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ԺԶ. ԴԱՐԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ
ՄԻՏՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

ԺԶ. դա րասկզ բին  Սեֆ յան  Պարս կաս տա նի նվա ճո ղա կան քա ղա-
քա կա նու թյան եւ  հատ կա պես 1514-1639 թթ. թուրք-պարս-

կա կան պա տե րազմ նե րի ըն թաց քում ռազ մա դաշ տի վե րած ված  Հա յաս-
տա նը եւ  հար եւան հա յաբ նակ շրջան նե րը սոս կա լի կո րուստ ներ են կրել 
ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րից եւ դ րանց հետ եւանք նե րից: Ինչ պես 
հաշ վար կել է Խ.  Թո լոլ յա նը, մի քա նի հար յուր հա զար հայ խա ղաղ բնա-
կիչ ներ են մա հա ցել, զգա լի թվով փախս տա կան ներ էլ տե ղա փոխ վել են 
Օս ման յան կայս րու թյան արեւմտ յան շրջան ներ ( Պուր սա, Ք յո թա հիա, 
Զմյուռ նիա,  Կոս տանդ նու պո լիս) եւ Եվ րո պա1:  Ժո ղովր դագ րա կան գոր-
ծըն թաց նե րը  Հա յաս տա նում ԺԶ. դա րում աչ քի են ըն կնում մի շարք 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով՝ հայ բնակ չու թյան զանգ վա ծա յին տե ղա-
հա նում ներ, հա ճա խա կի կրկնվող սով եւ  ժան տախտ, օ տար էթ նի կա կան 
տար րի (մաս նա վո րա պես՝ քրդե րի) ներ թա փան ցում, ման կա հա վաք չու-
թյուն, կրո նա կան հա լա ծանք ներ եւ  այլն, ո րոնց անդ րա դառ նա լուց ա ռաջ 
հար կա վոր է պար զել դրանք պայ մա նա վո րող գոր ծոն նե րը: 

 Հա յաս տա նի բնակ չու թյան թի վը մոն ղո լա կան ար շա վանք նե րի նա խօր-
յա կին, ըստ Թ.  Հա կոբ յա նի հաշ վարկ նե րի2, շուրջ 5 մլն  է ե ղել, ո րից մոտ 
4,5 մլն՝ գյու ղա կան, 0,5 մլն՝ քա ղա քա յին:  Մոն ղո լա կան տի րա պե տու թյան 
շրջա նից  Հա յաս տան մուտք գոր ծած քոչ վո րա կան տնտես վար ման ձեւը 
զգա լի հար ված է հասց րել տե ղաբ նիկ նստակ յաց հա սա րա կու թյան ա վան-
դա կան հո ղա տի րու թյան հա մա կար գին եւ  երկ րա գոր ծա կան մշա կույ թին՝ 
ար տա գաղ թի հսկա յա կան ա լի քի պատ ճառ դառ նա լով: ԺԴ. դա րի վեր ջին 

1 Տե՛ս Kh. Tololyan, Armenian Diaspora, in Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee 
Cultures Around the World, Editors: M. Ember, C. Ember, I. Skoggard, Springer Scien-
ce+Business Media Inc., 2005, էջ 39.

2 Տե՛ս Թ. Հակոբյան, Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն (ուրվագծեր), 
Երեւան, 2007, էջ 361:
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 Հա յաս տա նի բազ մա թիվ բնա կա վայ րեր են թարկ վել են  Լենկ  Թե մու րի ար-
շա վանք նե րին, ո րոնք տասն յակ հա զա րա վոր մարդ կանց կյանք են խլել: 
Չ նա յած տե ղի ու նե ցող ոչ նպաս տա վոր էթ նո գոր ծըն թաց նե րին` հա յե-
րը շա րու նա կել են կազ մել բնակ չու թյան գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյու նը: 
Ան գամ թուրք հե ղի նակ Զ.  Տո գա նը « Նե րա ծու թյուն թուր քե րի պատ մու-
թյան» աշ խա տու թյան մեջ գրում է. « Մեծ  Հայք կոչ ված Ար եւել յան Ա նա-
տո լիա յում հա յե րը XIII-XIV դա րե րում կազ մում էին բնակ չու թյան մե ծա-
մաս նու թյու նը»3: ԺԵ.  դա րում` թուրք մե նա կան ցե ղե րի տի րա պե տու թյան 
շրջա նում, կա րա կո յուն լու նե րի եւ  ակ կո յուն լու նե րի միջեւ մրցակ ցու թյան 
պայ ման նե րում տե ղի են ու նե ցել հայ բնակ չու թյան բռնա գաղ թեր, հա յու-
թյան տար բեր զանգ ված ներ բռնել են ար տա գաղ թի ու ղին: 

 Հայ կա կան պե տա կա նու թյան եւ  պաշ տո նա կան-պե տա կան վի ճա-
կագ րու թյան բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում հնա րա վոր չէ հստա կո րեն 
հաշ վար կել  Հա յաս տա նի բնակ չու թյան թի վը ԺԶ. դա րում կամ դրան նա-
խոր դող ժա մա նա կա հատ վա ծում: Սկզբ նաղբ յուր նե րի տե ղե կու թյուն նե րից 
ել նե լով՝ Մ.  Զու լալ յանն ի րա վա ցիո րեն գտնում է, որ հիշ յալ ժա մա նա կա-
հատ վա ծում  Հա յաս տա նի բնակ չու թյան մե ծա մաս նու թյու նը շա րու նա կում 
էին մնալ գյու ղա ցի նե րը4: Ն ման պա րա գա յում անհ րա ժեշտ է դի տար կել 
այն հնա րա վո րու թյուն նե րը, ո րոն ցով ա վան դա կան (մին չարդ յու նա բե րա-
կան) վե րար տադ րու թյան  պայ ման նե րում, ին չը բնո րոշ էր ուշ միջ նա դար-
յան  Հա յաս տա նին, կա րող էր պայ մա նա վոր վել բնակ չու թյան թվի ա ճի դի-
նա մի կան:  Նախ եւա ռաջ պետք է նշել, որ բնա կան ռե սուրս նե րի քա նա կի եւ 
 տե ղա բաշխ ման, հո ղա յին պա շար նե րի եւ դ րանց տնտե սա կան կար գա վի-
ճա կի կա յու նու թյու նը հան գեց նում են նրան, որ ա վան դա կան վե րար տադ-
րու թյան պայ ման նե րում բնակ չու թյան թվի աճ է գրանց վում:  Հա կա ռակն 
է լի նում այն ժա մա նակ, երբ ար տադ րու թյան (ար հես տա գոր ծա կան կամ 
գյու ղատն տե սա կան) կտրուկ աճ է գրանց վում, ա վե լա նում է աշ խա տան-
քի պա հան ջար կը, հետ եւա բար՝ աշ խա տա տե ղե րը, եւ գ րանց վում է ե կա-
մուտ նե րի աճ: Բ նակ չու թյան թվի կտրուկ նվազ ման պատ ճառ կա րող էր 
լի նել հա մա ճա րա կը, օ րի նակ՝ ժան տախ տը: Եվ րո պա յի ժո ղովրդագ րա կան 
զար գաց ման ուշ միջ նա դար յան եւ  նոր դա րե րի վաղ շրջա նը դի տար կե լիս 
աչքի են զար նում բնակ չու թյան տեղաբաշխման մի տում նե րի հետեւ յալ 
տար բե րու թյուն նե րը.  Հո լան դիա յի հո ղա յին ռե սուրս նե րի կա յու նու թյան 

3 Z. Toğan, Umumi Türk tarihine giriş, Ankara, 1946, s. 197 (հղումը տե՛ս Մ. Զուլալյան, 
Հայոց պատ մության խեղաթյուրումը արդի թուրք պատմագրության մեջ (հին եւ միջին 
դարեր), Երեւան, 1995, էջ 104):

4 Տե՛ս М. Зулалян, Армения в первой половине XVI в., Москва, 1971, էջ 34.
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պատ ճա ռով բնակ չու թյան թի վը չնչին աճ է գրան ցել, իսկ Ար եւել յան Եվ-
րո պա յում՝  Վիս լա յից մինչեւ Ու րալ յան լեռ ներ, քա ռա պատկ վել է, քա նի 
որ յու րաց վել են գյու ղատն տե սա կան նոր տա րածք ներ5:

Հա յաս տա նի տա րած քում երկ րա գոր ծա կան նոր հո ղա հան դակ նե րի 
յու րաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը սահ մա նա փակ էին, քա նի որ հո ղա-
գոր ծա կան աշ խա տանք նե րի հա մար պի տա նի հո ղե րի (դաշ տե րի) գե րակ-
շիռ մե ծա մաս նու թյու նը հար յու րամ յակ ներ եւ  նույ նիսկ հա զա րամ յակ ներ 
շա րու նակ յու րաց ված էին, ուս տի բնակ չու թյան կտրուկ աճ դժվար էր 
պատ կե րաց նել: Ն ման պայ ման նե րում գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք-
նե րի հա ճա խա կի խա թա րումն ու գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի 
կրճա տու մը, ինչ պես նաեւ առեւտ րի՝ առն վազն տե ղա յին սահ մա նա փա-
կում նե րը, ո րոնք ան խու սա փե լի էին պա տե րազմ նե րի պատ ճա ռով, կա րող 
էին հան գեց նել բնակ չու թյան թվի նվազ ման: Այս հա մա տեքս տում տե ղին 
է Իռ լան դիա յի օ րի նա կը, ո րի բնակ չու թյան թվի կրկնա կի նվազ ման պատ-
ճա ռը արդյունաբերացման նախաշեմին` ԺԹ. դա րում գյու ղատն տե սու-
թյան թույլ հա մա կար գի վրա բնակ չու թյան մեծ թվի գեր բեռ նումն էր:

Այս պի սով, ռե սուրս նե րի ծա վա լի ան փո փոխ լի նե լը եւ  ո րո շա կի շրջա-
բա ժա նու մը հան գեց նում են գյու ղա կան բնակ չու թյան թվի կա յու նու թյան, 
իսկ նոր ռե սուրս նե րի ստեղ ծու մը (նոր հո ղե րի յու րա ցում, արդ յու նա բե-
րության զար գա ցում, առեւտ րի ընդ լայ նում) նպաս տում է բնակ չու թյան 
թվի ա րագ ա ճին:  Հա մա ճա րակ ներն ու սպա ռո ղա կան մեծ բե ռը շրջա կա 
մի ջա վայ րի վրա ա ռա ջաց նում են ժո ղովր դագ րա կան ճգնա ժա մեր: Ընդ 
ո րում՝ մի ջա վայ րի, կյան քի պայ ման նե րի եւ  սո ցիա լա կան կա ռուց ված քի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը կա րող են ա պա հո վել բնակ չու թյան թվի եր-
կա րատեւ աճ կամ ընդ հա կա ռա կը6:  Հատ կան շա կան է, որ, ըստ Ի.  Պետ-
րուշեւս կու` ԺԶ. դա րում Ար եւել յան  Հա յաս տա նում դեռեւս պահ պան վել 
էր երկ րա գործ գյու ղա կան հա մայնք նե րի կա յու նու թյու նը7: Էլ ա վե լի կար-
եւոր է ըն տա նի քի ա վան դա կան մո դե լի պահ պա նու մը:  Սա կայն եր կա րա-
ժամ կետ գոր ծըն թաց ներն ա պա հո վող գոր ծոն նե րի կող քին առ կա են նաեւ 
ժո ղովր դագ րա կան փո փո խու թյուն նե րը սահ մա նա փա կող գոր ծոն նե րի 
հա մա կար գեր՝ տա րած քը եւ  ա զատ հո ղե րի առ կա յու թյու նը, սննդամ թեր-
քի ար տադ րու թյու նը եւ սնն դի ռե ժի մը, հա մա ճա րա կա յին ի րա վի ճա կը8, 
ո րոնք ա վե լի ա րագ կա րող են փո փոխ վել: Բ նա կան պայ ման նե րում այս 

5 Տե՛ս М. Бачи, Демографическая история Европы (II тысячилетие), СПб., 2010, էջ 8-9.
6 Տե՛ս անդ, էջ 9:
7 Տե՛ս И. Петрушевский, Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и 

Армении в XVI - нача ле XIX вв., Ленинград, 1949, էջ 73.
8 Տե՛ս М. Бачи, նշվ. աշխ., էջ 10, 12.
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գոր ծոն նե րը դան դաղ են փոխ վում, սա կայն ռազ մա քա ղա քա կան ի րա վի-
ճա կը եւ  ժո ղովր դագ րա կան քա ղա քա կա նու թյու նը կա րող են կտրուկ փո-
փո խու թյուն ներ բե րել տվյալ տա րած քի բնակ չու թյան, եր բեմն՝ կոնկ րետ 
էթ նի կա կան հան րու թյան ժո ղովր դագ րա կան հա մա կար գի բա ղադ րիչ նե րի՝ 
ա մուս նու թյան, ծնե լիու թյան, մա հա ցու թյան, մո բի լու թյան եւ  միգ րա ցիա-
յի վրա: Այս տեղ ա վե լորդ չի լի նի նշել, որ Արեւմտ յան  Հա յաս տա նում 
հա յե րի շրջա նում ծնե լիու թյան գոր ծա կի ցը շա րու նա կել է բարձր լի նել 
ան գամ Օս ման յան կայս րու թյան տի րա պե տու թյան պայ ման նե րում, քա նի 
որ եր կա րա տեւ  աճ ա պա հո վող գոր ծոն նե րից մե կի՝ սո ցիա լա կան կա ռուց-
ված քի տե սանկ յու նից ան փո փոխ է մնա ցել նա հա պե տա կան ըն տա նի քը: 
Սա կայն գյու ղատն տե սու թյան զար գաց ման ցածր տեմ պե րը եւ  հետ եւա-
բար ռե սուրս նե րի ծա վա լի ցածր ա ճը ծնե լիու թյան բարձր տեմ պե րի պահ-
պան ման պայ ման նե րում հան գեց րել են ար դեն ԺԹ. դա րում բնակ չու-
թյան թվի ա ճի դան դա ղեց ման` միայն ար տա գաղ թի հաշ վին:  Փաս տո րեն, 
ժո ղովր դա գրա կան հա մա կար գի բա ղադ րիչ նե րից լուրջ փո փո խու թյան 
է են թարկ վել միայն միգ րա ցիան, ո րը պայ մա նա վո րել է նաեւ մո բի լու-
թյան տե ղա յին փո փո խու թյուն ներ, իսկ մյուս բա ղադ րիչ նե րից ա մուս նու-
թյու նը եւ ծ նե լիու թյու նը լուրջ փո փո խու թյուն ներ չեն կրելռեսուրսների 
հարաբերական կայունության եւ ա վան դա կան ըն տա նի քի շնոր հիվ: 

Ծ նե լիու թյան մա կար դա կի մա սին պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մար 
փոր ձել ենք հա յե րեն ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան նե րից դուրս բե րել ըն-
տա նի քի ան դամ նե րի թի վը:  Հաշ վար կի հա մար դի տար կել ենք ԺԶ. դա-
րում ըն դօ րի նակ ված ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան ներ  Սոդ քից,  Սա նահի-
նից,  Համ շե նից,  Թո խա թից,  Գա վա ռից (խաչ քար),  Կե ղիից եւ  այլ բնա կա-
վայ րե րից: Դ րան ցում ներ կա յաց ված են ըն տա նի քի՝ հա մա պա տաս խա նա-
բար 79, 1010, 711, 912, 613, 614 եւ 815 ան դամ:  Մի ջին գոր ծա կի ցը ստաց վում 
է 7.616:  Ժո ղովր դագ րա կան ի մաս տով հե տաքր քիր է հե ղի նակ նե րի կամ 

9 Տե՛ս Ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Վրաստանի կենտրոնական պատմական արխիվի, 
կազմեց՝ Լ. Մելիքսեթ-Բեկ, ԲՄ, թ. 4, 1958, էջ 384-385:

10 Տե՛ս անդ, էջ 387:
11 Տե՛ս «Հայերեն ձեռագրեր Հյուսիսային Ամերիկայում», կազմեց` Զ. Արզումանյան, ԲՄ, 

թ. 11, 1973, էջ 385-387:
12 Տե՛ս Բ. Ուլուբաբյան, Խաչենի իշխանությունը X-XVI դարերում, Երեւան, 1975, էջ 349-353:
13 Տե՛ս ԴՀՎ, պր. IV, կազմեց՝ Ս. Բարխուդարյան, 1982, էջ 108:
14 Տե՛ս «Մանր ժամանակագրություններ» (XIII-XVIII դդ.), կազմեց՝ Վ. Հակոբյան, հ. 1, 

Երեւան, 1951, էջ 246:
15 Տե՛ս անդ, էջ 159:
16  Հա մոզ ված ենք, որ ըն տա նի քի մի ջին մե ծու թյան գոր ծա կի ցը հնա րա վոր կլի ներ ա վե լի 

հստակ հաշ վար կել, ե թե հրա տա րակ ված լի նեին ԺԶ. դա րի հա յե րեն ձե ռագ րե րի հի շա-
տա կա րան նե րը:
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գրիչ նե րի կող մից անձ նա պես ի րենց առնչ վող տե ղե կու թյուն նե րի շա րադ-

րու մը: Այս պես, Անդ րեաս ժա մա նա կա գի րը հա ղոր դում է, որ իր եղ բայր-

նե րից մե կը մա հա ցել է 14 տա րե կա նում, իսկ ին քը ծնվել է 1541 թ.17, 

ա մուս նա ցել 20 տա րե կա նում եւ 22-ում որ դի ու նե ցել , ով մա հա ցել է 

1579 թ.՝ 16 տա րե կա նում, իսկ մինչ այդ` 1569 թ., մա հա ցել է 4 տա րին 

դեռ չբո լո րած դուստ րը, եւ ծն վել է եւս  մեկ որ դի18, ո րը մա հա ցել է 1585 

թ.19:  Նա 2 որ դի ներ է ու նե ցել նաեւ 39 եւ 43 տա րե կա նում, եւս  մեկ 

դուստր՝ 46 տա րե կա նում20: Այս պի սով, գրի չը 6 զա վակ է ու նե ցել, ո րոն-

ցից 3-ը բա վա կա նին վաղ են մա հա ցել, բայց նա շա րու նա կել է զա վակ ներ 

ու նե նալ ան գամ բա վա կա նին պատ կա ռե լի տա րի քում:  Սա նշա նա կում է, 

որ ծնե լիու թյան մա կար դա կը շա րու նա կում էր զգա լիո րեն բարձր լի նել, 

սա կայն բարձր էր նաեւ մա հա ցու թյան գոր ծա կի ցը, որն ա ռանձ նա կիո րեն 

ար տա հայտ վում էր մա նուկ եւ  պա տա նի տա րի քա յին խմբե րում:

Այս պի սով, ԺԶ. դա րի սկզբին  Հա յաս տա նում ռազ մա քա ղա քա կան 

ի րադ րու թյան պայ ման նե րում տե ղի ու նե ցող ժո ղովր դագ րա կան գոր ծըն-

թաց նե րի վրա ազ դող գոր ծոն ներն էին մի կող մից կյան քի վատ թա րա ցող 

պայ ման նե րը եւ  միա ժա մա նակ ա մուր նե րէթ նիկ սո ցիա լա կան կա ռուց ված-

քը, մյուս կող մից՝ տա րած քի յու րաց վա ծու թյան բարձր աս տի ճա նը (ա զատ 

հո ղե րի սա կա վու թյու նը), սննդամ թեր քի ար տադ րու թյան խա թա րում նե րը 

(պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կի պատ ճա ռով երկ րա գոր ծա կան աշ խա տանք-

ներն ընդ միջ վում էին, իսկ ա նա սուն նե րի թա լա նը սո վո րա կան բնույթ էր 

կրում) եւ  հա ճախ կրկնվող հա մա ճա րակ նե րը (հատ կա պես՝ ժան տախ տը): 

 Թուրք-պարս կա կան պա տե րազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում 

սո վո րա կան բնույթ էին կրում տար բեր բնա կա վայ րե րի ա վե րա ծու թյուն-

նե րը եւ  թա լա նը, ո րոնք, փաս տո րեն, խա թա րում էին սննդի ար տադ րու-

թյան ցիկ լի բնա կա նոն ըն թաց քը: Օս ման յան կայս րու թյան ամ րապնդման 

գրա վա կան նե րից էր նո րան վաճ հո ղե րում տե ղա բնիկ նե րի զանգ վա ծա յին 

բռնա գաղ թը (սյուրգ յուն) եւ  թյուր քա կան տար րի բնա կե ցու մը, ո րի ա ռա-

ջին օ րի նակ ներն ի հայտ են ե կել դեռեւս Օր հան Ա.-ի (1326-1362) ժա-

մա նակ նե րում21:  Սեֆ յան նե րի կող մից  Հա յաս տա նի նվաճ ման, այ նու հետեւ 

հատ կա պես թուրք-պարս կա կան պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ  Հա յաս տա նից 

17 Տե՛ս «Մանր ժամանակագրություններ», հ. 1, էջ 157:
18 Տե՛ս անդ, էջ 158:
19 Տե՛ս անդ, էջ 159:
20 Տե՛ս անդ:
21 Տե՛ս Ա.  Շա քար յան, Բռ նա գաղթն ու ման կա հա վա քը որ պես Օս ման յան կայս րու թյու նում 

ժո ղովր դագ րա կան վե րա դա սա վոր ման մի ջոց ներ, ՄԱ, հ. 2, 2005, էջ 59-62:
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հար յուր հա զա րա վոր հա յեր գե րե վար ման են են թարկ վել, ո րոնց մի մա սը 

վե րաբ նա կեց վել է, մյուս մա սը՝ ստրկու թյան վա ճառ վել22: Ն մա նօ րի նակ 

քա ղա քա կա նու թյան հետ եւանք նե րը տես նե լու հա մար ստորեւ նե րա յաց-

նում ենք պա տե րազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ այն ի րա դար-

ձու թյուն նե րը, ո րոնք ուղ ղա կիո րեն կամ ա նուղ ղա կիո րեն ար տա ցոլ վել են 

ժո ղովր դագ րա կան գոր ծըն թաց նե րի հա մա տեքս տում:

 Հա կոբ  Կար նե ցու « Ժա մա նա կագ րու թյան» (ԺԷ. դար) հա մա ձայն՝ 

1501 թ.  Սեֆ յան շահ Իս մա յիլ Ա.-ն (1501-1524) «…ա ռա քեաց զօրս բա-

զումս եր կիրս  Հա յոց՝ գե րեաց. ա ւե րեաց եւ  աս պա տա կեաց բա զում գիւղք 

եւ  գա ւառք»՝ հաս նե լով մինչեւ  Խաղտ յաց ( Բա բեր դի) գա վառ23:  Դեպ քե-

րին ժա մա նա կա կից կա մա խե ցի Վր թա նես գրի չը նույն ի րա դար ձու թյուն-

նե րի առն չու թյամբ 1501 թ. գրում է, որ  Սեֆ յան նե րի աս պա տա կու թյուն-

նե րի պատ ճա ռով իր գա վա ռա կից նե րի հետ ստիպ ված է ե ղել հե ռա նալ 

հայ րե նի հո ղից24:  Մեկ այլ սկզբնաղբ յու րի հա մա ձայն՝ 1501 թ.  Սեֆ յան-

նե րի ներ խուժ ման արդ յուն քում Երզն կա յից մեծ թվով հա յեր փա խել են 

դե պի արեւ մուտք25: 1504 թ.  Սա նահ նում ընդ օ րի նակ ված Ա վե տա րա նի 

հի շա տա կա րա նում խոս վում է  Սեֆ յան նե րի նո րա հաս տատ տի րա պե տու-

թյան խիստ հար կա պա հան ջու թյան պատ ճա ռով վան քի հոգ եւոր սպա-

սա վոր  Խա չա տուր քա հա նա յի սպա նու թյան եւ  տե ղի հա յու թյան՝ դե պի 

հյու սիս՝ «ընդ իշ խա նու թիւն Վ րաց» փա խուս տի մա սին26:  Փաս տո րեն, 

 Սեֆ յան նե րի նվա ճո ղա կան գոր ծո ղու թյուն ներն ար տա գաղ թի պատ ճառ 

են դար ձել:  Գու գար քում քա նիցս հան դի պում են պա տե րազ մում զոհ-

ված նե րի մա սին վի մա գիր տե ղե կու թյուն ներ, ինչ պես օ րի նակ,  Սա նահ նի 

գավ թի 1506 թ. տա պա նա քա րի ար ձա նագ րու թյու նը, որ տեղ նշվում է հոր 

եւ  եր կու որ դի նե րի մա հը «ի պա տե րազ մի»27:

 Հե տաքր քիր կեր պով էին դա սա վոր վում ի րա դար ձու թյուն նե րը  Վա նա 

լճի ա վա զա նում, որ տեղ  Սեֆ յան բա նա կը բախ վեց քրդա կան ցե ղախմ բե րի 

հետ: 1501 թ.  Քաջ բե րու նի քում (Ար ճե շում) նկա րագր վող դեպ քե րի մա սին 

ժա մա նա կա կից  Բար սեղ Ար ճի շե ցին նշում է, որ քա ղա քի բնակ չու թյու նը 

քրիս տոն յա ներ են, ո րոնք օ տար նվա ճող նե րի ծանր հար կա պա հան ջու թյան 

22 Տե՛ս Ա. Խառատյան, Կոստանդնուպոլսի հայ գաղթօջախը (XV-XVII դարեր), Երեւան, 
2007, էջ 331:

23 Տե՛ս «Մանր ժամանակագրություններ», հ. 1, էջ 239:
24 Տե՛ս М. Зулалян, Армения в первой половине XVI в., էջ 62.
25 Տե՛ս «Մանր ժամանակագրություններ», հ. 1, էջ 130:
26 Տե՛ս «Հայերեն ձեռագրեր Հյուսիսային Ամերիկայում», էջ 387-389:
27 Տե՛ս ԴՀՎ, պր. IX, կազմեցին՝ Ս. Բարխուդարյան, Կ. Ղաֆադարյան, Ս. Սաղումյան, 

2012, էջ 48:
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պատ ճա ռով ըն տա նիք նե րով 3 ամ սով հե ռա ցել են  Վան, Ոս տան, Արծ-

կե եւ  Բա ղեշ28: 1501 թ.  Բա ղե շի քրդե րը գրա վել են Արծ կեն եւ  այ րել ու 

ա վե րել նո րա շեն տնե րը29: Այս գոր ծո ղու թյուն նե րի պատ ճա ռով 1502 թ. 

հայ բնակ չու թյու նը մի քա նի ամ սով փա խուս տի է դի մել Ար ճե շից: Բա-

խում ներն ու ղեկց վել են նաեւ հայ բնակ չու թյան պա րենմ թեր քի թա լա նով, 

օ րի նակ՝ 1503 թ. Ս եւա նի բերդի (Ար ճակ լճից հա րավ-ար եւելք) քրդե րը 

Ար ճե շը թա լա նել եւ 1210 բեռ հաց են տա րել30:  Սեֆ յան նե րը շու տով ան-

ցել են պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն նե րի, ե կել Ար ճե շի գա վառ, հա յե րից 

բռնի կեր պով ծանր հար կեր հա վա քել, «յե լա նելն բա զում կին եւ  հարսն 

գե րի վե րու ցին»՝ գե րե վա րե լով 400 պա տա նի եւ 1000 տա վար31: Ն ման 

գոր ծո ղու թյուն ներն սկսում են սո վո րա կան բնույթ կրել: 1504 թ.  Տա րո նի 

դաշ տում գտնվող քրդա կան եւ  թուր քա կան 500 ձիա վոր ներ ներ խու ժել 

են  Քաջ բե րու նիք եւ  տա րել Ար ճե շի ու գյու ղե րի բո լոր ա նա սուն նե րը32: 

 Սեֆ յան նե րը կարճ ժա մա նա կով կա րո ղա ցան նվա ճել ամ բողջ  Հա-

յաս տա նը, սա կայն 1514 թ.  Չալդ րա նի ճա կա տա մար տում  Սեֆ յան նե-

րին պար տու թյան մատ նե լուց հե տո օս ման յան սուլ թան  Սե լիմ Ա. Ա հե ղը 

(1512-1520) 1515 թ. գրա վել է  Կա մա խը33, 1516 թ.՝ Ա մի դը, եւ  Հա յաս տա-

նի զգա լի մասն ան ցել է Օս ման յան կայս րու թյան տի րա պե տու թյան տակ: 

1510-ա կան թթ. երկրորդ  կե սին եւ 1520-ա կան թթ.  Հա յաս տա նի տա րած-

քում հա րա բե րա կան ան դորր է տի րել, խո շո րա մասշ տաբ ռազ մա կան բա-

խում ներ չեն հի շա տակ վում, սա կայն ի րա վի ճա կը փոխ վում է 1530-ա կան 

թթ.: 1530 թ. ձե ռագ րի մի հի շա տա կա րա նում աս վում է, որ Արծ կեից 

մինչեւ  Թավ րիզ մեծ վրդով ման պատ ճա ռով «մեք լուեալ փա խըս տա կան 

ե ղաք եւ  յաշ խար հէ յաշ խարհ շրջե ցաք»34:  Դեպ քե րին ժա մա նա կա կից 

 Հով հան նես Ար ճի շե ցու (ԺԶ. դար) տա րեգ րու թյան հա մա ձայն՝ 1531-1532 

թթ. պար սից շա հի դեմ ապս տամ բած եւ Օս ման յան կայս րու թյան կողմն 

ան ցած  Թավ րի զի բեկ լար բեկ Ու լա մա յի գոր ծո ղու թյուն նե րի արդ յուն քում 

 Բա ղե շի քուրդ ա մի րա  Շա րա ֆը դի մում է պար սից շա հին եւ  ա պաս տա-

28 Տե՛ս «Մանր ժամանակագրություններ», հ. 1, էջ 127:
29 Տե՛ս անդ, էջ 130:
30 Տե՛ս անդ, էջ 127:
31 Տե՛ս անդ, էջ 127-128:
32 Տե՛ս անդ, էջ 128: 
33 Տե՛ս «Պատմութիւն Առաքել վարդապետի Դաւրիժեցւոյ», Վաղարշապատ, 1896, գլ. ԾԱ., 

էջ 567, 582:
34 Տե՛ս «Մանր ժամանակագրություններ» (XIII-XVIII դդ.), կազմեց՝ Վ. Հակոբյան, հ. 2, 

Երեւան, 1956, էջ 232:
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նում նրա մոտ, իսկ շա հը շարժ վում է  Բա ղեշ,  Մուշ եւ Խ լաթ35՝ 1533 թ. 

գե րե վա րե լով Խ լա թի բնակ չու թյան մի մա սը36: Ու լա մա յի զոր քե րը Ամ յուկ 

գա վա ռի Ալ յուր գյու ղում «գե րի ա րա րին շատ հայ ու տաճ կով ի ձեռն 

ան կաւ»37:  Հե ղի նա կը հե տո ներ կա յաց նում է, որ լու րեր տա րած վե ցին, թե 

Ու լա ման պետք է ար շա վեր  Բերկ րիի եւ Ար ճե շի բնակ չու թյա նը գե րե լու, 

եւ  ինքն ու տե ղի մնաց յալ ժո ղո վուր դը կարճ ժա մա նա կով տե ղա փոխ վել 

եւ  ամ րա ցել են  Հե րի ձո րում ( Զա րի շատ) եւ Ա լա դա ղում ( Ծաղ կանց լեռ-

ներ), «եւ Աս տուած խնա յեաց զքրիս տո նեայքն»38: 

1531-1535 թթ. պար սից բա նա կը ռազ մա կա լեց  Վա նի նա հան գը, ա վե-

րեց ու կրա կի մատ նեց  Վա նը, Ոս տա նը, Արծ կեն:  Ժա մա նա կա կից հե ղի-

նակ ներն այս ի րա դար ձու թյուն ներն ան վա նել են « Վա նի ա ղետ»39:  Հով-

հան նես Ար ճի շե ցին գրում է, որ շա հա կան բա նա կը 1533 թ.  Վա նը Ու-

լա մա յից գրա վե լիս 300 մար դու սրի է քա շել, այդ թվում՝ մի ա բե ղա յի, 

այ նու հետեւ «հե ծեալքն ցու րեալ ի չորս դի մաց ա ւե րե ցին եւ  ան մար դաբ-

նակ ա րա րին զ Վա նայ եր կիրն, զՈս տա նայ եւ զԱմ կուն, եւ  զինչ մարդ որ 

ի ձեռքն ան կա նէր այն չափ տան ջէին... եւ  սաստ կա ցաւ պա տու հասն, որ 

եւ զհրա շա լի վա նօ րայքն եւ  զե կե ղե ցիքն քա կե ցին...»40:  Հե ղի նակն այ նու-

հետեւ ներ կա յաց նում է, որ շահ  Թահ մասպ Ա.-ն (1524-1576) Ա մի րա բե-

կին հանձ նա րա րել է  Վա նի բեր դից ի ջած մարդ կանց  Մահմ տանք ( Խո շաբ) 

տա նել, իսկ հա ջորդ օ րը ի ջած նե րին սրի են քա շել41:  Գաղ թի ճա նա պար հին՝ 

 Վա րա գա լե ռան ստո րո տին, սաս տիկ ձնա բուք է սկսվել, եւ 600 մարդ զոհ 

է գնա ցել ցրտին:  Տեղ հա սած նե րը եւս  մա հա ցել են, օ րի նակ՝  Մահմ տան քի 

մեկ գյու ղում 80 վա նե ցի է մա հա ցել:  Ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի, 

սո վի եւ  ծա րա վի պատ ճա ռով  Վան քա ղա քում եւ ն րա շրջա կայ քում 15 

հա զար մարդ է մա հա ցել42:  Հե ղի նա կը նույ նիսկ թվար կում է զոհ ված նե-

րի ա նուն ներ, այդ թվում՝ իր հո րաք րո ջը, որ հար եւան 20 ըն տա նիք նե-

րի հետ բերդն է բարձ րա ցել, եւ ն րան ցից որ եւէ մե կը ողջ չի մնա ցել43: 

 Վա նում ըն դօ րի նակ ված ձե ռագ րի մի հի շա տա կա րա նում եւս  աս վում է, 

որ 1534 թ. «սպա նին բա զում քրիս տո նեայս եւ  զո մանս գե րի վա րե ցին», 

35 Տե՛ս անդ, էջ 227:
36 Տե՛ս անդ, էջ 228:
37 Անդ:
38 Անդ:
39 Տե՛ս Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, Երեւան, 2014, էջ 626:
40 Տե՛ս «Մանր ժամանակագրություններ», հ. 2, էջ 229:
41 Տե՛ս անդ, էջ 229-230:
42 Տե՛ս անդ, էջ 230:
43 Տե՛ս անդ, էջ 231:
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զոհ վեց 15 հա զար մարդ44:  Նույն թվա կա նի մեկ այլ հի շա տա կա րա նում 

4 ամս վա կտրված քով բեր ված է զո հե րի՝ 16 հա զար թի վը45: Ըստ Վ.  Բայ-

բուրդ յա նի՝  Թահ մասպ Ա.-ն  Պարս կաս տա նի եւ Օս ման յան կայս րու թյան 

մի ջեւ «մեռ յալ տա րա ծու թյուն» ստեղ ծե լու նպա տա կով բռնի տե ղա հա-

նու թյան էր են թար կում սահ մա նա մերձ շրջան նե րի հայ բնակ չու թյա նը՝ 

վե րաբ նա կեց նե լով նրանց իր պե տու թյան ներ քին շրջան նե րում46։

 Հով հան նես Ար ճի շե ցու վկա յու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ  Վա նի 

բնակ չու թյան մի մա սը հե տա գա յում եւս  պար բե րա կան տե ղա շար ժեր է 

կա տա րել, մաս նա վո րա պես, երբ օս ման յան բա նա կը վերս տին մտել է բերդ 

ու նո րից ո րո շել թող նել այն, բնա կիչ նե րի մի մա սը գնա ցել է  Մոկս, «եւ  

ե կեալ շահն ի  Վան, եւ  տե սաւ զբերդն ան մար դաբ նակ եւ զ քա ղաքն ա ւե-

րեալ...»47: Ա վե լի ա ռաջ շարժ վե լով՝ տե ղե կա նում է, որ օս ման յան բա նա կը 

նո րից է ըն դա ռաջ գա լիս, «զԱր ճի շու բեր դի թուանգ չիքն հա ներ ու զժո-

ղո վուրդն սուր գուն ա րեր մինչեւ յԱրծ կէ»:  Հե տաքր քիր է, որ մա տե նա գի-

րը նշում է, թե  Վա նի Իբ րա հիմ փա շան, քա ղաք վե րա դառ նա լով, «դար-

ձեալ քրիս տո նէու թիւն ա րար էր օրհ նեալ փա շէն ու զա մէն ա զատ ա րար, 

որ ե կին յաշ խարհն իւ րեանց»:  Շահն այդ ժա մա նակ թա լա նել է Արծ կեից 

հյու սիս ըն կած  Սա րու սուն ( Սա րը սու) գա վա ռը, Խ լա թը,  Մու շը, Ոս տա նը48: 

1536-1543 թթ. թուրք-պարս կա կան ճա կա տում հա րա բե րա կան ան-

դորր է տի րել, եւ Արեւմտ յան  Հա յաս տա նում Օս ման յան կայս րու թյունն 

ան ցել է իր վար չա մե քե նա յի ամ րապնդ մա նը: 1540 թ. Օս ման յան կայս-

րու թյու նը Էրզ րու մի նա հան գում աշխարհագիր է անց կաց րել, կազմ վել 

են դավ թար ներ, կա նուն-նա մե ներ, եւ  վերջ նա կա նա պես ան ցում է կա-

տար վել օս ման յան կա ռա վար ման հա մա կար գին եւ  հո ղա տի րու թյա նը49:

Սկզբ նաղբ յուր նե րում բազ միցս հի շա տակ վում է 1548 թ. շահ  Թահ-

մասպ Ա.-ի կող մից Արեւմտ յան  Հա յաս տա նի ուղ ղու թյամբ ա վե րիչ ար շա-

վան քի մա սին: Այս պես, 1548 թ. շա հը, ի պա տաս խան օս ման յան բա նա կի՝ 

 Թավ րիզ ար շա վան քին, ա վե րա ծու թյան են թար կեց Խ նու սը (2 ան գամ), 

 Բա սե նը, Էրզ րու մը,  Կե ղին,  Դեր ջա նը,  Բա բեր դը, Երզն կան, Ս պե րը,  Բիթ-

44 Տե՛ս անդ, էջ 233:
45 Տե՛ս անդ:
46 Տե՛ս Վ. Բայբուրդյան, Իրանի հայ համայնքը. արդի հիմնախնդիրներ, Երեւան, 2013, էջ 

17-18:
47 Տե՛ս «Մանր ժամանակագրություններ», հ. 2, էջ 231:
48 Տե՛ս անդ:
49 Տե՛ս М. Сванидзе, Первый поход Сулеймана I против Ирана 1533-1535 гг. и создание 

Эрзурумского паша лыка, « Թուր քա գի տա կան եւ  օս մա նա գի տա կան հե տա զո տու թյուն-
ներ», հ. 5, Եր եւան, 2008, էջ 35-36:
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լի սը50:  Թուրք պատ մա գիր  Սո լաք  Զա դեն 1549-1550 թթ. պա տե րազ մա-

կան գոր ծո ղու թյուն նե րը նկա րագ րե լիս նշում է, որ ա մեն ան գամ, երբ 

օս ման յան զոր քե րը նա հան ջում էին,  Թահ մասպ Ա.-ն «հար ձակ վում էր 

սահ մա նա մերձ շրջա նի բնա կիչ նե րի ու ռա յա նե րի վրա եւ  մո տա կա բեր-

դե րի է միր նե րից վրեժխն դիր լի նում», ինչ պես ա րե ցին Խ լա թում եւ Ար-

ճե շում51: Խ լաթ գյու ղա քա ղա քը 1549 թ.  Թահ մասպ Ա.-ի ա վե րու մից հե տո 

նախ կին մե ծու թյան չի հա սել52:  Ներ սես  Վա րա գե ցի գրի չը ներ կա յաց նում 

է 1548-1549 թթ. պա տե րազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ օս ման-

յան բա նա կի կող մից  Վա նի գյու ղե րի ու քա ղաք նե րի հրդե հումն ու հայ 

բնակ չու թյա նը բեր դի շի նա րա րու թյան եւ  զոր քի պա րե նա վոր ման կա րիք-

նե րին ծա ռա յեց նե լը53: Այ դու հան դերձ, 1550 թ.  Թահ մասպ Ա.-ն գ րա վել 

է  Վա նը, Ա րա րատ յան կու սա կա լու թյու նը, Էրզ րու մի նա հան գը, հա սել 

Երզն կա ու շատ հա յե րի գե րե վա րել54:  Դեպ քե րին ժա մա նա կա կից գրի չը 

հի շա տա կա րա նում վկա յում է, որ 1552 թ. շահ  Թահ մաս պը «պա շա րեաց 

զծովն բո լոր՝ զ Վաս պու րա կանն եւ զ Ռըշ տու նիքն, զ Բա ղէշ եւ զ Տա րօնն, 

զԽ լաթ եւ զԲզ նու նիքն, զ Քաջ բե րու նին եւ զ Տար բե րու նին, զ Խը նուս, մինչ 

ի  Յար զը ռում, զԱղ բակ եւ զ Մահ մու տանք...: Զբ նա կու թիւն տե ղոյն այ նո-

ցիկ քան դե ցին, ա ւե րե ցին եւ  հըմ նա յա տակ ա րա րին...: ...Եւ գնա ցեալ ոմն 

ի  Հոռ մաց տունն եւ  ոմն ի  Քուր դուս տունն, ոմն ի  Թուր քա տան եւ  ոմն 

ի  Գուր ջըս տուն: Եւ մնաց եր կիրն այն հո պա նա ցեալ եւ  անբ նակ ի մարդ-

կա նէ տա րի մի բո լոր (ընդգ ծու մը մերն է - Մ.Մ.): ...Եւ մեք միա բա նաւ 

ընդ բազ մացն փա խու ցեալ եւ  ա զա տե ցաք... եւ  ե կեալ  Վե րին  Գե ղա մայ 

ղա րիպ եւ  աւ տա րա կան. եւ  հա սաք շրջա գա յու թեամբ ի յաս տուա ծա պահ 

յա մուրն  Ծար»55: 

Փաս տո րեն, նմա նօ րի նակ ար շա վանք նե րը հան գեց րել են ոչ միայն 

 Հա յաս տա նից տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով ար տա գաղ թի, այլեւ ներ քին 

միգ րա ցիա յի՝ դե պի  Հա յաս տա նի հա րա բե րա կա նո րեն ա պա հով վայ րեր, 

50 Տե՛ս «Մանր ժամանակագրություններ», հ. 1, էջ 171-172, հ. 2, էջ 266-267, 355, 393, 518. 
Առաքել Դավրիժեցի, գլ. ԾԶ., էջ 630: Նշվածներից միայն մեկ տեղում է հիշատակվում 
Բիթլիսը (տե՛ս «Մանր ժամանակագրություններ», հ. 1, էջ 171-172):

51 Տե՛ս «Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի, հայերի եւ Անդրկովկասի մյուս ժողո-
վուրդների մասին», հ. Բ, կազմեց՝ Ա. Սաֆրաստյանը, Երեւան, 1964, էջ 144:

52 Տե՛ս անդ, էջ 32-33:
53 Տե՛ս ՄՄ, Հմր 6273, էջ 438-440 (տե՛ս Մ. Զուլալյան, Հայոց պատմության խեղաթյուրումը 

արդի թուրք պատ մագրության մեջ, էջ 118):
54 Տե՛ս Հ. Առաքելեան, Պարսկաստանի հայերը. նրանց անցեալը, ներկան եւ ապագան, 

մ. Ա., Վիեննա, 1911, էջ 24:
55 ՄՄ, Հմր 6282, էջ 625ա-բ (տե՛ս Մանր ժամանակագրություններ, հ. 2, էջ 275):
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ինչ պի սին շատ հա ճախ հան դի սա ցել է հայ մե լի քա կան իշ խա նու թյան 

ներ քո գտնվող  Ծա րը: Ու շագ րավ է նաեւ, որ ներ քին միգ րա ցիան, ըստ 

այս հի շա տա կա րա նի եւ  վե րը քննարկ ված այլ օ րի նակ նե րի, հա ճախ կրել 

է ժա մա նա կա վոր բնույթ:  Հի շա տակ վում են ներ քին միգ րա ցիա յի այլ օ րի-

նակ ներ եւս: Ըստ  Նո րա տու զի Ս. Աստ վա ծա ծին ե կե ղե ցու ար ձա նագ րու-

թյան՝  Գե ղար քու նի քի մե լի քա կան 4 ըն տա նիք նե րից մե կը՝ Մելիք-Ա զար-

յան նե րը, այդ տեղ են հաս տատ վել ԺԶ. դա րի կե սե րին՝ տե ղա փոխ վե լով 

 Գան ձակ (Ք յո սա մահ մատ) գյու ղից56: Գ յու ղա մի ջում կան 1550 եւ 1553 

թթ. թվագր վող ջու ղա յե ցի ըն տա նի քի խաչ քա րեր57, ո րոնք դաշ տա յին 

հատ ված նե րից լեռ նա յին տե ղան քում ըն տա նիք նե րով պատս պա րում նե րի 

լուռ վկա ներն են:  Հե տաքր քիր է  Սի սիա նի Ան գե ղա կոթ գյու ղում 1549 թ. 

մի վի մա գիր ար ձա նագ րու թյուն, որ տեղ պատմ վում է 4 եղ բայր նե րի կող-

մից ի րենց հոր տա պա նա քա րի կանգ նեց ման մա սին՝ նշե լով, որ գյու ղը 7 

տա րի ա վե րակ վի ճա կում է ե ղել58: Այս տեղ փաստ վում է ռազ մա կան գոր-

ծո ղու թյուն նե րի տա րա ծու մը նույ նիսկ լեռ նա յին այս շրջա նում:

 Սեֆ յան նե րի ռազ մար շավ նե րը եւ «մեռ յալ տա րա ծու թյան» ստեղծ-

ման քա ղա քա կա նու թյու նը շա րու նակ վել է նաեւ 1553 թ.: Այդ տա րի 

Իգ նա տիոս գրի չը հա ղոր դում է, որ  Թահ մասպ Ա.-ն 3 տա րի ա նընդ մեջ 

ա մա յաց րել է  Քաջ բե րու նի քը (Ար ճե շը) եւ  Վա նա լճի շրջա կայ քը, կո-

տո րել բնա կիչ նե րին59:  Ժա մա նա կա կից հե ղի նա կի հա վաստ մամբ՝ 1553 թ. 

շա հը  Կա պա նից մինչեւ  Սիս բո լոր քրիս տոն յա նե րին փա խուս տի է մատ-

նել՝ սպա նե լով Ար ճե շի միա բան նե րին, կտրե լով Խ լա թի եւ Արծ կեի այ գի-

նե րը, այ րե լով  Տա րո նի ար տե րը եւ  Բա սե նը60:

Օս ման յան կայս րու թյու նը պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն նե րի է դի մել 

1554 թ.: Ն րանք գրա վել են Ա րա րատ յան դաշ տը,  Նա խիջ եւա նը եւ Ս յու-

նի քը:  Թուրք պատ միչ  Փե չեւին նշում է, որ 1554 թ.  Շո րագ յա լում թուր-

քե րը հիմ նո վին կոր ծա նել ու ա վե րել են բա րե շեն գյու ղե րը, ա պա նույնն 

ա րել Եր եւա նում եւ  Նա խիջ եւա նում՝ ա մա յաց նե լով քա ղաք ներն ու գյու-

ղե րը61:  Թուրք հե ղի նա կի տե ղե կու թյուն նե րը հաս տատ վում են նաեւ հայ-

կա կան սկզբնաղբ յուր նե րով, ընդ ո րում` աս վում է, որ 1554 թ. սուլ թան 

56 Տե՛ս ԴՀՎ, պր. IV, էջ 11, 15:
57 Տե՛ս անդ, էջ 23-24:
58 Տե՛ս ԴՀՎ, պր. II, կազմեց՝ Ս. Բարխուդարյան, 1960, էջ 120:
59 Տե՛ս М. Зулалян, նշվ. աշխ., էջ 81:
60 Տե՛ս «Ժամանակագրություն» (XI-XVIII դդ.), տպագր. պատրաստեց՝ Ն. Պողարյան, ԲՄ, 

թ. 9, 1969, էջ 275:
61 Տե՛ս «Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի, հայերի եւ Անդրկովկասի մյուս ժողո-

վուրդների մասին», հ. Ա., կազմեց՝ Ա. Սաֆրաստյանը, Երեւան, 1961, էջ 33:
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 Սու լեյ ման Ա.-ն (1520-1566)  Սեֆ յան նե րի դեմ ար շա վան քի ժա մա նակ այ-

րեց  Նա խիջ եւա նը եւ  ա վե րեց «բա զում գա ւառս ի հա յոց»62, ինչ պես նաեւ 

«զ Յեր եւան եւ զ Նախ չուան զա մե նայն գե րի բե րին»63:  Փեչ եւին օս ման յան 

բա նա կի վայ րա գու թյուն նե րի ու ե րի տա սարդ նե րի զանգ վա ծա յին գե րե-

վար ման մա սին հպար տո րեն պատ մում է. « Հաղ թա կան բա նա կի սար սա-

փից քա ղաք ներն ու գյու ղե րը, տներն ու բնա կա վայ րերն այն աս տի ճան 

ա մա յա ցել, ա վեր վել եւ  բուե րի ու ագ ռավ նե րի բնա կա վայ րեր էին դար-

ձել, որ տես նո ղին սար սափ էին պատ ճա ռում»64: 

Այս պի սով, 1548-1554 թթ. ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ան մի ջա-

կան հետ եւան քը դար ձան  Բարձր  Հայ քի,  Տու րու բե րա նի,  Վաս պու րա կա-

նի, Ա րա րատ յան դաշ տի,  Շի րա կի, Ս յու նի քի,  Նա խիջ եւա նի եւ  հայ կա կան 

այլ տա րածք նե րի ցան քա տա րա ծու թյուն նե րի մեծ մա սի ոչն չա ցումն ու 

բնակ չու թյան սնան կա ցու մը65:  Սա էլ իր հեր թին նպաս տում էր տե ղաբ նիկ 

բնակ չու թյան շրջա նում ժո ղովր դագ րա կան ճգնա ժա մի ա ռա ջաց մա նը: 

Ա ռանձ նա կի բարձր է ե ղել մա հա ցու թյան գոր ծա կի ցը, ինչն ա պա ցուց-

վում է ոչ միայն մա տե նագ րա կան տե ղե կու թյուն նե րով, այլեւ հնա գի-

տա կան նյու թե րով: Ու սում նա սի րե լով Ար եւել յան  Հա յաս տա նի մի քա նի 

շրջան նե րում (ՀՀ Ս յու նի քի,  Վա յոց ձո րի,  Գե ղար քու նի քի,  Լո ռու եւ  Տա-

վու շի մար զե րում, ԼՂՀ-ում եւ  Գան ձակ- Գարդ մա նում) ԺԶ. դա րի՝ միայն 

հստակ թվագ րում ու նե ցող շուրջ 540 տա պա նագ րերն ու խաչ քար-մա-

հար ձան նե րի վի մագ րե րը՝ հաշ վար կի մի ջո ցով դուրս ենք բե րել ու շագ րավ 

վի ճա կագ րու թյուն: Ըստ այդմ՝ մեր կող մից հաշ վարկ ված 540 թվա կիր 

տա պա նա քա րե րից եւ  խաչ քար-մա հար ձան նե րից 88-ը 1548-1554 թթ. են 

թվագր վում՝ վե րա բե րե լով շուրջ 100 ան ձի66:  Փաս տո րեն, ստաց ված թիվն 

ընդ հա նու րի մեջ ա վե լի քան 16 %-ն  է կազ մում, ին չը ցույց է տա լիս մա-

հա ցու թյան գոր ծակ ցի՝ ակն հայ տո րեն բարձր լի նե լու փաս տը:

62 «Ժամանակագրություն» (XI-XVIII դդ.), էջ 277:
63 Տե՛ս «Մանր ժամանակագրություններ», հ. 1, էջ 157: Առաքել Դավրիժեցու հա ղորդմամբ՝ 

1554 թ. սուլթանը բազմաթիվ գերիներ է տարել միայն Նախիջեւանից (տե՛ս Առաքել 
Դավրիժեցի, գլ. ԾԶ., էջ 630):

64 Թուրքական աղբյուրներ, հ. Ա, էջ 33:
65 Տե՛ս Հայ ժողովրդի պատմություն, ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ., հ. 4, Երեւան, 1972, էջ 84:
66 Հաշվարկի համար դիտարկված վիմագրերը տե՛ս ԴՀՎ, պր. II, էջ 120, 121, 122, 124, պր. 

III, էջ 17-19, 163, 178-179, 185, 186-190, 204-205, պր. IV, էջ 23-24, 52-63, 65, 80-82, 85-86, 
90-91, 94-95, 98-100, 107, 113-115, 118, 130, 131-134, 137-141, 171-173, 178, 179-181, 192-193, 200, 
206-207, 210-213, 215-220, 231-233, 236-241, 244-247, 248-250, 254-259, 269-275, 285, 294-
295, 305-307, 309-310, 319-325, 329-332, 351-352, 356-359, 361, 364-367, 372-374, պր. V, էջ 
95-96, 159, 220, 222, 233-237, 243, 244, 246, պր. IX, էջ 47-48, 221, 223, 296-297, 320-321, 
323-328, 444-445:
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1555 թ. մա յի սի 29-ին կնքված Ա մա սիա յի հաշ տու թյան պայ մա նագ-

րով  Հա յաս տա նը բա ժան վեց Օս ման յան կայս րու թյան եւ  Սեֆ յան  Պարս-

կաս տա նի միջեւ:  Պայ մա նա գրով  Կար սի շրջա նը չե զոք գո տի էր դառ-

նում եր կու տե րու թյուն նե րի միջեւ: Այդ գո տու սահ ման ներն ար եւել քում 

հաս նում էին մինչեւ Ա խուր յան գետ, հա րա վում`  Կաղզ վա նից հա րավ, 

հյու սի սում`  Զա րի շա տից հյու սիս ( Չըլ դըր լճից հա րավ), արեւ մուտ   քում` 

Օլ թի գե տից ար եւելք67:  Չե զոք գո տու ստեղ ծու մը կա տար յալ ար հա վիրք 

էր  Կար սի շրջա նի տե ղաբ նիկ հայ բնակ չու թյան հա մար, քա նի որ տա-

րած քը պետք է ա մա յաց վեր ու ան մար դաբ նակ դարձ վեր68: Վ րա ցա կան 

սկզբնաղբ յուր նե րում ներ կա յաց ված է  Կար սի ա վե րու մը եւ  օս մա նահ պա-

տակ նե րի մի մա սի կո տո րածն ու մյուս մա սի վե րաբ նա կե ցու մը  Կար սից` 

 Թահ մասպ Ա.-ի որ դի  Միր զա-Իս մա յի լի կող մից69: 

Ա մա սիա յի պայ մա նա գի րը շուրջ եր կու տաս նամ յակ  Հա յաս տա նին 

հա րա բե րա կան ան դորր բե րեց, ին չը խա թար վեց 1570-ա կան թթ. երկ րորդ 

կե սին: 1576 թ.  Կար սը 58 օ րում վե րա կա ռուց վել է, ընդ ո րում՝ բեյ լեր բե յիի 

պա լա տը կա ռուց վեց հա յե րի կող մից, իսկ պա րիսպ նե րից ներս կա ռուց վել 

են նաեւ բնա կե լի տներ70, եւ 1577 թ. սուլ թան  Մու րադ Գ.-ն (1574-1595) 

պա տե րազմ է հայ տա րա րել  Սեֆ յան նե րի դեմ71:  Թուրք պատ մա գիր  Սե լա-

նի կի  Մուս տա ֆա է ֆեն դիի (ԺԶ. դա րի երկ րորդ կես - ԺԷ. դար) տա րեգ-

րու թյան հա մա ձայն՝ 1578 թ. Էրզ րու մի պարս պից դուրս բնակ վող «ռա յա-

նե րը» (այսինքն` հայերը) հանձն ա ռան նոր պարս պի շի նա րա րու թյու նը, 

քա նի որ ի րենց տնե րը պարս պից դուրս էին գտնվում եւ  ա պա հով ված 

չէին  Սեֆ յան նե րի հնա րա վոր հար ձա կու մից72:  Փաս տո րեն, օգ տա գործ վել 

է հայ բնակ չու թյան աշ խա տու ժը: Խ լա թում ըն դօ րի նակ ված ձե ռագ րի մի 

հի շա տա կա րա նում ներ կա յաց վում է, թե ինչ պես  Մուս տա ֆա  Լա լա փա շան 

67 Տե՛ս «Հայաստանի ազգային ատլաս», հ. Բ., Երեւան, 2008, էջ 49, քարտեզ` «Հայաստանը 
16-րդ դ.: Պարսկա-օսման յան պատերազմները», հեղինակ` Գ. Բադալյան, մասշտաբ` 1:3 
600 000:

68 Տե՛ս Հ. Նաջարյան, Թուրք-իրանական հարաբերությունները XVI դ. ու XVII դ. առաջին 
կեսին եւ Հայաս տանը, Երեւան, 1961, էջ 111: Մ. Զուլալյան, Արեւմտյան Հայաստանը 
XVI-XVIII դդ., Երեւան, 1980, էջ 45: Նույնի Հայ ժողովրդի պատ մության հարցերը ըստ 
եվրոպացի հեղինակների, գ. Ա., Երեւան, 1990, էջ 120-121:

69 Տե՛ս «Վրաց աղբյուրները Հայաստանի եւ հայերի մասին», կազմեց՝ Լ. Մելիքսեթ-Բեկ, հ. 
Բ. (ԺԳ.-ԺԸ. դդ.), Երեւան, 1936, էջ 136: Հատկանշական է, որ ԺԳ. դ. Կարսի բնակչության 
թիվն անցել է 50 հազարից (Տե՛ս Թ. Հակոբյան, Պատմական Հայաստանի քաղաքները, 
Երեւան, 1987, էջ 167):

70 Տե՛ս «Թուրքական աղբյուրներ», հ. Բ., էջ 119:
71 Տե՛ս «Մանր ժամանակագրություններ», հ. 1, էջ 159:
72 Տե՛ս «Թուրքական աղբյուրներ», հ. Բ., էջ 119:
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 Բա սե նի դաշ տում ժո ղո վում է շրջա կայ քի տասն յակ հա զա րա վոր հայ աշ-

խա տա վոր նե րին ու վե րա շի նում  Կար սը, եւ  երբ ա վար տե ցին շի նա րա րու-

թյու նը, «աս պա տա կեալ գնա ցին դէպ յար եւելս՝ ի յեր կիրն  Կար միր գլխոյ 

մինչ զքսան ա ւուր ճա նա պարհն ա ւե լի ի  Կար սա,  Յե րե ւան, ի Շ րուան եւ 

 մինչ ի թա գա ւո րա կան մեծ քա ղաքն Տ փիղս:  Զայս ա մե նայն քա ղաքս եւ 

 գա ւառս ան մար դաբ նակ ա րա րին եւ զ մեծ ա թոռն սբ. Էջ միա ծին ցիր եւ 

 ցան ա րա րին՝ զկա թո ղի կոսն եւ զ միա բանքն. եւ  յա ւուր միում գնա ցեալ ի 

վե րայ Եր եւան քա ղա քին եւ  բե րին գե րի ո գիք ԻԴՌ (24 000) քա հա նայք 

եւ  ռա միկք, կա նայք եւ տ ղայք»73: 

Բռ նա գաղ թի մա սին տե ղե կու թյուն ներ հա ղոր դում են բազ մա թիվ հե-

ղի նակ ներ, սա կայն նրանց ներ կա յաց րած թվե րը տար բեր են: Այս պես, ժա-

մա նա կագ րու թյուն նե րից մե կում ներ կա յաց վում է, որ օս ման յան զոր քե րը 

1579 թ. «զԵր եւան գե րե ցին ՌԼ (30000)»74, իսկ մեկ այլ ժա մա նա կագ րի 

հա մա ձայն՝ գե րե ցին Եր եւան քա ղա քի եւ  հա րեւան 18 գյու ղե րի բնա կիչ-

նե րին, եւ «ցրւե ցին զկին եւ զտ ղայ յա մե նայն աշ խարհ»75: Ըստ ԺԶ. դա րի 

մա տե նա գիր  Հով հան նես ( Հով հան նի սիկ)  Ծա րե ցու՝ 1579 թ.  Մու րադ Գ. 

սուլ թա նը  Սեֆ յան նե րի դեմ ու ղար կեց  Լա լա փա շա յին, ով ե կավ «յեր-

կիրն Ա րա րա տեան, եւ  գե րեաց ընդ  Հայ եւ  ընդ  Տա ճիկ՝ թուով ԿՌ (60 

հա զար - Մ.Մ.). եւ  տա րեալ խա ղա ցոյց յեր կիրն  Հո ռո մոց»76: Ըստ 1579 

թ. մի հի շա տա կա րա նի՝  Լա լա փա շան  Նա խի ջեւան քա ղա քից եւ  այլ գա-

վառ նե րից ա վե լի քան 40 հա զար մարդ է գե րել77:  Հատ կան շա կան է, որ 

երբ 1579 թ. Ա նա տո լիա յի բեյ լեր բե յի  Ջա ֆեր փա շան  Կար սից շարժ վում 

է «բա րե շեն Եր եւա նի եր կի րը»,  Թոք մաք խա նը թա լա նում ու հրկի զում 

է Եր եւա նը եւ  քա ղա քից ու շրջա կայ քից գե րի տա նում 20 հա զար մարդ 

(մեծ մա սը՝ հա յեր), ո րոնց ու ղար կում է ստրկա վա ճա ռա կան շու կա ներ78: 

1579 թ.  Սեֆ յան մեկ այլ հրա մա նա տար`  Զի յադ օղ լին, « Գեն ջե քա ղա քի 

եւ ն րա գյու ղե րում ու գա վառ նե րում ապ րող բո լոր ռա յա նե րին՝ ի րենց 

բո լոր մթերք նե րով, հա գուստ նե րով եւ  կեն դա նի նե րով տե ղա հա նում է: 

 Շա տե րին բարձ րաց նում է լեռ նե րը, իսկ մնա ցա ծին՝ իր զին վոր նե րի հետ 

73 «Մանր ժամանակագրություններ», հ. 2, էջ 251-252:
74 Անդ, էջ 355:
75 «Մանր ժամանակագրություններ», հ. 1, էջ 172:
76  «Պատ մու թիւն Ա ղուա նից աշ խար հին ա րա րեալ ծա րե ցի  Յով հա նէս վար դա պե տին» (այ-

սու հետ՝  Հով հան նես  Ծա րե ցի), տե՛ս  Պատ մու թիւն Ա ռա քել վար դա պե տի  Դաւ րի ժեց ւոյ, 
 Վա ղար շա պատ, 1896, գլ. ԾԵ, էջ 607: Հմմտ.  Մանր ժա մա նա կագ րու թյուն ներ, հ. 2, էջ 241:

77 Տե՛ս Ա. Խառատյան, նշվ. աշխ., էջ 331:
78 «Թուրքական աղբյուրներ», հ. Բ, էջ 124: Հմմտ. Danişmend I., Izahlı Osmanli Tarihi 

Kronolojisi, Istanbul, 1950, III, էջ 44, 45:
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միա սին, քշում-տա նում է Ա րազ գե տի ե զեր քը: Ն րա նպա տակն էր պա-

հել եւ  պաշտ պա նել ռա յա նե րին»79: Այս առն չու թյամբ հե տաքրք րա կան է, 

որ ներ կա յիս Այ գե հատ գյու ղից ար եւելք՝  Քո բայ րի վան քից 1 կմ հ յու սիս, 

Ի գա հատ գյու ղա տե ղը լքվել է 1579 թ. հե տո, եւ  այլեւս նրա մա սին որ եւէ 

հի շա տա կու թյուն հե տա գա յում չի պահ պան վել80: Օս ման յան ար շա վանք-

նե րի ա վա րա ռու թյու նից ու կո տո րա ծից զերծ են մնա ցել միայն  Ծա րից 

արեւ մուտք ըն կած գա վառ նե րը, սա կայն 1578-1580 թթ. սով է բռնկվել 

գա վա ռի կենտ րոն  Մեծ  Մազ րա յում, որ տեղ կենտ րո նա ցած մե ծա թիվ 

բնակ չու թյա նը սնուն դը չէր բա վա կա նաց նում81: 

Ի մի բե րե լով 1579 թ. բռնա գաղ թի վե րա բեր յալ սկզբնաղբ յուր նե րում 

հի շա տակ վող թվե րը՝ պետք է փաս տել, որ 24 հա զար թի վը վե րա բե րում 

է Եր եւան քա ղա քին, 30 հա զա րը՝ Եր եւա նին եւ  հար եւան 18 գյու ղե րին, 

իսկ 60 հա զա րը՝ Ա րա րատ յան կու սա կա լու թյա նը: Ընդ ո րում՝ այս վեր ջին 

թվին պետք է գու մա րել նաեւ մինչ այդ Ա րա րատ յան կու սա կա լու թյու-

նից  Թոք մաք խա նի կող մից գե րե վար ված 20 հա զար մարդ կանց ու  Լա լա 

փա շա յի կող մից  Նա խիջ եւա նից բռնա գաղթ ված նե րին, եւ  տե ղա հան ված-

նե րի ընդ հա նուր թի վը կգե րա զան ցի 100 հա զա րը:

 Հով հան նես  Ծա րե ցին նկա րագ րում է 1579 թ. օս ման յան ա վե րիչ ար-

շա վան քի հե տեւանք նե րը. «Եղեւ սաս տիկ եւ  մեծ տա րա ժամ մահ ի յԱտր-

պա տա կան եւ  յա մե նայն Ա ղու անս, եւ  կո տո րէր զբա զումս յա մե նայն ազ-

գաց»82: Ն ման պայ ման նե րում օս ման յան բա նա կը,  Դեր բեն տում ժո ղո վե լով 

« Ղայ թաղ» կոչ վող թա թար նե րին եւ « Լակ զիքն» (լեզ գի ներ) կով կաս յան 

լեռ նա կան նե րին, ան ցավ  Կուր գե տը, փա խուս տի մատ նեց  Գան ձա կի եւ 

 Պար տա վի իշ խան նե րին, գե րեց, շա տե րին սպա նեց  Գան ձա կի,  Պար տա վի, 

 Չա րա բեր դի,  Խա չե նի,  Վա րան դա յի,  Դի զա կի լեռ նե րում եւ  դաշ տե րում՝ 

 Չա րեք գե տից մինչեւ Ե րասխ, եւ 4-5 օր հե տո վե րա դար ձավ իր զո րա կա-

յա նը83:  Նույն թվին ժան տախ տից եւ  կո տո րա ծից բա ցի ե ղավ նաեւ սաս-

տիկ սով, հումա կե րու թյուն, քան զի «ա մե նայն գա ւառք  Հա յոց, որք ընդ 

իշ խա նու թեամբ կարմ րագլ խոցն կա յին, քա կեալք ա ւե րե ցան»:  Սոս կա լի է 

 Հով հան նես  Ծա րե ցու նկա րագ րու թյու նը սո վի եւ դ րա պատ ճա ռած թշվա-

ռու թյան ու բարձր մա հա ցու թյան մա սին:  Հա ջորդ գար նա նը հա ցի բեր քը 

ոչն չա ցել էր, դիակ նե րը փո ղոց նե րի այս կամ այն անկ յու նում թափ ված 

79 Անդ, էջ 134:
80 Տե՛ս ԴՀՎ, պր. IX, էջ 339:
81 Տե՛ս Բ. Ուլուբաբյան, նշվ. աշխ., էջ 400-402:
82 Տե՛ս Հովհաննես Ծարեցի, էջ 608: Հմմտ. «Մանր ժամանակագրություններ», հ. 2, էջ 242:
83 Անդ:



2016 ¸. Ä¼. ¸²ðÆ ÄàÔàìð¸²¶ð²Î²Ü ¶àðÌÀÜÂ²òÜºðÀ 67

էին, ան գամ տա նու տե րե րի եւ  մե ծա տուն նե րի որ դի նե րին էին ուշ թա-

ղում: Ե ղան մար դա կե րու թյան եւ  գայ լե րի կող մից մար դ կանց հոշոտման 

դեպ քեր:  Սո վը շա րու նակ վեց 1579-1580 թթ., եւ «զթիւ մա հուամբ եւ  սո-

վու եւ ս րով մե ռե լոցն եւ  գե րե լոցն բնաւ ոչ կա րեմ ընդ թիւ բե րել…»84: 

Օս ման յան զոր քե րը 1580 թ. հեր թա կան ան գամ ներ խու ժել են Արեւել-

յան  Հա յաս տան՝ Ար ցախ,  Գե ղար քու նիք եւ Եր եւան՝ ա ռանձ նա կի դա ժա-

նու թյամբ վար վե լով Եր եւա նի բնակ չու թյան հետ:  Քա ղա քի հո յա կերպ 

շի նու թյուն ներն ա վե րե լուց հե տո նրանք կու սա կա լու թյու նից բռնա գաղ-

թեց րել են շուրջ 20 հա զար կա նանց եւ  ե րե խա նե րի85: 1580 թ. Օս ման 

 Յուզ դե մի րի աս պա տա կու թյուն նե րի մա սին ձե ռագ րի մի հի շա տա կա րա-

նում Իս րա յել գրի չը հա ղոր դում է հետեւ յա լը. «Ե րեկ ազգ մի կայր  Ղայ-

տաղ կու ա սեն եւ  գե րեաց բա զում տե ղիս՝  Ղա րայ պաղն,  Ղա րա ղաջն, 

 Խա չէն,  Վա րան դայ մինչեւ  Տի զակ... ե րեկ  Քուրտն էառ  Խոյ,  Սալ մաստ եւ 

 Նախչ վան եւ  գե րե ցին եւ  թալ նե ցին... վայ եւ  ե ղուկ ազ գիս  Հա յոց...»86: 

1580-ա կան թթ. եւս  քա նիցս հի շա տակ վում են հայ բնակ չու թյան 

բռնա գաղ թեր, իսկ պա տե րազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը տար բեր վայ-

րե րում հա րու ցել են հայ բնակ չու թյան զանգ վա ծա յին տե ղա շար ժեր: Այս-

պես, 1581 թ. Ա րա րատ յան երկ րից գեր վել է եւս 240 հա զար մարդ87: 1582 

թ.  Գե ղար քու նի քը եւս  ա վե րա ծու թյան է են թարկ վել, մե լիք  Հախ նա զա րը 

ժո ղովր դի հետ հե ռա ցել է  Մազ րա յից, սա կայն 1591 թ. վե րա դար ձել է եւ 

 հանձն ա ռել վե րա շին ման գոր ծը88: 1583 թ. Եր եւա նից եւս  մեկ ան գամ 

գե րե վա րու թյուն է կազ մա կերպ վել89: 1584 թ.  Բա սե նի  Ծառս գյու ղում 

ըն դօ րի նակ ված Ա վե տա րա նի հի շա տա կա րա նում  Դա վիթ գրի չը հայտ-

նում է, որ ին քը փա խել է Եր եւա նից, երբ  Ֆար հադ փա շան քա ղա քի ե կե-

ղե ցի նե րի եւ  տա պա նա քա րե րի հաշ վին ու հայ աշ խա տու ժով կա ռու ցել 

է հզոր բեր դը, « Թա ջալ (իմա` թաթար - ՄՄ) ազգն ար ձա կել ի վե րայ 

քրիս տո նէից ազ գիս», եւ  շա տե րը սպան վել ու շա տերն էլ տար վել են 

գե րու թյան մինչեւ  Գան ձակ90: 1584 թ. մեկ այլ հե ղի նա կի մոտ կար դում 

ենք. «...հա սեալ ի մուտս  Շար վա նա եւ  գե րեաց զազգս  Հա[յ] կա զանց 

եւ թա նա սուն ԲՌ (72000) գե րի տա րան այր ու կին, ծեր եւ տ ղա, եւ  այլ 

84 Անդ, էջ 609-611:
85 Տե՛ս «Թուրքական աղբյուրներ», հ. Ա., էջ 46-47:
86 ՄՄ, Հմր 4173, էջ 95ա (տե՛ս «Մանր ժամանակագրություններ», հ. 2, էջ 252):
87 Տե՛ս Ա. Խառատյան, նշվ. աշխ., էջ 331:
88 Տե՛ս ԴՀՎ, պր. IV, էջ 63: Ս. Բարխուդարյան, Գեղարքունիքի մելիքներն ու տանուտե-

րե րը ըստ Տաթեւի վանքի մի փաստաթղթի, ԲՄ, թ. 8, 1967, էջ 211:
89 Տե՛ս «Մանր ժամանակագրություններ», հ. 1, էջ 159:
90 Տե՛ս «Մանր ժամանակագրություններ», հ. 2, էջ 252:
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թիւն միայն հայրն գի տի, յե տո այլ տա րին (1585 թ. - Մ.Մ.) գե րե ցին 

Ա րա րա տան գա ւառն ԿՌ (60000), եւ  ե ղաւ սով սաս տիկ մեծ եւ  նուա զե-

ցաւ զթումս  Հա յոց...»91: 1584-1585 թթ. դեպ քե րի առն չու թյամբ  Բար սեղ 

 Վա րա գե ցու հի շա տա կա րա նում պատմ վում է Օս ման փա շա յի զոր քե րի 

կող մից Էրզ րու մի նա հան գում ե րի տա սարդ աղ ջիկ նե րի եւ տ ղա նե րի գե-

րե վար ման մա սին: Ըստ նրա՝  Սի նան փա շա յի զոր քե րը  Վա նից նա հան-

ջե լիս «բա զում գիւղ եւ  գա ւառ անբ նակ ա րա րին. կար որ ի յիւր եանց 

հար կա տուացն գե րի վա րե ցին եւ յՍ տամ պօլ հա սու ցին», իսկ նրա նից հե-

տո ժա մա նեց  Ֆահ րադ փա շան, եւ «Եր եւա նայ աշ խարհն, քա ղաքն եւ  

եր կիրն, եւ  ա մե նայն շուր ջա գայ գա ւառքն ի յա նօ րէն ազ գացն  Պար սից 

եւ Իս մա յե լաց ւոց սրբա ջինջ եղեւ ա մե նայն աշ խարհս քրիս տո նէից...»92: 

 Դա վիթ ե պիս կո պո սը  Գե ղա մա գա վա ռից  Բա սեն փախ չե լուց հե տո 1587 

թ. գրում է, որ Եր եւա նի նախ կին տեր  Մահ մադ խա նը  Ֆար հատ փա շա-

յի ար շա վան քի ժա մա նակ «...ե հան եր կիրն ա մէն ա նո ղոր մա բար եւ  տա-

րաւ հետ իւրն, այ նու հետեւ հսկա բազ մու թյամբ հա սավ  Գե ղա մա եր կիր, 

...  Բազ ումք փա խան ան դի եւ  դար ձան յետս եւ  այլքն քշե ցին մինչեւ 

 Գան ջայ...»93: Չ նա յած թվարկ ված բռնա գաղ թե րին եւ  հայ բնակ չու թյան 

ար տա գաղ թին, ըստ Ա.  Մել քոն յա նի, եր կի րը շա րու նա կում էր հիմ նա կա-

նում բնա կեց ված լի նել տե ղաբ նիկ հայ տար րով94: Եւ իս կա պես, վե րը ներ-

կա յաց ված դեպ քե րի մեծ մա սում ինք նա կամ զանգ վա ծա յին միգ րա ցիան 

նախ եւա ռաջ կրում էր ներ քին բնույթ՝ հայ րե նի քի ոչ ա պա հով տե ղան քից 

դե պի ա վե լի ա պա հով տա րածք:

Ա ռա քել  Դավ րի ժե ցին հա ղոր դում է, որ Օս ման յան կայս րու թյու նը 

ծանր հար կա պա հան ջու թյուն եւ կ րո նա կան սահ մա նա փա կում ներ է ի րա-

կա նաց րել Ար եւել յան  Հա յաս տա նում, ին չը 1586 թ. հան գեց րել է ար տա-

գաղ թի նոր ա լի քի ձեւա վոր մա նը. «…յազ գէն  Հա յոց գնա ցին  Սա րու խան 

բէկն եւ  իւր եղ բայր  Նա զարն ի յՈս կա նա պատ գեղ ջէ. Օղ լան քե շիշն եւ  իւր 

եղ բայր  Ղա լա բէ կին ի  Հա թերք գեղ ջէ:  Ջա լալ բէկն իւր եղ բօր որդ ւովքն 

ի  Խա չե նայ:  Մէ լիք  Սու ջումն ի  Դի զա կայ.  Մե լիք  Փա շիկն ի  Քօ չիզ գեղ ջէ. 

 Մե լիք  Բա րէն ի Բ րի տիս գեղ ջէ.  Մե լիք սէթ ե պիս կո պոսն ի վե րին  Զա կա մայ 

ի  Մե լիք զա տայ գեղ ջէ.  Մե լիք  Հայ կազն ի Քշ տաղս երկ րէն՝ ի  Խա նա ծախ 

գեղ ջէ: Այլեւ չորս գեղ ի  Դի զա կա երկ րէն միա հա ղոյն չուե ցին եւ գ նա-

ցին յեր կիրն  Պար սից, եւ  շահն բնա կե ցոյց զնո սա ի քա ղաքն Աս պա հան: 

91 ՄՄ, Հմր 9223 ԻԷ., էջ 1ա (տե՛ս անդ, էջ 253):
92 ԴՀՊ, գ. Ժ., էջ 34-37:
93 Ղ. Ա լի շան, Այ րա րատ,  Վե նե տիկ-Ս.  Ղա զար, 1890, էջ 301:
94 Տե՛ս «Հայոց պատմություն», հ. 2, գ. 2, էջ 627:
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Այլեւ ե րեք մասն ի ժո ղովր դոց՝  Դաշտ կո չե ցեալ տե ղին՝ որ է ի գա ւա ռին 

 Գող թան՝ մերձ յԱ գու լիս՝ գնա ցին յեր կիրն  Պար սից, եւ  շահն զնո սա եւս 

բ նա կե ցոյց ի քա ղաքն Աս պա հան: Եւ է պատ ճառ  Դի զա կեց ւոց եւ  դաշ-

տեց ւոց գնա լոյն՝ ծանր հար կա պա հան ջու թիւնն, կե ղե քելն եւ  կո ղոպ տելն 

եւ  կու ռէ ճու թիւն առ նելն, եւ  անխ նայ սպա նա նելն զքրիս տո նեայսն»95:  Սո-

վո րա կան բնույթ էր ստա ցել բնակ չու թյան զանգ վա ծա յին օգ տա գոր ծու մը 

զոր քի պա րե նա վոր ման եւ  շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րում:  Մեհ մեդ Գ. 

սուլ թա նի գա հա կա լու թյան ա ռա ջին տա րում (1595 թ.)  Ֆահ րադ փա շա յի 

փո խա րեն վրաց ար քա  Սի մո նի դեմ ու ղարկ ված ներ քի նի  Ջա ֆա րը Ա րա-

րատ յան դաշ տում հսկա յա կան զորք է հա վա քել եւ  պատ վի րել հե ռա վոր 

գյու ղե րից ու քա ղաք նե րից պա րեն ամ թերք բե րել զոր քի եւ  ձիե րի հա մար. 

«Այլ եւ  թիւս քսան հա զա րաց ա րանց ար կեալ ռամ կաց  Հա յոց եւ  տաճ-

կաց ա մե նայն աշ խար հաց ու նե լով ի ձեռս իւր եանց որ թուց եւ  թիաց, տա-

պա րաց, եւ  կաց նաց, բա հաց, եւ  փայ տա տաց, բրիչ տանց հի մանց, այլ եւ 

 խիստ էառ հարկս ի ժո ղովր դե նէ ար տա քոյ նո մո սաց իւ րեանց»96:

 Սո վը, ա նա սուն նե րի ան կու մը եւ  մահ տա րա ժա մը (ժան տախ տը) պա-

տե րազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ան բա ժան ու ղե կից ներն էին: Ինչ պես 

ար դեն նշել ենք,  Հով հան նես  Ծա րե ցին ներ կա յաց նում է 1579-1580 թթ. 

սոս կա լի սո վը եւ  ժան տախ տի հա մա ճա րա կը Ար եւել յան  Հա յաս տա նում: 

 Սո վի ա ռա ջաց մա նը նպաս տում էին ոչ միայն թուրք-պարս կա կան ռազ-

մա կան բա խում նե րը, այլեւ Օս ման յան կայս րու թյան հար կա յին քա ղա-

քա կա նու թյու նը եւ  հատ կա պես դա րա վեր ջին բռնկված ջա լա լիա կան 

ե լույթ նե րը: Սկզբ նաղ բյուր նե րում հի շա տակ վում են 1595 եւ 1598 թթ. 

ա նա սուն նե րի խիստ ան կու մը97, 1599 թ. մեծ ե րաշ տը եւ  սեր մե րի չո րա-

նա լը98, իսկ 1600 թ. «եղեւ մեծ սով ընդ ա մե նայն եր կիր եւ  ան կեալ լի-

նէին դիա կունք նո ցա յա մե նայն անցս ճա նա պար հաց իբրեւ զտա րափս 

կարկ տի եւ  ոչ ոք էր, որ թա ղէր զնո սա, զի ա մե նե քեան յօ ժա րե ցան ու տել 

զան սուրբս եւ  բա զումք զմիս գա զա նաց: Ի սոյն ա մի ան կաւ տա րա ժամ 

մահ»99: Ըստ Գ րի գոր  Դա րա նաղ ցու՝ 1600 թ. սո վի ժա մա նակ Երզն կա յի 

95 Առաքել Դավրիժեցի, գլ. Գ., էջ 15-16: Հմմտ. Ղ. Ալիշան, Արցախ, Երեւան, 1993, էջ 67, 115:
96 Հովհաննես Ծարեցի, էջ 617:
97  Տե՛ս «Մանր ժա մա նա կագ րու թյուն ներ», հ. 2, էջ 271, 272: Ա ռա քել  Դավ րի ժե ցի, գլ. ԾԶ., 

էջ 632:  Սա մուէլ Ա նե ցի եւ  շա րու նա կող ներ,  «Ժա մա նա կագ րու թիւն», աշխ.՝ Կ.  Մաթ-
եւոս յա նի, Երեւան, 2014, էջ 322:  «Ժա մա նա կագ րու թիւն Գ րի գոր վար դա պե տի  Կա մա-
խեց ւոյ կամ  Դա րա նաղց ւոյ», հրատ.՝ Մ. վրդ. Ն շա նեան, Ե րու սա ղէմ, 1915, էջ 50:

98 Տե՛ս «Մանր ժամանակագրություններ», հ. 2, էջ 356:
99 Անդ:
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 Շո ղա գյու ղից Ե նովք ա նու նով մե կը Երզն կա յից Էրզ րում գնա լու ճա նա-

պար հին սո վից մա հա ցած 300 մարդ է տե սել100:

Էլ ա վե լի շատ են մահ տա րա ժա մի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը, սա կայն 

ի տար բե րու թյուն արեւմ տաեվ րո պա կան տար բեր սկզբնաղբ յուր նե րի, 

ցա վոք, հայ կա կան սկզբնաղբ յուր նե րը գո նե տե ղա յին վի ճա կագ րու թյուն 

չեն ներ կա յաց նում հա մա ճա րա կի պատ ճա ռած զո հե րի թվի վե րա բեր յալ: 

 Ժան տախ տի հա մա ճա րակ է տա րած վել 1500, 1503, 1505, 1533, 1549, 

1551, 1554, 1563, 1565, 1568, 1575, 1579 թթ.101:  Բա ցի «մահ տա րա ժամ» 

եզ րույ թից, սկզբնաղբ յուր նե րում ժան տախ տի հա մա ճա րա կի հա մար 

հա ճախ օգ տա գործ վում են «մահ տա րա ծե ցաւ», «մահ եկն», «սաս տիկ 

մահ ե կաւ», «մահ տա րա ծե ցաւ յա մե նայն եր կիր», «մահ, ա նա պատ ի 

մարդ կա նէ» եւ ն մա նա տիպ այլ ձեւա կեր պում ներ: Ա ռան ձին դեպ քե րում 

մա տե նա գիր նե րը ներ կա յաց նում են հա մա ճա րա կի ո րոշ ման րա մաս ներ: 

1533 թ. «մահ տա րա ժամ եղեւ ի վե րայ աշ խար հի եւ  բա զում մար դիկ խո-

ցե ցան ի հրեշ տա կացն Աս տու ծոյ եւ  մե ռան. քա նի հայր եւ  մայր ա նոր-

դի ե ղան եւ  ան դուստր եւ  քա նի քոյր ա ռանց եղ բայր եւ  եղ բայր ա ռանց 

քոյր մնա ցին. քա նի քոյր ու եղ բայր ի մէկ գի շե րի մե ռան. եւ  ո՞վ կա րէ 

պատ մել զա ղէտ եւ զկս կիծն ծնո ղացն եւ  զըն տա նեացն. սի րե լեացն եւ 

զ բա րե կա մացն. բայց Աս տու ծոյ միայն է գի տե լի...: Եւ յոր ժամ եղեւ այս 

պա տու հասս՝ նա զայն ա չօք տե սաք՝ որ ով ոք փա խաւ՝ ապ րե ցաւ...: ...ես 

մե ղա ւոր  Յօ հան նէս զայս դառն օրս ա չոքս եմ տե սեր...»102: 1549 թ.  Սոդ-

քի  Բար կիս ( Բար կույք) գյու ղում ար տագր ված մի ձե ռագ րի հի շա տա կա-

րա նում կար դում ենք. «…Եղեւ մահ տա րա ժամ եւ  մե ռան ան թիւ տղայք, 

հենց որ կա լոյ ժա մա նա կին տղայ չկար որ զկամսն քշեր…»103:  Փաս տո րեն, 

ժան տախ տը մեծ հար ված էր հասց նում նաեւ գյու ղատն տե սա կան աշ խա-

տանք նե րին՝ խան գա րե լով սննդամ թեր քի ար տադ րու թյա նը: 

 Ժան տախ տի մա սին մա տե նագ րա կան տե ղե կու թյուն նե րը քննու-

թյան առ նե լիս հար կա վոր է ու շադ րու թյուն դարձ նել տա պա նագ րե րին 

ու խաչ քար-մա հար ձան նե րի վի մագ րե րին:  Ճիշտ է, հնա րա վոր չէ ա ռանց 

100  Տե՛ս «Հա մա ռոտ բիբ լիոգ րա ֆիա՝  Հայ կա կան ՍՍՌ  Մա տե նա դա րա նի գրչա գիր մանր 
ժա մա նա կագ րու թյուն նե րի», հրատ.՝ Ա. Աբ րա համ յան, « Մա տե նա դա րա նի գի տա կան 
նյու թե րի ժո ղո վա ծու», թ. 1, Եր եւան, 1941, էջ 214:

101 Տե՛ս « Մանր ժա մա նա կագ րու թյուն ներ», հ. 1, էջ 146, 172, հ. 2, էջ 355, 518:  «Ժա մա նա կագ-
րու թյուն» (XI-XVIII դդ.), էջ 273, 275, 278: Ա ռա քել  Դավ րի ժե ցի, գլ. ԾԶ., էջ 630, 631: 
 Սա մուէլ Ա նե ցի եւ  շա րու նա կող ներ, էջ 304: Բ. Ու լու բաբ յան,  նշվ. աշխ., էջ 409:

102 Մանր ժամանակագրություններ, հ. 2, էջ 228:
103 ՄՄ, Հմր 9222, հիշ. Ժ. (տե՛ս Մ. Զուլալյան, Հայոց պատմության խեղաթյուրումը արդի 

թուրք պատմագրության մեջ, էջ 117): 
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հնա գի տա կան լրա ցու ցիչ ու սում նա սիր ման` զուտ վի մագ րե րով պար զել 

գե րեզ ման նե րում ամ փոփ ված ան ձանց մահ վան պատ ճա ռը, սա կայն պա-

տե րազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կող քին ժան տախ տի հա մա ճա րա կի եւ 

 սո վի մա սին հի շա տա կում նե րի տա րի նե րին դի տարկ վում է տա պա նա քա-

րե րի թվի կտրուկ աճ: Ինչ պես ար դեն նշել ենք, Ար եւել յան  Հա յաս տա նի 

մի քա նի շրջան նե րում (ՀՀ Ս յու նի քի,  Վա յոց ձո րի,  Գե ղար քու նի քի,  Լո ռու 

եւ  Տա վու շի մար զե րում, ԼՂՀ-ում եւ  Գան ձակ- Գարդ մա նում) հաշ վար կել 

ենք ԺԶ. դա րի՝ միայն հստակ թվագ րում ու նե ցող շուրջ 540 տա պա նագ-

րեր ու խաչ քար-մա հար ձան նե րի վի մագ րեր:  Ժան տախ տի եւ  սո վի մա սին 

հի շա տա կում նե րի մի քա նի տա րի նե րի հա մար ստաց վել է հետեւ յալ վի-

ճա կա գրու թյու նը. 1505 թ.՝ 8104, 1549 թ.՝ 12105, 1551 թ.՝ 40106, 1575 թ.՝ 11107, 

1581 թ.՝ 18108: Այս տա պա նա քա րե րը հաշ վարկ ված թվա կիր հու շա կո թող-

նե րի մեջ կազ մում են հա մա պա տաս խա նա բար 1.5, 2.2, 7.4, 2 եւ 3.3 %-ը:

Այս պի սով, ԺԶ. դա րում  Հա յաս տա նում Օս ման յան կայս րու թյան եւ 

 Սեֆ յան տե րու թյան միջեւ պա տե րազմ նե րի եւ դ րանց միջեւ կար ճատեւ 

դա դար նե րի պայ ման նե րում տե ղի ու նե ցող ժո ղովր դագ րա կան գոր ծըն-

թաց նե րին բնո րոշ էին հա ճախ կրկնվող բռնա գաղ թե րը, զանգ վա ծա յին 

ար տա գաղ թը, սննդամ թեր քի ար տադ րու թյան տեւա կան ար գե լա կում նե-

րը, հա մա ճա րակ նե րը (հատ կա պես՝ ժան տախ տը), սո վը:  Թեեւ տա րած քի 

մեծ մա սի յու րաց վա ծու թյու նը ա ռա ջին հա յաց քից բնակ չու թյան բնա կան 

ա ճը սահ մա նա փա կող գոր ծոն էր, այ դու հան դերձ յու րա քանչ յուր բռնա-

գաղ թից կամ զանգ վա ծա յին մա հա ցու թյու նից հե տո ա զատ ված հո ղե րի 

վե րաօգ տա գործ ման հա մար աշ խա տան քա յին ռե սուրս նե րի անհ րա ժեշ-

տու թյու նը հայ բնակ չու թյան ա մուր նե րէթ նիկ սո ցիա լա կան կա ռուց-

ված քի շնոր հիվ հան գեց նում էր բնակ չու թյան թվի կտրուկ ա ճի:  Հենց 

դրա նով է բա ցատր վում այն հան գա ման քը, որ, չնա յած 1579-1585 թթ. 

քա նիցս կրկնված բռնա գաղ թե րին, ըն դա մե նը եր կու տաս նամ յակ անց 

104 Տե՛ս ԴՀՎ, պր. III, էջ 112, պր. IV, էջ 28-29, 31-37, 42, 47-48, 98-100, 105, 106, 319-325:
105 Տե՛ս ԴՀՎ, պր. II, էջ 120, 121, 122, պր. IV, էջ 80-82, 90-91, 98-100, 137-141, 248-250, 356-359, 

պր. V, էջ 220, 222:
106 Տե՛ս ԴՀՎ, պր. III, էջ 17-19, 163, 178-179, 185, 186-190, պր. IV, էջ 52-63, 65, 82, 98-100, 107, 

113-115, 118, 130, 131-134, 171-173, 178, 192-193, 206-207, 236-241, 269-275, 285, 294-295, 305-
307, 309-310, 319-325, 329-332, 351-352, 364-367, պր. V, էջ 95-96, 220, 222, 243, պր. IX, էջ 
47-48, 221, 223, 323-328:

107 Տե՛ս ԴՀՎ, պր. II, էջ 56, պր. III, էջ 104, 200-202, պր. IV, էջ 85-86, 236-241, 269-275, 285, 
364-367:

108 Տե՛ս ԴՀՎ, պր. II, էջ 76, 112, պր. IV, էջ 101, 205, 236-241, 281-283, 285, պր. V, էջ 164-168, 
233-237, պր. IX, էջ 323-328:
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Ա րա րատ յան կու սա կա լու թյու նում, ո րը շատ ա ռատ էր հո ղա յին պա շար-

նե րով, պար սից շահ Ա բաս Ա.-ի (1587-1629) բռնա գաղ թի (1604 թ.) նա-

խօ րեին վերս տին հայ բնակ չու թյան հոծ զանգ ված էր կենտ րո նա ցած:

РЕЗЮМЕ

В XVI ве ке Ар ме ния ста ла аре ной по сто ян ных войн ме ж ду Ос ман ской им-
пе ри ей и Се фе вид ской Пер си ей. Эти вой ны при ве ли к не ко то рым не га тив ным 
из ме не ни ям тен ден ций и осо бен но стей раз ви тия де мо гра фи че ских про цес сов в 
Ар ме нии. Со глас но ос ман ским, ар мян ским и ев ро пей ским ис точ ни кам, за вое ва-
те ли час то пред при ни ма ли по ли ти ку мас со вых де пор та ций (тур. - «сюр гюн») ар-
мян ско го на се ле ния. Про дол жи тель ные вой ны за став ля ли часть на се ле ния уез-
жать в ев ро пей ские стра ны. Чу ма и го лод так же бы ли важ ны ми со став ляю щи ми 
де мо гра фи че ских про цес сов. Со глас но на шим на блю де ни ям, в ар мян ских ру ко-
пи сях XVI ве ка, где обыч но ав то ры пи са ли име на чле нов сво их се мей, не смот ря 
на мас со вые де пор та ции и вы со кую смерт ность, ро ж дае мость по преж не му бы-
ла вы со кой. Это при ве ло нас к вы во ду, что по сле мас со вых де пор та ций ну ж да 
в об ра бот ке боль ших сель ско хо зяй ст вен ных зе мель спо соб ст во ва ла рос ту ро ж-
дае мо сти, а чис лен ность ме ст но го на се ле ния бы ст ро вос ста нав ли ва лась. Имен но 
по это му ос ман ские и се фе вид ские вой ска стал ки ва лись при мер но с оди на ко вым 
чис лом на се ле ния в ме ст но стях (на при мер в Ара рат ской до ли не), откудa они де-
пор ти ро ва ли часть на се ле ния при мер но 20 лет на зад.

SUMMARY
 

Armenia was a battlefield between the Ottoman Empire and Safavid Persia during 
the 16th century. The wars between these countries led to some negative changes 
in trends and features of the demographic processes of Armenia. According to the 
Ottoman, Armenian and European sources, the foreign invaders used to make massive 
deportations (Turk. “sürgün”) of the Armenian population. Continuous wars forced 
a part of the native population to leave their historical settlements for the European 
countries. Plague and starvation were essential features of the demographic processes 
as well. Despite massive deportations and high mortality rate, according to observations 
based on contemporary Armenian manuscripts, where the authors also wrote the names 
of their family members, fertility rate of the Armenian population was still very high. 
This leads us to conclusion that after massive deportations the need for cultivating 
vast agricultural territories helped to have much higher fertility rate, and the native 
population could reach the previous figures in a short period of time. That is why the 
Ottoman and Safavid forces faced approximately the same number of population in 
the territories (e.g. in the Ararat Valley) from where they had deported a part of the 
population ca. 20 years before.
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Հրատարակւում է
Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանի

(աստուածաբանական համալսարան)
գիտխորհրդի երաշխաւորութեամբ եւ որոշմամբ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հա յաս տա նի ազ գա յին և  Գի տութ յուն նե րի ազ գա յին ա կա դե մի ա յի  Հիմն  ա րար գի-
տա կան գրա դա րան նե րը ձեռ նա մուխ են ե ղել « Հայ կա կան գի տա տե ղե կատ վա կան 
հան գույ ցի» ձևա վոր ման աշ խա տանք նե րին։ 

Այս հան գույ ցում ի մի  են բեր վում հա յա գետ նե րի և  գի տութ յան տար բեր բնա գա-
վառ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հրա տա րա կած հոդ ված նե րի, գրքե րի ընտ րա նի նե րը։ 
Այս աշ խա տանք նե րին ի րենց ա ջակ ցութ յունն են բե րում հա յաս տան յան և  Սփ յուռ քի 
հա յա գի տա կան կենտ րոն նե րը, հրա տա րակ չութ յուն նե րը, գրա դա րան նե րը։

 Հան գույ ցը հա սա նե լի է http://www.fl ib.sci.am/arm/node/2 համացանցային հասցեով։ 
Օգտվողներին բոլոր նյութերը հասանելի են ազատ դիտման ու ներբեռնման 

կարգավիճակով։
Ունեցե՛ք Ձեր ներդրումը համահայկական այս եզակի նախագծում՝ օգտվելով հան-

գույցից, տարածելով տեղեկատվություն դրա մասին, տրամադրելով թվայնացված 
նյութեր։

Հայաստանի ազգային գրադարան
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