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ԴեՐԲեՆԴհ ձԱՅ֊ ԱՂ ՎԱՆԱԿԱՆ թԱՂԱՎՈ ՐՈ ԻԲՅՈԻՆՇ 

Ս* Գ. ԲԱՐԽՈԻԴԱՐՅԱՆ 

Հայկական աղբյուրներից սլատմ ագիր-ժամանակագիր Մ. Ուռհայ երին 
Աղվանքի հյուսի ս֊ արևելքում, «ի Դար թանդ ա շխ ա րքփն հիշատակում է մի 
հայ թագավորություն, Դերբենգ մ ա յրա քաղաքով, որբ պատմագիտական դրա֊ 
կանության մեջ ոչ միայն պատշաճ ուշադրության չի արժանացել, այյե 
ժամանակագրի հաղորդումր անտեղի կասկածի տակ է առնվել։ Մ* Ուռ հա¬ 
յեցին իր աշխատության մեջ երկու անգամ է անդրադարձել այդ խնդրին, 
առաջին անդամ 961 թվականի տա կ Աշ ոտ Գ Ոագրատունի թագավորի 
կողմից Անին մայրաքաղաք հռլակելու հանդիսությունների ժամանակ. 

ճՀարկաւորեալ կոչեցին զա մե ն ա գովելին դՏէր Յովհաննէս կաթուղիկոսն 
Ադուանից աշխարհին , ել քառասուն եպիսկոպո սունք ընդ նմա. եւ մեծաշուք 
իշխանութեա մբ կոչեցին զՓիլիպպոս ղթադաւորն Ադուանից՝ զայր աստուա - 
ծային եւ ղսուրբ, ղորդին *րողազգակայ (տարբերակներ1 Գոշաղգակայ, 
Գոշակտակայ որդոյ Վաչադանայ, որք էին թագաւորք Ադուանից աշխար֊ 
հաց»՜։ 

Երկրորդ անգամ 1083 թվականի տակ, երբ նկարագրում է հայ եկե¬ 
ղեցու ներս ում եղած տարաձայնությունները և մի քանի հակաթոռ կա թո- 
ղՒ1/ ոսների առկա յ ութ յունր ք և որ այդ գժտությունը (ր ոչ կա բաց մ տան ել 
յաշխարհն Ադուանից ք որ ասի՝ խորին աշխարհ Հայոց ս2* և ալ դ առթիվ էլ 
ավելի մանրամասն թվում է Դերբենդի հայ թագավորների հ ւսչորդականու֊ 
թյունը. 

«էին և այլ թ ադաւորք Հայոց ի Գարբանդ աշխարհին , որ ասի Կապանք, 
սահմանակից Օզաց ել Ադուանից, որք էին թագաւորք անարատք և սրբա֊ 
կրօնք, որք չիջա տա կին ի սուրբ պատարագն ընդ այլ աստո լածասէր սուրբ 
թագաւորքն, որք էին անուանք այսոքիկ՝ Վաջադան, և Գոշակտակն նորին 
որդին, Փիլիպէ որդի Գոշակտակին, Սեւադա որդին Փիլիպէի, Սենեքարիմ 
ոբդի Ս ելադայի, Գրիգոր որդի Սե նեքարիմ այ, որ դեռ ևս կենդանի էր մինչև 
դրէաք զայս մատ ե նա դրութիւն ս մեր»3։ 

Այսպես, ուրեմն, իրար հաջորդած վեց թագավորներ, որոնցից վերջինը՝ 
րրի ԳոՐԲ * դեռ կեն դանի է եղել ժամանակագրի օրոք, այսինքն մինչև աշ¬ 
խատության ավարտը, 1136 թ.։ 

Այս թագավորների տոհմական գերեզմանատունը գտնվելիս է եղել 
Դերըենդից հարավ, այժմյան Խաչմազ գյուղի հանգստարանում, ինչպես 
կտեսնենք հետո, այժմ ասենք, որ տեղադիր ճամփորդները այստեղ արտա֊ 
գրել և հրատարակել են հետևյալ թագավորների տապանագրերը. 

* Մ ա ա թ ե ո ս Ոլոհայհցի, Ժամանակաղրութիւն, Վա ղարշապատ, 1398, էջ 3–֊4է 
2 Նույն ա եղում, էջ 230։ 
* Նույն ա եղում, էջ 231։ 
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է. Այս է տա սլան Աենհքերիմ արքայի 
2. Գրիգոր Կրելսար^ 
3, ՏովհտննԷս Կրեյսար 
Այս ցանկի առաջին եր1լոլ անունները նույնն են Ուռհա յեցու շարքի 

վերջին անունների հետ* նոր է Յովհաննէսը, որն անշուշտ Գրիգորի հաջորդն 
է , որով և Դե ր բեն ղի թաղավորների շարքը բա դկան ում է յոթ անուններից։ 

Արդ, ինլպե ո է եղել, որ այսպիսի ակնհայտ մ ատ են ա դրա կան և ար֊ 
ձան ադրական ստոլյդ տեղեկությունների ա ռքք այութ յա ն պայմաններում մեր 
սյ աւո մ ար անները մինչև օրս չեն անդրադարձել այս իւնղրին։ 

Ամենից առաջ կւսրծում ենք, որ հայ ւդ ա տմադրութ յան և բանաւիըոլ– 
$ յան լւսփից ավնէի դ դուշ ավոր ութ յան ր պիտի վերադրել այդ լռությունը > 
որին առիթ են տվել հետևյալ սլա ամառները, 

I, Դարբանդ և Հաբանդ էլամ Արանդ տեղանունների հնչյունական մո– 
տի կությոլնը , որը և առիթ է տվել Սյունիքի ու Ր աղաց-Կ ասլանի թ ագավո- 
ըութ յան ն ույն ացմանը ։ 

2* Դ ե ըբեն դի թագավորների Ու ռհայեդու ցանկի վեց անուններից եր¬ 
կուսի, այն է1 Ա են եքերիմի և Գրիգորի նույնությունը Սյունյաց կամ Կապանի 
թ ադա ։Էո բների ցանկի վերջին անունների հետ: 

•Զննենք ալդ երկու պատճառները։ երբ իր ե ռահ ատ ո ր սլա տմությո լնն 
էր դրում մեր նոր ժամանակների պատմագիտության ռահվիրա 3 ամ չյանցը, 
իր ձեռքի տակ չուներ ոչ միայն պա տ։ե ա– տեղադրական ն կ արաղըոլթյո լններ, 
այլև տպագրված հայ մատ են ա դրություն, *սյդ պատճառով էլ միայն Մ, Ոլռ– 
հա յեցոլ մոտ հիշատակված Դերբենդի թագավորության, Հայաստանից հե¬ 
ռու այդ միջավա յրի մաս ին ե զա ծ վեր ոհիշյալ հատվածներին ն ա վերաբեր¬ 
վեց կասկածանքով և իր կարծիքը հաչաներ հետևյալ բառերով■* «Ոայց ւսյդ 
հայտնի վրիպակ է՝ շփոթեալ զ Դա բբան դ ընդ բառիս Աբանդ և կամ դուցէ 
այլ ոք անտեղեակ մուծեալ իցէ ցայգ մ ե կն ութիւն ի դիրս Ս ւռհ ա յե ցլո յ$Կ 

Չ ամ լյանցի հեղինակության աղդեցոլթլամբ Ոլռհայ ե ցոլ ժամանակա– 
դրութ յան առաջին1 ե բոլս աղե մ յան հրատարակիչները այդ հատվածը ծանո¬ 
թագրեցին Չ ամ լյան ց ի ոգով և այնուհետև հետագա պատմաբաններն էլ են¬ 
թարկվեցին այդ կարծիքին։ Զոլոր դեպքերում Չամչյանցն իր ձեռքի տակ 
պիտի ունենար Ուռհայե գոլ շատ քիչ թմով ձեռագրեր, իսկ այն, ինչ որ այժմ 
մենը օգտագործում ենք՝ երկրորդի Վ աղ արշ ապ ատի հրատարակությունը, 
քլատարէէած է վեց ձեռագրի և երուսաղեմյան տպագրի համեմատությամբ 
ե տարբերակների նշումներով, այդ թոքոթի մեջ էլ մեզ հետաքըքրոդ հատ¬ 
վածը և գոյության ունի, և բոլոր դեպ քերում էլ գրված է Դարրանդ աշ– 
խ արհ ։ Ոէոհայեցոլ հատ։Էածի ուշադիր քննությունն էլ ցույց է տալիս, որ հե¬ 
զին ակր քաջ գիտե իր նկարագրած թագավորա թ յան ճիշտ տ եղա դրութ յան ը, 
նա այն գծել է հետևյալ կերպ, «Դարրանդ, որ ասի Կա սլանք սահմանակից 
Օղաց և Աղաանիցձ։ Ոուն Աղվանքր Կուրի ձաիւափն յա երկրամ ասն է, որ– 

* 0. Ջ ալալյան ը, ճանապարհորդութիւն ի Մեծն Հայաստան, մասն ք–, Տփիւիս, 1853, 

էջ 420։ Մ. 0 ա ր խ ո լ դ ա ր յ ա ն ց, Աղվանիդ երկիր և դրա դիք, Թիֆլիս^ 1898, էջ 1341 

Մ. Ա մ ր ա տ , ա ն ց, նկարագիր Ա. Սաեէքէ աննոսկ վանաէյ Աարյկանի։ Տփիւիս, 1Տ9Շ, էջ 541է 
Տ Մ. Բ ա ր խ ո լղար յան ր, Պատմո ւթիւն Աղոէւսնիդ, հատ. Ա, ք^իֆյիս, 1900, էջ 1951 

® Նույն տեղում, էջ 195։ Հրատարակիչը ևրեչսար որոշիչդ քար ւոտրեչ է թաղավոր։ 
7 Մ. Չ ամ չ յան ր, Պատմո։թի։ ն, հատ, թ, Վենեաիկ, 1785, էջ 1004։ 
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քան էլ Ոլռհայեդու ժամանակ այդ երկրի անունը անորոշաբար դործածվեբ, 
այնուամենայնիվ պատմական փաստ է, որ IX դ, վերջերիդ Համամ Բադ- 
րատունին վերական դներ Աղվանիդ պետությունը և նրա հիմնական երկրա- 
մասը կուրի ձախ ափին էր, Շաքե-Նռւխի կենտրոնով։ Ւսկ Ուռհայեր ու 
հիշատաէլած օղ-երր անշուշտ օսերն են, թերևս ընդհանուր իմաստով հյու- 
սիսային Կովկասի ժողով ուր գները, բոլոր դեպքերում ալդ Շաքե-Նուխիի և հյու֊ 
սիսային ժո ղ ովոլրդն երի արանքում է տեղավորում Ուռհայ երին Դարթանդ 
աշխարհն, որ ասի կապանք։ 

Դերբենգ քաղաքը, որ մինչև այժմ էլ գոյություն ունի, հնում հանրա¬ 
հայտ այն լ ե ռնանդքի մուտքն էր, որտեղով հյուսիս ա (ին կովկասի վաչկա– 
տուն և ռազմիկ դեղերը արշավանքներ էին գործում կով կաս ու Պարսկաս¬ 
տան և ավերում ու թալանում այդ երկրներր։ Դ արքան ղ պարսկերեն 
գար ժ՜րանդ բառերիդ է կազմված, որոնդիդ առաջինը նշանակում է դուռ, 
երկրորդը1՝ կապ, կապանք։ Դա բբան դի շրջակա երկրամասը հայ հին մատե֊ 
նա գր ութ յան մեջ կոչվել է 3 որ, Չողա երկիր, իսկ բուն անդքր՝ 1լապանրճ 
ճոըայ դուռն, ճորայ պահակ։ Ւսկ կապան աշխ արհա դրակ ան տերմին է, որ 
նույնպես նշանակում Լ «նեղ անցք երկու լեոների միջով, կ|ւր՝&, — նեղ ու 
երկայն կապա նով շարժվում էր կարավանը։ ճոոս կապանով անցան։ Դեր– 
ըենգը հոշակավոր կապան էր հին մ աման ակ և մի քանի անուն էր կրում»*։ 
Հայաստանում կային շատ նման վայրեր, որոնք կապան էլ կոչվում էին, 
դրանդիդ մեկն էր հեն դ Ս յ ունիքի նշանավոր բերդի տակ եղած անդքր՝ կա– 
պանը, որի մոտ շինված էր Բազադ թագավորության մայրաքաղաք Կապանը, 
որիդ և առաջադավ քիչ հեռու հիմնված նոր քաղաքի Վափան անունրւ Հենդ 
այս Սյուն յադ կապանի և Դ երբ են դի որա կապանի անուններն էլ պատճառ 
են դարձել թերահավատորեն վերաբերվելու Ուռհայեդու հաղորդմանըւ 

Այդ խնդիրը հիմնովին կպարզաբանվի Դերբենդի և Սյուն լադ, Բադադ, 
կամ կապանի թագավորա դան էլ երի համեմատումիդ հետո։ 

Դերըենդի թագավորների ցանկը 
ըստ Ոահւսյե ղու 
/, Վաչագան 
2. Գ ո շա կ տ ա կ 
3, ՓիլիպԷ 
4 * Ս և ա դ ա 
5– Ս են ե քարի մ 
մա Գրիգոր 
7 * Յովհանէս 

Սյունյաց թագավորների ցանկը 

/ . Ս Ա բատ Ա. 

2. Վասակ Ա» 
Յա Ս մբատ Բա 
4* Գրիգոր Ա. 

- ե. Սենեքերիմ 
Օ ա Գրիգոր Բ, 

4 ա Հասան 

Հենց առաջին հայադքիդ պարզ երևում է, որ այս երկու դան կերի յնուն֊ 
ները քիչ շփման կետեր ունենա յուրաքանչյուրի յոթ անուններիդ միայն 
Սենեքերիմ և Գրիգոր անուններն են առկա երկուսի մեջ էլ, այն էլ Սյունի¬ 
քում երկու Գրիգոր։ Բննենք Դերբենդի թագավորադ անկ ի անունների մասին 
եղած սլատմակսէն սէեղեկութ (ուննեբր, համեմատելով ամեն անգամ Սյունիքի 
դան կին առնչվող կետերի հետ։ 

® ^Հայերեն բացատրական րաոարանօ, կազմեց Ատ, ՄալԷւասշանց, հա տ, Ա, Սրեանք 
1344, էշ 389, 



Ս. 9–* I՝ ա րխ ուղա ր յան 12Տ 

1. Վա;ազսա— այս թագավորի մասին մատենագրական տեղեկություն՛¬ 
ները սահմանափակվում են Ուռհայեցա հաղորդա ծո վ, այե է ՝ որ նա աոա֊ 
*ին թ ա գ ա վո րն է ա յս տոհմի և ։ղաէւլր Փիլիպե (նաև Փի լի սլ ո ս ՝վ թագավորի ։ 
որի մասին շատ տեղեկություններ կան։ Հաստատուն ժամանակագրություն 
նշել Վաշ ադան ի համար նույնպես հնարավոր չէ* հայտնի է միայն, որ նրա 
թոռ Փիլի պ են 961 թ. ներկա գտնվեր Անի քաղաքը մ ա յրաքաղաք օծելու 
հանդեսներին, հիմք ունենալով այդէ կարելի է ասել մոտավորապես ք որ 
Վալա գան ի ժամանակը երկու սերունդ ետ տանելով կհամընկնի X յդարի 
սկղբներին։ 

2. Գոշակւասկ (նաև Գոշազգակ )-որդի և հաջորդ Վալա գան ի. սրա մա֊ 
սին ևս միակ տեղեկությունը Ուռհա յեցու հ աղորդածն Է* նախորդի հաջ֊ 
վ արկման հիման վրա տ եղա դրվում է X դարի առաջին կեսի մեջ։ 

3. Փիլի ս|ե (նաև Փիչի պոս) — որդի և հաջորդ Գոշա կտակի* ցանկի մեջ 
քո լոր եղածներից ավելի րնդարձակ մ ատեն ւ–^ դրական տեղեկություններ կան 
սրա մասին։ Առաջինը դարձյալ Ոլռհայեցու այն հաղորդումն է, որ 961 թ* 
Անին Հայաստանի մայրաքաղաք նվիրագործելու ճոխ հանդեսներին մաս¬ 
նակցում էր նաև այս Փիլիպոսը։ Հայտնի է, որ Աշոտ Գ Ողորմա ծը իր գահ 
բարձրանալուդ 7 տարի անց որոշեց Անին դարձնել մայրաքաղաք։ 
երևույթին այնքան մեծ նշանակություն էր տրվել ժամանակին, որ <(1)1 
|ուեալ զայս ամենայն շար շա կայք և ամենայն թազաարք ազգաց՝ Աւիխազաց 
և Յունաց, Բաթելսւցաց և Պարսից տարս և սէրս հանդերձ պատրուսկան 
ինձայիւք յ ուղարկ էին ի ւիաոաարութիւն Հայոց թագաարութեանն։ Եւ յայն– 
մամ զթազսսորն Աղուանից զՓիլիււյէ և կաթողիկոսն գՏէր Յովհաննէսն, 
ե զղօրսն, որ եկին զհեւո թագա արին և Տա յ րաւգետի&, և յաղարկեցին մե¬ 
ծամեծ արօք Ա սիրով յ աշխարհն Աղուանից^9։ Պատմագիրը ավելացնում է, 
որ եկել էր նաև Աղուանից կաթողիկոսը իր քա ռա սուն եպիսկոպոսներից 
ր աղետ ց ած շքախմբով 

Երկրորդ պատմական տեղեկությունը Փիլիպե թագավորի մասին վե¬ 
րաբերում է 974 թ.։ Այդ թվականին Հովհաննես Ձմշկիկ հայազգի կայսրը 
մեծ բանակով դիմեց դեպի արևելք արաբների դեմ պատերազմելու համար, 
բայց ուսումնասիրողները կարծում են, որ նա գաղտնի նպատակներ ուներ 
նաև Հայաստանի նկատմամբ և այդ պատճառով էլ իր ճանապարհը փոխեց 
ոլ բանակեց ՏարոնոՀմ*1 ։ Հայ մանր թա գա վորությո ւնն երը այս վտանգի 
հանդեպ միանում են Աշոտ թագրատունոլ դրոշի տակ ու միացյալ 80,000 

զորքով դիմում են դեպի արևմտյան սահմանները և բանակում Հարբում, 
բարեբախտաբար գործը պատերաղմի չի հասնում։ Այս դեպքերին նույն 
Ուռհայե ցին անդրադարձել է հետևյալ տողերով* 

^Յտյնմամ ամենայն թսւգաւո ռագուն ք ն Հայոց՝ ազատքն և իշխան ք ն և 
ամենայն մեծամեծ են աշխարհաց տանն արևե լի ց մ ող ով արարին աո թա– 
զաառն Հայոց Աշոա Բագրաաունխ թազա արն Ա սողանին Փի|իւղււ|է և թսլ– 
զա լորն Աղուանից Դուրգ էն* Արաս Կարուց սւէրն և Ս ենե ք երիլք Վաաղուրա– 
ղանիս աէրն և Գուրզ էն Անձելաղեաց սւէրն և թովւսնգակ ամենայն տանն 

9 Մ. 9 ո հ ա յ ե Ա ի է էջ 41 
նույն տեղում, էջ 31 

^ Հ* Մ անանդյան է Զննական տեսություն հս*յ ժողովրդի պաամոէթյ ան, հատ. 9՝, 
Երևան, 19321 (ջ 15* 



Դհրթենդի Հայ– աղվանական թագավորությա էշծ 

11ասա1ւու> (նաև Սասնա^^ւ Նշենք, որ պատմագիրը այստեղ աոանձին հի֊ 
շատ ակում է Նաև ((թաղ աւորն Աղուտն իր ԴուրգԷն® և հա սկա նում Հ Կյ ՈԼ֊ 
բիկյսւն թագավորին* նա Ւր աշխատության մեջ երկու անգամ նման արտա֊ 
Հաշտություն ունի։ 

Սրանով էլ վերջանում են գրավոր տ ե ղեկոլթյուններր Փիլիպեի մա֊ 
սին, ըստ որոնց ոլն են ում ենք երկու հաստատուն թվականներ՝ 961 և 974 — 
տասներհք տարվա տևողություն։ 

Սևայյա ՝**^որդի և հաջորդ Փիլիպեի* այս թագավորի գործունեության 
մասին տեղեկություններ չկան, հայտնի է միայն այն, որ նա դեոևս (էթա* 
դաւորադինա, այսինքն գահ չբարձրացած Ժամանակ, իր դուստր Շահան - 
դուխտին կնության էր տվել Սյունյաց Գրիգոր Առաջին թագավորինւ Այս 
առթիվ Ստ, Օրբելյանր գրում է. Տ՝րիգոր աոեալ էր իւր կին գամԼնօրհ– 
մ Լալ և մհծահաւաա բարԼպաշտոէհին Շահանգուխտ ի աանէն Սպոսսնիզ՝ 
դուստր հողին թագաւոՐագինն մեծին Սևադայի։*13։ Հայտնի է ն աև, որ Սև– 
Վադան ունեցել է նաև մի երկրորդ աղջիկ ևս՝ Սատա անունով, որը ապրում 
էր իր սյուսյաց թագուհի քրոջ մոտ և այդ երկուսը միասին 1088 թ* Սյունիքի 
Կապան մայրաքաղաքի մոտ գտնւ/ող Վ ահանաւ^անքում, որը Սյունյաց թա֊ 
պավորների տապանատունն էր՝ հիմնադրված դեռևս 911 թ.է շինել են կրկնա- 
Հարկ մի եկեղեցի ս« Աս տված ածն ի անունով, որի առթիվ գրել են րնգարձէսկ 
արձանագրություն1 * * 

Այդտեղ այս երկուսի անունով գտնվել են ևս երեք արձանագրություն¬ 
ներ, որոնցից մեկը խաչքարի վրա է և բովանդակությունից երևում է, որ 
իրենց մոր հիշատակին են կանգնեցրել* ցավոք, հենց մոր անունը ջարդված է։ 
Հետաքրքիր է նաև մյուս արձանագրությունը, որը մեջ ենք բերում եղած #– 
ճակով* 

Ե ս ար Ստեփանս ս, Աղմանից կաթողիկոս 
նԼզե ալ ի աահկաց եկա եւ հանգելս ք Աս աո այծառս էր 
Թագուհեայ Շահանգուիյաին Լւ Սատա 
շինած եկեղեցււյս գաւիթս որ Ած15»*., 

Օահանդոլխտր և Սատան Սյունիքում գործուն հասարակական կյանք 
են վարել, նրանք իրենց եղբայր Ս են ե քերի մ թագավորի հետ Տաթևի վանքին • 
են նվիրել Արիտ ավանը 1035 թ^Շ։ Սյունյաց պատմագիրը հետևյալ կերպ 
է րնոբոշում Շահանդոլխտի գործուն ե ո ւթյ ո ւնր« 

&րայց այս Սե նե քե րիւք Լ քոյրճ իւր Շահանգուիյա բազումս արարին 
արղիւնս ե շինուածս երևելիս ի ւ|անսն Յա|հաննոս նաև բազում պարգևս և 
մարսս նգութիւնս բնծ այեդին ի սուրբ մայրաքաղաքն աթոռ ի Տաթեւ, զոր եւ 
կարգեցից աստ»17; Օրբելյանի հենց այս հատվածի վերջում հիշատակվում 
է նաև նրանց մոր անունը1 Ս ոփիայ, որի հիշատակին կա րգվել է 20 պա֊ 
տարագ ։ 

ին 

Ուոհայեց ի, էէշ 17։ 
Ատեփանոս Օրբելյան, Պաամութիւն նահա նպին Սիսական, Թիֆլիս, 1910, էլ 318։ 

^ «Դիվան հայ վիմաղրէոթյանձ, պր. II, Երևանէ 1960, էշ 138 —139։ 
Նույն աեղում, էշ 138—139* Այս կաթողիկոսը մահացել է 1091 թ*է 
Սա– Օրբելյան, էշ 322 — 3231 

17 Նույն աեղոլմ, էշ 3211 

Ս 2ա&ւ|հս, * 3 
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Շահանդուխտը մահացել է 1116 թ* ինչպես գրում է Ստ. Օրբելյանը. 
«Իսկ ի 565 թոփն կատար եցալ մեծաւ նղնութեամթ սուրբ թադունին Շահան– 
դուիյա՝ քույրն Սենեքերիմայ լ)ագաար(ւն^|Տ, վստահ կարելի է ասել, որ նա 
թաղված կլինի Վահանավանքի թագավորական դամ թարանա տանը , հավա - 
ն արար իր շինել տված Աստվածածին եկեղեցու ներքնահարկում։ Եսկ Սա֊ 
տան ամուրի կյանք է վարել, ինչպես անվան ում է նրան պատմ իչը՛ «սրբա¬ 
սնունդ օրիորդ Կաաայ»19* 

Այսպիսով, Սևադայի համար որևէ հաստատուն թվական չունենք• նրա 
դուստր Օահանդուխտի վերաբերյալ մեր հիշատակած թվականներից ամենա¬ 
վաղը 1085-ն է։ Շ ահան դուխտի ամուսին Գրիգոր Ա թա գավորի մասին էլ 
արձանագրական թվականներից ամենավաղը իջնում է մինչև 1046-ը ՝, ուս¬ 
տի մեկ սեընդով դրան ցից ավագ Աևադայի ժամանակը համընկած կլինի 
XI դ• կեսերին։ Մոտավոր այս ժամանակը նկատի ունենալով Սևադայի հա¬ 
մար, նրան կարելի է վերագրել պատմական հետևյալ իրողությունը. 1040 — 

1041 թթ. Դվինի քուրդ ամիրա Աբուլսուարը, որը Ս յուրի կ յան Գավիթ Ան - 
հողինի փեսան էր՝ քրոջ ամոլս ին ր, միացած $ ո*֊զրի էի հետ արջավում է և 
գրավում Պարտավը, Գանձակը ու շրջա կան ե րը և ս պ առն ում է իր իսկ աներ¬ 
որդու հողերին, որոնք այդ ժամանակ տարածված էին մինչև Շամքոր։ 
Գավիթ Անհողինը ուներ սեփական 10 հազար զորք միայն, այդ պատճառով 
էլ պատգամավորների միջոցով օգնություն է խնդրում Բա գրատունի Հով֊ 
հաննես-Ս մ բատից , ինչպես և աբխազների ու Սապանի թագավորներից, 
որոնցից Անիի թագավորն ուղարկում է 4 հազար, աբխազներինը՝ նույնպես 
4 հազար և Ս ա պանի թագավորը՝ 2 հազար օգնական զորք, միացյալ բա¬ 
նակը ջարդում է և հալածում գերազանց թշնամոլն21/ 

Դեպքերը նկարագրող Մ. Ուռհայեցին չի հիշատակում Ս ա պան ի թաղյա֊ 
վորի անունը, բայց նրա թագավորելու ժամանակը համընկնում է Սևադայի 
տարին երին™։ 

Սենեքերիմ — որդի Սևադայի. այս թագավորի մասին եղած տեղեկու¬ 
թյունները անորոշ են. հաստատ է, որ նա Սևադայի որդին է, բայց և ճիշտ 
է, որ նա հրավիրվել է Սյունիք և այդ երկրի ակնառու թագավորներից մեկն 
է եղել և դավադրաբար սպանվել ու թաղվել է Վահ ան ա վան քում՝ Սյունյաց 
թագավորների տապանատանը։ Սակայն, բացի Ո^ռհայեցոլ Դերբենդի թագա֊ 
վորների ցանկից, նրսԻ անունով մի տապանաքար է հայտնաբերվել Դերբենդի՝ 
թագավորների Խաչմազ գյուղի մոտի գե րե զմ ան ոց ում ։ Նախ շարադրենք 
Սենեքերիմի մասին եղած գրավոր տեղեկությունները որպես Սյունիքի թա¬ 
գավոր, որոնք ավելի մանրամասն են։ Վերևում տեսանք, որ Սյունիքի թա¬ 
գավոր Գրիգոր Ա-ն ամ ուսն ա ցած էր Դերբենդի թագավորի Սևադայի դուստր 
Շահանդուխտի հետ. արքայական այս զոլ1ՂԸ զավակներ և ժառանգ չի 
ունենում և այս պատճառով «Ածեն յԱղուանից դՍԼ նե ք երիմ՝ եղբայրս նորիև 

Նայն տեղում, էք 335։ . 

19 Նույն տեղում, էջ 322։ 
Այս արձանագրությունը գտնվել է 1968 թ. Վահ անավանքոլմ կա տարվող աշխատտն ք– 

ների ընթացքում և հրատարակված չէ։ 
21 Մ. Ուոհայեցի, 79—82» 

22 Մ. Բարխոլղարյանցր Սենեքերիմ թագավորին Հ վերագրում ա,դ եղևլոլթյունր, ւոե՚Ո 
Պ ատմ ութիւն Աղուանից, մաս Ա, էջ 1451 



Դերբենղի հայ– աղվանական թագավորությունը 131 

Ն ահա նդիւառյ թտգաւորւսզն մանուկ..* եւ ստանայ զսա մաոանգ իւրեանգ 
թագաւորռւթեանն»23։ 

է Սենեքերիմը լավ հարաբերություններ է ստեղծում Մելիք շահի հետ և 
շենացնում ու բարեկարգում է երկիրը մինչև 1092 թ*։ Այգ թվին մահանում 
է Մելիք շահը, որից հետո Պարտավի, 9՝ անձ ակ ի և այլ շրջակա ամիրաներ 
միացյալ ուժերով հարձա կվում են Սենեք երի մ ի վրա. չկարողանալով թա $ 
ճակատով գիմադրելէ Ս են ե քերի մը փակվում է իր բերդում, թայդ թ շնա մին ե– 
րի կողմից ուղարկված Շիրակի իշխանն երից Գրիգոր Ապիրատը համոզում 
է նրան գնալ ամիրաների մոտ գործը խաղաղությամբ վերջացնելու համար« 
վերջիններս, ըստ ս ովորությ ան , խարդախորեն սս/անում են Ս են ե քերի մին, 
"րից հետո նրա դիակը հարազատները թաղոլմ են Սյունյաց թա գավս բա - 
կան դամբարան Վահ ան ավան քում, մոտ 1094 թ 

Այս բոլորից պարզ երևում է, որ իրոք Սյունյաց թագավոր Սենեքերիմը 
Դերբենղի Սևաղա թագավորի որդին է և մանուկ հասակից տարվել է Սյու¬ 
նիք, թագավորել, մահացել ոլ թաղվել Է այստեղ։ նրան հաջորդել է իր որ¬ 
դին՝ Գրիգոր Բ-ն։ Այս թո Լորից հետո մնում է անհասկանալի, որ Սենեքերի մ 
անունս վ մի թագավոր էլ հիշատակված է որպես նույն հոր որ դի և ժառանգ 
Դերբենղի թագավորության ք թայց իրական, որովհետև նրա տապանաքարը 
տեսել և տապանագիրն արտագրել է Սարդիս եպս■ ^ալալյանցը։ Իսկ Մ- 
Ր արխ ո էդար յան ցը հաղորդում է, որ խ աչ մազցին երը պատմել են իրեն, որ 
^Ա>լքԼն տարի մեռելոցի օրերում գալիս էինք գյագովին, օրննել տալիււ Սե– 
ոեքերիմ թագավորի գերեզմանը, ապա եղերերգ երգելով, լալով արտասուք 
էր թափում կանանց դասն, և ապա թագ էինք անում սուփրաներ4 տալիս 
թագավորի անունը և խմում ոգոր մա թասը»24։ Ցավոք, Ս ենեքերիմի տապա¬ 
նագիրը թվաք լան չունի, բայց քանի որ նրա հոր՝ Սևաղա յի մոտավոր ժամա¬ 
նակը որոշվում է XI ղ. ա ո աջին կեսերով, ուրեմն Ս են ե քերի մը նույն գարի 
երկրորդ կեսի գործիչ է, ասել է՝ ժամանակով ևս համընկնում է Սյունիքի 
Ս են եք երի մ թագավորի հետ, որը սպանվել է մոտ 1094 թ.: 

Այսպիսով, մատենագրական և արձանագրական նյութերով հաստաէՈ– 
վում է, որ Դերբենղի թագավոր Ս ևագայի երկու որդիները, երկուսն էլ Սե– 
նեքերիմ անունովյ թագավորել են մեկը Դերբենդոլմ, մյուսը՝ Սյունիքում։ 
Հայոց մեջ սովորական չէ երկու որդիներին նույն անունը տալ, բայց դրա 
դիմաց հայտնի են երկանուն անձինք, թեկուզ Բ ադրատունի թագավորներից 
Հովհաննես– Սմբատ։ ինչպես և Աղվան ք ի թագավորությունը վերականգնող 
Համամը, որը կոչվել է նաև Հովհաննես, նույն և Սենեքերի մ-Լովհաննես 
թագավոր Փառիսաւի, մեռա ^ 1003 թ.ւ Ներկա դեպքում, իհարկե ենթադրա¬ 
բար, կարելի է կարծել, որ Ս ևագայի որդիներից մեկը՝ Սենեքերիմր, որն 
ըստ երևույթին, ավադն էր, տարվել ք Սյունիք, և երկրորդին Դերբենղի թա¬ 
ղավոր օծելիս ի պատիվ առաջինի, որը միջնադարյան օրենքով օրինական 
Ժառանգն էր թագավորության, վերանվանել են ն ոլյնպես Ս ենեքերիմ, 
թերև ս երքլրո րդ անունըր ջնջելով։ 

6* Գրիգոր — որգի և հաջորդ Սենեքերիմի* այս թագավորի մասին գրա¬ 
վոր տեղեկությունը միայն I) ւո հայեցոլ հ աղորդածն է, թայց նրա տապանա– 

23 Ս ա* Օրթելյան, էլ 318— 319ւ 

Ո Մ֊ Բ արխ ո ւ դ ա ր լանք, Աղվանից երկիր, Հհ 134։ 
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քարը գտնվել է Խաչմազ գյուղի թագավորական գերե զմանատան մեջ, Գրի֊ 
գոր Կրեյսար տա սլանա գրով; Սրա թագավորության սկիզբը ճշտորեն հայտնի" 
չէ, նկատի ունենալով իր հորՀ Սենեքերիմի մասին մեր շարադրածները^ պի֊ 
տի թագավորած լինի XI դ* վերջին տասնամյակին կամ Ճ11֊ի սկզբից* և, 
ըստ Ուռհայեցոլ հաղորդման՝ հհրյեււ եւս կենգանի էր մի նշե ւ գրէսւք զայււ 
մատենագրությունս մեր^. իսկ Սւռհայեցու վախճանը համարվում է 1136 թ*է 
Թե դրանից հետո էլի որքան է ապրել Գրիգորը անհայտ է։ 

Այս թագավորի առնչությամբ անհրւոժեշտ է անդրադառնալ նաև Սյու֊ 
նիքի թագավոր Գրիգորի հարցին, սա որդին և հաջորդն էր Սյունյաց Ս ե ն ե - 
քերիմ թագավորի, սրր սպանվեց 1093—94 թթ*, ոթիը հետո Գրիգորը փո~ 
խարիներ իր հորը, ուներ Սմբատ և Սևադա անունով եղբայրներ և Սատա 
անունով քույր, թագավոր դարձավ 1094֊ից հետո, բայց Ստա Օրբելյանի՝ 
բնորոշմամբ «նրսազ և |ւնգաղօւո թագաարեալ»2% ասել է% աննշան և կար֊ 
ճակյաց, ուրեմն և ավելի առաջ մեռած, քան Գերբենդի Գրիգոր թագավորը^ 
որը 1136 թ. դեռ կեն դա նի էր։ 

յ.111| ք) ան ն ե Ա — որդք։ և հաջորդ 9՝րէգորէ. սրա մասէւն մէա1լ տ եղեկ ու֊ 
թյոլնր իր գերեզմանաքարի վրայի տապանագիրն է, գտնված իրենց տ ոհ~ 

մական տապանատանը, Խաչմազ գ յուղի մ ո տՀ հհ 3 ո վհ անն է ս Գրե յ ս ար$, հրա ֊ 
տ ա ր ա կ վա ծ Մ, Բ արխ ուգարյանցի կողմից. նկատի ունենալով իր նախորդի 
Ժաման ակաշրջանր, պիտի թվադրվի XII գ• կեսով։ 

թնգհանրա ցումնե ր անելուց առաջ անհրաժեշտ է մի քանի խոսքով 
անդրադառնալ Սյունյաց թագավորների ցուցակի աոաջին և վերջին թագա֊ 
վորներին և նրա նՑ Ժամանակագրության հարցին։ 

Առաջինը, որ թագավոր ճանաչվեց, դա Սմբատ Ա֊ն էր* սրա մասին՝ 
բավական ընդարձակ մատենագրական և արձանագրական տեղեկություններ՛ 
կան։ Նա Սյունյաց հին իշխանական տոհմից է, որին Սա. Օրբելյանը կո֊ 
չոլմ է <ր աւա գ Աշոտեանք)), ի^կ մոտիկ տոհմագրությունը հետևյալն էՏ Ս ա ֊ 
հակի որդի և Աշո տ Ւ V ոռ։ Սմբ ատը դ եռ 963 թ. Տ աթևին նվիրելով Հարժիս 
և Ծածարդ գյուղերը, կալվածագրի մեջ հիշատակվում է Սյունյաց իշխան* 
նրա թագավոր դառնալը համարվում է մոտ 970 թ■ և մահըճ 998 թ, մոտ։ 
Սյունիքի այդ առաջին %թա գսքվորի կինը Գերբենդի Սևադա իշխանի դուստրն 
էր, որ դեռ 1000 թ* հիշվում է կենդանի։ 

Եսկ Սյունյաց ցանկի վերջին թագավոր Հասանը արդեն եկվոր է* նա 
Խաչենի Ս ակոյանց տոհմից էր, իշխան Վախտանգի որդին* Սյունյաց նա- 
խավերջին Գրիգոր Բ թագավորը արու ժառանգ չուներ, աՀդ պատճառով էլ 
իր աղջիկ Կատարին ամուսնացրեց այս Հասանքր հետ և կարգեց իրեն հա֊ 
ջորդ։ 1170 թ., երբ թուրքերը պաշարերին Բաղ աըերդը, Հասանք փախավ 
ընտանիքով իր ծննդավայրը, որով և վերջացավ Սյունիքի թ ա գավո բութ յուն ր%՚ 
էոևելով ուղիդ 200 տարի է 

Գերբենդի և Սյունիքի թագավորների այս ցանկից պարզ երևում է, ոռ 
նույնացման ոչ մի հիմք չկա. այսպես՝ յուրաքանչյուր ցանկի 7 անուններից 
միայն երկուսն են նույնա նուն, Սենեքերիմ ե Գրիգոր, բայց և Ս ենեքերիմն՝ 

25 Ս տ * 0 ր թ ե ւ լ ա ն, Լք 320*– 3211 

^6 Պաամ ադրի ալս որակումից հետո անհասկանալի Լ մնում, թե ինչու Գրիգորի մահը նս* 
դնու մ Լ 1 է աե ս Լչ 3371 
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էլ Դերբենդի Սևադրս թագավորի որդին է։ Սյունյաց առաջին թագավոր 
Սմբատը գահակալել է 970 թէյ մինչդեռ Դերբենդի ցանկի երրորդ թագամ որ 
Փիլիպեն արդեն թագավոր էր 961 թ+, իսկ նրանից առաջ դեռևս թագա¬ 
վորներ են Գոշակաակն ու Վաչադանր, Սյունիքի թադավորներր թաղվել են 
Սյունիքում է Տա թևում և Վահ ան ավան բում * իսկ Դերբենդի երեք թագավոր¬ 
ների տա պան աքար երր գտնվել են Դերբենդի մոտ, ճորա երկրռւմ, Խաչմագ 
դյուզի հին գերեզմանատան մեջ։ Ւնչպես ւոե ղ ա գրակ ան , այնպես էլ ալս 
երկու թագավորացանկերի անունների և նրէսնդ մամ ան ակ ագրո լթյա ն ճշաոլ֊ 
միՑ ակնբախ է դառնում երկու թաղԱէվորաթյունների միանգամայն տարրեր 
և անէլախ գոյության փաստը։ 

Նաիյ քան առաջ անցնելը ուզում ենք նշել մի կարևոր փաստ ևս. այ էր 
երկու թագավորա տոհմ երի մեջ հենց սկզբից դոյոլ(^յոլ^յ են ունեցել սերտ 
կապերէ ոչ միայն խնամիական, այլև Սյունյաց թափուր գահի վրա Արս պա¬ 
նից բերված Ս են եքերիմին են բազմեցրել, Աղվանից հալածական կաթողի¬ 
կոսն երր Սյունիքում են ապաստան գտել։ Ւս1լ Ստ. Օրրելյանր, նկարագրելով 
Սյունիքի թագավորների դա մ բա բանա տունը Վ ահանավանքոլմ է ավելացնո ւմ 
է. «Չորում հանգուցեալ կան ի շիրմի ղազում թագաւորք և թագուհի ք Աղաս։– 
նից և Թադաց և թացում իշխան ք փաոսսորք Սիս ական աշխարհի ււ&27։ 

* * * 

Պիտի պ արդեն ք այմմ հ ա յ– աղվան ա կ ան այս պետության առաջացման 
հարցը, որր սակայն անհնարին է առանց հ այ ֊ ա դվան ական սահմանների, 
քաղաքական հար աբ երո ւթ յունն երի և աղվան ժողովրդի սոց ի ալ– էթնիկ ական 
կազմի թ ռուցիկ ակնարկի։ 

Ազվանքի սահմանների և ժողովրդի մասին հնագայն տեղեկությունները 
հ աղորդում են հ ո ւն ա - հ ռո մ ե ա կ ան դա սա կան հեղինակները, որոնցից համե~ 
մ ատ արար ավելի մանրամ ասն՝ Ս տ բարոնը, ըստ որի՝ «Աղվանքր գտնվում 
է Վրաս տանի և Կասպից ծովի միշև, արևելքից հասնում է ծովին, իսկ արև¬ 
մուտքից սահմանակից է Վրաստանին։ Մնացյալ կողմերից հյոսփււթ սյ ուսո¬ 
ւցանված կ Կովկասյան լեոներով, սա թոնում կ Աղվանից դաշտավայրի վե– 
րևբ, իսկ ծովին մ՛ոտիկ մասլւ ավելի կոշվում է Սերւսվնիա, իսկ հարավային 
սահմանի ամբողջ երկարությամբ տարածվում է ^ա յաս տանը , որ Տաաաա 
է դաշտերով և լեոնևրով : $իլ հետո նույն հեղինակը Հայաստանի նկ ար ա ֊ 
գրության մեջ գրում է. «Հայաստանի հերսում կան շատ |Լոներ և շատ լեո– 
նադաշտեր, որոնց մեջ խաղողի այցին հեշտությամբ շի ահում, նաև շատ 
հովիտներ, ոմանք շափավոր, ոմանք կ| շատ թեորիա ինչպես Արաքսենի 
ղաշտբ, որով Արաքս ցետն է հոսում մինչև Աղվանքի ծայրլւ և թափվում Է 
հա աղից ծովը, և սրա հեա Շօւկաշենբ՛ սահմանակից Աղվան քին և Սուր գե¬ 
տի ն, հետո Դադարքր . Երկու երկրների այս նկարագրությունից պարդ 
երևում է, որ Կուր գետր եղել է նրանց րնռհրս նուր ս ահ մ ան ր ք որովհետև ըստ 
հեղինակի Հայաստանի բերրի դաշտ հանդիսացող Արաքսենի դաշտը դա 
հայկական Փ այտա կարան նահանգն է, իսկ Շ ակաշեն րՀ մինչև Գ ուգար թի 

^ Ս ա< 0 ր բ ե ւ յ ա ն, էջ 240։ 
^ Ատրաբոն, քաղեց ե թար դմ անեց Հ. Աճաոյան, երևանք 1940 1 էջ 311 

^ տե ղում, էչ 551 
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սահ մանր՝ Ուտիք նահանգը, այգ երկու նահանգներն էլ կազմում են Սուրի 
աջափն յա դաշտավայրը՝ մինչև Կասպից ծովւ 

Բո չոր անտիկ ՀոլՆ էս ֊հռոմեական գրողները Հայաստանի ե Աղվան քի 
. սահմանի վերաբերյալ նույն ե նման փաստեր են հ աղոր գամ, ինչ որ Ա արա - 
բոնը։ Բերենք մի երկու հաղորդում ևս, Պլինիոս Ավագր գրում է. «Աղվան¬ 
ները տարածված են Կովկասյան լեււնեւփ վրա և նրան^յ երկիրը ձգվում Լ 
մին*և Հայաստանի և Ւըերիայի սահմանը հանրլիսագող կար գետը»30. Հետո 
նույն հեղինակը, ավելի որոշակի ճշտելով Աղվանքի հարավային սահմանը , 
գրում է. «Ամբողջ հարթությանը՝ մինշև Կարը՝ տիրում է աղվանների ժողո¬ 
վուրդը»։ Իսկ Պտղոմեոսը գրում է. «...Կուրը, որ հոսում է ողջ Ւըերիայով և 
Աղվանքով1 նրանից անջատելով Հայաստանը»31։ 

Հայ հին մատենագրությունը և ս, մինչև Հայաստանի պետական անկախ 
կյանքի վերացումը հայ ֊ աղ վանակ ան սահմանների միայն այս իրողությունն 
է նշում, այսինքն՝ որ Սուր գետն է այդ երկու հարևան ու բարեկամ երէլբնե¬ 
րի բնական սահմանը։ Նշենք մի քանի փաստեր մեր աղբյուրներից։ Հին 

..Հայաստանի աշխարհագրության ամեն անշան ավոր երկը Շիրա կա զու Աշ¬ 
խարհացույցը, որը Արշակոլնյաց Հայաստանի իրաէլան վիճակի նկարագրում 
թյանն է տվել՝ Հայ ֊ աղվան ակ ան սահմանի վերաբերյալ նշել է. «Աջիւարհն 
Աղո լա նի ց, որ ընդ մեջս է գեաոյն Կուրայ Ա Կովկաս լերինն»32։ Զի բավի մեծ 
ճակատամարտից Հձտրէյ ըստ Փ. Բուղան դա ց ու հաղորդման , Մուշեղ սսլա- 
րասլետր սլատժիշ արշավանքներ է ձեռնարկում Հայաստանի սահման ամերձ 
գրավված և ասլստամբած նախարարությունների դեմ՝ «Են ղԿուր գեա՝ որ– 
պես և յ աո աջն լեայ էր, ընդ երկարն Աղաւոնից Ա ընդ երկիրն իւրեանց սահման 
արարեալ կացոսյանէին»33։ Հայտնի է, որ Սուրի աջափն յ ա Ուտիք ե Փայտա - 
կարան նահանգները դեռևս Օրվան դո ւն ին ե րի ժամանակներից հայոց արքու¬ 
նական տան կալվածներն ու ձմեռանոցներն են եղել. այսսլես, III — IV դդ* 
մ. թ. ա եբբ ղեո Աղվանքում պետականություն չէր առաջացել , Օրվան դու– 
նի հայ թագավորների ձմեռանոցը Ուտիք նահանգում էր, ե ըստ Խո բեն ա ցոլ 
երբ Արտաշեսր Հայաստանը միավորելու նպատակով իր զորքով շարժվեց 
երվանդի վրա, նա գտնվում էր Ուտիքում, իսկ Փայտակարան նահանգի Հա– 
մանոլն քաղաքի մասին Տրդատի կողմից քրիստոնեություն և դպրություն 
տարածելու առթիվ Ագ^ս թ ան գե դո ս ր գրում է. &Ի Փայտակարան քաղաք ար- 
քայութեանն հայոցն։ Հիշենք նաև, որ ըստ թո բանամ ակի Փայ տակ արանը 
հայ կենտրոնական բանակին տալիս էր 300 զինվոր և նրանց նախարարը 
գրավում էր արքունիքի 70 բարձերից իններորդ ս։եդր, իսկ Ուտիքի իշխանը 
նույն բանակին տրամադրում էր 1000 զինվորէ 

Սուրի ձախ ափից մինչև Սովկա սի լեռնաշղթան տարածվող Աղվան քում, 
ըստ նույն Ա տրաըոնի հաղորդման , ապրում էին 26 ցեղեր, որոնցից յուրա¬ 
քանչյուրն ուներ իր թագավորը ե խոսում էր իր լեզվով, դրանք թափառա¬ 
կան խաշնարածներ են, հաշվել գիտեն մինչև հարյուրը միայն, ծանոթ չեն 

30 (Հ, ք ջ պ ե130€նա3 Ռբշոաէ* րթփւտօւօտ ււ բւաճճ^ րաօՋր&ոշքւ օ Լ ւոֆյա։։, 
1884Ւ էջ 109է 

31 նույն տեղում, էջ 170է 
^ Մ. Խորենացի, Աշխարհացոյը, Վենետիկ, 1881, էջ 29։ 
33 Փ ա ւ ս տ ո ս Բոլղանդացի, Պատմութխն հայոց, Վենեէոիկ, 1832, էջ 210: 
^ սԱղաթանղեղսրյ Պաամութիւն ՀայոԱձ, Տփղիս, 1909, էջ 439է 
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չափ ու կշո֊ի և դրամիձն. միայն առաջին դարում մ* թ. ա, այ դ ցեղերիդ աղ֊ 
վանները, որոնք ապրում էին երկրի կեն տրոհական և արևմտ յան մասերի 
բարեբեր դաշտավայրում և տնտեսապես ավելի զարգացա * էին, կ ար ող ադան 
միավորել նշված 26 ցեղերից ոմանց և կազմեցին պետություն , որի մայրա¬ 
քաղաք ն էր Կապաղակը՝ ներկ ա Նուխիի մոտ։ Աղվանական այս առաջին 
պետականության օրոք նրանք Հայաստանի դաշնակիցներն էին, և նրա Կ 
ղ որք երը Տի դր ա ն Մեծի բանակում կռվում էին հռոմեացիների դեմ, Տիգրանի 
պարտությունից հետո էլ Կուրի ափին դիմ ադրեցին Պոմպեոսի պատժիչ ար¬ 
շավանքն ե ր ին ։ Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս է որ աղվանական այդ 
պետականությունը չկարողացավ նշված 26 ցեղերին միաձուլել, լեզվով ու 
մշակույթով միացյալ ժողովուրդ կազմել, և դա շնորհիվ ցեղային այդ մի ա– 
վորների աշխ արհա դրա կան, տնտեսական և լեզվական խիստ աարբերոլ– 
թյունն երի ւ Ցավոք, անտիկ հեղինակները այդ 26 ցեղերի անունները լրիվ 
շեն հա զոր դել* բայց դրա փոխարեն հայ հին մատ են ա գրությունը պահ պան ել 
է ավելի շատ ցեղերի անո ւններ, որոնք բնակվու մ էին Կսվկասի փեշերին է 
Ահա այգ երկու կարգի աղբյուրների մեջ հիշատակվածները* 

ոււմե ական աղբյուրների մեջ հայկական աղբյուրների մեջ 

1. Աղվաններ 1. Փոխք 13. էփինք 
2. Ուղիներ 2. Թաւասպարք 14. Վատն 
3. Գելեր 3. Հեճմ ատակք 15. Գաւք 
4. Լեզեր 4. Ւժմ ախք 16* Խըսան 
5. Գ ար գ արներ 5. Գաթք 1 7. Փասխք 
Տ. Սիչվեր 6. Գ դո լա րք 18* Փուսխք 
7. Գի դուրն եր 7. Գուգարք 19* Փիքանակք 
Տ. Օլոնդներ 8. Շիղբք 20. Օա գանք 

9. Ւսոնդներ 9. ճիշբք 21 ա Ուտիք 

10. Հերեր 10. Իադա ս աճք 22. Կասպք 

11, Կասպեր 11. Ե դերսուանք 23* Չողայք 

12. Ս ողեր 12. Մ ազքուտք 

առիչ չեղող այս ցանկերը, առաջին իսկ հերթին, նշում են Աղվանքի 
իրոք որ բազմացեղ բնույթը յ մյուս կողմից ապացուցում են , որ Աղվանքում 
երբեք միաձույլ ժողովուրդ ՛չգոյացավ։ Եթե հունա - հռոմե ակ ան ցանկը, որն 
արտահայտում է շուրջ առաջին դարերը եղած իրավիճակը, իսկ հայկական 
աղբ յուրն երը նրանից մոտ 4 — 5 դար հետո եղածն են արձանագրում, ասել 
Է, որ այդ ցեղերը իրոք ինքնուրույն էին մնացել, իսկ ղրանից հետո արդեն 
Աղ վանքում վերացավ պ ե տ ա կա ն իշխանությունը, և եթե ձուլվելու հարց 
կարող է լինել, ապա նոր տիրող պարսիկների և ավելի ուշ արաբների մեջ 
կարող էին ձուլվել այդ ցեղերը։ Ոայց իրականությունն այն է, որ այդպես 
չեղավ. IX—X դդ* արաբ հեղինակները այդ առթիվ շատ կարևոր տեղ ե կոլ~ 
թյուններ են հա ղորդում* օրինակ, Իբն Հաոլկալր գրում է, որ առաջ, երբ 
պատմում էին ք թե Ադրբեջան ում և հարևան երկրն եր ում գոյություն ունեին 
բազմաթիվ չե զուներով խոսող ժողովուրդն եր, ինքը չէր հավատամ, <ոքինշ1ւ 
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որ ինքս տեսա բազմաթիվ քաղաքներ, և ամեն մի քաղաքում կա իր լե¬ 
ղանա36։ 

1'սկ Ւ րն Ֆակիրը մեղ հետաքրքրող էլովկասյան լե ռնա լանջեր ի Ժողռ– 
վարղների մասին դրում է. <։Կու|կասի (բնադրում Կաբակ) լեոներամ աւղրում 
են 72 ցեղեր Լ յարաքանյյուր ցեղ *ի հասկանում իր հարևան ցեղի լեցուն 
աււ կԼող, քան թարցմանների միջնորդությամբ»37։ 3ակատ ալ֊Համաւքին ևս Հճա դ.) դրում է. <րՕաբ ալ-Ավբսւբի հարակից լեռնաշղթայի վրա աւղրում 
են 70-ից աւ|ելի ցեղեր, յուր, ս ք անգարն ունի իր լեզուս»38։ Հետո կտեսնենք, 
որ քադմադեղ իրականության ա / դ ս/ատկերր մասամր սլ ահ սլ ան ։/ ե լ է մ ին - 
շև մեր օրերն իսկ է 

Նման բազմադեզ իրական ութ յան մեջ ւատ հեշտութ յամբ տիրասլետոդ 
դերր կարոդ է ան դն ե լ մեկ դեղիդ մյուսի ձեռքր. և իրոք, եթե առաջին դա- 
քերում Աղվանիդ երկրի միջին մասերում տւդրող աղվան դեղր դարձավ քա¬ 
ղաքական դլխաւ/որ դերակատարր, ա // ւս մեր թ վա կ ա)։ ո ւթ յան IV դարի 
սկդբների դ այդ դերում հանդես եկավ մադքաթն երի դեղր, որր թե* տերի¬ 
տորիայում և թե ծադամոէք բոլորովին տարբեր էր աղէքաններիդ։ Մաղքութ– 
ների դեղն աւղրում էր Ադվանքի ա մ են ա ա ր և ե / յան ծայրում, Կասսլիդ լճի 
ափին, Սամուր դետի ստորին ավադանում և ներկայիս Սովետական Ադրբե- 
ջանի Կուսար, Խաչմաղ, Ղ^ուբա և քԷո ն աղքեն դի շրջաններում. եթե աղվան- 
ներր սլա ականում էին կ աք կ ա ս յան լեզվախմբին , ասլա մ ա ղքութն ե րր՝ իրա¬ 
նական լեզվախմբի սկ յութ ա - ս ա րմ ա տ ական ճյուղին։ Մաղքութների Արշա– 
կանի սլետաթ յան մայրաքազաքր դտնվում էր Սամուր դետի դելտայի մո– 
տերքր և կոչվում էր Չոդա, որի անունով էլ հաճախ ամբողջ երկիրն էր կոչ¬ 
վում Չորա էլամ Չողա երկիր. հայ մ ա տ են ա դրո ւթ յան մեջ այստեղի լեռ– 
նանդքր կոչվում էր ճորա ս/ահրյկէ Փաստորեն հայ մ ա տ են ա դրութ յան, այդ 
թւ/ում նաև Մովսես Սադան կ ա տվադ ո ւ աշիւատութ յան մեջ, Աղվանիդ թ ա - 
դա ։/ո րո ւ թ յ ան ր վերաբերող բոլոր տ ե ղ ե կ ո ւ թ յո լնն ե ր ր սկսվում են հենդ այս 
մաղքութների սլե տ ու թ յոլն ի դ ։ Մ. Ա ա ղան կա տվա դ են Աղվան քի նախասլետա– 
կան շրջանր շարադրում է րստ Խորենադու, այսինքն Վաղարշա/լի կողմիդ 
Սիսական դեղիդ Առան նահասլետին նշան ակե լր, որի անունիդ և Աղվան ք, 
իսկ սլե տ ա կան կյանքի սլ ա տ մ ո ւ թ յան ր սկսում է ((քաջ)) Վաչա դանիդ, «ՈՐ 1,ր 
ի մեծ ացցեն Արշականեաց»39։ Այս տոհմիդ սլատմիչր հիշատակում է հե¬ 
տևյալ տ ա ս ր թադավորներին ՝ Վատացան 1Լ, ՎաշԼ II, Ոանայր, Վատացան (•, 
Մրհաւն, Օատոյ, 1Լսայ, հսոսսղԼն, ՎաշԼ I* և Վաշացան Ադվանքի Մաղ֊ 
քուտ - ա րշակուն յան այս թ ա դա վ ո ր ա թ յան ա ռաջա դմ ան մասին ավելի ման¬ 
րամասն տեղեկոլթ յոլնն եր հաղորդում են մեր մյուս սլատմիչներր, Մ, Խո¬ 
րեն աղին հաղորդում է, որ Հայաստանի հյուսիս– արևելյան նահանդի սլետա– 
կան սլ աշտ ոն յան ե ր րՀ դործակալներր և Փայտակարան քաղաքի վերակադու– 

36 \\. ձ. 1<3|)3^օօ, Օօօ/ւ6ււ«*1 յլ)յ6օ^ււX րօօրբՅՓօօ IX » X օօսօւյ ոօ բ. X օ 1<յօ– 
«յյք, ձբսօսսս » ^ՅՔբճՅհճ^Յււօ, «Օճօբւտ* Հ13րօբ»13^օօ ;աւ օւտօՅւաո « ո/ւօ– 
Տ1011 1<3ւս<333», ւաո. XXXVIII. 1ւէ<խաօ, 1908, /.ք 851 

37 Նույն տեդո,մ, XXXI, կյ 33, 

<րԱրաբական ադբյուրներր Հայաստանի և հարևան երկրներ/, մասին», կաղմեէյ Հ. Ր՛, 
նա/ր անդ յան , երևան, 11185, Լք 24, 

39 Մովսես Կաղանկաաուաչյի, Պատմո,թի,ն Ադոլանիը աշխարհի, Թիֆքիս, 1913, 
Կ 
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նեըր զայիս են Հայոց Տրդատ թաղավորի (298 — 330) մոտ և խն դրում, որ 
Լուսավորչի տոհմիդ իրենց հոգևոր ա ռաշն որդ ուղարկի, Տրդատը պատւզնի 
Գրիդորիսին է ուղարկում «Հանդերձ I)ւսնատրկաւ ոմամբ յիամէ սւդրյԼն 11ր– 
շականեադ»40։ Տեղ հ առնելուդ հետո այդ Ս ան ատրուկր ս սլանում է Գրիդո¬ 
րիսին և ա սլ ս տ ամ բ ե լո վ Տ րդա տից, իրեն թ ա դավո ր է հ ռչակոլմ և Փայտա- 
կարանը դարձնում մայրաքաղաք. ավելի ուշ ուղարկում են զորքեր, որոնք 
գրավում են Փայտակարանր, բայը Սանատրուկր փախչում է Պարսկաստան։ 
Այս դավադրութ յան հրահրողր Պարսկաստանն է եղել, որովհետև քիչ հետո, 
արդեն Տրդատի որդի Խոսրովի օրոք (330 — 338) ույս Սանատրուկր սլարսից 
Շապուհ արքայի դրդմամք հավաքում է իր շուրջը «բնակիչք հիաիսոյ Կսս– 
1յ ա ււ ու», ա րշա ւ/ ում է ղեւդի Հա յա ս տ ան և հ ա սն ում մինչև Վաղարշասքատ 
այստեղ Օշականի մոտ տեղի է ունենում ևակատամաըտ, ուր թօնամի ղորքր 
սլ ա րտ վում է և փախչում411 

Փավստոս Իուղանդադին նույն դեպքերի ն կ ա րա դրա թ յան ր նվիրել է 
երկու գլուխՀ Զ, է, և ավելի մանրամասն տեղեկություններ է հաղորդում այս 
թագավորության վեր ա ր ե ր յա լ, բայը Ս ան ա տրակ անվան փո խարեն Ս ան ե - 
սան է կոչում մ աղքութների թագավորին, ըստ Բ աղան դադու Գրիդորիսր 
Ատ ր ։դ ա տ ա կ ան ի Փայտակարանի կողմերի հոգևոր գորշերը կարգավորելուդ 
հետո «եհաս նա մինչև համբար բանակիս 1Լրչակունւոդ արքային Մադքա– 
բադ, որոյ անուն իա 1)ան1,սան կո^Լր։ Քանդի և նոդա և Հայոդ բադա ւ ո րսսյ ն 
մի ադդաարուբիւն էր տոհմին բնութեանն>*2ւ Այնուհե տև, Գրիդորիսին նա¬ 
հատակ ե լո ւը հետո տեղի է ուն են ում նրանը արշավանքը։ Ս ան ե ս ան ի բա¬ 
նակը կազմված էր Գովկասի փեշերին աւդրող վա չկա տուն և ավազակաբարո 
ընղերիը, որոնըիը ւդատմադիրր հիշատակում է 12-ի անունները (տես մեր 
երկրորդ ըանկր ) ու ավե լա ըն ում օր և այլոց։)։ Ս–։դ անուններիդ դատ ե լաթ դե¬ 
ղերի տարածման շրջանը եղեյ է ծովափից սկսած մինչև Վրաս տանի բոլոր 
լ ե ոն ա լան ջ ե րր, իսկ հարավային սահմանը սլատմագիրր նշում է հետևյալ 
իւոսքերով. «եկն անդ րստ իա սահմանն րնդ դետն մեձ բնդ Կոա և եկն տա– 
Րաձեդսս ե|իդ դերկիրն Հայոդ սոիսսրհին»։ Այնուհետև տեղի է ունենում 
Օշական ի պատերազմը, որի րն թ ադքոլմ թշնամին պարտվում է և Ս ան ե ս ան ր 
սպանվում, հետաքրքիր է, որ երբ Ս ան ե ս ան ի գլուխը բերում Ներկայացնում 
են Հայոց արքային, վերջինս սկսում է լաք և ասում է՝ «եղբայր ի մ էր ադ– 
դաւ |Լրշակունի»43։ Գերազանցապես ի ր ան ա կ ան էթնիկ հիմքի և Արշա կուն ի 
տոհմի գլխավորությամբ ստեղծված այս ս/ետությանր տրված Աղվանից պե¬ 
տություն անունը զուտ աշխ ա րհա դրական և սլա յմ ան ական իմաստ ուն ի է 
Կովկասյան լե ռն ա լան ջ ե րի ց նման արշավանքներ դեպի Հայաստան և հա¬ 
րևան երկրներ տեղի էին ունեցել 1/ աոաջ, և՛ դրանից հետո էլ, հաճախ 
Պարսկաստանը, Հայաստանը և Բ յոլղան դի ս՝ն դրդում էին այդ ցեղերին ա՛¬ 
վերի են թ ա ր կ ե լո ւ իրենց հակառակորդների երկրներր. րստ երևույթին, այդ 
ավերածություններից ա զատվելու համար էր, որ հայ, արդեն քրիստոնԼոլ- 

Մ. ե։ ո ր ե ն ա ց ի ք Պ ատ մ աթի։ն Հայոց, Տ փ ւյ ի ս, 1913, էջ 259, 260, 263, 266, 261 է 
Նայն տեղում, էջ 266, 267։ 
Փ. I՝ ո է ւյ ա ն պ ա էյ ի, էջ 13—171 

1 Մ. Կ ա ղ ա ն կ ա տ ո է ա ց իէ էջ 104։ Պտտմապիրր, օգտվելով իր նախորդներից, նայն 
*յեպ բերի ն կա ր ա էյրա թյ ան մեջ խաոն կերպով է գործածում Սս»նատրո։կ և Սանեսան անունները։ 
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թյուն որդեգրած թագավորները հայ եկեղեցու միջոցով մեծ ջանքեր էին թա¬ 
փում կովկասյան այգ ցեղերին գ։ս զա փարա պես նվաճելու համար։ 

Թեև Գրիգորիսր նահատակվեց, բայց քրիս տոն եությունր հենց Լուսա- 
՚վորչի և Սան ե ս ան - Սան ատրոլկի հաջորդն երից Բլռնայը թագավորի ձեռքով 
հայտարարվեց պետական կրոն և բռնությամբ ծավալվեց երկրռւմ։ Սակայն 
ինչպես քրիստոնեությունը, նույնպես ե հետագայում Մաշտոցի կողմից 
ստեղծված գիրը մեծ տարածում չունեինք որովհետև այդ բազմաթիվ ցե¬ 
ղերը, իրենց ուրույն լեզվով, հավատալիքներով և սոցիալական վիճակով 
բարենպաստ հող չէին ներկայացնում համբնդհան ուր լեզվի ու գա զա փարա֊ 
խոսութ յան համար։ Նշանակալից է, որ քրիստոնեություն ը մոտ 150 տարի 
պետական կրոն հայտարարելուց հետո էլ Մ, Մաշտոցը ստիպված էր, ըստ 
Մ, Կաղանկատվացու, նորողեալ ղէկեղեցայ քաւաաս հասաաաէր եւ 
ոգէր գքաաղաթիւն աւետարանին յաշիւարհն Ոսոիացաց եւ Աղաանս եւ 
Լւիինս ել ի Կասպս եւ ի դուռն եւ յայլ ագցի ացզիսնշ44* Իսկ Աղվա¬ 
նից կաթողիկոսների կոչումը արտահայտում էր հենց այս բազմապիսու¬ 
թյունը1 կաթողիկոս Աղուանից, էփնաց և Չորա երկրների։ Հատկապես դժվար 
էր համընդհանուր գրական լեզու ստեղծելու հարցըա բազմացեղ և բազմա¬ 
լեզու այդ միջավայրում, ուր կային կովկասյան լեզվախմբին պատկանող 
տասնյակ լեզուներով ցեղեր, տիրող մազքութները և ուրիշներ պարսկերեն 
կամ նրա բարբառներով էին խոսում։ Արքունիքը, իր ծագումով հայ Արշա֊ 
կունի լինելով, կարող էր հայերենը գործածել, որի համար մի փաստն էլ այն 
է, որ Մեսրոպը իր լուսավորչական գործի ընթացքում <րմիա նգա մայ ն և քա–* 
նանայս կացոլցեալ ղրան արքունի1 ինքն ղաոնայ ի ^այս»45, բայց ավագա¬ 
նին, որ մաղքոլթ պիտի լիներ, հարկավ պարսկական էր։ Մեսրոպը Եվսա- 
զեն թագավորի և Երեմիա կաթողիկոսի մոտ գալով, Բենիամինի օժանդա 
կաթ յամբ գիր է ստեղծում աղվանից շեղերից մեկիՀ գարգարա ցիների լեզ- 
# առանձնահատկությունների հիման վրա, բայց որքան էլ մեծ լիներ այդ 
ցեղը, նրա լեզվի հիմքի վրա ստեղծած գրականությունը օտար լեզվի արժեք 
ուներ այդ միջավայրում * իսկ սլաշտոնական՝ հոգևոր և աշխարհիկ հարաբեր 
րոէթյուն ների համար կային հայերենն ու պարսկերենը ։ Մատենագրական 
տվյալների վրա հիմնված մեր այս համառոտ շարադրանքը հաստատվում 
է նաև տեղագրական և արձանագրական նյութերով, որոնք կշա րա դրվեն 
հետո։ 

Կովկասյան լեռնաշղթայի անցքերի, կապանների և հատկապես Դեր– 
բենդի ամրացման և պահպանման հարցը, որի դիմաց տեղավորված էր 
մաղքութ Արշակունի պետությունը իր Չողա մայրաքաղաքով, կենսական էր 
թե՛ Հայաս տանի, թե* Պ արս կ աստ անի ու հետագայում նաև Բյուզանդիայի 
համ ար, որո վհ ետև լե ռն ականն երի ոչ միայն ա վ ե ր ա ծ ո ւթ յո ւնն էր մեծ չարիք է 
այլև այն, որ նշված պետություններից յուրաքանչյուրը տարբեր ժամանակ 
լեռնականների ավերիչ արշավանքը քաջալերում և ուղղում էր թշնամական 
մյուս կողմի վրաւ 

Երբ Պարսկաստանն ու Բյուզանդիան վերջնականապես բաժանեցին Եով– 
կասն իրենց մեջ և արևելյան Հայաստանն ու Աղ։վանքը դարձան պարսկա– 

^ նույն տեղում, էջ 7 7։ 
^ Մ, Խորենարյի, Էջ 3291 
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կան մարզպանություններ, Գերբենէդ-Չոդա գլխավոր լեռնանցքներից եևոէլ 
վտանգի հոգսը բնականաբար ընկավ Ս ասան յան Պարսկաստանի ուսերին։ 
Պաշտպանական այս ձեռնարկումները բազմ աբնոլյթ էին* ամենից առաջ 
մազքոլթ Արշակունի թագավորությունը, որը դեռ ձևականորեն պահպան» 
վում էր իր Չոդա մայրաքաղաքով, Պերողի հրամանով տեղափոխվեց արրու֊ 
հական ծախսով շինված նոր մայրաքսպաքէ արդեն Սուրի աջ ափին, հայ¬ 

կական Ուտիք նահանգում։ Գա Պարտավ քաղաքն է, որը սկզբում արքայի՜ 
անունս վ Պե քողապատ էր կոչվում. «Եւ հոսմանէ Պերոզի, պարսից արքայի 
շինեցաւ ի Վաշէէ Պերոզապաա մեծ քաղաքն, որ այժմ կոշի Պարաաււ*46; 
Այն ուհետև լեռնանցքն երի պ ահ պ ան ո ւթ յան համար պարս կա կան բան ս։ կ ի 

կենտրոնը դաոնում է Փայտ ակ արան քաղաքը, ուր և նստում է գլխավոր 

հրամանատարը է Ալս նախապատրաստական աշխատանքներից հետո արդեն 

Սավատ և Խոսրով Անո ւշիրվան (531— 579) թագավորների օրոք ձեռնարկ- 
վեցին լեռնանցքները պատնեշներով և պարիսպներով փակելու աշխատանք¬ 

ներ ք որոնց առթիվ Ս աղանկատվացին պարսից նոր իշխանապետ Գայաշքի 

գալու առթիվ գրում է. «րայց հայէր տեսանԼլ զի՚նշ անցք անցանիցեն բնղ 
պահապանս մեծ քաղաքին ճողայ և ընրյ գումարտակս սքանչելի պարսպաց 
նորա, գոր բազում ծաիւիւք թագաարացն Պարսից մա ւեալ էՐ զաշի1ս1Ր՚ա 
իւրեանց՝ զումարելով ճարտարապետս և հնտրելով ազգի նիւթս ի ջինաաօս 
մեծասքանչ գործոյն, որով փակեցին աղիյեցին ընղ լեսան 11ովկաս և ընդ 
ւ1եծ ծովն սւրևելից»47։ Գեպքերին համարյա ժամանակակից Սեբեոսր հա¬ 

ղորդում է. «Այս հասրով ի ժամանակս իւրոյ թագաւորուբեանն կապեագ 
ղպահակն ճորսւյ Լ Ագուանից^8* Այս հսկայական կառուցվածքները բաղկա ֊ 

ցած էին իրարից հեռու և զուգահեռ պարիսպներից, պատնեշներից և խրա¬ 
մատներից, որոնցից ամ ենահզորը հենց Դերբենգինն էր, որն սկսվելով 
ծովեզրից, տասնյակ կիլոմե տր երկարությամբ անցնում էր լեռնագագաթ¬ 
ներով՝՝ փակելով բոլոր ան ցքերրՀԴ. 

Հարկավ, այդ պաշտպանական գոտին պահպանելու համար նաև զորք 
էր պահանջվում, և Պարսկաստանը գտավ մի միջոց, որն իրենից հնաըա- 
վորին չափ քիչ մ արղկային և ն յոլթա կան միջոցներ էր պահանջում* նախՀ 
յուրաքանչյուր ամ բութ յան գծի շրջանում ապրող տեղաբնիկ ցեղերի պետե¬ 
րին արքայական տիտղոսներ բաժանելով կարգեց այգ գծի պաշտպան, այդ- 
պիսիներն էինճ Թաբասարան շահ (հայ աղբյուրներում՝ Թավասպարան^ 
Խուրսան շահ (հայերեն Խսրլան, Խուրսան), Վարդան շա հ, էեզկի շահ, Վ ահ* 
րավան շահք Շարվան շահ, մազքոլթն եր և այլն է Տեղական այդ ուժերն, 
իհարկե, անբավարար էին, այդ պատճառով էլ Պարսկաստանի ծովամերձ 
շրջաններից գաղթեցվեցին ամբողջ ցեղեր ե որպես զինված բնակչություն* 

^ Մ. նա դանկատուացիէ էջ $2ւ 
47 Նույն տեղում, էջ 153։ 
■*8 Հ ՕեթԷոսի եպիսկոպոսի Պատմաթիւնս է Երևան, 1939է էք 29։ 

^Տ*է էքէ&ոոէ յ/քների ուսումնասիրմանը նվիրված են րաղմ աթիվ աշխատություններ^ որ ոն*– 

րիՁ նշանավորն են՛ Ո Ջ X 0 » Օ ն, Աբ)Ո111ԺքաԱՃ 113 ԱՅՈ1111(11 0^011X6.71 ևՇէ 03 0 

ՅՅԱՅ*ԱՋՅե6, «Ոբօձոէսո ւսրրօբոս Ա3ր6բս3յւե110» «յյւհր^բս», 9—10. /I , 1933; XV II ^ բ֊ 
13x101100, ՋբՀաաՈ «ՇօօօրսՋո Յքտ6օ.ոօոա», VIII, 1946, .VI,, 8. 8. 6 յ բ՝ 
յօ յ\ ս ռ, X սօրօբսււ /Աբճօաց, «Յյո»€«» 8օօ՝օւաօրօ օրյէյւօաա բյրրօ*. Յբ&Հօյւօուււ6օւէօր0 * 
0ճճ(ճ€Ո13»Դ ր. XIX, յ^և, 3 909. 
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հաստատվեցին պաշտպանողական գծերի կարևոր տեղամասերում։ Դրանդից 
հիշատակված են բարերի, դեյ՚սւմնևրխ լահիհներփ և քրդական ցեղեր։ 
Սրանք, միանալով մաղքութն երի իրանական մ ո ղովուրդն ե րին, դառնում էին 
երկրամասի րնակշության հիմնական և վստահելի շերտը։ Մինորսկին այդ 
ոաղմական գաղթականների վերաքերյալ շարադրում է արար պատմիչ Յա֊ 
կուտիի աշխատությունից հետևյալը. լեռնանցքների պահապանները ստա¬ 
նում էին վարձատրություն «և բաղկացած էին տարբեր Լրկրներից գարլյ)Լ(յ– 
րած և վստահելի մարղկանցից»50։ Այդ վստահելի ոաղմիկ գաղթեցվածների 
մե> էին, ըստ նույն արար պատմիչների, նաև հայկական Սյունիք նահանգի 
հայերն ու նրանը ռազմիկները։ ք^այը նախ մի քանի խոսքով վԼրհիշԼնք Սքոլ֊ 
նիքի նախ արարների փ ո իւհ ա րա բ ե ր ո ւթ յո ւնն ե ր ր հւսյ և պարսիկ սլետութ յուն֊ 
ների հետ։ 

Սյունիքն, ինչպես հայտնի էք ոչ միայն Հա յա ս տ անի մեծ նախարարու¬ 
թյունն էր, այլև Արշակունյաց բան ակին տալիս էր բոլոր նախարարներից 
ավելի մեծ թվով մարտիկներ՝ 19400 ըստ Զորանամակի, մի ուժ, որը դե - 
բադան ց ում էր նույնիսկ սահմանապահ բդեշխների մարտիկների թվից$ մինչ– 
գեռ հայոց սլատմ ութ յան մեջ այնքան նշանավոր գեր խաղացած ս սլա րա– 
պետ Մա մ ի կոն յանն ե րր տալիս էին միայն 1000 մարտիկ, իսկ թագադիր 
0 ա դրա տ ան ին ե րր՝ 1500։ Սյունիքի այգ ներքին ուժն էր հենց պատճառներից 
մեկը, որ նրա իշխանները հաճախ հ ակա գրվում էին Հայաստանի կ ենտրո– 
նական իշխանությանը, իսկ Պարսկաստանն էլ, իր հերթին, ղանաղան նենգ 
մ իջո ցն ե րո վ քաջալերում էր նրանց այգ կենտրոնախույս ձգտումները, լա յ֊ 
նորեն օգտագործելու համար այգ ուժերը հօգուտ իր շահերի։ 

Հատկապես VI դ. քաղաքական իրադարձությունների ժամանաէլ, երբ 
Պարսէլաստանը ձեռնամուխ էր եղել կովկասյան լեռնանցքները փակելու 
գործողություններին և կովկասյան ժողովուրդն ե րի մեջ էլ մեկր մյուսի հե֊ 
տևից ծավալվում էին աղատագրական շարժումները ընդդեմ Ս ասան յան 
Պ արսկաստանի, Սյունյաց իշխանները բացարձակ կերպով անցել էին Պարս֊ 
կաստան ի կողմը, և նրանց ուժերն օգտագործվում էին լեռնանցքների պաշտ֊ 
սլ անութ յան գործի մեջ։ 

Հայ ղորքի և հատկաւղես սյունեցիների համար նորություն չէր կովկաս¬ 
յան լեռնանցքների ււ/ահս/անոլթյան գործը. գա նրանց ժառանգական սլարտքն 
էր։ Հիշենք միայն Օրբելյանի հաղորգածր. պատմագիրը, նկարագրելով Վա֊ 
ղարշակի վարչական գործունեությունը, գրում է• «Օւ հրամայէ Սիսականացն 
հրամանատար լինել ի վերայ ամենայն արքունի զօրացն.... և լւնղղէմ կալ 
հանապազ պատերացմաւ ղրանն Հոնաց, որոյ անուն սաաջնոյն Սիսական 
կոշիւր»51, իսկ 480֊ ական թթ. էլ Պերողի թագավորության ժամանակ, երբ 
Զաոմիհր զորավարի գլխավորությամբ պարսկական բանակը պա լքարում 
էր Աղվանք ներխուժած լեռնականների դեմ, նրա էլաղմում էր նաև հայկա- 
կան գունդը իր ն ա խ ա րա ր֊ ղո ր ա կ անն ե ր ո վ, որոնք պետք է որ սյունեցիներ 
լինեին։ Իսկ դրանից էլ առաջ Վասակ Սյունի ուրացողը, երբ նշանակվել էր 
Վրաս տան ի մարղս/ան (439 — 443), ի պաշտոնե ս/արտավոր էր պաշտպանել 
կովկասյան լեռնանցքները, և այգ աո թիվ ն ա ծանոթություն ու կապեր էր 

50 Տ. 0. Ւ\ « ււ օ բ օ ս ււ «, ւ՜քօրօբաւ 1Սւփոշւ։3 ո 1ջ 31։ 
Ս տ. Օրբելյան, էջ 1 հ է 
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հաստատել հոների դեղապետների հետ ե նույնիսկ դրանով պարծենում ու 
միաժամանակ սպ առն ում էր. «1)1 ես ւ)ինչ Վրտց մարզպանն էի Լ ցո։ր\ն 
Աղուանից յիմում ծեոին էր՝ թազա մ ղօրաց|ուխք Հոնաց րնդ իս բարեկամա¬ 
ցան որխաիլ և երդմամբ, և այսօր նու|ին երդմամբ երթեւեկեն աո ի ս 

֊ապա հիշատւսկելով Հայաստանից հավաքած իր մոտ եղող անթիվ գանձերըէ 
ավելացնում է՝ «յորմէ թէ ղմի մասն Հոնաց տաւ1 տանել՝ անտի այնչափ 
ս աստիի հանեմ Հոնս, որ չափ չի հողն Պարսից չբափցէ նոցա յսսարի»52։ Հին 
էին նաե Սյունյաց իշխանների անջատողական ձգտումները , որոնք անսքող 
երևան եկան Հայաստանի պետականության վերացման և մարզպանական 
կարգեր հաստատվելու ժամանակ. Վարդանանց սլատերաղմի ժամանակ Սյու¬ 
նիքի իշխաններն իրենց բանակներով միացած էին պարսկական զորքերին է 
իսկ Ավարայրից հետո էլ նրանք հետ ա սլնդում էին հայ պարտիզաններին և 
հասան մինչև Տայքի լեոներր ապաստանած հայ մարտիկներին։ Ւսկ 571 թ., 
երբ հայ նախարարները պատրաստվում էին նոր ա պստամրո լթյան , Սյունի¬ 
քն Վահան իշխանը ոչ միայն անջատվեց ուխտապահ նախարարներից, այչև 
ըստ պատմագրի, «յ այնժամ յաոաշ քան ղայս ապստամբելս լ ի թաց եկաց ի 

.Հւսյոց՝ անուանեալ Վահան իշխան աշխարհին Սիւնեւսց, և խնդրեաց ի Խոս– 
րու|այ յարքայէն Պարսից, դի աարցեն ղդիսսն աշխարհին Սիւնեաց ի Դլսնսւյ 
ի Փայտակարան քաղաք, և կւսրղևսցէ ղ քաղաքն ի Շւսհրմար Ատ ր պա տա կանի 
ղի մի Լւս կոչեսցի անուն Հայոց ի ւ|ևրայ նոցա։ Սւ կաաարէր հրամանն»53։ 

Այժմ Փայտակարան քաղաքը դարձել էր այս ռազմական ձեռնարկում¬ 
ների կենտրոնատեղի, այնտեղ էր նստում Պարսկաստանի հյուսիսային կողմ֊ 
նակալխ Ապ ախտ արը, ոք*Ը գերագույն հրամանատարն էր լեռնանցքները 

էպ ահ պան ող զորամասերիէ Սյունիքի նախարարները ձգտում էին տենց այս¬ 
տեղը դարձնել նաե իրենց կենտրոնը՝ իրենց դիրքն ու փառքը ավելի բարձ¬ 
րացնելու համար պարսկական արքունիքում։ 

Սասանյան Պարսկաստանը Սյունիքի նախարարների այդ տրամադրու¬ 
թյուններն էլ օգտագործեց կովկասյան լեռնանցքների պաշտպանման իր 
■մեծ գործի համար։ 

Կովկասյան լեռնանցքների դեմ կառուցված ամրությունների նկ արա գրու¬ 
յթ յան ու ձևի, ինչպես ե պահապան զորքերի դասավորության ու էթնիկ կագ* 
մի մասին շատ արժեքավոր տեղեկություններ են հաղորդում արաբ պատմիչ֊ 
ներր, դրանցից IX դարի գրող $ալաձորին, ամրությունների կառուցումը վե¬ 
րագրելով պարսիկ արքաներին, ավելացնում է. «Այս տեղերում նա բնա¬ 
կեցրեց մողու(ուրդ, որ նա կոչեց Սի սա կան»54։ 

X դարի սկզբի պատմիչ Իրն֊ ալ-Ֆակիխր գրում է, որ Դերբենդի պա¬ 
րիսպների երկարությունը 7 փարսախ է, «այդ 7 փարսախ տարածության 
ւ|րա կան 7 անցքեր, որոնցից յուրաքանչյուրի աոաչ շինփււծ է մի մի քա¬ 
ղաք ե նրանց մեշ ապրում են պարսիկ զորականներ, որոնք կոչւ|ում են Սի– 
յասիկիաններ»ր և ավելացնում էճ «Ասում են, որ Հայաստանի բնակիչ տղա¬ 
մարդիկ ւցարլոավոր են պաշտ պանել այդ պարիսպներբ և դարբւսսներբ^55։ 

52 Հ^ադարալ Փարպեյրոյ Պատմութիհն Հայոց#, Թիֆլիս, 1907, էջ 179։ 
53 ®Պաամութխն Սէրէոսի ձ պիսկոպՈսի ի ՀերակչնԲ՚իֆլիս, 1912, էջ 40ր 
^ էր Արարաւյի մատենագիրները Հայաստանի մասին#, հավաքեց և թարգմաներ ր ագրատ 

ձէաչաթյան ց, Վիեննա, 1919, էջ 30 — 31է 
55 է\Յբք1>ր/10Ո, նչվ. աշխ–, 8ե1Ո. XXXI, է* 23է 



Օա Հարխուդարյաէէ 

Եսկ Յակուտ ալ֊ձամավին ^ մեռած 1229 թ*)։ նույն Ան ուշի բվան ին վե– 

րագրելով Շաբրան (Շիրվան) և Մասկաա քաղաքների շինությունը, շարու¬ 

նակում է. «^ետո կառուցեց Բաը սւլ֊Աբվաթր (Դերթենդը), որը Ար վար կոփ¬ 
վեց, որովհետև շինված էր լեռնային անցքի վրա և այդ վայրերում ընակեց– 
րեց I)ա |ասօին կոփված ժողովուրդը»66 (իմա՝ Սիսականք — ծանոթ. թարգ- 
մ անլի վ։ 

Պ ա րս կա - բ յուզան դա կան հարատև պայքարի ընթացքում, \ II դարումֆ 
երբ թուլացած Սասանյանները ան ուշա դրության էին մատնել կովկաս յան 
լեռնանցքների պահպանության խնդիրը, խազարները ներս թափանցեցին 
կովկասյան ամրություններից և, ըստ նույն 9ալաձորիի հ աղո րդմ անՀ «Շսար 
սիսականցիներ լքեցին իրենց րերդերն ու քաղաքները, որոնք վերածվեցին 
ավերակների և խազարներն ու րյուզանդացիները գրավեցին այն, ինչ որ աււայ 
նրանց (ււիսականցիների) ձեռքում էր»57* 

Ւհարկե, սա չափազանցություն է, որովհետև վերաբնակված ռազմիկ– 
ներր ամբողջովին չէին հեռանա իրենց համար արդեն ծննդավայր եդած 
տեղերից, մանավանդ որ րյուզանդացիները, ըստ իրենց սովորության, կա¬ 

րող էին ս ի ս ա կան ց ին ե ր ին օզտազործել նույն նպատակներով, հետագայում* 
խալիֆայության քայքայման ընթացքում, այդ միջավայրում գաղթեցված* 
պարսկական ծագումի ցեղերի հիմքի վրա կազմավորվեց Շիրվանի սյԼտու– 
թյունը և սյանեցի հայերի հիմքի վրա՝ Դերըենդի թագավորությունը։ 

* * * 

Սկզբնաղբյուրների հիման վրա շարա դրված այս համառոտ ակն արկից 
երևում է, որ Կասպից ծովի արևելյան, ան դրկո վկա ս յան ափերին և Կովկա սխ 
հարավային լանջերին այս ժամ ան ակաշրջան ում՝ IV — XII դդ. ապրել են հիմ¬ 

նականում 3 խումբ ժ ո ղո վո ւր դն ե ր. ա) բնիկ բազմաթիվ մանր ց ե դե ր է իրենց 
ուրույն լեզուներով, որոնք բոլորն էլ պատկանում են /լովկասյան լեզվա¬ 

ընտանիքին, բ) մազքութներ՝ իրանյան ցեղեր, որոնք ավելի շատացան Սա– 

սանքանների կողմից հիմնված ռազմական զաղութների շնո րհիվ և գ) սյա– 
նեցի հ այեր, որոնց նույն նպատակներով այստեղ բնակեցրին Սասանյան- 
ներր։ % 

Արդ, ի նչ եղան և ի նշ մնաց այդ ժ ո դո վո ւր դն ե րի ց ։ 
Դրանցից բնիկ, հիմնական ցեղերը, որոնք պատմության մեջ աղվաններ* 

ընդհանուր անունով են էլոլվել, դեռևս արաբական տ ի ր ա պ ե տ ո ւթ յան ժամա¬ 

նակ մեծ մասամբ թեև իսլամացվեցին, բայց զարմանալի տոկունությամբ* 

պահպանեցին իրենց ցեղային ա ռան ձն ահ ա տ կ ո ւթ յ ո ւնն ե ր ր, հատկապես լե¬ 
զուն։ Դրանցից մի քանիսը զոյատևեցին մինչև օրս էլ, ոմանք մեծաթիմ, 

մյուսներն էլ չնչին բեկորներով։ Մեզ հ ետ աքրքրող միջավա յրում՝ այն է 
Ս ամուր զետի ավազանում, մինչև Դերբենդ քաղաքի շրջապատը, այժմ Էհ 
իրենց ուրույն լեզուներով, որոնք պատկանում են կովկասյան լեզվարնտա– 

նիքին, մնում են հետևյալ ցեղերը, լեզգիներ՝ 134 հազար, ապրում են Ադըր֊ 

°6 Հ. ն ա ւ ր ա ն ղ յ ա ն, Արաբական աղբյուրները..., էջ է7ւ 
57 5 յ,1յ /ւՅօբււ, Խարտ ՅՁ»օ€ՈՅւտո շրթՁււ, ոշրշոօյւ 16*շրՁ Ո. |Հ. >հ\36. 6ջ1<\՚, 1927; 

Կ 7* 



Դերբենդի Հայ - ա դվան ական թագավորությունը 1վՅ 

րեջանի և Դաղստանի հանրապետությունների սահմանի երկու կողմերում, 
թաքասաւոււնցիննր՝ 35 հազար, ապրում են Դերբենդի շրջակայքում$ ավաՐ– 
յւեր մոտ 240 հազար, ապրում են երկու հանրապետություններում, մեծ 
մասամբ Ղազս տանում, ախվալներ1 5 հազար, նույնպես երկու հանրապետու¬ 
թյուններում, աււա ալներ (կամ մախատներ)՝՝ 7100, նույնպես երկու հան֊ 
րապետություններում, ցախուրներ՝ 15000, ապրում են նույն տեղերում, կրիզ¬ 
ներ 6 հազար, և յաւդուիյներ՝ 1000 մարդ, նույնպես ապրում են երկու հան ~ 

րապետություններում, ի|ի նալագնե Ր՝ ընդամենը 1000 մարդ, խապոսոներ և 
ուրիշներ։ 

Սասանյանների գաղթեցրած իրանական ցեղերից, ինչպես տեսանք, 
դրականության մեջ պահպանվել են– չորս անուններ1 թաթեր, դեյ|ամներ, 
լահիններ և քրդեր. դրանք խոսելիս են եղել իրանական լեզվի արևմտյան 
ճյուղի բարբառներով, նոր միջավայրում նրանք, խառնվելով իրար, իրենց 
երբեմնի ցեղական անունները թողել են իրենց բնակավայրերի վրա, իսկ 
լեզվի մեջ գեր ակշռել է թաթերի լեզուն, հավանաբար թվական գերազանց ու– 
թյան պատճառով։ Այժմ այդ լեզվով խոսողների թիվը Ադրբեջան ում և Դա֊ 
ղըստանում հաշվում են մո տավորապ ես 29 — 30 հազար մարդ։ Թաթերի բուն 
հայրեն իքը իրանական Ադրբ եջանն է, ուր այժմ էլ ապրում են նրանց նա¬ 
խորդները Օոյու-թաթ անունով։ Նոր միջավայրում թաթերը թվով և դիրքով 
ավելի նշանակալից դեր են խաղացել և նրանց լեզուն դարձել է ընդհանուր 
հարաբերությունների լեզու, դրա հետևանքով էլ Ադրթեջանի հյուսիսում և 
Դաղս տան ում ապրող հրեաների համար այն դարձել է մայրենի լեզու: Թա¬ 
թերի հետ հարևան որ են ապրող հայ գյուղերի բնակիչները ևս, իրենց մեկու¬ 
սացած կյանքի շնորհիվ մոռանալով հայերենը, թաթերենն են դարձրել 
մայրենի լեզու, րայց պահել են կրոնը և իրենց հայ անունը։ երբ Սասան- 
Iանների օրոք թաթերը տեղափոխվեցին, նրանք իրենց հետ բերին նաև 
պրա դաշտ ա կ ան կրոնը։ Դեռևս XIII դ. արաբ պատմիչ Յակուտ ալ– Հա մա վին 
Ադրբեջան անունը ծագած է համարում կրակե տուն գաղափարից <արով– 
եետև այդ կողմերում շաա կրակատներ կան*58։ Այդ կրոնի ատրուշանների 
ավերակները մինչև օրս մնում են Բաքվից բացի թուրայի շրջանի հփնալրղ 
և Մա լա կանի գյուղերի մոտ, Շամախու շրջան ումՀ Սալյանի մոտ, Նոլխիի 
շրջանի Հոնենք և Կաիյավան գյուղերի, Շաքի քաղաքի մոտ և այլուր^։ 

Սասանյանների հիմնած ռազմ ա - պաշտպանական քաղաքների սյուների 
հայ ըն ակչությունն, ինչպես տեսանք, VIII դ. վերջերից, արաբական խալի¬ 
ֆայության քայքայման ընթացքում, կարողացավ ինքնուրույն պետություն 
կա զմ ակերպել Դերբենդի շրջակայքում, որ գոյատևեց մինչև XIII դարի 
սկիղթր1 թագավորության հիմքը կազմեց սյուների զինվորական հէսյ 
գաղթականությունը, բայց նրա տեղական դաշնակիցներն էին նաև բնիկ 
աղվան ցեղերը, որոնցից ոմանք քրիստոնեություն էին ընդունել գրեթե Հա¬ 
յաստանի հետ միաժամանակ, և արդեն աղվանից կաթողիկոսների նստա¬ 
վայրն էլ սկզբում Չողա-Դերբենդումն էր հ նրանց տիտղոսն էր «կաթողիկոս 
Աղվանից, Լփնաց և Չողա^։ Հենց այս հանգամանքն էլ արտահայտվել է 
Սւռհայեցու մոտ, որը Դերբենդի թագավորությանը մեկ հայ է անվանում և 

&8 Հ- ՆաԼթանդյսւն, Արաբական աղբչոլբները.>., էջ 10ր 
Մա Բարխուդ արյան ջ, Աղվանից երկիր, էջ 80 — 81։ 



144 Ա՝ Սարխո ւղարյաՆ 

ուրիշ անգամ էլ՝ Աղվանից։ Սակայն Գերբեն դի թագավորության ինչպես 
վերնախավի, այնպես էլ ժողովրդի մեջ վառ է եղել իրենց սյունեցի լինելու 
հիջողութ յունր. այղ են վկայում մեր մեջ բերած այն փաստերր, որ վերա- 

բերում էին երկու երկրն երի արքայական տների սերտ կա սլ ե րին և հալա- 

ծական Աղվանից կաթողիկոսի ապաստարան գտնելուն Ս յուն իքում, ինչպես- 
ն ա և Ս. Օրրելյ անի հաղորգումր, որ Սյունիքի Վահ ան ավան քում են թաղվել 
Աղվ անքի շատ թագավորներ և իշխաններ։ 

Հետագայում ս ե լջուկ - թ ո ւր ք ա կան հորդաների ն երխուժու մր ամեն ինչ 
հողին հավասարեցրեց, բայց մինչև XVIII գարի վերջն էլ Սամուր գետի հով¬ 

տում, մինչև Դերբենղի շրջակա յքր, հայերն ապրում էին հոծ բազմությամբ , 
թեև որոջ գյուղերում արդեն թ ա թ ա խ ո ս ։ 

Դեռևս XV գ. հայկական կյանքն այնքան աշխույժ էր այս վայրերում, 

որ պահպանվում էին մշակութային օջախներ, ուր և ձեռագրեր էին գրվում, 

այսպես՝ 1403 թ. թաթախոս Մագրասա գյուղում «թնգ 8ու|անեաւ... սւսրչ> 
Աստվածս» ծ նիս» Թ՝ումայ խավրիղեցի ԴրՒլՕ արտագրել է «ՄԼկնու թի1ն ք 
և քարոգք Մատթէոսի վարդապետի, աշակերտի Գրիգորի Տաթեււսցւոյիսկ 
1471 թ. «ի յերկիրս Շարվանայ, ի գեգւս 11ոկու|>լրո» Հակոբ գրիչր արտագրել 
է մի ամբողջ ժողովածու** ։ 

Այս հայ բնակչության մեծ մասր 1796 թ. ռուս բանակի հետ, որին գրլ– 

խավորամ էր ղենե րալ Պլատոն Զուր ո վր, թողեց իր բաղմագարյան բն ա կ ա - 

վայրերր և քոչեց արդեն ապահով ռուսական հող դարձած հյուսիսային և ո վ– 

կաս ու տ եղավո րվեց Ղղլարի և Մ ողղոկի շրջանն երո ւմ: Այ գ գաղթողներն 
արդեն թաթախոս էին. իրենց նոր միջավայրում միայն XIX ղ. աստիճա¬ 

նաբար կրկին հայերենին անցան շնորհիվ գպրոց ա կ ան և լուսավորա կան այլ 
հեմնարկն երի հաստատման։ Տեղում մնացած\էերր ևս մինչև XIX ղ. թաթա¬ 

խոս էին, որից հետո նույնպես աստիճանաբար հայերենին անցան, հիշա– 

տսւկենք դրանդից երեք մեծ գյուղերի բնակիչներին, այն է՝ ՝ Քհւ*1 ար, հւաշւքագ 
և Սագրասսւ, որտեղ ծերունիներր թաթախոս են դեռ։ 

Նրանք փաստորեն եռալեղու են, հավասարապես աղատ տիրասլետում են 
հայերենին, թաթերենին և ադրբեջաներենին։ Հյուսիսային Նովկաս գաղթեց¬ 

րածներից Դերբենղի հայերր տեղավորվեցին Մողգոկից մոտ 100 կիլոմետր 
հեռու գտնվող Մեծ և Փոգր Մաճառ գյուղերում, Մաճառ կամ սր. հաչ քա¬ 

ղաքում, որր Մողգոկից հեռու է ին ր կիլոմետր, ունի 600 տոլն, ղոլտ հա¬ 

յաբնակ էէ ունի երկու եկեղեցիէ թաթախոս են։ Խաչմազի մոտ Մոլլա Խա֊ 
ԱՂ Ղ1ոլղՒ բնակիչներր տեղավորվեցին Ղ*Աարի մոտ և իրենց նոր գյուղր 
կո չե ցին հնի անունով։ Այստեղից գաղթածներից են նաև Ղղլարի մոտ ի Սա¬ 

րաֆան Հյուղի բնակիչներր և Աոսայա մ֊ Ղո ր ա էլամ Նոր Եղեսիա ղուտ հա¬ 

յաբնակ գյուղի 300 տուն բնակիչն ել։ր, որոնք խոսում են թաթերեն։ 
Գ ա ղ թ ա կ ան այս հայերի մեջ դեռ վառ է սլ ահ պ ան ված իրենց ն ա խ կ ին 

հայրենիքի հիշատակր, և ամեն տարի նրանք հոծ բազմություններով ուխտի 
են ղալիս Մեյսարի գյուղի մոտի վանքր*Դ։ Հայերի մեծ մասի գաղթելուց 

ր,° »ժև ր/ արի հայերեն ձեռագրերի հի շ ա տ ա կ ար ,սնն ե ր » , մասն Ա, կազմեց Է. Խաչիկ յան , 
երևան, 1955, կյ 31 — 32, 

61 Նայն տեգ,,,մ, մասն Բ, Հշ 319— 320։ 
6*– Այս տե ղեկաթ յաններր առնված են Ջալայյանցի ճ անապարհորղա թիէն, հատ. /• և 

II ւէ րատ յանցի Նկարագիր ս. Ստեւիանոսի վանաց Սա ղի անի գրքերից, 
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հետո տեղում մնացին նրանը փոքրաթիվ մն լա ց որդն երը, որոնք և ա ս տ ի ճ ա - 
նաբար լոլ ծվեցին տեղացի մ ահ մ եդակ անների մեջ։ Օացի նրանց թողած 
նյութա կան հիշատակներից է որոնց մասին առանձին խոսք կլինի, շատ տե– 
ղերի բնակի շներ հիշում են ք որ իրենց նաիյ որդն երր հայ են եղել և շատ րն՜ 
տանիքներ կան, որոնց հայկական աղ գա նվան վրա միայն մուսուլման օղլի 
կամ աշաղ մասնիկներն են ավելացվել, օրինակդ թալարի ղյուղի 110-ամյա 
մի ծերունի պատմել է. «ճյուղումս 500 հայոց տռւն կար և 5 քահանա։ եէեդն 
հայերը, ձանձրանալով լեզկիների քսււնախակի ավարառություններից և նե¬ 
ղություններից, մոա 100 սայրի աոսւ^ փակեցին եկեղեցու դոները, մեծ, փոքր 
յալով համբուրեցին քաոս սեմերը և գնացին (քուսի աա բայց ութը գերդաս– 
աան ետ թերին աղաչելով Լ թաիյանօելու|: Գյուղում կային Օհան օղլի, $աղ* 
դասար աշաղիք Արթին ոլշաղի և նման ագդան ուն ունեցող ղերղաստաններ»&3 հ 

Ավելի ւգերճախո ս են այս միջավայրում պահպանված հայ բնակչության 
թողած նյութական մշակույթի մնաց որդս երր, որոնց մասին խոսում են XIX 
դարում այդ վայրերում ճամփորդած մեր երախտաշատ տեղադիր հեղիս ակ¬ 
ները։ Ահա համառոտակի այդ տեղեկությունն երր։ 

րՒե րթենղ քաղաք — ապրում էին 150 տուն հայերէ ունեին Ամենափրկիչ 
անունով եկեղեցի, որը Հին հիմքերի վրա շինվել է 1869 թ.է ունեցել են ծխա¬ 
կան դւդրոց։ Տեղի բնակիչներից Մելիք Լ ահն ազար յան ց ի մոտ Մ. ոարխու֊ 
դար յան ցր կարդաց ել է կարնեցի վակաս կա թո դի կո սի կոնդակը ձ թվագրված 
1782 թ*, որով կաթողիկոսը հայտնում է, որ ուղարկում է Դերբենդ իր նվի¬ 
րակին, (ւՅակովբ հանճարաշատ վարդս։ պ ե սփն , աթոռապատկան գործերը 
կարդա դրելոլ համար։ Դերբենդի հն ա դույն եկեղեցին վեր է ածվել մղկիթի 
XVII—XVIII ղդ*է իսկ կաթողիկոսական կամ արքունական պալատները օգ¬ 
տագործվել են այլ ն պ ա տ ա կն ե րո վԵպ ։ 

Սալա մա յրա ք աղա ք - գտնվում է Դերբենդից հարավ ծովը թափվող 
11 ամոլը գետի Ճյուղավորումների արանքում։ Մազքութ Արշա կունին երի այս 
նստավայրի ավերակների վրա տեղավորված են երկու գյուղեր Մոլլա֊ 
Խալիթ ադրբեջանական փոքր, և ավելի մեծ՝ հրեական գյուղ, երկու գյուղե¬ 
րի արանքի ամբողջ 3 կիլո մետր տ ա րած ութ յոլն ը ծածկված է ավերակներով 
իր քարոզչության մ աման ակ այստեղ նահատակված Եղիշե առաքյալի գե¬ 
րեզմանի վրա եղած մատուռը վերաշինվել է ըստ արձանագրության 18*9 թ 
այստեղ ուխտի են գալիս հայերից բացի Նաև լեզգիները։ 

Մայրաքաղաքի հին գերեզման ա տունը գտնվում է հրեական ավանի և 
Ղուլլար կայարանի ս ահ մ անն ե րո ւմ* վայրը կոչվում է Պ ողոս– բուլաղ (Պող., 
սի աղբ յուր) ք այն աղբյուրի անունով, որը գտնվում է այստեղ, մեծ ծառերի 
հովան ա տակ. գերեղմ ան ա քարերն ամ բողջովին ծածկված են փշոտ մա– 
ց առներ ով և անմատչելի են։ Մ* ք արխ ու դար յ անցը կարողացել է վերծանել 2ւ 
տապանագրերէ որոնք վերաբերում են հայոց Ւ—ՌՃՀ — 20— 1721 թվական֊, 
ներին, չանդրադառնալով հայերեն մեկ տառով նշանակված թվականներին. 

Մ. Բարխուդարյանչյ, Աղվանից երկիր, էշ 138։ 
64 Մ. Կաղանկաավացոլ շարունակողն այդ աոթիվ գրում է. «րծւ ի հարիւր ութսուն թուա– 

կանին Հայոց դարձեայ Մսիչման շինէ ղԴարբանղն յանուն տաճկաց ք այլ զկաթողիկոսարանն 
Աղոէանիրյ ոչ աւերէք որ ղեոևս կա ի նմաՀ, էջ 368; 

10 Հանդես, ,\ւ ՚ձ 



3.46 I) > Գ. Բարիւուրքարյահ 

որոնք* ստուգման կարոտ են, մնացածները կերա բերում են 751, 301, 851, 

951 ք 1051 , 1152, 1261, 1321-ից մինչև 1721 թվականներին^։ 
հաղ մա ղ գյուղ— այժմ շրջկենտրոն, նաև երկաթուղային կայարան* X դ, 

վերջին ունեցել է 32 տուն հայեր, եկեղեցի և դբպոց• երկու հին դերեզմա– 

նատներր ղտն վում են գյուղի հարավային կողմում և ծածկված են փշոտ 
մատուռներով, դժվարությամբ վերծանվել են մեկ տասնյակի չափ տապա¬ 

նագրեր, որոնք վերաբերում են VI — XIX գգ,։ Այստեղ էր գտնվում Սենեքե– 
րիմ թ ագավորի գերեզմանաքարը, ուր տեղացիները ա մեն տարի մե ռելոցի 
օրերին ուխտի էին գալիս։ Մեծ գերեզմանատան արևմտյան կողմում կա մի 
բարձրավանդակ՝ հարթ տեղ, կես կիլոմետր տարածությամբ, շրջափակված 
գետով և արհես տական խրամներով, որտեղ տեղական ավան գութ յամբ եղել 
է Գերբեն գի Ս են եքերի մ և Գրիգոր թագավորների ձմեռանոց պալատը. նկա¬ 

տելի են բազմաթիվ շենքերի հիմնապատեր և թրծած աղյուսի բեկորներ, այս 
վայրը նույնպես ուխտատեղի է համարվում տեղացի հայերի համար**։ Մյուս 
տեղագիրը այսպես է նկարագրում, «Գերեգմանատունք սւյսր գեղջ գարդա– 
րեսւլ կան գեղեցիկ մահարձանս ք, րայց այժմ գլխովին մա գա ուս պատ, ի մի¬ 
ջի սրոց է գերեգման Սենեքերիմ արքայի, որդւոյ Սևադայի ի վերա որոց 
գւ֊ի-Այս է տապան Սենեքերիմ ար քայի»87։ 

Վերջին դարերում այստեղ էին նստում Բալա-ղաղարի սերնդի հայ մե¬ 

լիքները, որոնց վերջին շառավիղը՝ Հովսեփ բեկը, թաղված է եկեղեցու հյու¬ 

սիս– արևելյան խորանում, մարմարե տապանաքարի վրա գրված է ընդար¬ 
ձակ արձան ա գրություն 1862 թ,։ 

Այստեղ հայկական եկեղեցիների ավերակներ և գեր եզմանատն ե ր կան 
Պարախում, Վելիմար, Բոստանչի և Ղասումք ենդ, նաև Խաշնի գյուղերի մոտ, 

որոնց տապանագրերը թվագրված են 580—1796 թթՀ^։ 
՛Լաքա քաղաք — հայկական թաղը բաղկացած է եղել 200 ընտանիքից, 

ունեցել են դպրոց և եկեղեցի վերաշինված 1850- ական թթ։ 
Սպի ք գյուղ—լեզգիաբնակ այս գյուղը գտնվում է Ղուբա քաղաքի մոտ, 

գյուղի մեջ մնում են եկեղեցու հիմնապատնրը ու գերեզմանատունը, տեղացի¬ 
ների ասելով հայերը թուբովի ժամանակ ուրիշ գյուղերի ժողովրդի հետ գաղ¬ 
թել են Ղզլարի կողմերը10։ 

Թալարի ներքին—գտնվում է Ղուբայից արևմուտք, այստեղ կա հայկա¬ 

կան հին գերեզմանատուն, տապանաքարերի մեծ մասը ծածկված է հոդով։ 
Մ. Բարխուդարյանցը բացել է դրանցից 3-ը, որոնց վրայի տապանաքարերն 
ունեցել են 1058, 1241 և 1529 թվականներիԽ 

Թալարի վերին — այստեղ մնում են եկեղեցու ավերակները և մեծ գե¬ 

րեզմանատուն, ուր շատ քարերի վրա կան քւսհան ան երի նշաններ՝ գավա¬ 

զան, տեղացիների պատմելով գյուղը ունեցել է 500 տուն բնակիչ, որոնք 
գաղթել են Ռուսաստան, Ղզլարի շրջան, բացի 8 տնից, որոնք մահմեդակա– 

65 (/*. Բարխոլդարյանը, Աղվանից երկիր, էջ 105—1101 

56 Նույն տեղում, էջ 135—136։ 
67 Ա, Հալա լյան ց, ճանապ արհորդութիւն, հատ, Բ, էջ 420» 

Նույն տեղում, էջ 1351 

69 Նույն տեղում, էջ 127—1301 

70 Նույն տեղում, էջ 12$։ 
71 Նույն տեղում, էջ 126, 137։ 



Ղերրենդի Հ այ– աղվանական թա դավորաթյանր 147՜ 

նությոլն ընդունելով մնացին տեղ ում, և այժմ երկու Թալ արին երի րնակիչ- 
ներր դրանց սերունդներն են, այդ պատճաոով էլ կրում են Օհան օղլի, Ար՜ 
թին ուշաղի, Րաղդասար ոլշաղի մականունները**։ 

Քքւլվար– % ուբայի շրջան ում միակ հայախոս դյուզն է սա այժմ, դյուզի 
եկեղեցու հիմքերը շատ հին են, դրանց վրա վերջին դարերում երեք անդամ 
հիմնական նո ըո դումն եր են կատարվել, աոաջինը ըստ արձան ագրութ յան 
(հԼԴ^֊1585 թա9 երկրորդը՝ 1637 թ ոք*ի աոթիէԼ դրված արձանադրութ յունր 
հետևյալն է* 

«քփնեցաւ սուրբ եկեղեցիս |ւ ժամանակն և ի Տայ ր՝ապևւոայ>ևան Թոմայ 
վարդապետի, յ>ւ| էւ ն քՒժ5է– էւն. ձեււամբ ուստա | *1հրա կոսին»ո։ վերջին ան - 
դամ1 1877 թ4 թրծված աղյուսով ու գմբեթավոր, որ կանդոլն է մինչև այժմէ 

քիլվար գյուղի շուրջը գտնվում են ՀԷեյվա, Խա ջնի, Ողվար, Դիխ ան ա– 
վերակ և Ղ,աս ում քեն դ գյուղերը, որոնց մեջ կան հ այկական եկեղեցիների 
ավերակներ և դե բեղմ ան ա տներ։ 

ՓԻ1Ի«ԱՈ1 ֊ինչպես տեսանք, Դերբենդի թագավորներից Փիլիպոսի մա~ 
սին ավելի շատ տեղեկություններ էին պահպանված մ ատեն ա դրաթ յա ն մեջ. 
ոստ երևույթին, ն ա ոչ միայն կարևոր դեր ( խաղացել քաղաքական կյանքում, , 
այլև իր եըկրի ներսում շինարարական մեծ աշխատանքներ է կատարել* այդ 
են վկայում նրա անունով մնացած հետևյալ վայրերըա 
գտնվում է Արջկան գետակի և էրմանիդ դյուզի արանքում, բարձր բլրի վրա, 
քարկիր պարիսպը և 9 բուրգեր դեո կանգուն են, ներսում կա ջրամբար1*։ 
Բ) Փէ||էւււ||ու գյաղ, այժմ լեղդիաբնակ, որի մոտ նույնպես թերդ կա։ Այս 
բերդերի մոտակայքում մնում են քաղաքի կամ ավանի ավերակներ ՜է 

Տեղ ա դրական այս փաստերը, հարկավ, լրիվ լինել չեն կարող, այդ են 
ցույց տալիս մանավանդ Դաղս տանի հանրապետության դիտական հիմնարկ֊ 
ների ջանքերով ստեղծված (ր րաղստանի պատմությունյ> աշխատության աոա¬ 
ջին հատորում եղած հետևյալ տողերը, որոնք անշուշտ երկրի հարավային շրր-֊ 
ջ աններին են վերաբերում, <ր Դաղս տանում հայտնի են գգաւի թվով նախա՜ 
ֆե ո դա լական շրջանի բնակավայրեր, որոնք կոչվում են Հայ կական (||արլ( 
Հայկական քաղաք. Հայկական բերդ, նաև Հայկական ճանապարհ. Հայ կա–» 
կան պարաեղ (0Ոծֆ0յԼ֊~թերևս գործ է ածված պատնեշ՜ պարիսպ իմաս֊ 
տով—ք/– Բ.)^ւ 

Այնտեղ հիշատակված է նաև, որ ^ոէիջիի շրջանում մնում է հայկա*»– 
կան մեծ գերեզմ ան ա տուն է 

Նույն տեղում, էշ 137—138։ 
73 Նույն տեղում, էշ 4241 1884 թ. մեր այցելած Ժամանակ այս արձանա դրո ւթյաՆ երկոր 

կաոր քարերը տեսանք պատերի ստորին մասերի շարվածքի մեշ։ Ւսկ դյուզում գործող \այ–– 

կական դպրոցը փոխարինվել / նախ ռուսականով և այմմ էլ ադրբեջանականով։ 
74 Մ. Բարխուդարյանցէ Աղվանից երկիր, 257։ 
^ Նույն տե ղում, էշ 258։ 
76 «է^ւօթւա յւՅրէրէւՅհՋ», ւ. Լ >1,, 1967, էջ 165* 
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