թյան մեջ այս կամ այն գոր
ծո ղու թյան հա ջո ղու թյունն ա պա հո վող հրե տա նային 
նա խա պատ րաս տու թյան դեր է կա տա րում, ա ռա վել 
ևս` ե թե դա ճշ տո րեն է ի րա կա նաց վում բա նակ ցային 
գոր ծըն թաց նե րից ա ռաջ: Հետ ևա բար` մենք պետք է 
կենտ րո նաց նենք մեր հար ձա կո ղա կան ու ժե րը հենց 
այս ճա կա տում, որ պես զի կան խենք մեր մարդ կային 
կո րուստ նե րը, ա ռա ջըն թաց գրան ցենք բա նակ ցու
թյուն նե րում: Սին պատ րանք է կար ծել, թե աշ խար հը 
ե րբ ևէ Ար ցա խյան հա կա մար տու թյու նը լու ծե լու հա
մար տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյան սկզ բուն քի 
փո խա րեն բա նա լի կդարձ նի ազ գե րի ի նք նո րոշ ման 
ի րա վուն քը: Նման մտա ծո ղու թյունն այ սօր ա ռն վազն 
քա ղա քա կան ան հե ռա տե սու թյուն է:

 Մեր քա րոզ չու թյունն ու դի վա նա գի տու թյու նը 
միև նույն նշա նա կետն ու նե նա լու դեպ քում կհա ջո
ղեն հաս կաց նել թշ նա մուն, որ նա այ լընտ րանք չու
նի, պետք է հար գի մեզ, այ լա պես մենք նրան կոչն
չաց նենք: Ա ռար կող ներ կլի նեն, թե` նրանք ո չն չի 
չեն հաս նում այդ գոր ծե լաո ճով, մենք ին չո՞ւ նրանց 
նման վենք: Պա տաս խա նը հետ ևյալն է` նրանք 
սպառ նում են, բայց այդ սպառ նա լի քը ան հիմն է ու 
փուչ, քան զի նրանք չեն կա րող մեզ ո չն չաց նել, ի սկ 
մենք կա րող ե նք նրանց ո չն չաց նել: Հետ ևա բար` 
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մե րը, ը ստ է ու թյան, սպառ նա լիք չէ, այլ՝ զգու շա ցում 
վերջ նագ րի տես քով: Ո րոշ խե լա ցի ներ էլ կա սեն՝ 
դա խե լա հե ղու թյուն է, « մի ջազ գային հան րու թյու
նը» կմեր ժի ու ե րես կթե քի մե զա նից: Ան հե թե թու
թյուն, քա րոզ չու թյունն, ի րոք, եր բեմն չա փա զանց 
կտ րուկ և ո ւղ ղա գիծ կա րող է լի նել (դ րա հա մար էլ 
քա րոզ չու թյուն է), բայց ո ՞վ է ա սում, թե դի վա նա գի
տա կան կոր պուսն էլ պի տի նույն կերպ գոր ծի, նույն 
բա ռա պա շարն օգ տա գոր ծի: Հա պա ին չի՞ հա մար է 
դի վա նա գի տա կան լե զուն: Մի՞ թե մեր դի վա նա գետ
ներն այն քան հմուտ չեն, որ ի րենց մաս նա գի տա
կան լեզ վով չար տա բե րեն այդ պարզ և հա սա րակ 
միտ քը. ո ւշ քի ե կեք, պա րո նայք, հա կա ռակ դեպ քում 
լի ա զոր ված ե նք հայ տա րա րե լու, որ մենք ձեզ կոչն
չաց նենք: Ե թե մենք իս կա պես դի վա նա գի տու թյուն 
ու ան կախ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյուն ու նենք, 
ա պա ան կաս կած այդ զգու շա ցու մը տեղ կհաս նի: Եվ 
կտես նենք, որ հա կա ռա կոր դը վեր ջա պես հաս կա
նա, որ մի օր էլ իս կա պես այդ զգու շա ցու մը կա րող է 
ի րա կա նու թյուն դառ նալ: Եվ խե լոք կնս տի բա նակ
ցե լու, ա ռանց ջղաձ գում նե րի կլ սի հայ կա կան կող մի 
ա ռա ջար կու թյուն ներն ու պա հանջ նե րը, այդ թվում և 
փոխ զիջ ման մեր մի ակ տար բե րա կը, ո րն է` Ար ցա խի 
ան կա խու թյան ճա նա չում մեր գծած սահ ման նե րով` 
փո խա րե նը Ա դր բե ջա նի Հան րա պե տու թյան հե տա
գա գո յատև մա նը հայ կա կան կող մից որ ևէ վտան գի 
բա ցա ռում: 
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Ամ փո փենք: Հայտ նի է, որ թուր քին հաղ թե լու հա
մար նախ պետք է վախ գցել նրա մեջ: Բայց և հայտ
նի է, որ վա խը ոչ թե ա նա տամ հայ տա րա րու թյուն
նե րից, այլ ի րա կան սպառ նա լի քից է ծն վում և տա
րած վում է հետ ևո ղա կան քա րոզ չու թյամբ: Եվ ե թե 
այս ա ռու մով մեր ստ րա տեգ ներն աս պա րե զում չեն 
եր ևում, ա պա պետք է ա ռաջ գան հրա պա րա կային 
գոր ծիչ նե րը: Ա րդ` լի նե լով քա րոզ չա կան ճա կա տի 
զին վոր, սույն հոր դորն եմ ո ւղ ղում ան խտիր բո լոր 
հայ մտա վո րա կան նե րին, քա ղա քա կան գոր ծիչ նե
րին, գիտ նա կան նե րին, հոդ վա ծա գիր նե րին. հայ րե
նա կից նե՛ր, այ սու հետև հատ կա պես Ար ցա խին վե
րա բե րող ձեր բո լոր բա նա վոր ու գրա վոր ե լույթ ներն 
ա վար տեք հետ ևյալ կո չով՝ Ա ԴՐ ԲԵ ՋԱ ՆԸ ՊԵՏՔ Է 
ԿՈՐ ԾԱՆ ՎԻ: Թշ նա մու դեմ հետ ևո ղա կան պայ քա
րի հռո մե ա կան այս կո չը դարձ նենք մեզ հա մար զո
րա կոչ և մար տա կոչ: Այն պես ա նենք, որ այն աշ խա
տի իր հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն նե րով. նախ` վախ ու 
սար սափ սփ ռի թուր քե րի մեջ, և ա պա` հա յու թյա նը 
հա մախմ բի կոնկ րետ նպա տա կի շուրջ: Գաղտ նիք 
չէ, որ մենք չու նենք հե ռա հար ազ գային ծրա գիր, ո ւս
տի՝ Ա դր բե ջա նի կոր ծա նու մը թող լի նի մեր ազ գային 
հե ռա հար ծրա գի րը, ո րից կհ րա ժար վենք այն դեպ
քում մի այն, ե թե ճա նաչ վի Ար ցա խի ան կա խու թյու
նը և օ րա կարգ բեր վի Նա խիջ ևա նի են թա կա յու թյան 
հար ցը: 
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Հա նուն Հայոց աշ խար հի հա րատ ևու թյան՝ 
Ա ԴՐ ԲԵ ՋԱ ՆԸ ՊԵՏՔ Է ԿՈՐ ԾԱՆ ՎԻ…

ՀԱՄ ԼԵՏ ԴԱՎԹՅԱՆ
 Պատ մա բան, հրա պա րա կա խոս

Հ.Գ. – Խնդ րո վե րա բե րյալ վի են նա կան վեր ջին 
հան դի պու մը նույն պես խա ղա ղու թյան կա յուն ե րաշ
խիք ներ չամ րագ րեց: Հի շենք, ու րեմն, մի հին ճշ
մար տու թյուն. գայ լի ոռ նո ցը կտ րե լու մեկ մի ջոց կա` 
սատ կաց նել գայ լին: Ու րիշ ար դյու նա վետ ե ղա նակ 
մարդ կու թյու նը դեռ չի հո րի նել: Հետ ևա պես՝ թող մեր 
քա ղա քա կան բարձր է շե լո նը շա րու նա կի ջան քեր 
գոր ծադ րել սահ ման նե րին հան դար տու թյուն հաս
տա տե լու ո ւղ ղու թյամբ, սա կայն զու գա հե ռա բար մեր 
ստ րա տեգ նե րը պար տա վոր են հաղ թա նակ ա պա հո
վող նոր ու ղի ներ նա խան շել: 

Հ.Դ. 
18. 05. 1016
Տ պագր վել է 

«Ի ՐԱ ՏԵՍ» ե ռօ րյա թեր թում – մայի սի 20-23, 2016
«ԱՆ ԴԻՆ» ամ սագ րում

« ՆՈՅՅԱՆ ՏԱ ՊԱՆ», lragir.am, diplomat.am 
է լեկտ րո նային թեր թե րում 
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И  ВСЕ  ЖЕ  КАРФАГЕН 
ДОЛЖЕН  БЫТЬ  РАЗРУШЕН

Накануне третьей Пунической войны (149146 
гг. до н.э.) римский полководец и политический 
деятель Марк Порций Катон Старший постоянно 
завершал свои речи в Сенате следующими слова
ми:  “Карфаген должен быть разрушен”. И Рим стал 
Римом после разрушения Карфагена…

Победу планируют стратеги, а затем реализуют 
солдаты и генералы. Это простая мысль, которую 
стоит помнить и в мирное время. Однако сегод
ня мы не знаем есть ли у нас стратегическая мысль, 
или какова, в общем, наша национальная стратегия 
– со всеми поставленными перед вооруженными 
силами проблемами. Мы живем, надеясь на наших 
храбрых солдат, которые как живой щит охраняют 
наши границы, и благодаря им у нас есть безопасная 
Республика Армения и свободный Арцах. Однако у 
нас нет гарантий, что в любой момент враг вновь не 
нападет на нас, не заберет жизнь наших неповтори
мых ребят, не разрушит наши дома. А это означает, 
что наша победа не совершенна, мы до сих пор не 
принуждали врага к миру, не заставляли, чтобы он 
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признал свое поражение, нашу победу. А значит – 
нашим стратегам еще предстоит большая работа…

Более двух десятилетий предпринимается по
пытка урегулировать Арцахский вопрос, которым 
обусловлено будущее армянского народа, путем 
переговоров. Все безрезультатно. Эти попытки так 
и остаются бесплодными, мир носит формальный 
характер, и более того, ради такого рода мира мы 
почти каждый день платим очень высокую цену. Что 
нужно сделать, чтобы ситуация изменилась? В этом 
смысле наши уважаемые стратеги молчат, а дипло
маты продолжают в один голос повторять фразу, 
продиктованную внешними  “доброжелателями”: 
мирному урегулированию Арцахского вопроса нет 
альтернативы. Кажется, что это единственный трез
вый подход к вопросу, но, как мы видим, эта аксио
матичная мысль понятна лишь армянской стороне, 
а другой стороне на это просто наплевать. Поэтому 
и не удивительно, что изза них переговоры зашли 
в тупик, а армянские власти решили в подобной си
туации как можно дольше сохранить статускво. Но 
ведь это означает просто оставаться в оборонитель
ной позиции, откуда победная звезда и не видна. 
Неужели не достаточно заниматься самообманом, 
якобы, так как наше дело правое, то мир рано или 
поздно признает его. И сведя все к такому подхо
ду, в отношениях с несдержанным врагом мы ведем 



198

себя сдержанно как на границе, так и за переговор
ным столом. Хотя очевидно, что настало время из
менить, в первую очередь, нашу переговорную по
зицию, язык и стиль.

А есть ли у нас методы, которые мы еще не при
меняли? Оказывается, есть. Известно, что перегово
ры ведутся, когда стороны в какойто степени друг 
друга уважают, или, как говорится, взаимно при
знают права другой стороны. Азербайджанский ту
рок нас не уважает, более того, игнорирует нас и не 
признает наши права. Один турецкий чиновник до 
1915 года заявил, что право армянина – это служить 
туркам. И до сих пор, как мы видим, в их мышлении 
ничего не изменилось. Вместо этого изменились 
мы, а если турки не хотят этого принимать и отно
ситься к нам уважительно, значит, мы должны за
ставить. В этом случае, единственный способ – вы
звать страх. Если за эти годы мы не сумели привить 
туркам уважение, то значит сейчас, мы должны вну
шить им страх, довести их мышление к той истине, 
что МЫ МОЖЕМ ИХ УНИЧТОЖИТЬ В ИХ ЖЕ 
ЛОГОВЕ. Турок (пока что только азербайджан
ский) должен нас бояться. Точка, другого варианта 
нет. Если уважение не работает, то страх должен 
сработать. Именно таким должен быть наш новый 
дипломатический язык.
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Теперь давайте посмотрим, какие у нас есть ос
нования. Естественно, в первую очередь, мы имеем 
ввиду наш военный потенциал, о мощи которого 
судим из сугубо профессионального мнения, кото
рое многократно высказывается в эфире и прессе. 
Краткая формулировка следующая: армянские воо
руженные силы могут несколькими точными удара
ми уничтожить страну под названием Азербайджан. 
Кстати, любой стратег, будь то армянин, или ино
странец, в том числе вражеский высокопоставлен
ный командный состав, прекрасно знает реальное 
положение дел. В таком случае, почему не находится 
сдерживающий инструмент? Думаю, причина одна 
– они уверены, что армянская сторона на такой шаг 
не пойдет. Возможно, то, что они так думают – это 
наше упущение, потому что мы никогда не объясня
ли им понятным языком, а вернее не угрожали, что, 
да, вы можете спровоцировать крупномасштабную 
войну, которая может разрушить значительную 
часть нашей страны и причинить нам множество, 
возможно, тысячи потерь, но не более, в то время 
как МЫ МОЖЕМ ВАС УНИЧТОЖИТЬ. И унич
тожим полностью, следовательно, опомнитесь го
спода, тем более для вашего же спасения советуем 
сделать это как можно скорее. Откажитесь от ва
шей, так называемой идеи, начать новую войну для 
восстановления территориальной целостности, а 
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иначе знайте, вы рискуете потерять свои занимае
мые территории.

Таким образом, тот ударный кулак, который 
есть у Армянской Армии, образно говоря, должен 
сегодня действовать на дипломатическом и про
пагандистском фронте. В противном случае, зачем 
нам эти суперсовременные ракеты, которыми во
оружена наша армия, если на поле боя мы сражаем
ся оружием 80х, а эти ракеты не применяются… в 
дипломатической войне. Разве атомные боеголов
ки в современном мире не служат исключительно 
как дипломатическое оружие? Итак, почему мы не 
можем сделать то же самое? Боимся заработать ре
путацию агрессора? Зря, этого не может быть. Так 
называемые, наблюдатели мнения международного 
общества не настолько глупы, и знают, что к чему. 
Другое дело, что у нас просто несмелое правитель
ство, соответственно и негибкая дипломатия. Наши 
политологи и политические деятели не хотят (не 
рискуют) говорить, высказываться, применять по
добный язык на дипломатической арене, считая та
кой тон слишком грубым, резким и жестким, совер
шенно неуместным для решения подобных сложных 
и запутанных вопросов. Так ли это? В таком случае, 
почему Баку разговаривает с нами именно на таком 
языке? Как получается, что мы не может применять 
такой же переговорный и дипломатический язык? 
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Боимся, что если заговорим о ракетах, русские за
берут их оттуда? В конце концов, чье это оружие…?

Очевидно, что наши разнообразные внешние 
отношения (политические, дипломатические, эко
номические, культурные, пропагандистские) несо
мненно, носят печать скромности. Мы прилагаем 
усилия для того, чтобы выглядеть крайне вежливы
ми и цивилизованными, мы невероятно дисципли
нированы и добросовестно выполняем свои обя
зательства, что бы ни было, мы остаемся верными 
нашим мнимым союзникам, злимся и сопротивляем
ся, либо предъявляем какието условия в рамках до
пустимого. В последнее время размножились горе
вояки, по их мнению, якобы, необходимо вести не 
эмоциональную, а реалистичную политику. Давайте 
взглянем на восток и посмотрим, возможно, имен
но Азербайджан ведет такую политику – подвергая 
наши позиции постоянным обстрелам, и постоянно 
убивая армянских солдат. И как получается, что в 
рядах наших приверженцев realpolitic – защитников 
государственных интересов, это не вызывает осо
бого возмущения, а наоборот, усиливает их гром
кие речи о том, что поддаваться чувствам опасно. А 
теперь мы слышим однообразные заявления о том, 
что в ближайшем будущем Азербайджан вновь нач
нет войну, и поэтому мы должны укреплять нашу 
обороноспособность.
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На первый взгляд, кажется, что их высказывания 
логичны, что еще нужно сделать, чтобы противо
стоять врагу? Однако если на секунду вспомним, 
что после 1994 года мы находимся в состоянии по
стоянного обороняющегося, хотя такая политика 
нисколько не принесла желаемого мира, означает, 
что она себя не оправдывает. Следовательно, на
стало время, предпринять новые превентивные ме
ры для удержания врага на безопасном расстоянии, 
перейти от оборонительной тактики к наступатель
ной. Естественно, речь не о военных наступатель
ных действиях, а только о дипломатии и, особенно, 
о пропаганде. Последняя, как правило, непосред
ственно (или косвенно) играет роль артподготовки, 
обеспечивающей успех того или иного действия в 
дипломатии, особенно если это правильно пред
ставляется до переговорных процессов. Чтобы в 
результате той пропаганды, которую мы ведем, про
тивник наконец понял, что однажды это предупреж
дение действительно может стать реальностью. И 
умный сядет за стол переговоров, без истерик вы
слушает предложения и требования армянской сто
роны, в том числе и наш единственный компромисс
ный вариант, который заключается в следующем: 
признание независимости Арцаха на обозначенных 
нами границах, взамен Азербайджан получит исклю
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чение какойлибо угрозы для дальнейшего суще
ствования.

Итак, подведем итоги. Известно, что для то
го, чтобы победить турок необходимо внушить им 
страх. Вместе с этим известно, что страх возникает 
не от пустых заявлений, а от реальной угрозы, и рас
пространяется последовательной пропагандой. И 
если в этом смысле наши стратеги на горизонте не 
видны, то должны выдвинуться вперед обществен
ные деятели. Теперь, будучи солдатом пропаган
дистского фронта, направляю сие наставление, без 
исключения, всей армянской интеллигенции, всем 
политическим деятелям, ученым, публицистам – со
отечественники, отныне все ваши устные и пись
менным выступления, особенно те которые каса
ются Арцаха, завершайте следующим призывом:  
“АЗЕРБАЙДЖАН ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН”. 
Пусть это римское высказывание, в последователь
ной борьбе против врага, станет для нас призывом 
к борьбе. Сделаем же так, чтобы он работал на сво
их основных направлениях. Вопервых, посеет страх 
среди турок, и вовторых, объединит армян вокруг 
одной цели. Не секрет, что у нас нет дальновидного 
национального плана, следовательно, пусть разру
шение Азербайджана станет нашим дальновидным 
национальным планом, от которого мы откажемся 
только в том случае, если будет признана независи
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мость Арцаха и на повестку будет поставлен вопрос 
подчиненности Нахичевана.

Во имя долговечности Армении – 
АЗЕРБАЙДЖАН ДОЛЖЕН БЫТЬ УНИЧТОЖЕН…

ГАМЛЕТ ДАВТЯН
Историк, публицист

P.S. Что касается обсуждаемой теме, то послед
няя встреча в Вене также не закрепила устойчивые 
гарантии мира. Таким образом, запомните одну ста
рую истину: уничтожить волчий вой можно только 
одним способом – уничтожив волка. Человечество 
еще не придумало другой эффективный метод. 
Следовательно, пусть наш высший политический 
эшелон продолжает прилагать усилия для сохране
ния спокойствия на границе, но наши стратеги обя
заны обозначить новые пути обеспечения победы.

Перевод: "Восканапат"
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CARTHAGE  MUST  BE  DESTROYED

Ahead of the Third Punic War (149–146 BC), 
Roman General and Senator Cato the Elder used to 
finish all of his speeches with the words, “Carthago 
delenda est” (“Carthage must be destroyed”). As a re
sult, Carthage’s destruction made Rome what it was… 

Victories are planned by strategists and achieved 
by soldiers and generals. This simple idea should be 
borne in mind during peacetime as well. However, 
with all the tasks assigned to the military forces, today 
we are not sure if we have a strategic mindset and what 
is our national strategy in general. We live relying on 
our brave soldiers who defend our borders as a hu
man shield. It is thanks to these soldiers that we have 
a secure Republic of Armenia and free Artsakh. Still, 
we have no guarantee that the enemy will not wage a 
war again at any moment taking away the lives of our 
matchless guys and destroying our homes. This means 
that our victory is not complete and that we have not 
forced peace to the enemy yet; we have not made it ad
mit its defeat and our victory. Therefore, our strategists 
still have a great deal of work to do…
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An attempt to settle Artsakh issue with peace
ful talks is taken up for over two decades to secure 
the future of the Armenian people. Nothing brings 
about a result. These attempts remain fruitless with 
the peace being formal. Moreover, we pay a very high 
price for this kind of peace almost every day. What 
should be done to change the situation? Our respect
able strategists keep silent on this, while the diplomats 
repeat unanimously the phrase dictated by the foreign 
‘friends’: there is no alternative to the peaceful settle
ment of Artsakh issue. One would think this is the only 
sensible approach to the issue, yet this axiomatic idea is 
apparently understandable to the Armenian side alone, 
while the opposing side simply does not care. No won
der it has taken the peaceful talks to a dead end, while 
the Armenian authorities have decided to keep the sta
tus quo as long as possible in this situation. However, 
this means staying in a defensive position with no view 
to the star of victory. Isn’t it enough to go on with the 
selfdeception that if we are on the right side, the world 
will accept that sooner or later? By narrowing every
thing down to this approach, we are keeping a reserved 
attitude towards the unrestrained enemy both on the 
border and around the negotiation table. Obviously, 
however, it is now time to change, first of all, our nego
tiating position, language and style. 
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Have we got nonimplemented methods in stock? 
Indeed we do. It is widelyknown that negotiations are 
held when the sides respect each other more or less, or, 
as they say, mutually acknowledge each other’s rights. 
The Azerbaijani Turk does not respect us; moreover, 
he ignores us and disregards our rights. A Turkish of
ficial said before 1915 that an Armenian’s right is to 
serve the Turks. We see that nothing has changed in 
their mindset so far. Instead, we have changed, and 
if the Turks do not want to acknowledge this and re
spect us, we need to force them to. In this situation, 
the only method is to instil fear in them. If we have not 
been able to command the Turks’ respect over these 
years, we need to cause them fear and lead them to ac
knowledge the truth that WE CAN EXTERMINATE 
THEM IN THEIR OWN DEN. A Turk (just the 
Azerbaijani Turk for now) must be afraid of us. Full 
stop. There is no other option. If the respect does not 
work, the fear should. This needs to be our new diplo
matic language. 

Now let us see what grounds we have for this. 
Naturally, we first of all mean our military potential, 
about the power of which we can judge by the purely 
professional opinion repeatedly voiced on the air 
and in the press. The brief wording is as follows: the 
Armenian armed forces can exterminate the country 
named Azerbaijan with a couple of precise shots. By 
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the way, any strategist – Armenian or foreign, includ
ing the enemy’s high command – is wellaware of the 
real state of affairs. So why isn’t a deterrent instrument 
found? To my mind, there is one reason for this – they 
are sure the Armenian side will not take this step. It is 
probably our slipup that they think so because we have 
never explained this to them in a language they under
stand; more precisely, we have not threatened to them 
that yes you can incite a largescale war, which can 
destroy a significant part of our country and cause us 
many, maybe thousands of losses, but not more, while 
WE CAN EXTERMINATE YOU. And we will exter
minate you totally. Therefore, pull yourselves together, 
sirs. Moreover, we advise you to do so as soon as pos
sible for your own salvation. Give up your socalled 
idea to start a new war to regain the territorial integrity; 
otherwise, you need to know that you risk losing the 
territories you occupy. 

Therefore, the Armenian Army’s fist should be 
used in the diplomatic and propaganda front, to put 
it figuratively. Otherwise, why do we need the ultra
modern rockets our army is armed with if we fight with 
the weapons of the 1980s on the battlefield, while the 
rockets are remaining unused… in the diplomatic war. 
After all, don’t the atomic warheads serve exclusively 
as a diplomatic weapon in the contemporary world? 
Then why can’t we do the same? Are we afraid of an 
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aggressor’s reputation? In vain. This cannot happen. 
The socalled observers of the opinion of the interna
tional community are not so stupid; they understand 
everything very well. It is totally another question that 
our government is not brave enough this resulting in 
an inflexible diplomacy. Our political analysts and poli
ticians do not want (do not risk) to speak out in this 
language in the diplomatic arena, as they consider this 
tone too rude, abrupt, strict and totally incompatible 
with the solution of such difficult and complicated is
sues. Is that correct? In that case, why does Baku talk to 
us in that language? How come cannot we use this ne
gotiating and diplomatic language? Are we afraid that 
if we speak about rockets, Russia will take them away 
from here? After all, whose weapon is this…? 

Obviously, our various foreign relations (political, 
diplomatic, economic, cultural and propagandistic) are 
undoubtedly marked with modesty. We put efforts to 
look extremely polite and civilised; we are incredibly 
disciplined and we carry out our obligations conscien
tiously; we remain loyal to our alleged allies whatever 
happens; we get angry and we confront, or we put front 
some conditions within the permitted limits. The re
cent times have seen an increasing number of pseudo
warriors who claim realpolitik is needed instead of 
emotional politics. Let us throw a glance at the East to 
see if, probably, it is Azerbaijan engaged in this kind of 
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politics by holding our positions under a constant fire 
and killing the Armenian soldiers. And why doesn’t 
this arouse anger among our supporters of realpolitik, 
the defendants of the national interests? On the con
trary, this rather fuels their flamboyant speeches about 
the danger of being overcome with emotions. And now 
we hear uniform statements about Azerbaijan starting 
a war in the near future and about the need to strength
en our defence. 

Their statements seem logical at first sight: how 
else can one counter the enemy? However, if we re
member just for a second that we have constantly 
been in defensive position since 1994 even though 
this policy has not granted us with the peace we wish 
for, this means that this policy does not prove produc
tive. Consequently, it is time to take up new preven
tive measures to keep the enemy at a safe distance and 
switch from defensive tactics to offensive. Naturally, 
the tactics in question are not about an offensive mili
tary action but diplomacy, and especially propaganda. 
As a rule, the latter directly (or indirectly) plays the 
role of an artillery preparation, which secures the suc
cess of a diplomatic action, especially if it is demon
strated before the negotiation processes in the right 
light. Eventually, our propaganda needs to make the 
adversary side finally understand that this warning can 
really come true one day. And if the adversary side is 
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sensible enough, it will sit around the negotiation table 
and will listen to the Armenian side’s suggestions and 
demands without hysteria, including our only compro
mise option – recognition of Artsakh’s independence 
within the borders we indicate; in return, Azerbaijan 
will receive a guarantee of exception of any threat for 
its future existence. 

Let us sum up. It is known that in order to win 
the Turks, it is necessary to make them fear. It is also 
known that fear is not instilled with bare statements 
but with a real threat and it is spread with a consistent 
propaganda. And if our strategists are not to be seen 
anywhere on the horizon in this respect, public activ
ists need to take the lead. And now, being a soldier of 
the propaganda front, I am calling on all the Armenian 
intellectuals without any exception, all the politicians, 
scholars and publicists: Dear compatriots, from now 
on, finish all of your oral and written speeches, espe
cially those referring to Artsakh, with the following 
appeal: “AZERBAJAN MUST BE DESTROYED". 
Let this Roman quote become a call for us to wage our 
persistent war against the enemy. We should have it 
work in its main directions. Firstly, it must fuel fear in 
the Turks; secondly, it must unite all the Armenians 
around one goal. It is not a secret that we have not got 
a farsighted national plan. Accordingly, Azerbaijan’s 
destruction can just as well become our farsighted na
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tional plan, which we will give up only if Artsakh’s in
dependence is recognised and Nakhijevan’s subordina
tion is put on the agenda.

For the sake of the longevity of Armenia, 
AZERBAJAN MUST BE DESTROYED… 

HAMLET DAVTYAN
The historian, the publicist

P.S. As the topic under discussion regards, the re
cent meeting in Vienna again failed to issue stable guar
antees of peace. Therefore, an old truth must be borne 
in mind: a wolf’s howl can only be killed by killing the 
wolf. The mankind has not invented another effective 
method so far. Accordingly, even if our high political 
circles go on putting efforts to maintain peace on the 
borders, our strategists need to work out new ways of 
securing a victory.
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ՀՆԴ ԿԱ ՍՏԱՆԱԲՆԱԿ 
ՀԱՅ ՄԵ ԾԱ ՀԱ ՐՈՒՍՏ 

ՀՈՎ ՍԵՓ Ա ՄԻՐ ԽԱՆՅԱ ՆԻ ՆԱ ՄԱ ԿԸ 
Ա ՄԵ ՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱ ԹՈ ՂԻ ԿՈՍ  

ՆԵՐ ՍԵՍ ԱՇ ՏԱ ՐԱ ԿԵ ՑՈՒՆ

« Ձեր հոգ ւոյ պա տո ւա կան յատ կու թիւն նե րը, ձեր 
ան նման սէ րը առ հայ րե նիս, ձեր հա սուն ի մաս տու
թիւ նը բազ մա մե այ մե ծա գոր ծու թե անց մէջ եւ այն 
մե ծա մեծ ծա ռա յու թիւն նե րը, որ մա տու ցած էք մեր 
ազ գին, վա ղուց ի վեր փա ռա ւո րում է ին մեր սր տե րը 
այս հե ռա ւոր ե րկ րում: Լի ջեր մե ռանդ յար գա նօք առ 
ձերդ սր բազ նու թիւն, ես վա ղուց կը փա փա գէ ի գրա
ւոր կեր պիւ ար տա յայ տել ձեզ իմ սր տիս զգաց մունք
նե րը, բայց դժ բաղ դա բար ցայ սօր ա ռիթ չգ տայ: Այժմ 
ձեր բարձր սր բազ նու թե ան գրու թիւ նը առ Հնդ կաս
տա նի հայս,– մի գրու թիւն, որ յընդ հա նուր ու րա խու
թիւն հա մայն ազ գիս ման րա մաս նա բար նկա րագ
րում է մեր ա մե նա սի րե լի հայ րե նե աց այժ մե ան բաղ
դա ւոր դրու թիւ նը,– կա տա րեց փա փագս: Այդ քաղցր 
համ բաւ նե րը մե ծա պէս ու րա խաց րին մեզ. այժմ մենք 
ա ւե լի եր ջա նիկ ե նք մեր նախ նիք նե րից, վասն զի 
ար ժա նա ցանք տես նել ա մե նա սի րե լի հայ րե նե աց 
ա զա տու թիւ նը: Եւ ու րեմն՝ սր բա զան պար տա ւո րու
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թիւն ե նք հա մա րում ար տա յայ տել մշ տա կան ե րախ
տա պար տու թե ան մեր խո րին զգաց մուն քը Ռու սի ոյ 
Կայ սեր, մեր հին հայ րե նե աց մե ծա հո գի ա զա տի
չին: Հայոց ազ գը եր բէք չի դա դա րիլ վեր ա ռա քել ի ւր 
ջերմ մաղ թանք նե րը առ Աս տո ւած յա ղագս ա ռող
ջու թե ան եւ եր կա րա կե ցու թե ան բա րե գործ Կայ սեր, 
Մե ծին Նի կո ղայո սի, որ ա ռա ջին թա գա ւո րը ե ղաւ՝ 
Ա րա րա տե ան աշ խար հում ազ գիս խա ղա ղու թիւն եւ 
ա զա տու թիւն պարգեւող:

«Սր բա զան Տէ´ր: Ղզ լա րից ո մն հա մազ գի, այր 
գիտ նա կան եւ յար գե լի, Գէ որգ Մե լիք սե դէ կե ան 
Խու բե անց ա նո ւա նե ալ, գրել է ի նձ մի նա մակ եւ ը նդ 
նմին մի ծագ ման ճիւ ղագ րա կան պատ մու թիւ նը, որ 
կազ մել է նա: Բայց ո րով հետեւ այդ բա նի հա մար նա 
բա ւա կա նա չափ տե ղե կու թիւն ներ չէ ու նե ցել, վաս նո
րոյ ես նո րան լրա ցու ցիչ տե ղե կու թիւն ներ ու ղար կե
ցի, յա րակ ցե լով ման րա մասն եւ ճիշտ հան գա մանք
ներ թէ իմ նախ նի քը Պարս կաս տա նում եւ Հա յաս
տա նում ե ղած ժա մա նակ նե րը ի´նչ դիրք են ու նե ցել 
եւ ի´նչ պաշ տօն ներ վա րել: Ը նդ սմին պա տիւ ու նիմ 
ու ղար կել իմ յի շե ալ ծա նօ թու թիւն նե րը ՛ի տե սու թիւն 
ձեր բարձր սր բազ նու թե ան եւ ձեր միջ նոր դու թե ամբ 
խնդ րում եմ պա րոն Խու բե ա նից, որ նա վա ւե րաց նե
լով իմ ցե ղը եւ հաս տա տել տա լով տէ րու թիւ նից, ժո
ղո վէ ճշգ րիտ տե ղե կու թիւն ներ թէ իմ ծագ ման մա սին 
հին ա ռաջ նա կարգ տոհ մից եւ թէ իմ նախ նե աց քա
ջա գոր ծու թե անց մա սին, եւ այդ բո լո րը հա ղոր դէր 
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ի նձ ա նյա պաղ. վասն զի ե կող 1830 թո ւա կա նի նոյեմ
բեր ամ սին ես մտա դիր եմ, ապ րանք նե րով հան դերձ, 
իմ սեպ հա կան նա ւե րով ո ւղեւո րո ւիլ Հոլ լան դի ա 
կարեւոր գոր ծե րով, որ ու նիմ Հոլ լան դի ոյ ար քայի 
հետ: Ի սկ ե րբ այդ գոր ծերս վեր ջաց նեմ եւ նա ւերս 
յետ ու ղար կեմ Հնդ կաս տան, առ նե լով Հոլ լան դի
ոյ ար քայից մի յանձ նա րա րա կան նա մակ, կու գամ 
Ռու սաս տան եւ բաղ դա ւո րու թիւն կ՚ու նե նամ ներ կա
յա նալ Ն.Կ. Մե ծու թե ան. ա պա այդ տե ղից կ՛եր թամ 
Հա յաս տան եւ Հա յաս տա նից ո ւղ ղա կի Հնդ կաս տան: 
Այդ պէս ա հա ե թէ հան գա մանք նե րը կը յա ջո ղին իմ 
այս դի տա ւո րու թե անց, ես մի ջոց կ՛ու նե նամ գո նէ մա
սամբ մխի թա րել իմ հայ րե նա կից նե րիս, մա նա ւանդ 
նո ցա, ո րոնք նեղ վի ճա կի մէջ են:

«Այդ պատ ճա ռով ա հա խնդ րում եմ ձերդ բարձր 
սր բազ նու թիւ նից նե ղու թիւն յանձն առ նէք, որ պէս
զի շու տով կա տա րո ւին եւ հաս տա տո ւին վե րոյի
շե ալ տե ղե կու թիւն նե րը եւ ու ղար կել այդ բո լո րը ՛ի 
Բաս րայ առ եղ բայրն իմ Ա միր խան Յով հան նի սե ան 
Ա միր խա նե ա նին, ի սկ նա ան մի ջա պէս կը հասց նէ 
ի նձ. եւ ո րով հետեւ ես կը ցան կայի այդ տե ղե կու թիւն
նե րը բե րել հետս Եւ րո պա, վաս նո րոյ խնդ րեմ գրել 
տաք այն հայե րէն եւ ռու սե րէն լե զու նե րով:

«Ն մա նա պէս ա ղա չում եմ ձեզ՝ հա մա ռօտ կեր
պիւ հա ղոր դել ի նձ թէ Կայ սե րու թե ան, Վրաս տա
նի եւ Հա յաս տա նի հայք ի ՞նչ տե սակ կե անք են վա
րում, քա՞ նի են թո ւով եւ ի ՞նչ դրու թե ան մէջ են նո քա: 
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Ցան կա լի է ի նձ նոյն պէս գի տե նալ, թէ Ռու սի ան ի ՞նչ 
մտադ րու թիւն ու նի մեր ազ գի վե րա բե րու թե ամբ՝ ար
դե օք ի ՞ն քը տի րա պե տե լով պի տի կա ռա վա րէ Հա
յաս տա նը, թէ՞ պի տի դարձ նէ սո րան ի ւր տէ րու թե ան 
մի ա ռան ձին ան կախ մասն: Մի ով բա նիւ հա ղոր դե
ցէք ի նձ՝ թէ ռու սաց տէ րու թիւնն ի ՞նչ դի տա ւո րու թիւն 
ու նի մեր ազ գի վի ճա կի մա սին. այդ տե ղե կու թիւն նե
րով դուք ի նձ վե րին աս տի ճա նի կը պար տա ւո րաց
նէք: Ի վեր ջոյ՝ պար զա պէս խոս տո վա նում եմ ձեզ, որ 
մտա դիր եմ, ե թէ մի այն կա րե լի կը լի նի, գնել դրա
մով իմ նախ նե աց եր կիր նե րը, այն է Ղա րա բա ղի աշ
խար հը Փայ տա կա րա նով հան դերձ, կամ թէ մի ո րոշ 
հարկ տալ նո ցա տի րե լու հա մար, վասն զի հա րա
զատ եր կիր նե րի կո րուս տը ի նձ հա մար վե րին աս տի
ճա նի զգա լի է:

« Հա ւա տաց նում եմ ձեզ, ո ղոր մած Տէ՛ր, որ ես 
ո ղոր մու թե ամբ Աս տու ծոյ այս տեղ ո չինչ բա նի պա
կա սու թիւն չու նիմ: Վայե լե լով բա րի ա նուն եւ ը նդ
հա նուր յար գանք, ես պար գեւատ րո ւած եմ բաղ դից 
շատ նշա նա ւոր հարս տու թե ամբ: Գե տին ներ, նա ւեր, 
շի նու թիւն ներա մէն ի նչ ու նիմ բա ւա կա նա չափ. բայց 
բաղ դի այդ բո լոր ճոխ պարգեւ նե րը տա կա ւին ի նձ 
չեն մխի թա րում, ե րբ մտա բե րում եմ թէ ի ՛նչ վի ճա կի 
մէջ է իմ սի րե լի հայ րե նի քը եւ ո ՛ր պի սի թշո ւա ռու թիւն 
են կրում ո մանք իմ հայ րե նա կիցք: Այս պատ ճա ռով 
շատ փա փա գում եմ ու նե ցա ծիցս մի մասն հա նել 
(նո ւի րել) յօ գուտ եւ ի թեթեւու թիւն վի ճա կի իմ հայ րե
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նակ ցաց: Ե թէ իմ մտադ րու թիւն ներս կ'ի րա գոր ծո ւին, 
ես ըն տա նի քովս եւ ու նե ցած գու մար նե րովս կը գամ 
Հա յաս տան եւ իմ մնա ցած կա րո ղու թիւ նից կըն շա
նա կեմ յօ գուտ իմ հայ րե նակ ցաց այն քան, որ կա րո
ղա նան ե կա մուտք բե րել տա րե կան չորս կամ հինգ 
լաք ռու փի (մօտ 500 000 ռուբ լի), թէ իմ կեն դա նու
թե ան ժա մա նակ եւ թէ յետ իմ մա հուն, վասն զի մի այն 
իմ կա լո ւած քը ա հա գին քա նա կու թե ամբ շա քար եւ 
սուրճ է տա լիս, ո ւր մնաց միւս գե տին ներս, որ ա մէն 
տա րի մեծ ե կա մուտք են բե րում: Շնոր հիւ Աս տու
ծոյ՝ ես այս տեղ մի տի րա պե տող իշ խա նի հա ւա սար 
կե անք եմ վայե լում: Մի մի այն հայ րե նե աց սէրն է, որ 
վշ տաց նում է ի նձ: Յու սամ թէ Ա մե նա բարձ րե ալն 
Աս տո ւած կը կա տա րէ իմ բա րի դի տա ւո րու թիւն ներս: 
Այ սո ւա մե նայ նիւ ես ա մէն ի նչ յանձ նում եմ ձեր բա
րե տե սու թե ա նը, պատ րաստ եմ հետեւիլ ձեր խոր
հուրդ նե րին եւ կա տա րել ա մե նայն ի նչ, որ դուք կը
յանձ նա րա րէք ի նձ:

 Սա մա րանգ, 1829 թո ւի հոկ տեմ բե րի 20

 ԾԱ ՆՈ ԹԱԳ ՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ար շակ Ալ պո յա
ճյա նը սույն նա մա կի կա պակ ցու թյամբ հետեւյալ տե
ղե կու թյուն ներն է հա ղոր դում. « Հե ռա ւոր Ե ա վայ կղ
զոյ Սա մա րանգ կամ Սմա րանգ քա ղա քում այդ ժա
մա նակ բնակ վում էր Արցախի մի ազ նո ւա կան ըն տա
նի քից սե րած եւ ա պա Հնդ կաս տան գաղ թած Յով
սէփ Յով հան նի սե ան Ա միր խա նե ան ա նու նով մի ան
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ձն: Դա ա հա գին հարս տու թիւն էր դի զել եւ շատ խո
շոր կա լո ւա ծա տէր դար ձել, ար տա բե րե լով շա քար, 
սուրճ, եւայլն: Այդ ար տա բե րու թիւն նե րը նա ի ւր սեփ
հա կան նա ւե րով ու ղար կում էր Եւ րո պա եւ առ հա սա
րակ վա ճա ռա կա նա կան մեծ յա րա բե րու թիւն ներ էր 
սկ սած ամ բողջ ա ռեւտ րա կան աշ խար հի հետ: Դո րա 
եղ բայր Ա միր խան Յով հան նի սե ան Ա միր խա նե ա նը 
եւս նպաս տում էր նոյն գոր ծին, բա ցած ու նե նա լով 
Բաս րա քա ղա քում մի մեծ ա ռեւտ րա կան տուն: Ա րա
րա տե ան աշ խար հի նո ւա ճե լու ու րախ լու րը Ներ սէ սը 
1828 թո ւին ա ւե տեց Հնդ կաս տա նի նշա նա ւոր հայե
րին, ի թիւս ո րոց եւ յի շե ալ Յով սէփ Ա միր խա նե ա նին: 
Վա ռո ւե ցաւ Արցախի գաղ թա կա նի սիր տը հե ռա ւոր 
օ տա րու թե ան մէջ եւ նա, հարս տու թե ամբ եւ փառ քե
րով կշ տա ցած, ցան կա ցաւ հի մա վե րա դառ նալ ի ւր 
ա զա տո ւած հայ րե նի քը եւ ի ւր ա հա գին կա րո ղու թիւ
նից մի այն պի սի գու մար յատ կաց նել կա րօտ հայ րե
նակ ցաց օգ նե լու, որ մշ տա պէս տա րե կան մօտ կէս 
միլ լի ոն ռուբ լի ե կա մուտք բե րէր: Այս դի տա ւո րու թե
ամբ Յով սէփ Ա միր խա նը Սա մա րան գից 1829 թո ւի 
հոկ տեմ բե րի 20ին հետեւե ալ նա մա կը գրեց առ Ներ
սէս, որ մենք թարգ մա նում ե նք ռու սե րէ նից, հայե րէն 
բնա գի րը չու նե նա լով (տե՛ս վե րը): 

Ա միր խա նի այս նա մա կը եւ ը նդ նմին Հնդ կաս
տա նից քա նի մի ու րիշ գրու թիւն ներ յա նուն Ներ սէ
սի՝ եր կար ճա նա պար հոր դե լուց յե տոյ նախ հա սան 
Թիֆ լիզ եւ ա պա ու ղար կո ւե ցան Բես սա րա բի ա ը ստ 
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հաս ցէ ի: Ներ սէս Ա միր խա նի նա մա կը ու ղար կեց Պե
տեր բուրգ Խա չա տուր ա ղայ Լա զա րե ա նին, ի սկ սա 
ռու սե րէն թարգ մա նու թե ամբ հան դերձ ներ կա յաց րեց 
ժան դար մի այի շէֆ կոմս Բեն կէն դօր ֆին, ո րից 1830 
թո ւի դեկ տեմ բե րի 3ին ստա ցաւ գրա ւոր պա տաս
խա նը: « Սա մա րան գում բնա կո ւող պա րոն Ա միր խա
նի նա մա կը առ Ներ սէս ար քե պիս կո պոսն, որ դուք 
հա ղոր դե ցիք ի նձ հան դերձ ռու սե րէն թարգ մա նու
թե ամբ, ես բաղդ ու նե ցայ ա մե նահ պա տա կօ րէն զե
կու ցա նել Թա գա ւոր Կայ սեր այն են թադ րու թե ամբ, 
որ Ռու սի ոյ իշ խա նու թե ան ներ քոյ գտ նո ւող Հա յաս
տա նում մի այդ պի սի յար գե լի եւ հա րուստ դրա մա
տի րոջ բնա կու թիւ նը այդ ե րկ րին է ա կան եւ շատ նշա
նա ւոր օ գուտ կը բե րէ: Ն.Կ. Մե ծու թիւ նը, տես նե լով որ 
պ. Ա միր խա նը, մտա դիր լի նե լով գալ այս տեղ, յոյս 
ու նի Նո րին Մե ծու թե ա նը ներ կա յա նա լու բաղ դա ւո
րու թիւնն ու նե նա լու եւ ցան կա նում է քա նի մի տե ղե
կու թիւն ներ ստա նալ Ռու սի ոյ մա սին, բա րե հա ճեց 
ա մե նաո ղոր մա ծա բար պա տաս խա նել՝ « Թող նա 
գայ այս տեղ, ի սկ նո րա պա հան ջած տե ղե կու թիւն նե
րը Ես ի նքս կը տամ իւ րե ան, ե րբ կը տես նեմ նո րան»:

 Լա զա րե ա նը Կայ սեր այս պա տաս խա նը հա ղոր
դեց Ներ սէ սին, որ հրա ւի րէ Ա միր խա նին գալ Պե տեր
բուրգ: Թէ այ նու հետեւ ի ՞նչ կա տա րո ւեց եւ կամ ի ՞ն չու 
չե կաւ Ա միր խա նը – մեզ յայտ նի չէ» (տե՛ս Ալ պօ յա
ճե ան Ա., Հայ գաղ թա կա նու թե ան պատ մու թիւն, հ. Գ., 
Կա հի րե, 1961):
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Отношенiе, писанное на Армянскомъ 
языкѣ, къ первенствующему 

Епархiальному въ Россiи обитающихъ 
Армянъ Архiепископу Нерсесу, отъ 

Iосифа Iоаннеса Амархана, живущаго 
въ Индiи, въ городѣ Самаранѣ, отъ 20 

Октября 1829 года

“Отличныя качества души вашей, особенная лю
бовь къ отечеству, созрѣлая мудрость въ долговре
менныхъ опытахъ и великiя услуги, оказанныя вами 
нашему народу, давно восхищали сердца наши въ 
сей отдаленной странѣ. Исполненный живѣйшаго 
благоговѣнiя предъ священною особою вашею, 
я давно горѣлъ желанiемъ письменно изъявить 
вамъ чувствованiя моего сердца; но къ сожалѣнiю 
до сего времени не находилъ удобнаго случая. 
Нынѣ отношенiе Вашего Высокопреосвященства 
къ Армянскимъ Обществамъ, находящимся въ 
Индiи, исполнило мое желанiе, отношенiе, въ кото
ромъ ко всеобщему удовольствiю всей нацiи под
робно описано нынѣшнее счастливое состоянiе 
любезнѣйшаго намъ отечества. Таковыя прiятныя 
извѣстiя весьма обрадовали насъ; мы гораздо 
блаженнѣе нашихъ предковъ: ибо удостоились 
узрѣть освобожденiе дражайшей родины. И такъ 
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священнѣйшею обязанностiю почитаемъ излить 
глубочайшiя чувствованiя вѣчной признательности 
нашей къ Монарху Всероссiйскому, великодушно
му избавителю древняго нашего отечества. Народъ 
Армянской никогда не перестанетъ возсылать те
плыя молитвы къ Богу, о здравiи и о долгоденствiи 
добродѣтельнаго Императора, Великаго НИКО
ЛАЯ, Который первый изъ Вѣнценосцевъ даро валъ 
имъ миръ и свободу бъ Араратской странѣ.

Преосвященнѣйшiй Владыко! Я получилъ 
изъ города Кизляра отъ нѣкотораго соплеменни
ка, ученаго и почтеннаго мужа, по имени Георгiя 
Мелхиседека Худова, письмо и вмѣстѣ родослов
ную мою исторiю, составленную имъ самимъ; но 
какъ онъ не имѣлъ для сего достаточныхъ свѣденiй; 
то я, присовокупивъ подробныя и точныя свѣденiя 
касательно состоянiя и должностей, занимае
мыхъ моими предками во все время пребыванiя 
ихъ въ Персiи и Арменiи, послалъ ему оныя для 
дополненiя. При семъ имѣю честь препрово
дить также къ Вашему Высокопреосвященству на 
разсмотрѣнiе сiи мои замѣчанiя и прошу чрезъ Вас 
Гна Хубова, чтобы онъ, засвидѣтельствованiю моей 
нацiи и по утвержденiю отъ Правительства, собралъ 
достовѣрныя извѣстiя о происхожденiя моемъ изъ 
первой старѣйшей фамилiи и о подвигах моихъ 
предковъ, и доставилъ бы мнѣ оныя въ скоромъ вре
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мени: ибо я въ слѣдуюущiй 1830 годъ, въ Ноябрѣ 
мѣсяцѣ, намѣренъ отправиться съ товарами на соб
ственныхъ своихъ корабляхъ въ Голландiю, по необ
ходимымъ дѣламъ, которыя имѣю съ Голландскимъ 
Королемъ. – По окончанiи же моихъ надобностей, 
снарядивъ корабли обратно въ Индiю и испрося 
у Голландскаго Короля рекомендательное пись
мо, прiѣду въ Россiю и буду имѣть счастiе предста
виться Его Императорскому Величеству; оттуда 
же отправлюсь въ Арменiю, а изъ Арменiи прямо 
въ Индiю. Такимъ образомъ, когда случай будетъ 
благопрiятствоватъ симъ моимъ предпрiятiамъ, то 
я въ состоянiи найдусь, хотя отъ части, доставить 
утѣшенiе своимъ соотечественникамъ, особенно 
тѣмъ, кои въ тѣсномъ положенiи.

Почему и прошу Ваше Высокопреосвященство 
принять на себя трудъ содѣйствовать къ скоро
му исполненiю и утвержденiю вышеупомянутыхъ 
извѣстiй и доставить оныя брату моему Амирханъ
IоаннесуАмирхану въ Басру, а онъ немедленно 
отправитъ ко мнѣ на корабли, и какъ я желаю при
вести тѣ свѣденiя съ собою въ Европу, то прошу на
писать сiе сочиненiе на Армянскомъ и на Русскомъ 
языкахъ.

Еще убѣждаю Ваше Высокопреосвященство 
сообщить мнѣ вкратцѣ о родѣ жизни, о числѣ, о 
состоянiи Армянъ, обитающихъ въ Имперiи, Грузiи 
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и Арменiи. Так же хотелось бы узнать, каковы на-
мерения России по отношению к моему народу: 
будет ли Россия,владеть Арменией,управлять ею, 
или превратит Армению в отдельную незажиси-
мую часть своей империи? Одним словом, сооб-
щите мне о намерениях Российской Империи от-
носительно судьбы моего народа. Я буду крайне 
признателен за предоставленную информацию.

В конце концов просто хочу признаться,что 
хотел бы, если это, конечно, возможно, приобре-
сти за деньги земли моих предков-Арцах вместе с 
Пайтакараном. Или же платить определенный на-
лог за владение ими, поскольку для меня потеря 
родных территорий крайне ощутима и причиня-
ет нестерпимую боль. Увѣряю васъ, Милосшивый 
Архипастырь, что я, по милосердiю Божiю, не имѣю 
здѣсь никакого недостатка. При добромъ имени и 
при общемъ уваженiи, коимъ я пользуюсь, судьба 
наградила меня значительнымъ богатствомъ. Земли, 
корабли, зданiя: все въ довольномъ количествѣ; но 
всѣ сiи роскошные дары фортуны не доставляютъ 
мнѣ утѣшенiя, когда воспоминаю о жребiи возлю
бленнаго моего отечества, и о бѣдствующихъ мо
ихъ нѣкоторыхъ единоземцахъ. По сей причинѣ 
горю желанiемъ жертвовать отъ избытковъ моихъ 
на пользу и на облегченiе участи соотечественни
ковъ. Ежели предположенiя мои совершатся, то я 
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съ семействомъ и съ достоянiемъ своимъ, въ капита
лахъ заключающимся, прiѣду въ Арменiю, опредѣлю 
во благо своихъ соплеменниковъ изъ остальныхъ 
имънiй столько, что они могутъ принести въ годъ 
дохода 4 или 5 лакъ рупи (что по курсу составитъ 
500 000 рублей), какъ при жизни моей, такъ и по 
смерти; ибо одно только помѣстье мое, приноситъ 
въ большом количествѣ сахаръ и кофе, не говоря о 
другихъ земляхъ, которыя ежегодно доставляютъ 
большой доходъ. Благодаря Бога, я веду здѣсь жизнь 
равную владѣтелю; одна только любовь къ отече
ству сокрушаетъ меня: надѣюсь, что Всевышнiй со
вершитъ мои добрыя намѣренiя.

Впрочемъ я во всемъ препоручаю себя вашему 
благоразсмотрѣнiю; готовъ послѣдовать совѣтамъ 
вашимъ и исполнитъ все вами на меня возлагаемое".

ПРИМЕЧАНИЕ. Западноармянский историк и 
филолог, автор труда “История армянских бежен
цев” Аршак Алпояджян сообщает о письме следую
щее: “На далеком острове Ява в это время жил выхо
дец из знатного арцахского рода Овсеп Амирханян. 
Он заработал огромное состояние, занимаясь про
дажей сахара, кофе и т.д. На собственных кораблях 
он отправлял товары в Европу, и в скором време
ни у него были установлены торговые отношения 
почти со всеми странами мира. Его брат, Амирхан 
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Амирханян, также способствовал процветанию ком
мерции, открыв в Басре большой торговый дом. 

В 1828 г. радостную весть о вхождении 
Восточной Армении в состав Российской империи 
Католикос Нерсес отправил всем именитым ар
мянам Индии, в том числе и Овсепу Амирханяну. 
Загорелось сердце арцахца, долгие годы жившего 
на чужбине, и он тотчас решил вернуться на осво
божденную родину, чтоб помочь своим землякам. 
Из своего многомиллионного состояния он ре
шил выделить сумму, которая неизменно прино
сила бы ежегодный доход в полмиллиона рублей. 
Исполненный благих намерений, Овсеп Амирханян 
20го октября 1829 г. пишет письмо Нерсесу.

Это письмо, а также другие официальные бума
ги на имя Нерсеса после долгих путешествий дош
ли сначала в Тифлис, а затем были переправлены в 
Бессарабию. Через Христофора Хачатура Лазаряна 
Католикос Нерсес отправил письмо Амирханяна в 
Петербург. 3го октября 1830 г. был получен пись
менный ответ за подписью графа Бенкендорфа: 
“Я имел честь доложить Его Императорскому 
Величеству о письме Амирханяна и сообщить, что 
желание такого уважаемого и богатого человека 
жить на территории Армении, входящей в состав 
Российской империи, принесет стране неоцени
мое благо. Его Императорское Величество, увидев, 
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что Амирханян имеет огромное желание предстать 
перед ним, а также получить некоторые сведения, 
милостиво ответил: “Пусть он сам приедет сюда, 
и я лично передам ему сведения, когда встречусь с 
ним”.

Пока воля императора дошла до Явы, прошло 
много времени. В 1834 г. Амирханян сел на один из 
своих кораблей и прибыл в Лондон, чтобы оттуда 
направиться в Петербург. К сожалению, Амирханян 
заболел и скоропостижно скончался, так и не успев 
воплотить в жизнь свою заветную мечту…
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An appeal sent to Nerses, the Principal 
Eparchial Archbishop of the Armenians 

living in Russia, from India-based Hovsep 
Hovhannes Amirkhanyan on 20 October 

1829 from Semarang. The original text was 
written in Armenian

The excellent qualities of your soul, the special love 
for your homeland, the mature wisdom accumulated 
during the longtime experience and the great ser
vices you did for our nation have long been filling our 
hearts with admiration in this distant country. Filled 
with reverence for your sacred personality, I have long 
yearned to write you about the feelings of my heart; 
yet, unfortunately, I did not find a proper occasion to 
do that. Now, Your Grace's appeal to the Armenian 
Communities in India fulfilled my wish, the appeal 
where our beloved homeland’s current happy situation 
is described in detail to the great joy of the whole na
tion. This pleasant news made us very happy; we are 
more blessed than our ancestors, as we could see the 
liberation of our dearest homeland. We consider it 
our sacred duty to express our deepest feelings of eter
nal gratefulness towards the Monarch of All Russia, 
the generous saviour of our ancient homeland. The 
Armenian nation will never cease praying passionately 
for the health and longevity of the Righteous Emperor, 
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Great NIKOLAS, who was the first of the monarchs to 
grant them peace and freedom in the Ararat Land.

Your Grace Vladiko! Georgi Melkhisedek Khubov, 
an educated and respectable compatriot of mine, has 
sent me a letter from Kizlyar, as well as my genealogi
cal history, which he compiled by himself. However, as 
he lacked some information, I have sent him additional 
details and accurate data about my ancestors' fortune 
and the offices they occupied during their stay in Persia 
and Armenia. I have the honour to present these notes 
of mine to Your Grace's review and to ask you to re
quest Mr Khubov to gather reliable information about 
my origin from the first oldest surname and about my 
ancestors' exploits in accordance with my nation's 
evidence and under the Government's approval, and 
send it to me in shortest terms because I intend to go 
to Holland on my own ships with goods in November 
1830 on affairs I have with the King of Holland. After 
I finish these affairs, I will fit up my ships for my way 
back to India and, asking for a recommendation letter 
from the King of Holland, I will come to Russia to have 
the happiness to present myself before His Imperial 
Majesty. Then I will take my way to Armenia, and from 
Armenia, I will directly go to India. Thus, when I have 
the chance to fulfil my plans, I will be able, at least part
ly, to console my compatriots, especially those in op
pressed situation.  



229

This is why I am asking Your Grace to contribute 
to a quick accomplishment and confirmation of the 
abovementioned information and to send it to my 
brother Amirkhan Hovhannes Amirkhanyan in Basra 
so that he immediately sends it to my ships. As I wish 
to take that information with me to Europe, I am ask
ing you to write it both in Armenian and in Russian.  

In addition, I persuade Your Grace to inform me 
briefly about the way of life, the number and the riches 
of the Armenians living in the Empire, Georgia and 
Armenia. I would also like to learn about Russia’s inten-
tions regarding my nation: will Russia own Armenia, rule 
over it, or will it turn Armenia into a separate independent 
part of its empire? In short, let me know about the intentions 
of the Russian Empire regarding the fate of my nation. I will 
be vastly grateful to you for providing me with that informa-
tion.

After all, I just want to confess that I would like, if possi-
ble, to buy my ancestors’ lands, namely Karabakh (Artsakh) 
along with Paytakaran. Alternatively, I can pay a certain 
tax for owning them because the loss of my native lands is 
extremely painful for me and causes an unbearable anguish.

I assure you, Dear Archbishop, that I have no short
age thank the grace of God. I enjoy a good reputation 
and respect, while the fates have rewarded me with a 
significant wealth. I own lands, ships, buildings – every
thing in a sufficient quantity. However, all these splen
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did gifts of fortune do not comfort me when I remem
ber about the lot of my beloved homeland and about 
some of my povertystricken compatriots. For this rea
son, I have set my heart to donate a part of my wealth 
to help my compatriots and relieve their burden. If my 
proposals are accepted, I will come to Armenia with my 
family and with my capital and will allocate a portion 
of the remaining properties to my compatriots’ well
being so that they can bring a yearly income of 4 or 5 
lakh rupees (which makes 500 000 roubles) during my 
lifetime and after my death; only one of my premises 
gives a large amount of sugar and coffee, let alone the 
other lands, which bring a large yearly income. Thank 
God, I live a possessor's life here and only the love for 
my homeland distresses me. I hope the Almighty will 
fulfil my kind intentions. 

Nevertheless, I fully entrust myself to your consid
eration ready to follow your advice and do everything 
you will assign me.

NOTE. A package with this appeal in Armenian 
and with a translation, as well as with other papers, was 
sent from India to Georgia, to the Archbishop Nerses, 
and from there to Bessarabia, and then was delivered 
to St. Petersburg. As a result of these transits and the 
long distance, it took a long time for the letter to reach 
its final destination. 
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Աղվեն, Վաչագան Բարեպաշտի առանձնատունը։ Այստեղ մ.թ. 5-րդ դարի 
վերջում ընդունվել է հայոց առաջին Սահմանադրությունը։

Агвен – резиденция царя Вачагана Благочестивого, стоящая на неприступной 
скале. Здесь в конце 5 в.н.э. была принята первая армянская Конституция.

Aghven chateau of  King Vachagan is situated on an impenetrable hill, where the 
first Armenian Constitution was adopted. His mausoleum  still stands there. 
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Վաչագան թագավորի քանդակը դամբարանի մուտքի մոտ (Արցախ, 
Մարտակերտի շրջան)։

Скульптура царя Вачагана у входа в его мавзолей (Мардакертский район, 
Арцах, монастырь св. Апостола Егише).

Sculpture of  King Vachagan above the entrance of his mausoleum (on the territory 
of the Monastery of Eghishe Apostle in Martakert region of the Republic of 
Artsakh).
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Վաչագան թագավորի դամբարանի մուտքը և Տիգրանակերտում 
հայտնաբերված սկավառակը՝ նրա անունով ու պատկերով:

Вход в мавзолей царя Вачагана и обнаруженная в Тигранакерте пластина с 
его именем и изображением.

Lythography at the burial chamber of King Vachagan and the disc discovered in 
Tigranakert bearing his name and image.
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Վաչագան թագավորի Սահմանադրության ձեռագիրը, թվագրված 1288թ., որը 
պահպանվում է Երեւանի Մատենադարանում (№ 1531):

Одна из древних рукописей Конституции, датированная 1288 г., хранится в 
Ереване, в Матенадаране (№ 1531).

One of the oldest manuscripts of the Constitution, dated 1288 is in Yerevan, 
Matenadaran museum (№ 1531).
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Տիգրանակերտ, Արցախ: Քաղաքը մ.թ.ա. 560-ական թվականներին հիմնել է 
Հայկազյան թագավորական տոհմից Տիգրան Ա Երվանդյանը (տես՝ Մովսես 
Խորենացի, Պատմություն Հայոց):

Тигранакерт, Арцах. Город в 560-их годах д.н.э, построил Тигран А Ервандян 
из рода Айказян (см. Мовсес Хоренаци, История Армении).

Tigranakert, Artsakh. The city was built in the 560s BC by Tigranes А Orontid 
(Haykazyan) (see Movses Khorenatsi, History of Armenia).
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Տիգրանակերտ, Արցախ:    Тигранакерт, Арцах.   Tigranakert, Artsakh.
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Ստեփանակերտ. Արցախի մայրաքաղաք:

Степанакерт – столица Арцаха.   Stepanakert – capital of victorious Artsakh. 
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Զորահանդես Ստեփանակերտում։

Парад в Степанакерте.  Parade in  Stepanakert.
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Զատիկի կղզի:   Остров Пасхи.   Еaster island.

Ջուլիետա  Սերգեյի Դադայանը ծնվել է Արցախի Մարտունու շրջանի 
Գիշի գյուղում, ով ճանապարհորդելու մեծ սիրահար է եւ եղել է հարյուրից 
ավելի երկրներում, այժմ բնակվում է ՌԴ Դոնի Ռոստով քաղաքում: Որ 
երկրում էլ որ գտնվել է իր պարտքն է համարել բարձրացնելու Արցախի 
Հանրապետության դրոշը: Նա իր ժողովրդի  ու ծնողների արժանի 
դուստրն է, հայրը՝ Սերգեյ Դադայանը, ծնված Գիշի գյուղում եւ մայրը՝ 
Շուշանիկ Քալաշյանը ծնված Մեծ Թաղեր գյուղում:

Джулиетта Сергеевна Дадаян родившаяся в селе Гиши Мартунийского района 
Республики Арцах, страстная путешественница побывавшая свыше ста стра-
нах мира, и где бы она не побывала считала своим долгом поднимать флаг 
Арцаха. Она достойная дочь своего народа и своих родителей, уроженцев 
Арцаха: Сергея Теватросовича Дадаяна из села Гиши и Шушаника Аракеловна 
Калашян из села Большой Тахер Гадрутского района.

Julietta Dadayan – born in Gishi village, Martuni Region, Republic of Artsakh – is a 
passionate traveller who has visited over a hundred countries across the world. She 
considers it her duty to raise the flag of Artsakh wherever she visits. She is a merited 
daughter of her nation and of her Artsakh-born parents – Sergey Dadayan from 
Gishi village, Martuni Region, and Shushanik Kalashyan from Mets Tagher village, 
Hadrut Region.  
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Նորվեգիա, Եվրոպայի ամենահյուսիսային կետը, Նորդկապ հրվանդան:

Норвегия. Самая северная точка Европы - мыс Нордкап.

Norway. Europe's Northernmost Cape - North Cape (Nordcap).
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Հյուսիսային բեւեռ:   Северный полюс.   The North Pole.
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Եթովպիա: Աֆրիկյան մեծ ճեղքվածք, Դանահիլ անապատ, Դալոլ հրաբուխ:

Эфиопия. Великий африканский разлом. Пустыня Данакиль (Афарская). 
Вулкан Даллол.

Ethiopia. Great African Rift Valley. Danakil Depresion. Dallol Volcano.
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Պապուա, Նոր Գվինեա: Գորոկա ներկայացում: Տարբեր ցեղերի 
ներկայացուցիչների հետ:

Папуа, Новая Гвинея. Горока-шоу. С представителями различных племён.

Papua New Guinea.Goroka-show. With the representatives of different tribes.
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Եթովպիա, Օմո գետի հովիտ, Մագո ազգային արգելոց, համմեր ցեղի մոտ:

Эфиопия. Долина реки Омо. Национальный парк Маго. У племени Хаммер.

Ethiopia. Hamer (Hamar) tribe. Omo River Valley. Mago National Park.
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Արմեն Հովիկի Դավթյան: Հարավ-Աֆրիկյան Հանրապետություն, 
Յոհաննեսբուրգ: Սոքքեր Սիթի մարզադաշտ: Աշխարհի 2010 թ. եզրափակիչ:

Армен Овикович Давтян: Африка, ЮАР, Йонесбург, 2010 г. Чемпионат мира по 
футболу, финальный матч, стадион Соккер Сити.

Armen H. Davtyan: 2010 FIFA World Cup Johannesburg, South African Republic, 
final match, Soccer City Stadium.
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Արմեն Հովիկի Դավթյանի 
հովանավորությամբ
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