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Ար ման Ս. Ե ղիա զար յան
 Պատմ. գիտ. դոկ տոր

ԱՇՈՏ ԵՐԿԱԹԻ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԸ

 Մաս ա ռա ջին.  Հա յոց թա գա վո րութ յան պահ պան ման  
հիմն ախն դի րը*

 Բա նա լի բա ռեր - Ա շոտ Եր կաթ,  Հա յոց թա գա վո-
րութ յուն, կա թո ղի կոս, դա րաշր ջան, շրջա փուլ, թա-
գադ րութ յուն, Ն. Ա դոնց, իշ խա նաց իշ խան, շահն-
շահ, գա հա ժա ռան գութ յան ի րա վունք,  Գա գիկ Արծ-
րու նի:

 Մուտք. Ա շոտ Եր կա թի գոր ծու նեութ յան դա րաշր ջա նա յին 
(է պո խալ) բնույ թը

 Հա յոց Ա շոտ Եր կաթ թա գա վո րի գա հա կա լութ յան պատ մա փու լը 
(914-929 թթ.)  Հա յոց պատ մութ յան մեջ ա մե նա հե տաքրք րա կան ու 
կար ևոր, բայց միև նույն ժա մա նակ ամ բող ջութ յամբ և  խո րութ յամբ 
ու սում նա սի րութ յան չեն թարկ ված ժա մա նա կաշր ջան նե րից է:

 Հոր՝  Հա յոց Սմ բատ Ա թա գա վո րի սպա նութ յու նից հե տո, երբ ողջ 
սրութ յամբ դրված էր  Հա յոց թա գա վո րութ յան լի նել-չլի նե լու հար ցը, ա մե-
հի ֆի զի կա կան ու ժի ու քա ջութ յան շնոր հիվ «Եր կաթ» կոչ ված1 ե րի տա-
սարդ ար քա յազնն ա ներկ յուղ իր վրա վերց րեց մի կող մից  Բագ րա տու նի-
նե րի գլխա վո րութ յամբ  Հա յոց թա գա վո րութ յան պահ պան ման, իսկ մյուս 
կող մից՝  Հա յաս տանն ու Այսր կով կա սի քրիս տո նեա կան երկր ներն ընդգր-
կող՝ Ա շոտ Ա և Սմ բատ Ա թա գա վոր նե րի տե րութ յան վե րա կանգն ման 
գոր ծը: Ա շոտ Եր կա թը փաս տո րեն ստիպ ված ե ղավ ինչ պես պահ պա նե լ 
 Հա յոց թա գա վո րութ յու նը, այն պես էլ վե րա կանգ նե լ Ատր պա տա կա նի 
տի րա կալ  Յու սու ֆի սփռած ա վե րի ու աս պա տա կութ յուն նե րի պայ ման-

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 30.10.2014։
1 Տե՛ս Ստեփանոս Տարաւնեցի Ասողիկ, Պատմութիւն տիեզերական, «Մատենագիրք Հայոց», ԺԵ. 
հատոր, Ժ. դար, Պատմագրութիւն, գիրք Բ., Եր., 2011, էջ 748:
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նե րում կորս ված կամ քայ քայ ված պե տա կա նութ յան այն պի սի կար ևոր 
բա ղադ րիչ նե րը, ինչ պի սիք էին պե տա կան հա մա կարգն ընդ հան րա պես և 
 թա գա վո րա կան իշ խա նութ յու նը, պե տա կան ինս տի տուտ նե րը, կա ռա-
վար ման հա մա կարգն ու բա նա կը՝ մաս նա վո րա պես: Ի վեր ջո հաս նե լով 
իր նպա տա կին՝ նա հռչակ վեց որ պես շահն շահ կամ ար քա յից ար քա:

Ա շոտ Եր կա թի գա հա կա լութ յան դժվա րին ու հան գու ցա յին պատ մա-
փու լում իր լու ծու մը գտավ  Հա յոց թա գա վո րութ յան հե տա գա գո յութ յան 
հիմ նախն դի րը, և  վեր ջի նիս պատ մութ յան մեջ այ նու հետև սկիզբ ա ռավ 
հա մե մա տա բար խա ղաղ և  կա յուն զար գաց ման ժա մա նա կաշր ջան:

Նշ ված ա ռում նե րով Ա շոտ Եր կա թի գոր ծու նեութ յու նը դա րաշր ջա նա-
յին (է պո խալ) նշա նա կութ յուն ու նի  Հա յոց պատ մութ յան մեջ:

 Ձեռ նար կե լով Ա շոտ Եր կա թի դա րաշր ջա նի պատ մութ յան ու սում նա-
սի րութ յու նը` մեր ա ռաջ խնդիր ենք դրել այն քննութ յան առ նե լ ե րեք 
շրջա փու լե րով. ա) մինչև Ա շոտ Եր կա թի՝  Կոս տանդ նու պոլ սից վե րա դառ-
նա լը, բ) մինչև շահն շահ հռչակ վե լը և, ի վեր ջո, գ) նրա թա գա վո րութ յան 
վեր ջին՝ շահն շա հութ յան շրջա նը:

 Պատ մա գի տութ յան մեջ Ա շոտ Եր կա թի շահն շա հութ յան շրջա նը քիչ 
թե շատ խո րութ յամբ ու սում նա սիր վել է, մինչ դեռ ա ռա ջին եր կու շրջա-
փու լե րում տե ղի ու նե ցած դեպ քե րի մեծ մասն ըստ էութ յան քննութ յան 
չի առն ված, թեև պա րու նա կում է ի րա դար ձութ յուն ներ, ո րոնք հեն քա յին 
նշա նա կութ յուն ու նե ցան  Հա յոց թա գա վո րութ յան հե տա գա գո յութ յան 
հա մար:

Խնդ րո ա ռար կա դա րաշր ջա նին կամ դրա ա ռան ձին են թա փու լե րին 
անդ րա դար ձել են բազ մա թիվ հե տա զո տող ներ: Ն րան ցից յու րա քանչ յու-
րը Ա շոտ Եր կա թի գոր ծու նեութ յու նը քննութ յան է ա ռել ա վե լի կամ պա-
կաս ման րա մաս նութ յամբ՝ այդ պես էլ չլու սա բա նե լով դրա դա րաշր ջա-
նա յին բնույթն ու հան գու ցա յին նշա նա կութ յու նը: Ն րանց քննութ յան վրա 
ազ դե ցութ յուն են թո ղել Ա շոտ Եր կա թի օ րոք տե ղի ու նե ցած ի րա դար-
ձութ յուն նե րի ինչ պես ժա մա նա կագ րա կան (թա գադ րութ յան տա րե թի վը, 
Բ յու զան դիա մեկ նե լու ժա մա նա կը, շահն շահ հռչակ վե լը և  այլն), այն պես 
էլ բո վան դա կա յին (ա զա տագ րա կան պա տե րազ մը, ա նիշ խա նութ յան 
շրջա նը, տար բեր հայ իշ խան նե րի թա գադ րութ յուն նե րը) ըն կա լում նե րը:

Ա շոտ Եր կա թի դա րաշր ջա նը, փաս տո րեն, ցայ սօր ամ բող ջա կան և 
 խոր քա յին ու սում նա սի րութ յան կա րոտ է մնում:  Բա ցի այդ, անհ րա ժեշտ 
է հա վուր պատ շա ճի գնա հա տել  Հա յոց թա գա վո րութ յան պահ պան ման, 
հա մա կար գա յին ա ռու մով վե րա կա ռուց ման և  հե տա գա խա ղաղ զար-
գաց ման գոր ծում ան խոնջ ու հե րո սա կան գա հա կա լի հան գու ցա յին դե-
րը, ո րը, ընդ հա նուր առ մամբ, գրե թե հա մար ժեք է  Բագ րա տու նի ա ռա ջին 
թա գա վո րի՝ Ա շոտ Ա  Մե ծի (887-891 թթ.) պե տա կա նա կերտ գոր ծու նեու-
թ յա նը:
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1. Ա շոտ Եր կա թը՝ իշ խա նաց իշ խան  Հա յոց

Քն նութ յան շա հե րից բխում է Ա շոտ Եր կա թի՝  Հա յոց իշ խա նաց իշ խան 
դառ նա լու հան գա մանք նե րի ու սում նա սի րու մը, քա նի որ այդ պաշ տո-
նը  Բագ րա տու նի ա ռա ջին չորս թա գա վոր նե րի օ րոք (Ա շոտ Ա, Սմ բատ Ա, 
Ա շոտ Բ, Ա բաս՝ 887-953 թթ.) զբա ղեց րել են հիմ նա կա նում ար քա յա կան 
տան այն ան դամ նե րը, ո րոնց ժա ռան գա բար անց նե լու էր  Հա յոց գա հը2: 
 Պաշ տո նի կար ևո րութ յունն ընդգ ծում է  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ-
ցին՝ ա մեն ան գամ հա տուկ նշե լով, թե ով էր  Հա յոց իշ խա նաց իշ խա-
նը3: Սմ բատ Ա-ի օ րոք, ել նե լով ի րա վի ճա կից, այդ պաշ տո նին նշա նակ-
վել են նաև  Հա յոց ար քա յի եր կու եղ բայր նե րը: Սկզ բում  Հա յոց իշ խա նաց 
իշ խա նը ար քա յի եղ բայր  Շա պուհն էր, իսկ այ նու հետև՝  Դա վի թը4: Այդ 
ժա մա նակ Սմ բատ Ա-ն  իր որ դի Ա շո տին  Հա յոց իշ խա նաց իշ խան նշա-
նա կել չէր կա րող, քա նի որ Ատր պա տա կա նի Աֆ շին ա մի րա յի դեմ պա-
տե րազմ նե րից մե կի ա վար տին՝ 897 թ., Սմ բատ Ա-ն ս տիպ ված ե ղավ 
նրան որ պես պա տանդ հանձ նել ա մի րա յին և  կա րո ղա ցավ հետ ստա նալ 
միայն 901 թ.5: 899 թ., երբ Սմ բատ Ա-ն  թա գադ րեց Կ ղարջ քի կու րա պա-
ղատ Ատր ներ սե հին որ պես «Վ րաց» թա գա վոր (899-923)6, Աֆ շինն ար-
շա վեց  Հա յաս տան, թերևս, 900 թվա կա նին7:  Նա, ո րոշ ժա մա նակ աս-
պա տա կե լով  Հա յաս տա նը և  Վիր քը, հե ռա ցավ Ատր պա տա կան՝ Դ վի նում 
թող նե լով մեծ ներ քի նա պե տին:  Հա վա նա բար 901 թ. վեր ջինս հե ռա ցավ 
 Հա յաս տա նից՝ Սմ բատ Ա-ին հանձ նե լով նրա որ դի Ա շո տին և մ յուս որ դու՝ 
 Մու շե ղի կնո ջը, ո րոնք ևս  պա տանդ էին: Այդ պատ ճա ռով 901 թ. Աֆ շի նը 
կրկին ար շա վեց դե պի  Հա յաս տան, սա կայն ճա նա պար հին հան կար ծա-
մահ ե ղավ8:  Կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ Ա շոտն ա ռանց Ատր պա տա կա-
նի ա մի րա յի հա մա ձայ նութ յան էր վե րա դարձ վել Սմ բատ Ա-ին9: Ուս տի 
Աֆ շի նի հա ջոր դը՝  Յու սու ֆը, շա րու նա կեց Աֆ շի նի սկսած պա տե րազ մը 
Սմ բատ Ա-ի դեմ: Այդ պայ ման նե րում Սմ բատ Ա-ն թշ նա մուն ա վե լի ևս 
չգրգ ռե լու հա մար Ա շո տին չի նշա նա կում  Հա յոց իշ խա նաց իշ խա նի պաշ-
տո նում: Սմ բատ Ա-ի եղ բայր  Դավ թի մա հից հե տո (մոտ 903 թ.) Ատր պա-
տա կա նի  Յու սուֆ ա մի րան պա տե րազ մում է Սմ բատ Ա-ի դեմ, սա կայն 
շու տով ո րո շում է հաշ տութ յուն կնքել: Եր կու տի րա կալ նե րը հաշտ վում 
են, ո րից հե տո  Յու սու ֆը ար քա յա կան պա տիվ ներ է մա տու ցում Սմ բատ 

2 Տե՛ս Ա. Եղիազարյան, Հայոց իշխանաց իշխանը Բագրատունի առաջին արքաների օրոք, «Վէմ», 
2014, N 1, էջ 62-74:
3 Տե՛ս «Յովհաննու Կաթողիկոսի Դրասխանակերտցւոյ Պատմություն Հայոց», «Մատենագիրք 
Հայոց», ԺԱ. հատոր, Ժ. դար, Պատմագրութիւն, Անթիլիաս-Լիբանան, 2010, էջ 446, 478, 480, 544:
4 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 478-480:
5 Տե՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 474-475: Տե՛ս Ա. Եղիազարյան, Հայոց իշխանաց 
իշխանը Բագրատունի առաջին արքաների օրոք, էջ 62-74:
6 Տե՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 471: Տե՛ս նաև «Հայ Բագրատունեաց ճիւղագրութիւնը», 
ծանօթութիւններով, գրեց պրոֆ. դկտ. Յ. Մարկուարտ, գերմաներէնէ թարգմանեց Հ. Մ. Հապո-
զեան, Վիեննա, 1913, էջ 148: Տե՛ս նաև՝ Ն. Ադոնց, Երկեր, հ. Ա., Եր., 2006, էջ 501, Մ. Ճանաշեան, 
Դաւիթ կիւրապաղատ (պատմական ուսումնասիրութիւն), Վենետիկ, 1972, էջ 13-14:
7 Տե՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 472:
8 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 473-475:
9 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 474:
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Ա-ին, իսկ նրա ե րեց որ դի Ա շո տին կար գում  Հա յոց իշ խա նաց իշ խան10՝ 
այդ պի սով ճա նա չե լով գա հա ժա ռանգ ման նրա ի րա վուն քը:

 Փաս տո րեն, պա տե րազ մից հե տո հաշ տութ յան գնա ցած Սմ բատ Ա-ն 
ն պա տա կա հար մար է հա մա րել ստա նալ  Յու սու ֆի հա մա ձայ նութ յու նը, 
որ պես զի հե տա գա յում նոր գա հա ժա ռան գի խնդիր չա ռա ջա նա:

903 թ. տե ղի ու նե ցած այս ի րա դար ձութ յու նը մեծ նշա նա կութ յուն ու-
նե ցավ Ա շոտ Եր կա թի հե տա գա ճա կա տագ րում:  Նա  Հա յոց իշ խա նաց իշ-
խա նի, այն է՝ գա հա ժա ռան գի,  Յու սուֆ ա մի րա յի կող մից ճա նաչ ված իր 
պաշ տո նը խա ղա ղո րեն վա րեց մինչև 909 թ., երբ  Յու սու ֆը մեծ ար շա-
վանք ձեռ նար կեց  Հա յաս տան: 

2. 909-914 թթ. պատ մաշր ջա նը. Ա շոտ Եր կա թի գլխա վո րած 
ա զա տագ րա կան պա տե րազ մը և  թա գադ րութ յու նը

Ըստ  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցու՝  Յու սու ֆը  Հա յաս տան է ար շա-
վել հա յոց 358 թվա կա նին, այ սինքն՝ 909 թ. ապ րի լից մինչև 910 թ. ապ-
րիլն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում11: Ըստ ո րում ար շա վան քը սկսվել է 
հա վա նա բար 909 թ. գար նա նը12, քա նի որ պատ մի չը հստակ ընդգ ծում է, 
որ դրա նա խորդ տա րին՝ 908 թ.,  Վաս պու րա կա նի  Գա գիկ Արծ րու նի իշ-
խա նը  Յու սու ֆի կող մից թա գադր վել էր13: 909 թ. ամ ռա նը  Յու սու ֆի զոր-
քե րը հե տապն դում են Սմ բատ Ա-ին, ո րը հե ռա ցել էր Կ ղարջք, իսկ աշ նա-
նը հաս տատ վում Դ վի նում՝ ձմեռն այն տեղ անց կաց նե լու նպա տա կով14: 
 Միև նույն ժա մա նակ Սմ բատ Ա-ն  վե րա դառ նում է Ե րազ գա վորս15:  Հա ջորդ՝ 
910 թ. գար նա նը  Յու սու ֆը զորք ու ղար կեց Սմ բատ Ա-ի դեմ, ո րին միա ցան 
 Գա գիկ Արծ րու նու գնդե րը: Սմ բատ Ա-ի զոր քը ղե կա վա րում էին որ դի նե-
րը՝  Հա յոց իշ խա նաց իշ խան Ա շոտն ու  Մու շե ղը:  Ճա կա տա մար տը տե ղի 
ու նե ցավ  Նիգ գա վա ռի Ձկ նա վա ճառ կոչ վող վայ րում և  ա վարտ վեց Սմ-
բատ Ա-ի զոր քի պար տութ յամբ: Ա շո տը փրկվեց, իսկ  Մու շե ղը գե րի ըն-
կավ16: Այ նու հետև սկսվում են  Յու սու ֆի զոր քե րի աս պա տա կութ յուն նե րը: 
Սմ բատն ի վեր ջո ամ րա նում է  Կա պույտ բեր դում17, իսկ երկ րում թա գա-
ժա ռանգ Ա շո տի գլխա վո րութ յամբ ա զա տագ րա կան պայ քար է սկսվում: 
Դ րա նից դրդված՝ հա վա նո րեն 913 թ.  Յու սու ֆը  Գա գիկ Արծ րու նուն ու-
ղար կում է  Վա ղար շա կերտ ամ րո ցը գրա վե լու:  Գա գի կը մեծ կո րուստ ներ 
է տա լիս և  ան հա ջո ղութ յան մատն վում18: Որ այդ ի րա դար ձութ յու նը տե ղի 
է ու նե ցել 913 թ., հիմն ա վոր վում է հետև յա լով: Չ նա յած հայտ նի է, որ 
10 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 478-480:
11 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 489-490: Այս և հետագա տոմարական հաշվարկները կատարվել են ըստ 
Բ. Թումանյանի տոմարական հաշվումների աղյուսակների: Տե՛ս Բ. Թումանյան, Տոմարական 
հաշվումներ, «Տեղեկագիր (հաս. գիտ.)», 1964, N 5, էջ 55-60:
12 Տե՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 489:
13 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 487:
14 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 490-491:
15 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 492:
16 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 492-493, Ասողիկ, էջ 745: Մուշեղը հետագայում դաժանաբար սպանվեց, 
իսկ նրա մարմինը Սմբատ Ա-ի եղբայր Շապուհի որդի Աշոտ սպարապետն ուղարկեց Բագարան` 
Բագրատունյաց հանգստարանում ամփոփելու: Տե՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 497:
17 Տե՛ս Ասողիկ, էջ 745:
18 Տե՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 493-500:
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 Գա գիկ Արծ րու նին  Յու սու ֆի կող մից թա գադր վել է 908 թ.19, Արծ րուն յաց 
տան Ա նա նուն պատ մի չի տե ղե կութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ Սմ բատ 
Ա-ի գե րե վա րութ յու նից հե տո  Յու սու ֆը կրկին թա գադ րել է  Գա գի կին: 

Ա նա նու նի շա րադ րան քում ա մեն ինչ հստակ է: Այն բա նից հե տո, երբ 
Սմ բա տը 913 թ. սկզբին ամ րա ցավ  Կա պույտ բեր դում20 և  շու տով հանձն-
վեց  Յու սու ֆին, վեր ջինս տես նե լով, որ բա ցի  Գա գի կից որ ևէ այլ մե կը չի 
կա րող իշ խել  Հա յոց աշ խար հում, «թա գա ւո րե ցու ցա նէ զնա ա մե նայն 
 Հա յոց»21: Ըստ ո րում, խա լիֆ  Ջաֆ ֆար ալ- Մուկ թա դի րը (908-932 թթ.) ևս 
 շու տով  Գա գի կին ճա նա չեց որ պես թա գա վոր՝ թագ ու ղար կե լով նրան22: 
Սմ բատ Ա-ն  գեր ված էր, Ա շոտ Եր կաթն ա զա տագ րա կան պայ քա րի դրոշ 
էր բարձ րաց րել, ուս տի էլ ով, ե թե ոչ  Գա գիկ Արծ րու նին կա րող էր փո-
խա րի նել Սմ բատ Ա-ին, ո րին ժա մա նա կին դա վա ճա նել էր՝ հա րե լով  Յու-
սու ֆին: 

Վ.  Վար դան յանն այս ի րա դար ձութ յու նը թվագ րում է 91423 կամ 915 
թվա կա նով24:  Սա կայն, քա նի որ Ա նա նունն այդ ի րա դար ձութ յու նը նկա-
րագ րում է Սմ բատ Ա-ի գե րե վար վե լու շրջա նում, կա րե լի է են թադ րել, որ 
ի րա կա նում  Գա գիկ Արծ րու նու երկ րորդ թա գադ րութ յու նը տե ղի է ու նե-
ցել նույն 913 թ.: Պ.  Հով հան նիս յա նը կար ծիք է հայտ նում, որ Ա նա նու նի 
կող մից Սմ բատ Ա-ի գե րե վա րութ յան շրջա նում  Գա գիկ Արծ րու նու՝ որ պես 
 Հա յոց թա գա վոր թա գադ րութ յան մա սին տե ղե կութ յան մեջ կա եր կու 
սխալ՝ ժա մա նա կագ րա կան ու բո վան դա կա յին:  Գա գիկ Արծ րու նին ի րա-
կա նում թա գադր վել է 908 թ. և  միայն որ պես  Վաս պու րա կա նի, այլ ոչ թե 
 Հա յոց թա գա վոր, քա նի որ Ա նա նու նից բա ցի և  ոչ մի պատ միչ  Գա գի կին 
 Հա յոց թա գա վոր չի կո չում25:  Սա կայն այն, որ  Գա գի կը Սմ բատ Ա-ի գեր-
վե լուց հե տո երկ րորդ ան գամ էր թա գադր վել, և  այն էլ՝ որ պես  Հա յոց 
թա գա վոր, հիմն ա վոր վում է  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցու այն տե ղե-
կութ յամբ, որ մի քա նի տա րի անց  Փար կի նի ա նու նով մի ա րաբ ոս տի կան 
խա լի ֆից թագ է բե րում  Գա գի կին և «ե րեք կին զնա պսա կեալ ի վե րայ 
 Հա յաս տա նեայցս»26, ա սել է՝ եր րորդ ան գամ նրան կար գե լով  Հա յոց թա-
գա վոր: Այ սինքն՝ Ա նա նու նից բա ցի  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցին ևս 
 հի շա տա կում է  Գա գի կի՝ որ պես  Հա յոց թա գա վոր թա գադր վե լու մա սին:

Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ,  Յու սու ֆը  Գա գի կին երկ րորդ ան գամ 
թա գադ րել է՝ նրան հա կադ րե լու հա մար ա զա տագ րա կան պայ քար սկսած 
Ա շոտ Եր կա թին, ինչ պես ո րոշ ժա մա նակ անց թա գադ րեց և  Հա յոց թա-
գա վո րին հա կադ րեց Սմ բատ Ա-ի եղ բայր  Շա պու հի որ դի,  Հա յոց սպա րա-

19 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 487-488:
20 Տե՛ս Փ. Գրիգորյան, Սմբատ Ա. Բագրատունի, Եր., 1946, էջ 36:
21 Թովմա Արծրունի և Անանուն, Պատմութիւն տանն Արծրունեաց, «Մատենագիրք Հայոց», ԺԱ. 
հատոր, Ժ. դար, Պատմագրութիւն, Անթիլիաս-Լիբանան, 2010, էջ 281-282:
22 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 282:
23 Տե՛ս Վ. Վարդանյան, Վասպուրականի Արծրունյաց թագավորությունը 908-1021 թթ., Եր., 1969, 
էջ 92:
24 Տե՛ս Վ. Վարդանյան, Վասպուրականի 910-930-ական թթ. պատմության շուրջը, «ՊԲՀ», 1980, 
N 1, էջ 217:
25 Տե՛ս Պ. Հովհաննիսյան, Երկու ուղղություն X դարի հայ պատմագրության մեջ, «Հայագիտության 
հարցեր», 2014, N 2, էջ 115-117:
26 Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 545-546:
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պետ Ա շո տին27:  Յու սու ֆի կող մից  Գա գի կին երկ րորդ ան գամ թա գադ րե լը 
պետք է բա ցատ րել նաև այն ի րո ղութ յամբ, որ, հա վա նա բար, ա ռա ջին 
ան գամ  Գա գի կը թա գադր վել է որ պես  Վաս պու րա կա նի, իսկ երկ րորդ 
ան գամ՝ որ պես  Հա յոց թա գա վոր, ինչ պես փաս տում է Ա նա նու նը: Այ լա-
պես թա գադ րութ յու նը զուրկ կլի ներ նպա տա կից՝ վե րած վե լով կրկնութ-
յան: 

Վ.  Վար դան յա նը նկա տել է, որ  Գա գի կի մա հը թվագ րե լով 943 թ. և 
ն րան վե րագ րե լով 29 տար վա թա գա վո րութ յուն28` Ա սո ղի կը նրա գա հա-
կա լութ յու նը, փաս տո րեն, հաշ վում է 914 թվա կա նից: Ու սումն ա սի րո ղը 
կար ծում է, որ պատ մի չի հաշ վար կը կապ ված է այն ի րո ղութ յան հետ, որ 
914 թ.  Յու սու ֆը հետ շպրտվեց  Վաս պու րա կա նից, և  Գա գի կը թո թա փեց 
նրա նից ու նե ցած կախ վա ծութ յու նը29:  Մեր հա մոզ մամբ, սա կայն, Ա սո ղի կի 
վրա ազ դե ցութ յուն է թո ղել այն, որ  Գա գիկն իր երկ րորդ թա գադ րութ յան 
ժա մա նակ հռչակ վել էր որ պես  Հա յոց թա գա վոր և  այ դու հետ թա գա վո րել 
29 տա րի՝ մինչև 943 թ.: Այդ իսկ պատ ճա ռով, ինչ պես դի պուկ նկա տել է 
Պ.  Հով հան նիս յա նը, Արծ րուն յաց տան Ա նա նուն պատ միչն Ա շոտ Եր կա-
թին չի հի շա տա կում, նրա հա մար այդ պի սի թա գա վոր չի ե ղել, քա նի որ 
 Հա յոց թա գա վոր էր հռչակ վել  Գա գիկ Արծ րու նին30: Ի դեպ, չնա յած ա մե-
նայն հա վա նա կա նութ յամբ  Գա գի կը երկ րորդ ան գամ թա գադր վել է 913 
թ., Ա սո ղի կը նրա թա գա վո րութ յու նը հաշ վար կում է 914 թվա կա նից, երբ 
սպան վեց ի րա կան  Հա յոց թա գա վո րը՝ Սմ բատ Ա-ն:

 Սա կայն  Գա գի կը, թեև  Հա յոց թա գա վո րի թա գը  Յու սու ֆից ըն դու նեց, 
բայց չշտա պեց նրա գոր ծի քը դառ նալ: Ա վե լին, հաշ վի առ նե լով այն, որ 
ըստ  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցու՝ Ա շոտ Եր կա թի զոր քե րից պար-
տութ յուն կրած  Յու սու ֆը շու տով զենքն ուղ ղեց  Գա գիկ Արծ րու նու դեմ, 
կա րե լի է հա մոզ ված ա սել, որ վեր ջինս չէր ար դա րաց րել նրա հույ սե րը: 
 Դեռևս 913 թ.՝  Վա ղար շա կեր տի ան հա ջող պա շա րու մից հե տո,  Գա գի կը 
ծա ծուկ լուր էր ու ղար կել Սմ բատ Ա-ին՝ միա բան վե լու կոչ ա նե լով31: Ուս տի 
 Յու սու ֆը շու տով հա լա ծանք ներ սկսեց  Գա գի կի դեմ:

Ա սո ղի կի տե ղե կութ յուն նե րով՝  Գա գի կի զոր քի հար ձա կու մը  Վա ղար-
շա կեր տի վրա տե ղի է ու նե ցել հա յոց 363 թ. (914-915 թթ.), իսկ Սմ բատ 
Ա-ի մա հը՝ 364 թ. (915-916 թթ.)32: Ակն հայտ է, որ պատ մի չի նշած թվա-
կան ներն ի րա կա նութ յա նը չեն հա մա պա տաս խա նում, սա կայն կար ևոր է, 
որ Ա սո ղիկն այդ եր կու ի րա դար ձութ յուն նե րը դնում է ի րար հա ջոր դող 
թվա կան նե րի, այ սինքն՝  Վա ղար շա կեր տի դեպ քե րից մինչև Սմ բատ Ա-ի 
մա հը կազ մել է մեկ տա րուց ոչ ա վե լի, քա նի որ  Հա յոց թա գա վո րի գե-
րութ յու նը տևել է գրե թե մեկ տա րի33:

Հս տա կեց նե լով, որ  Վա ղար շա կեր տի պա շա րու մը տե ղի է ու նե ցել, 
ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, 913 թ., կա րող ենք նկա տել, որ այդ նույն 

27 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 538:
28 Տե՛ս Ասողիկ, էջ 826:
29 Տե՛ս Վ. Վարդանյան, Վասպուրականի Արծրունյաց թագավորությունը, էջ 916:
30 Տե՛ս Պ. Հովհաննիսյան, Երկու ուղղություն X դարի հայ պատմագրության մեջ, էջ 117:
31 Տե՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 500-501:
32 Տե՛ս Ասողիկ, էջ 745:
33 Տե՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 502-504:



46

թվա կա նից Ա շոտ Եր կա թի գլխա վո րած ա զա տագ րա կան պայ քա րը ճնշե-
լու նպա տա կով  Յու սու ֆը փոր ձել է օգ տա գոր ծել իր իսկ կող մից թա գա-
վոր հռչակ ված  Գա գի կին:

Ըստ  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցու՝ Բ յու զան դիա յի կայսր  Բար սե-
ղը, իսկ ի րա կա նում՝ Լ ևոն VI-ը (886-912 թթ.)34 ցան կա ցավ օգ նութ յան գալ 
Սմ բա տին, բայց վախ ճան վեց, իսկ նրան փո խա րի նած Ա լեք սանդ րը (912-
913 թթ.), զբաղ ված լի նե լով ծա գած խռո վութ յուն նե րի ճնշու մով, Սմ բա-
տին օգ նե լու մա սին մտա ծել չէր կա րող35:  Նույն ժա մա նակ  Կա պույտ բեր-
դում ամ րա ցած Սմ բա տին  Յու սու ֆը 913 թ. խա բեութ յամբ գե րեց և  շուրջ 
մեկ տա րի կտտանք նե րի են թար կեց36: Այդ ըն թաց քում, Սմ բա տին իր հետ 
վերց նե լով,  Յու սու ֆը փորձ կա տա րեց գրա վե լու Երն ջակ ամ րո ցը, բայց 
ան հա ջո ղութ յան մատն վեց և հ րա մա յեց  Հա յոց ար քա յին տան ջա մահ 
ա նել37:  Քա նի որ  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցին հստա կո րեն նշում է, 
որ Սմ բատ Ա-ին օգ նել չկա րո ղա ցան Լ ևոն Զ և Ա լեք սանդր կայս րե րը38, և 
Սմ բատ Ա-ն  գեր վեց ու շուրջ մեկ տա րի անց սպան վեց, կա րող ենք նշել, 
որ Սմ բա տը գեր վել է 913 թ.: Ա վե լին, Բ յու զան դիա յի կայս րը  Կոս տանդ-
նու պոլ սի  Նի կո ղա յոս  Միս տի կոս պատ րիար քի (901-907, 912-925 թթ.) մի-
ջո ցով գրել է Սմ բատ Ա-ին39:  Սա կայն նա մա կը, որն ու ղարկ վել է ըստ Հ. 
 Բար թիկյ ա նի ճշգրտման՝ 913 թ.40, խիստ ու շա ցած է ե ղել, քա նի որ Սմ-
բատ Ա-ն  հայտն վել էր գե րութ յան մեջ:

Արդ, խիստ կար ևոր վում է Սմ բատ Ա-ի մահ վան թվա կա նի ճշգրտու-
մը, քա նի որ դրա հետ կապ ված հաշ վարկ նե րը նպաս տում են ինչ պես 
նրա կեն դա նութ յան օ րոք Ա շոտ Եր կա թի վա րած ա զա տագ րա կան կռիվ-
նե րի թվագր մա նը, այն պես էլ նրա թա գադ րութ յան թվա կա նի հստա կեց-
մա նը:

Սմ բատ Ա-ի մահն ըն դուն ված է թվագ րել 91341 կամ 91442 թվա կան նե րով:

34 Հ. Բարթիկյանը կարծում է, որ Հովհաննես Դրասխանակերտցին «բասիլևս»՝ «թագավոր» բառը 
սխալմամբ Բարսեղ ձևով է ներկայացրել: Տե՛ս Հ. Բարթիկյան, Կոստանդնուպոլսի պատրիարք 
Նիկողայոս Միստիկոսի 101-րդ և 139-րդ թղթերը՝ ուղղված Հովհաննես Դրասխանակերտցուն և 
Սմբատ Ա թագավորին. «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1966, N 4, էջ 251, ծանոթ. 3:
35 Տե՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 502: Ն. Ադոնցը կարծում է, որ իրականում Սմբատը 
Բյուզանդիայից օգնություն չի խնդրել: Տե՛ս Ն. Ադոնց, Երկեր. հ. Ե, Եր., 2012, էջ 192:
36 Տե՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 502-504:
37 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 504-506:
38 Տե՛ս Թեոփանեսի Շարունակող. Օտար Աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին, 15, 
Բյուզանդական աղբյուրներ, Ե, թարգմանություն բնագրից, առաջաբան և ծանոթագրություններ 
Հ. Բարթիկյանի, Եր., 1990, էջ 223-224:
39 Ավելի ուշ նույն Նիկողայոս Միստիկոսը նամակագրություն սկսեց հայոց կաթողիկոսի հետ 
Աշոտ Երկաթի շրջանում: Տե՛ս Հ. Բարթիկյան, Կոստանդնուպոլսի պատրիարք Նիկողայոս 
Միստիկոսի 101-րդ և 139-րդ թղթերը..., էջ 252:
40 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 251-256:
41 Տե՛ս Ն. Ադոնց, Երկեր, հ. Ե., էջ 190-191, А. Тер-Гевондян, Армения и Арабский халифат, Е., 
1977, с. 240. Նախկինում մենք ևս Սմբատ Ա-ի մահը թվագրել ենք 913 թ. (տե՛ս Ա. Եղիազարյան, 
Հայոց Սմբատ Ա թագավորի գահակալության շրջանի ժամանակագրությունը, «Էջմիածին», 2014, 
մայիս, էջ 51)՝ այն տրամաբանությամբ, որ 891 թ. Հայոց գահին բազմած Սմբատը, ըստ Հովհաննես 
Դրասխանակերտցու, թագավորել է 22 տարի (տե՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 506) 
և դրանից հետո գերության մեջ անցկացրել գրեթե մեկ տարի (տե՛ս նույն տեղում, էջ 502-504, 
«Համառօտ պատմութիւն Վրաց ընծայեալ Ջուանշէրի պատմչի», Վենետիկ, 1884, էջ 107):
42 Տե՛ս Մ. Չամչեանց, Պատմութիւն Հայոց ի սկզբանէ աշխարհի մինչև ցամ 1784, հ. Բ., Վենետիկ, 
1785, էջ 707-708, 756-757, Հ. Մանանդյան, Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության, 
հ. Բ., Բ. մասի նյութեր, Եր., 1960, էջ 40-43, Փ. Գրիգորյան, նշվ. աշխ., էջ 43, Հ. Հարությունյան, 
Հայաստանը IX-XI դարերում, Ե., 1959, էջ 146 և այլն:
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Այդ տե սա կե տից խիստ ար ժե քա վոր են « Յայս մա ւուրք»-ի տե ղե կութ-
յուն նե րը:  Վեր ջի նիս՝  Տեր Իս րա յե լի խմբագ րութ յան մեջ Սմ բատ Ա-ի մա-
հը նշված է ա հե կի (ա հե կան) ամս վա 9-ին. « Յայսմ ա ւուր վկա յու թիւն 
սրբոյն  Սըմ բա տայ թա գա ւո րի և  ո րոց ընդ նմա»43: « Յայս մա ւուրք»-ի՝ 
Ա նա նուն հե ղի նա կի խմբագ րութ յան մեջ Սմ բատ Ա-ի մա հը նշված է ա հե-
կա նի 10-ին44:  Հա յոց 361 թ. (912-913 թթ.) ա հե կա նի 9-ը հա մա պա տաս-
խա նում է 912 թ. դեկ տեմ բե րի 16-ին, ա հե կա նի 10-ը՝ դեկ տեմ բե րի 17-ին, 
իսկ 362 թ. (913-914) ա հե կա նի 9-ը և 10-ը՝ հա մա պա տաս խա նա բար 913 
թ. դեկ տեմ բե րի 16-ին և 17-ին: « Յայս մա ւուրք»-ի՝  Կի րա կոս Ար ևել ցու 
խմբագ րութ յան մեջ և Գ րի գոր Ա նա վար զե ցու զույգ խմբագ րութ յուն նե-
րում Սմ բատ Ա-ի մա հը թվագր ված է մա րե րի 1-ով: Ա ռա ջի նում սկզբում 
նշված է, որ « Յայսմ ա ւուր յի շա տակ է Սմ բա տա  Հա յոց թա գա ւո րին»45, 
իսկ այ նու հետև՝ «Այս պես նա հա տա կե ցաւ սուրբ թա գա ւորն Սմ բատ 
մա րե րի Ա»46: Գ րի գոր Ա նա վար զե ցու ա ռա ջին խմբագ րութ յան մեջ Սմ-
բատ Ա-ի մահ վան օր վա հի շա տա կութ յու նը սկսվում է «Եւ յայսմ ա ւուր 
ի  Հայք վկա յու թիւն Սմ բա տա  Հա յոց թա գա ւո րին»47 ա ռա ջա բա նով և  
ա վարտ վում «Այս պես նա հա տա կե ցաւ սուրբ թա գա ւորն Սմ բատ մա-
րե րի Ա»48 վեր ջա բա նով:  Հե ղի նա կի երկ րորդ խմբագ րութ յու նը սկսվում 
և  ա վարտ վում է հա մա պա տաս խա նա բար «Ի սմին ա ւուր նա հա տա կու-
թիւն սրբոյն Սմ բա տայ  Հա յոց թա գա ւո րի»49 և «Այս պես նա հա տա կե-
ցաւ սուրբ թա գա ւորն Սմ բատ մա րե րի Ա»50 տո ղե րով:  Հա յոց 361 թ. պա-
րա գա յում մա րե րի 1-ը հա մա պա տաս խա նում է 913 թ. հուն վա րի 7-ին, իսկ 
362 թ. դեպ քում՝ 914 թ. հուն վա րի 7-ին:  Հա յոց 361 թ. Սմ բատ Ա-ի մահ վան 
վե րա բեր յալ որ ևէ աղբ յու րում տե ղե կութ յուն չի պահ պան վել, ա վե լին, 
912-913 թթ. սկզբին Սմ բատ Ա-ի մահ վան հա վա նա կա նութ յու նը հա կա-
սութ յան մեջ է մտնում նրա գա հա կա լութ յան շրջա նում տե ղի ու նե ցած 
դեպ քե րի վե րո հիշ յալ ժա մա նա կագ րութ յան հետ:  Մինչ դեռ հա յոց 362 թ. 
Սմ բատ Ա-ի մահ վան վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն են պահ պա նել  Սամ վել 
Ա նե ցին, Ս տե փա նոս Օր բելյ ա նը և Մ խի թար Այ րի վա նե ցին51:  Բա ցի այդ, 
Սմ բատ Ա-ի մա հը 913 թ. վեր ջին կամ 914 թ. սկզբին ամ բող ջութ յամբ տե-
ղա վոր վում է ժա մա նա կաշր ջա նի դեպ քե րի տրա մա բա նութ յան մեջ: Իսկ 

43 «Համաբարբառ յայսմաւուրք», Դ, Ապրիլ (նախածերենցյան 6 խմբագրությունների), Ս. Էջ-
միածին, 2009, էջ 158, 168: Տե՛ս նաև «Գիրք որ կոչի Այսմաւուրք», Կ. Պոլիս, 1730, էջ 514:
44 Տե՛ս «Համաբարբառ յայսմաւուրք», Դ, Ապրիլ, էջ 168:
45 «Համաբարբառ յայսմաւուրք», Ե, Մայիս (նախածերենցյան 6 խմբագրությունների), Ս. 
Էջմիածին, 2010, էջ 95:
46 Նույն տեղում, էջ 97:
47 Նույն տեղում, էջ 95:
48 Նույն տեղում, էջ 97: Տե՛ս նաև «Յայսմաւուրք», ըստ կարգի ընտրելագոյն օրինակի Յայս-
մաւուրաց Տէր Իսրայէլի, ի Կոստանդնուպօլիս, 1834, էջ 206-207: «Յայսմաւուրք»-ի՝ 1834 թ. 
հրատարակված ձեռագիրը սխալմամբ է վերագրվել Տեր Իսրայելին: Այն իրականում Գրիգոր 
Անավարզեցու խմբագրությունն է: Տե՛ս Մ. Ավդալբեգյան, «Յայսմաւուրք» ժողովածուները և 
նրանց պատմագրական արժեքը, Եր., 1982, էջ 66-67:
49 Համաբարբառ յայսմաւուրք, Ե, մայիս, էջ 95:
50 Նույն տեղում, էջ 97:
51 Տե՛ս Սամուէլ Անեցի, Հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց յաղագս գիւտի ժամանակաց անցելոց 
մինչև ի ներկայս ծայրաքաղ արարեալ, բնագիրը կազմեց Ա. Հայրապետեանը, Եր., 2011, էջ 
117, «Պատմութիւն նահանգին Սիսական արարեալ Ստեփաննոսի Օրբէլեան արքեպիսկոպոսի 
Սիւնեաց», Թիֆլիս, 1911, էջ 191, «Մխիթարայ Այրիվանեցւոյ Պատմութիւն ժամանակագրական», 
ի լոյս ընծայեաց Ք. Պ., Ս. Պետերբուրգ, 1867, էջ 71:
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դրա նից ա վե լի ուշ նրա մա հը ոչ մի կերպ տե ղադ րել չի կա րե լի:
« Յայս մա ւուրք»-ում Սմ բատ Ա-ի մահ վան օր վա հի շա տա կութ յուն նե-

րին անդ րա դար ձել են Մ.  Չամչ յան ցը և Մ. Օր ման յա նը:
Մ.  Չամչ յան ցը Սմ բատ Ա-ի մա հը դնում է հա յոց 363 թ. կամ 914 թ. ապ-

րի լի 16-ին52, ո րը « Յայս մա ւուրք»-ի ո րոշ խմբագ րութ յուն նե րում հա մա-
պա տաս խա նեց ված է որ պես Սմ բատ Ա-ի հի շա տա կի օր ներ կա յաց ված 
ա հե կա նի 9-ին53:

Մ. Օր ման յա նը թեև հստա կո րեն չի նշում իր նա խա պատ վութ յունն այդ 
ամ սաթ վե րից որ ևէ մե կին, սա կայն կար ծես թե նրա հա մար ա ռա վել ըն-
դու նե լի է 913 թ. վեր ջին Սմ բատ Ա-ի սպան վե լու վե րա բեր յալ տե ղե կութ-
յու նը:  Նա միայն այն ճշգրտումն է կա տա րում, որ չնա յած « Յայս մա ւուրք»-
ում ա հե կա նի 9-ը ան շարժ տո մա րով հա մա պա տաս խա նեց ված է ապ րի լի 
16-ին, իսկ մա րե րի 1-ը՝ մա յի սի 8-ին54, հա մա պա տաս խա նե ցում նե րը 
հարկ է կա տա րել շար ժա կան տո մա րով: Այդ պա րա գա յում ա ռա ջին ամ-
սա թի վը նույ նա նում է դեկ տեմ բե րի 16-ին, իսկ երկ րոր դը՝ հուն վա րի 
7-ին55:

Խնդ րի հստա կեց մա նը նպաս տում է  Յու սու ֆի զոր քե րի կող մից նա-
հա տակ ված նե րի մա սին  Վար դան վար դա պե տի հայտ նած կար ևոր տե ղե-
կութ յու նը:  Պատ մի չը գրում է. «Կա տա րե ցան ի Ք րիս տոս փա ռա ւոր և մեծ 
իշ խանքն  Դա ւիթ և  Գուր գէն ի տա նէն Գ նու նեաց ի  Դո ւին քա ղա քի, յա նօ-
րի նէն  Յուս փայ, վկա յա կան ա րեամբ պսա կեալ. ո րոց պա տո ւի օր կա-
տար մանն ի մա րե րի ամ սեան քսան. և սուրբն  Սա հակ ե պիս կո պոս եր կե-
րիւր ոգ ւով և եօթն ե կե ղե ցա կա նօք կա տա րե ցաւ ի  Բիւ րա կան, յահ կի ի 
տասն. և եր կու  Կի րա կոսքն ի նոյն ամ սեան յեօթ նև տասն. ո րոց տօն գե-
րա պայ ծառ կար գեաց սուրբ պատ րիարգն  Յո հան նէս, որ ե տես ա չօք 
զխա ւա րա բեր ժա մա նակն, և գրեաց ի յի շա տակ ա պա գա յից դա րուց. և 
տօն սուրբ թա գա ւո րին Սմ բա տայ»56:

 Փաս տո րեն, Սմ բատ Ա-ի հի շա տա կի օ րը հաս տա տել է նրա ժա մա նա-
կա կի ցը՝  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցի կա թո ղի կո սը, ուս տի ճիշտ է Մ. 
Օր ման յա նը, երբ կար ծիք է հայտ նում, որ « Յայս մա ւուրք»-ում նշված ամ-
սաթ վե րի հա մա պա տաս խա նե ցում ներն անհ րա ժեշտ է կա տա րել շար-
ժա կան տո մա րով:

 Վար դան վար դա պե տի հի շա տա կած ամ սաթ վերն ընդ հա նուր առ-
մամբ հա մընկ նում են « Յայս մա ւուրք»-ի՝  Կի րա կոս Ար ևել ցու և Գ րի գոր 
Ա նա վար զե ցու խմբագ րութ յան մեջ նշված ամ սաթ վե րին57, ին չը չի կա րե-
լի ա սել  Տեր Իս րա յե լի խմբագ րութ յան տե ղե կութ յուն նե րի մա սին58, իսկ 
Սմ բատ Ա-ի մահ վան օրն էլ նշված է ա հե կա նին տե ղի ու նե ցա ծից ա ռան-
ձին: Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, պատ ճառն այն է, որ Սմ բատ Ա-ն  
այդ ամ սին չէր սպան վել: Այ լա պես, երբ ա հե կա նի դեպ քե րը նկա րագր-

52 Տե՛ս Մ. Չամչյանց, նշվ. աշխ., էջ 758:
53 Տե՛ս «Համաբարբառ յայսմաւուրք», Դ, Ապրիլ, էջ 158, 168:
54 Տե՛ս «Համաբարբառ յայսմաւուրք», Ե, Մայիս, էջ 95-97:
55 Տե՛ս Մ. Օրմանյան, նշվ. աշխ., § 713:
56 «Հաւաքումն պատմութեան Վարդանայ վարդապետի», Վենետիկ, 1862, էջ 87:
57 Տե՛ս «Համաբարբառ յայսմաւուրք», Ե, Մայիս, էջ 265-267, նույնի՝ Դ, Ապրիլ, էջ 180-183, 237: Տե՛ս 
նաև «Յայսմաւուրք», ըստ կարգի ընտրելագոյն օրինակի..., էջ 173-175, 181-182, 232-233:
58 Տե՛ս «Համաբարբառ յայսմաւուրք», Դ, Ապրիլ, էջ 180-183, 237, նույնի` Ե, Մայիս, էջ 265-267:
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վում են միա սին՝ օգ տա գոր ծե լով «ի նոյն ամ սեան» ար տա հայ տութ յու նը, 
տրա մա բա նութ յու նից զուրկ է Սմ բատ Ա-ի հի շա տա կի օրն ա ռան ձին նշե-
լը, ե թե այն ևս  տե ղի է ու նե ցել միև նույն ամ սին: Ա ռա վել ևս, որ  Տեր Իս-
րա յե լի խմբագ րութ յան մեջ «վկա յու թիւն սրբոյն  Սըմ բա տայ թա գա ւո րի 
և  ո րոց ընդ նմա» ար տա հայ տութ յու նից և  Սա հակ ե պիս կո պո սի ու 
 Կի րա կոս նե րի սպա նութ յուն նե րի հի շա տա կութ յու նից59 եր ևում է, որ 
խմբա գի րը հակ ված է այդ դեպ քե րը տես նե լու ոչ միայն նույն ամ սին, այլ 
նաև նույն թվա կա նին:  Մինչ դեռ  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցին տե ղե-
կաց նում է, որ  Սա հակ ե պիս կո պո սի և  յու րա յին նե րի վախ ճա նը տե ղի է 
ու նե ցել հա յոց 372 թ. (923-924 թթ.) ա հե կա նի 10-ին, ո րը հա մա պա տաս-
խա նում է 923 թ. դեկ տեմ բե րի 15-ին, իսկ  Կի րա կոս նե րի սպա նութ յու նը՝ 
նույն թվա կա նի ա հե կա նի 17-ին60՝ հա մա պա տաս խան 923 թ. դեկ տեմ բե-
րի 22-ին:

 Վար դան վար դա պե տի հի շա տա կութ յան մեջ, ո րը հա մա պա տաս խա-
նում է  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցու տվյալ նե րին, առ կա է մեկ ան-
հա  մա պա տաս խա նութ յուն « Յայս մա ւուրք»-ի տե ղե կութ յուն նե րին: Ն րա 
նշած՝  Սա հակ ե պիս կո պո սի և  յու րա յին նե րի՝ «յահ կի ի տասն»-ի փո խա-
րեն « Յայս մա ւուրք»-ի նշված խմբագ րութ յան մեջ տրված է «ահ կի ԺԲ 
(12)»61:  Սա կայն այս տեղ ակն հայտ է « Յայս մա ւուրք»-ի խմբագ րի սխա լը:

Ինչ վե րա բե րում է  Դա վիթ և  Գուր գեն Գ նու նի նե րին, ա պա նրանց 
սպա նութ յու նը  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցին դնում է մա րե րի 20-ին՝ 
Սմ բատ Ա-ի մա հից և Ա շոտ Եր կա թի թա գադ րութ յու նից ան մի ջա պես հե-
տո62: Ե թե նշված ի րա դար ձութ յուն նե րը թվագ րենք Սմ բատ Ա-ի մահ վան 
ա մե նա հա վա նա կան՝ հա յոց 362 (913-914 թթ.) թվա կա նով, ա պա մա րե րի 
20-ը կհա մա պա տաս խա նի 914 թ. հուն վա րի 26-ին:

Ըստ  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցու՝ Սմ բատ Ա-ն ս պան վել է այն 
բա նից հե տո, երբ  Յու սու ֆը, նրան իր հետ վերց րած, Դ վի նից մեկ նել է 
Երն ջակ ամ րո ցը գրա վե լու: Ամ րո ցը գրա վել չկա րո ղա նա լով՝ նա հրա մա-
յել է տան ջա մահ ա նել  Հա յոց թա գա վո րին, իսկ մար մի նը՝ խա չել Դ վի-
նում63: Ս տե փա նոս Օր բել յա նը այս պատ մութ յու նը կրկնում է՝ միայն հա-
վե լե լով, որ, երբ մարտն չող Երն ջա կի պա րիսպ նե րի տակ  Յու սու ֆը Սմ-
բա տից պա հան ջեց ամ րո ցի պաշտ պան նե րին հրա մա յել՝ ի րեն հանձ նե լու 
ամ րո ցը, Սմ բա տը նրա պա հան ջը չկա տա րեց և  դա ժա նա բար սպան վեց: 
Ն րա մար մի նը տա րան Դ վին և  խա չե ցին64: Այ սինքն՝ Սմ բատ Ա-ն  հա վա-
նա բար սպան վել է Երն ջակ ամ րո ցի մո տա կայ քում:

Այս պի սով, ա ռա վել հա վա նա կան է թվում այն, որ Սմ բատ Ա-ի մա հը 
դնե լով ա հե կա նի 9-ին կամ 10-ին՝ « Յայս մա ւուրք»-ի խմբա գիր նե րը փոր-

59 Տե՛ս «Համաբարբառ յայսմաւուրք», Դ, Ապրիլ, էջ 170:
60 Տե՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 574-576:
61 Տե՛ս «Համաբարբառ յայսմաւուրք», Դ, Ապրիլ, էջ 180-183:
62 Տե՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 506-515:
63 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 504-506:
64 Տե՛ս Ստեփանոս Օրբելան, էջ 190-191: Ասողիկը նշում է, որ Սմբատ Ա-ն սպանվել է Դվինում 
այն բանից հետո, երբ Յուսուֆի զորքերը գրավել են Երնջակը: Տե՛ս Ասողիկ, էջ 745: Մինչդեռ 
ըստ Հովհաննես Դրասխանակերտցու և Ստեփանոս Օրբելյանի՝ Երնջակը գրավվել է Սմբատի 
սպանությունից հետո: Տե՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 506-507, Ստեփանոս Օրբելան, 
էջ 191-192:
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ձել են Սմ բատ Ա-ի մա հը տես նել ա հե կան ամս վա դժբախտ ի րա դար-
ձութ յուն նե րի շար քում65, ո րոնք ի րա կա նում տե ղի են ու նե ցել տա րի ներ 
հե տո:

 Վե րո հիշ յա լը խո սում է այն բա նի օգ տին, որ Սմ բատ Ա-ն ս պան վել է 
մինչև հա յոց 362 թ. մա րե րի 20-ը, այ սինքն՝ մինչև 914 թ. հուն վա րի 26-ն  
ըն կած հատ վա ծում: Ա վե լի հա վա նա կան է թվում այն, որ Սմ բատ Ա-ն 
ս պան վել է 914 թ. հուն վա րի 7-ին, ինչ պես հա ղոր դում են « Յայս մա ւուրք»-ի 
նշված խմբագ րութ յուն նե րը:  Դա հիմն ա վոր վում է նաև այն ի րո ղութ յամբ, 
որ Սմ բատ Ա-ին թա գա վո րութ յան 24 տա րի ներ վե րագ րող հե ղի նակ նե-
րի66 հաշ վարկ նե րը, ճշգրիտ լի նե լու հա մար, պետք է ընդգր կեին հա յոց 
340 թվա կա նի67 սկզբից (891-892 թթ.) մինչև 362 (913-914 թթ.) թվա կա նի 
ա վարտն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը, որ տեղ 362 թվա կա նը 23/24-րդ 
 տա րին էր: Սմ բատ Ա-ի մահ վան՝ 913 թ. ըն թաց քում տե ղի ու նե նա լու պա-
րա գա յում նրա թա գա վո րութ յան տա րի նե րը ոչ մի կերպ 24 տա րի հաշ-
վար կել հնա րա վոր չէ:  Նույն պատ ճա ռով, ինչ պես տե սանք, Ա սո ղի կը 
 Գա գիկ Արծ րու նու թա գա վո րութ յու նը հաշ վար կում է 914 թվա կա նից, երբ, 
փաս տո րեն, սպան վել է Սմ բատ Ա-ն: Նշ վա ծը հիմն ա վոր վում է այն ի րո-
ղութ յամբ, որ Սմ բատ Ա-ի սպա նութ յա նը հա ջոր դած ի րա դար ձութ յուն նե-
րը  Մով սես  Դաս խու րան ցին հի շա տա կում է հա յոց 363 թ. (914-915 թթ.)68, 
ո րից կա րե լի է բխեց նել, որ  Հա յոց թա գա վո րի սպա նութ յունն էլ տե ղի է 
ու նե ցել դրա նից ան մի ջա պես ա ռաջ՝ հա յոց 362 թ. (913-914 թթ.) վեր ջին:

« Յայս մա ւուրք»-ի տե ղե կութ յուն նե րի հի ման վրա հստա կեց նե լով, որ 
Սմ բատ Ա-ն ս պան վել է 914 թ. սկզբին, կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ նրա 
գե րութ յան գրե թե մե կամ յա շրջանն ընդգր կել է 913 թվա կա նը: Այս պի-
սով՝ բա ցատ րութ յուն է ստա նում ա վե լի ուշ շրջա նի պատ միչ նե րի կող մից 
Սմ բատ Ա-ին 24 տար վա գա հա կա լութ յուն վե րագ րե լու խնդի րը:  Հով հան-
նես Դ րաս խա նա կերտ ցին, որ պես ժա մա նա կա կից, փաս տո րեն, ա վե լի 
հստակ է ներ կա յաց նում Սմ բատ Ա-ի թա գա վո րութ յան տա րի նե րի քա նա-
կը՝ այն 22 տա րի նե րը, երբ նա ի րա պես թա գա վո րել է:  Գա հա կա լութ յան 
23-րդ  տա րին նա գտնվել է գե րութ յան մեջ և 24-րդ  տար վա հենց սկզբին՝ 
914 թ. հուն վա րի 7-ին սպան վել:

Այժմ, երբ ար դեն ի րա կա նաց ված են ժա մա նա կագ րա կան անհ րա-
ժեշտ ճշգրտումն ե րը, անդ րա դառ նանք Ա շոտ Եր կա թի կող մից  Հա յաս-
տա  նի և Այսր կով կա սի քա ղա քա կան թա տե րա բե մում գլխա վոր դե րը 
ստանձ նե լուն և ն րա թա գադ րութ յա նը Կ ղարջ քի (Վ րաց կոչ ված) թա գա-
վոր Ատր ներ սե հի կող մից:

Ըստ  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցու՝ Ա շոտ Եր կաթն ա զա տագ րա-
կան պա տե րազ մը սկսել է դեռ այն ժա մա նակ, երբ կեն դա նի էր հայ րը: 
Ար քա յազ նը, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, կան խազ գա ցել էր  Հա յոց 

65 Տե՛ս «Համաբարբառ յայսմաւուրք», Դ, Ապրիլ, էջ 170:
66 Տե՛ս Ասողիկ, էջ 741, Վարդան վարդապետ, էջ 86, Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմութիւն Հայոց, 
աշխատասիրությամբ Կ. Մելիք-Օհանջանյանի, Եր., 1961, էջ 45, Սամվել Անեցի, էջ 115, Մխիթար 
Այրիվանեցի, էջ 19 և այլն:
67 Սմբատ Ա-ի գահ բարձրանալու այս թվականն է նշում Ասողիկը: Տե՛ս Ասողիկ, էջ 741:
68 Տե՛ս Մովսէս Կաղանկատուացի, Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի, քննական բնագիրը և 
ներածությունը՝ Վ. Առաքելանի, Եր., 1963, էջ 337:
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թա գա վո րի մո տա լուտ սպա նութ յու նը, ուս տի այլևս չէր հա պա ղել: Խն-
դիրն այն է, որ  Յու սուֆն իր ար շա վանք նե րի ըն թաց քում կա րո ղա ցել էր 
գրե թե ամ բող ջութ յամբ փլու զել  Հա յոց թա գա վո րութ յան պե տա կան հա-
մա կար գը, ո րի հետ ևան քով հար ցա կա նի տակ էր դրվել նրա գո յութ յունն 
ընդ հան րա պես: Ուս տի սպա սել չէր կա րե լի, այ լա պես կո րուստ նե րը 
կդառ նա յին ան վե րա կանգ նե լի:

Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կում հաղ թա նա կի հաս նե լու հա մար անհ րա-
ժեշտ էր այն պի սի ա ռաջ նորդ, ո րը ու նակ կլի ներ միա վո րե լու երկ րի 
ցրված ու ժե րը, վե րա կանգ նե լու նրանց բա րո յա հո գե բա նա կան վի ճա կը և  
ա ռաջ նոր դե լու կե նաց ու մահ վան պա տե րազ մի:  Հենց այդ պատ մա կան 
անհ րա ժեշ տութ յունն էր, որ «ծնեց» Ա շոտ Եր կաթ ա ռաջ նոր դին, տի րա-
կալ, որն օժտ ված էր վճռա կա նութ յամբ և  ե ռան դով, քա ջութ յամբ և 
 զո րա վա րի տա ղան դով, ինչ պես նաև ու ներ ա ռաջմ ղիչ այն պի սի մի ազ-
դե ցիկ դրդա պատ ճառ, ինչ պի սին վրեժխնդ րութ յունն էր հոր՝  Հա յոց ար-
քա Սմ բատ Ա-ի սպա նութ յան հա մար:

Ա շոտ Եր կա թի մուտ քը  Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցող դեպ քե րի 
հոր ձա նուտ կա տար վեց շռնդա լից կեր պով: Ն րա ղե կա վա րած ա ռա ջին 
ա զա տագ րա կան մար տերն ապ շե ցու ցիչ ա րա գութ յամբ հետ ևում էին մե-
կը մյու սին և  հաղ թա կան էին:  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցին պատ-
մում է, որ « Սա (ի մա՛ Ա շոտ Եր կա թը-Ա.Ե.) նախ քան զկա տա րումն վկա-
յաւ րէն վախ ճա նի հաւր իւ րոյ գրե թէ իբ րև զար ծո ւի սա ւառ նա թև 
սլա ցեալ ընդ աւդս, այն պէս սրա վա ռեալ խո յա նայր զկնի գի շա տեալ 
այ լազ գեացն, որք աս պա տակ սփռեալ տա րա ծեալ էին ընդ ե րեսս 
երկ րի մե րում. և նախ քան զա մե նայն ինչ ի փոքր մի վայրկյ ան ժա-
մա նա կի յինքն առ հա սա րակ գրա ւեալ նո ւա ճէր զբո լոր իսկ ամ րոցս 
տէ րու թեան հաւր իւ րոյ, զոր ա ռեալ կա լեալ էր ոս տի կա նին (ընդգ ծու-
մը մերն է-Ա.Ե.)»69: Հս տակ է, որ Ա շոտ Եր կա թը  Յու սու ֆի կող մից նվաճ-
ված՝ Սմ բատ Ա-ի տե րութ յան ամ րոց նե րը ա զա տագ րել է այն ժա մա նակ, 
երբ հայ րը՝ Սմ բատ Ա-ն, գե րութ յան մեջ էր, այ սինքն՝ 913 թ.: 

Ըստ պատ մի չի՝ Ա շոտ Եր կա թի ղե կա վա րած ա զա տագ րա կան պա տե-
րազ մի աշ խար հագ րութ յունն ընդգր կում էր  Հա յաս տա նի կենտ րո նա կան 
և հ յու սի սար ևելյ ան շրջան ներն70 ու  Վիր քի հա րա վը՝ Տփ ղիս քա ղա քով: 
Սկզ բում նա ոչն չաց րեց  Բագր ևանդ գա վա ռում տե ղա կայ ված թշնա մու 
գնդե րը՝ ամ րոց նե րի պա րիսպ նե րից կա խե լով նրանց հրա մա նա տար-
նե րի («զգլխա ւոր ե րէցս») տիկ հան ված մար մին նե րը, ա պա ան ցավ 
 Շի րակ՝ ոչն չաց նե լով թշնա մու զոր քը, մեկ նեց  Գու գարք և  ա զա տագ-
րեց տե ղի ամ րոց նե րը: Ա շոտ Եր կա թի հա ջորդ թի րա խը Տփ ղիսն էր, ո րը 
հայ ա զա տա գուն դը, թերևս, գրա վեց գրո հով71, քա նի որ, ըստ պատ մի-
չի, քա ղա քի ա րաբ զին վո րա կան նե րից ո մանց նա ոչն չաց րեց, իսկ ա վե լի 
կար ևոր նե րին ձեր բա կա լեց՝ հե տա գա յում հայ գե րի նե րի հետ փո խա նա-
կե լու ակն կա լի քով: Տփ ղի սից Ա շոտ Եր կաթն ան ցավ  Տա շիրք գա վա ռը, 
որ տեղ Աղստ ևի խո րա ձո րում ամ րա ցած թշնա մու գնդե րը նա ոչն չաց-

69 Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 508:
70 Տե՛ս Ա. Տեր-Ղևոնդյան, Արաբական ամիրայությունները Բագրատունյաց Հայաստանում, Եր., 
1965, էջ 133:
71 Տե՛ս Լեո, Երկերի ժողովածու, հ. Բ, Եր., 1967, էջ 561:
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րեց՝ «տուեալ անհ նա րին մարտ քա ջու թեան»: Այն տե ղից նա մեկ նեց 
 Գուր գեն իշ խա նի մոտ72:  Վեր ջինս ոչ այլ ոք է, ե թե ոչ նրա եղ բայր Ա բա սի 
ա նե րը73, ո րը  Սամց խեում գտնվող Ղ վել բեր դի74 և Ա ճա րա յի տերն էր75: 
Այդ ա մե նից հե տո Ա շոտ Եր կա թը գնաց, հաս տատ վեց Ար շա րու նիք գա-
վա ռի ամ րոց նե րում76:

Ա զա տագ րա կան այս պա տե րազմն ե րը տե ղի ու նե ցան մեկ տա րուց էլ 
պա կաս ժա մա նա կա հատ վա ծում, և Ա շոտ Եր կա թի ե ռանդն ու ա րա գա-
շար ժութ յու նը ուղ ղա կի տպա վո րիչ էին:  Վեր ջին տա րի նե րի ար հա վիրք-
նե րից հե տո ա ռա ջին ան գամ  Յու սու ֆի զոր քե րը մե կը մյու սի հետ ևից 
ծանր հար ված ներ ստա ցան և  ընկր կե ցին, ո րից օգտ վե ցին Ա շոտ Եր կա թի 
դաշ նա կից նե րը՝ կազ մա կեր պե լու հա մար նրա թա գադ րութ յու նը:  Յու սու-
ֆի դեմ պա տե րազ մում այսր կով կաս յան ժո ղո վուրդ նե րը կա րիք ու նեին 
հզոր և  ե ռան դուն կազ մա կերպ չի, ո րի դե րում կա րող էր հան դես գալ մի-
միայն Ա շոտ Եր կա թը:

 Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցին պատ մում է, որ « Զայն տե սեալ 
ա պա թա գա ւո րին Վ րաց, այլ և զաւ րացն իւ րոց... և թագ նմա (ի մա՛ 
Ա շոտ Եր կաթ-Ա.Ե.) կա պեալ՝ թա գա ւո րե ցու ցա նէին զնա փո խա նակ 
հաւր իւ րոյ, յինք նա կա լու թեան իմն պայ մա նի պա տո ւոյ զնա հա մա-
րեալ»77: Այս մա սին պատ մի չը գրում է մեկ այլ տե ղում ևս. «Ա շոտ որ դի 
Սմ բա տայ, զոր թա գա ւո րե ցու ցին Վ րաց ար քայն և  զաւրք իւր ի վե րայ 
 Հա յաս տա նեայցս»78:  Նախ՝ պարզ վում է, որ Ա շոտ Եր կա թին թա գադ րել է 
Կ ղարջ քի թա գա վոր Ատր ներ սե հը79, այն պես, ինչ պես ժա մա նա կին թագ էր 
բե րել նրա հայր Սմ բա տին80: Ա պա՝ պարզ վում է, որ նրան կար գել են թա-
գա վոր հոր փո խա րեն՝ կար ծես թե ըն դու նե լով նաև նրա գե րա գա հութ յու-
նը, ինչ պես Սմ բատ Ա-ի պա րա գա յում էր81: Ի զուր չէ, որ Բ յու զան դիա յի 
կայսր  Կոս տան դին  Ծի րա նա ծի նը (913-959 թթ., ո րից 920-944 թթ.՝  Ռո մա նոս 
կայ սեր հետ գա հակ ցութ յամբ) Ա շոտ Եր կա թին հի շա տա կում է որ պես «իշ-
խա նաց իշ խան» (ար քոնտ նե րի ար քոնտ)82, այն պես, ինչ պես  Բագ րա տու նի 
ա ռա ջին ար քա նե րին սո վո րա բար կո չում էին բյու զան դա ցի նե րը83:  Դա 

72 Տե՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 508-509:
73 Տե՛ս Ասողիկ, էջ 169:
74 Տե՛ս Լ. Մելիքսեթ-Բեկ, Վրաց աղբյուրները Հայաստանի յեվ հայերի մասին, քաղվածքներ 
վրացերեն բնագրերից հայերեն թարգմանությամբ. ներածություն-ծանոթագրություններով յեվ 
հավելվածներով, հատոր Ա. (Ե-ԺԲ դար), Յերեվան, 1934, էջ 92-93։
75 Տե՛ս «Հայ Բագրատունեաց ճիւղագրութիւնը», ծանօթութիւններով գրեց պրոֆ. դկտ. Յ. 
Մարկուարտ, գերմաներէնէ թարգմանեց Հ. Մ. Հապոզեան, Վիեննա, 1913, էջ 143: Տե՛ս նաև Ն. 
Ադոնց, Երկեր, հ. Ե, էջ 374:
76 Տե՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 509:
77 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 509:
78 Նույն տեղում, էջ 525:
79 Կարծիք է հայտնվել, որ 915 թ. Աշոտ Երկաթն իրեն Հայոց թագավոր ճանաչելու խնդրանքով 
դիմել է Աբխազաց Կոստանդին Գ թագավորին (893-922), որն էլ ընդառաջել է ու Ատրներսեհի հետ 
միասին կազմակերպել նրա թագադրությունը: Տե՛ս С. Ашхацава, Пути развития Абхазской истории, 
Сухуми, 1925, с. 14. Սակայն նման պնդումն իր հիմնավորումը չի գտնում սկզբնաղբյուրներում:
80 Տե՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 448:
81 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 471:
82 Տե՛ս Կոստանդին Ծիրանածին, Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին, 6, 
Բյուզանդական աղբյուրներ, Բ, թարգմանություն բնագրից, առաջաբան և ծանոթագրություններ 
Հ. Բարթիկյանի, Եր., 1970, էջ 7, 11:
83 Տե՛ս Ն. Ադոնց, Երկեր, հ. Ե, էջ 190:



53

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
Զ
 (
Ժ
Բ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 4
 (
48

) 
հո

կտ
եմ

բե
ր-

դ
եկ

տ
եմ

բե
ր,

 2
01

4

ար տա ցո լում էր նրա գե րա գահ դիրքն Այսր կով կա սում84: Ա մե նայն հա-
վա նա կա նութ յամբ, Ա շոտ Եր կա թը  Հա յոց թա գա վոր է օծ վել հոր սպա-
նութ յու նից ան մի ջա պես հե տո՝  Հա յաս տա նի մի զգա լի մասն ա զա տագ-
րե լուց հե տո, իսկ Ատր ներ սեհն էլ կա տա րել է նույն դե րը, ինչ նախ կի-
նում՝ Սմ բատ Ա-ի թա գադ րութ յան ժա մա նակ:

Ա շոտ Եր կա թի թա գադ րութ յու նը, փաս տո րեն, տե ղի է ու նե ցել Սմ բատ 
Ա-ի սպա նութ յու նից հե տո՝ 914 թ.: Մ.  Չամչ յան ցը, Ժ.  Սեն- Մար տե նը, Ստ. 
 Պա լա սան յա նը, Մ.  Կա նա րը և Հ.  Հա րութ յուն յա նը կար ծում են, որ այդ 
ի րա դար ձութ յու նը տե ղի է ու նե ցել 915 թ.՝ Սմ բատ Ա-ի մահ վա նից մեկ 
տա րի անց85: Այդ նույն տրա մա բա նութ յամբ Ա.  Տեր Ղ ևոնդ յա նը, ո րը Սմ-
բատ Ա-ի սպա նութ յու նը դնում է 913 թ., Ա շոտ Եր կա թի թա գադ րութ յան 
թվա կան է հա մա րում 914 թ.86: Մ. Օր ման յա նը կար ծում է, որ Ա շոտ Եր-
կաթն ա զա տագ րա կան կռիվ նե րը սկսել է Սմ բատ Ա-ի գե րի ընկ նե լու լու-
րը ստա նա լուն պես և  թա գադր վել  Հա յաս տա նի կենտ րո նա կան և հ յու սի-
սար ևել յան շրջան ներն ա զա տագ րե լուց հե տո87:  Կար ծում ենք՝ ու սումն ա-
սի րող նե րի վրա ազ դե ցութ յուն է թո ղել այն, որ նախ քան թա գադր վե լը 
Ա շոտ Եր կաթն առն վազն մեկ տա րի պա տե րազ մել է  Յու սու ֆի դեմ, և 
 հենց նրա վա րած հա ջող կռիվ երն էլ ո գեշն չել են Ատր ներ սե հին՝ կազ-
մա կեր պե լու նրա թա գադ րութ յու նը:  Փաս տո րեն, Ա շոտ Եր կաթն ա զա-
տագ րա կան պա տե րազ մը սկսել էր դեռ հոր կեն դա նութ յան շրջա-
նում, ան կաս կած, 913 թ., ուս տի թա գա վոր էլ պետք է դառ նար ա մե-
նաու շը 914 թ.՝ նրա սպա նութ յու նից ան մի ջա պես հե տո:

 Գա լով Ա շոտ Եր կա թի թա գադ րութ յան վե րա բեր յալ հայ կա կան 
սկզբնաղբ յուր նե րի հայտ նած տե ղե կութ յուն նե րին՝ պետք է նշել, որ, չնա-
յած  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցու հստակ հա ղոր դումն ե րին, մյուս հե-
ղի նակ ներն այլ կերպ են վե րա բեր վում այդ հար ցին: Ս տե փա նոս Օր բել-
յա նը,  Վար դան վար դա պե տը և Մ խի թար Ա նե ցին հայտ նում են, որ Ա շոտ 
Եր կա թին թա գադ րել է Բ յու զան դիա յի կայս րը  Կոս տանդ նու պոլ սում88: 
Ն մա նա տիպ հի շա տա կութ յուն են պահ պա նել նաև  Կի րա կոս  Գան ձա-
կե ցին և  ո րոշ ժա մա նա կա գիր ներ89: Այլ հե ղի նակ ներ սրան հա վե լում են 
Ա շոտ Եր կա թի թա գադ րութ յան 921 թվա կա նը90:

 Բա րե բախ տա բար, ի րա դար ձութ յուն նե րի ժա մա նա կա կից  Հով հան նես 
Դ րաս խա նա կերտ ցին պահ պա նել է կար ևոր հի շա տա կութ յուն ներ, ո րոնք 
օգ նում են հաղ թա հա րե լու նշված խառ նաշ փո թը:  Մաս նա վո րա պես, երբ 

84 Տե՛ս В. Степаненко,  Политическая обстановка в Закавказье в первой половине XI в. (к атрибуции 
монет Кюрикэ  куропалата), “Античная древность и средние века”, 1975, вып. 11, с. 44.
85 Տե՛ս Մ. Չամչյանց, նշվ. աշխ., էջ 762, J. Saint-Martin, Mémoires historiques et géographiques sur 
l’Arménie, I, Paris, 1818, p. 360, Ստ. Պալասանեան, Պատմութիւն Հայոց (սկզբից մինչև մեր օրերը), 
Թիֆլիս, 1902, էջ 289, M. Canard, Arminiya, “The Encyclopaedia of Islam”, new edition, vol. I, A-B, 
Leiden, 1986, p. 637, Հ. Հարությունյան, նշվ. աշխ., էջ 65-66:
86 Տե՛ս А. Тер-Гевондян, նշվ. աշխ., էջ 244: Տե՛ս նաև Ռ. Մաթևոսյան, Բագրատունյաց Հայաստանի 
պետական կառուցվածքն ու վարչական կարգը, Եր., 1990, էջ 31, 39 և այլն:
87 Տե՛ս Մ. Օրմանեան, Ազգապատում, հ. Ա, Կոստանդնուպոլիս, 1913, § 715:
88 Տե՛ս Ստեփանոս Օրբելան, էջ 192, Վարդան վարդապետ, էջ 87, Մխիթար Անեցի, Մատեան 
աշխարհավէպ հանդիսարանաց, աշխատասիրությամբ Հ. Մարգարյանի, Եր., 1983, էջ 117:
89 Տե՛ս Կիրակոս Գանձակեցի, էջ 84, «Մանր ժամանակագրություններ (XIII-XVIII դարեր)», 
կազմեց Վ. Հակոբյան, հ. I, Եր., 1951, էջ 384, հ. II, Եր., 1956, էջ 337:
90 Տե՛ս Մխիթար Այրիվանեցի, էջ 71, Սամվել Անեցի, էջ 117:
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 Հա յոց ար քան ա մուս նա նում էր  Գարդ մա նի  Սա հակ Ս ևա դա իշ խա նի 
դստեր հետ,  Յու սու ֆը «թագ ար քա յա կան» ու ղար կեց նրան՝ ճա նա չե լով 
նրա թա գա վո րութ յու նը91: Այ նու հետև,  Յու սու ֆին փո խա րի նած Ս բուք ոս-
տի կանն Ա շոտ Եր կա թին հռչա կեց շահն շահ92:  Փաս տո րեն, 914 թ. թա գադ-
րութ յու նից բա ցի տե ղի ու նե ցած վե րո հիշ յալ կար ևոր ի րա դար ձութ յուն-
նե րը զգա լի ազ դե ցութ յուն են թո ղել այլ հե ղի նակ նե րի վրա:

Ի րա կա նութ յանն ա ռա վել մոտ են  Կի րա կոս  Գան ձա կե ցու և  Վար դան 
վար դա պե տի ընդ հան րաց ված տե ղե կութ յուն ներն Ա շոտ Եր կա թի դա-
րաշր ջա նի մա սին, թեև նշված հե ղի նակ նե րը շրջան ցել են նրա գոր ծու-
նեութ յան ա ռա ջին շրջա նը:

 Կի րա կոս  Գան ձա կե ցին հայտ նում է, որ «յետ մա հո ւանն Սմ բա տայ 
 Բագ րա տուն ւոյ թա գա ւո րէ  Հա յոց Ա շոտ որ դի նո րայ՝ հրա մա նաւ  Ռո-
մա նո սի կայ սեր յէտ յօթն ա մի սպան ման հօրն, ամս ութ»93:  Փաս տո-
րեն, ըստ նրա՝ Ա շոտ Եր կա թը թա գա վո րել է 8 տա րի՝ հոր մա հից 7 տա րի 
անց, այ սինքն՝ սկսած 921 թվա կա նից:

 Վար դան վար դա պե տի մոտ ա մեն ինչ ա վե լի հստակ է:  Նա տե ղե կաց-
նում է, որ  Կոս տանդ նու պո լիս հե ռա նա լուց հե տո «Ա շոտ պսա կեալ ի 
Լ ևո նէ դառ նայ ի  Հայս յե րեք հա րիւր եօ թա նա սուն (921-922) թո ւին. և 
գ տա նէ թա գա ւո րեալ զհո մա նունն իւր Ա շոտ որ դի հօ րեղ բօր իւ րոյ. 
զոր հնա զան դեաց ի նե քոյ իւր. որ պես և զ Գա գիկ թա գա ւոր տանն 
Արծ րու նեաց... և  մե ծա զօր գտեալ քան զնո սա, և  քան զթա գա ւորն 
Վ րաց  Ներ սեհ, կո չե ցաւ ի վե րայ նո ցա  Շահն շահ, զամս ութ»94:  Պարզ 
է, որ Ա շոտ Եր կա թի ողջ թա գա վո րութ յանն այլ հե ղի նակ նե րի կող մից վե-
րագր վող 8 տա րի նե րը95  Վար դան վար դա պե տը հատ կաց նում է միայն 
շահն շա հութ յան շրջա նին:

 Հե տաքրք րա կան է այն, որ  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցին ոչ մի 
դեպ քում չի խո սում Ա շոտ Եր կա թի՝ կայ սեր կող մից թա գադր ված լի նե լու 
մա սին, թեև հա վա նա կան է կար ծել, որ կայս րը ճա նա չել է նրա թա գա վո-
րութ յունն այն ժա մա նակ, երբ  Հա յոց թա գա վո րը գտնվում էր  Կոս տանդ-
նու պոլ սում: Դ րա հիմն ա վո րումն է այն, որ հա յոց կա թո ղի կո սին ուղղ ված 
915 թ. նա մա կում  Կոս տանդ նու պոլ սի պատ րիարք  Նի կո ղա յոս  Միս տի կո-
սը գրում է. « Մեծ և  աստ վա ծապ սակյ ալ կայս րը ձեր խնդիր քին ու շի ու շով 
ունկն դիր լի նե լով՝ ըն դա ռաջ գնաց և  հաս տա տումն ու պա տի վը, որ մեծ 
ցան կութ յուն ու նե ցավ ստա նա լու նա, ում վստահ ված է ձեր իշ խա նութ յու-
նը, տվեց: Ա հա այս [բո լո րը] կա տար վեց կայ սեր կող մից ձեզ հա մար»96:

Ի դեպ, Ա սո ղի կը, ո րին հայտ նի էր, որ կայսրն Ա շո տին չի թա գադ-
րել, այլ միայն ճա նա չել է նրա թա գա վո րութ յու նը, նրա կող մից Ա շոտ 
Եր կա թին թա գա վոր հռչա կե լու մա սին չի խո սում, իսկ նրա թա գա վո րութ-
յան 8 տա րի նե րը հաշ վար կում է շահն շահ կամ թա գա վոր նե րի թա գա վոր 

91 Տե՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 542:
92 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 551:
93 Կիրակոս Գանձակեցի, էջ 84:
94 Վարդան վարդապետ, էջ 87:
95 Տե՛ս նաև Սամվել Անեցի, էջ 117:
96 Տե՛ս Հ. Բարթիկյան, Կոստանդնուպոլսի պատրիարք Նիկողայոս Միստիկոսի 101-րդ և 139-րդ 
թղթերը..., էջ 252, 255:
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հռչակ վե լու թվա կա նից՝ 921-ից սկսյալ:  Պատ մի չը պահ պա նել է մի հի շա-
տա կութ յուն այն մա սին, որ «Ա շոտ զկնի մա հո ւան հաւր իւ րոյ կե ցեալ 
ամս ԺԵ (15) և թա գա ւո րեալ ամս Ը (8), վախ ճա նի յՅՀԸ (378/929-930) 
թո ւա կա նին»97: Ա սո ղի կի այս տե ղե կութ յու նից հե ռուն գնա ցող հետ ևութ-
յուն ներ կա տա րել չի կա րե լի: Խն դիրն այն է, որ ըստ Ա սո ղի կի՝ Սմ բա տը 
թա գա վոր է դար ձել հա յոց ՅԽ թվա կա նին (340 թ.՝ 891 թ. ապ րիլ-892 թ. 
ապ րիլ) և  թա գա վո րել 24 տա րի:  Գա գի կի հար ձա կու մը  Վա ղար շա կեր տի 
վրա տե ղի է ու նե ցել հա յոց 363 թ. (914-915 թթ.), իսկ Սմ բատ Ա-ի մա հը՝ 
364 թ. (915-916 թթ.)98: Այս բո լոր տե ղե կութ յուն նե րից ճիշտ է միայն Սմ-
բատ Ա-ի գահ բարձ րա նա լու թվա կա նը99:  Վա ղար շա կեր տի պա շա րումն 
ի րա կա նում տե ղի է ու նե ցել 913 թ., իսկ Սմ բա տի սպա նութ յու նը, ինչ պես 
տե սանք, 914 թ.: Ս խալ է նաև Սմ բա տին 24 տար վա գա հա կա լութ յուն վե-
րագ րե լը, քա նի որ ի րա կա նում, ըստ  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցու, 
նա թա գա վո րել է միայն 22 տա րի100: Այս լույ սի ներ քո անդ րա դառ նա-
լով Ա շոտ Եր կա թի վե րա բեր յալ պատ մի չի հի շա տա կութ յուն նե րին՝ կա րող 
ենք ար ձա նագ րել, որ հոր մա հից հե տո Ա շոտ Եր կա թի՝ 15 տա րի ապ րե-
լու վե րա բեր յալ հի շա տա կութ յու նը հա կա սութ յան մեջ է մտնում նրա իսկ 
նշած՝ Սմ բատ Ա-ի և Ա շոտ Եր կա թի մահ վան տա րեթ վե րի միջև ստաց վող 
տա րի նե րի քա նա կի հետ: Սմ բատ Ա-ի մահ վան՝ Ա սո ղի կի նշած տա րեթ-
վի ճիշտ լի նե լու պա րա գա յում, հաշ վի առ նե լով Ա շոտ Եր կա թի մահ վան 
թվագ րու մը հա յոց 378 թ. (929-930 թթ.), 15 տար վա փո խա րեն պետք է 
նշված լի ներ 14 (378-364=14): Իսկ ինչ վե րա բե րում է Ա շոտ Եր կա թի թա-
գա վո րութ յան տա րի նե րին, ա պա այս տեղ Ա սո ղի կը հա վա տա րիմ է ինքն 
ի րեն: Ա շոտ Ա-ի գա հա կա լութ յան սկիզբ նա հա մա րում է հա յոց 336 (887) 
թվա կա նը, քա նի որ հենց այդ տա րում էր տե ղի ու նե ցել  Հա յոց թա գա վո-
րութ յան պաշ տո նա կան ճա նա չու մը Բ յու զան դիա յի կող մից101: Այս պա րա-
գա յում ևս Ա սո ղի կը, ո րին ան կաս կած հայտ նի էր  Հով հան նես Դ րաս խա-
նա կերտ ցու տե ղե կութ յունն այն մա սին, որ Ա շոտ Եր կա թը թա գադր վել 
էր դեռևս 914 թվա կա նին, նշում է, թե նա թա գա վո րել է միայն 8 տա րի102, 
այ սինքն՝ սկսյալ 921 թվա կա նից: Ան կաս կած, նա հիմք է ըն դու նել այն, որ 
Ա շո տը շա հան շահ է հռչակ վել այդ շրջա նում:

Ինչ վե րա բե րում է այն 7 տար վան, ո րը բաց է մնում Սմ բատ Ա-ի մա-
հից հե տո իբրև թե 15 տա րի ապ րած և դ րա նից միայն 8-ը որ պես թա գա-
վոր գա հա կա լած Ա շոտ Եր կա թի կեն սագ րութ յան մեջ, ա պա, ըստ Ն. 
Ա դոն ցի ճշգրիտ դի տարկ ման, այդ տա րի նե րը պետք է նույ նաց վեն հե ղի-
նա կի կող մից  Յու սու ֆի ար շա վանք նե րի շրջա նին վե րագր վող Ե (5) տա-

97 Ասողիկ, էջ 748:
98 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 745:
99 Տե՛ս Ա. Եղիազարյան, Հայոց Սմբատ Ա թագավորի գահակալության շրջանի ժամանա կագրու-
թյունը, էջ 42-44:
100 Տե՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 505-506:
101 Տե՛ս Ա. Եղիազարյան, Աշոտ Ա Բագրատունի. թագավոր Հայոց (թագադրության թվականը և 
գահակալության տարիները), Եր., 2014, էջ 42-66:
102 Վրաց հեղինակ Փարսադան Գորգիջանիձեն գրում է, որ Աշոտ Երկաթը (ըստ նրա՝ իբր թե 
Սմբատ Ա-ի եղբորորդին) գահակալել է 7 տարի, իսկ նրանից հետո գահ է բարձրացել նրա եղբայր 
Աբասը: Տե՛ս Լ. Մելիքսեթ-Բեկ, Վրաց աղբյուրները Հայաստանի յեվ հայերի մասին, քաղվածքներ 
վրացերեն բնագրերից հայերեն թարգմանությամբ, ներածություն-ծանոթագրություններով յեվ 
հավելվածներով, հ. Բ. (ԺԳ-ԺԸ դար), Յերեվան, 1936, էջ 97:
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րի (սրբագ րե լի է «Է» (7)-ի) տևած ան տե րունչ շրջա նին103 (909-915/916) և  
ոչ թե 914-921 թթ.104:

Ակն հայտ է, որ Ա շոտ Եր կա թի վե րա բեր յալ Ա սո ղի կի տե ղե կութ յուն նե-
րը ոչ միայն ամ բող ջա կան չեն, այլև պա րու նա կում են ժա մա նա կագ րա-
կան բա ցեր ու սխալ ներ:

Ո րոշ ու սումն ա սի րող ներ, հաշ վի առ նե լով այն, որ Ա շոտ Եր կա թի թա-
գա վո րութ յու նը հայ կա կան սկզբնաղբ յուր նե րի մի մա սում հաշվ վում է 921 
թ. սկսած, ինչ պես նաև այն, որ նրա թա գա վո րութ յան սկզբի տվյալ թվա-
կա նը նշում են այն պատ միչ նե րը, ո րոնք հի շա տա կում են Ա շոտ Եր կա թի՝ 
կայ սեր կող մից թա գադր ված լի նե լու մա սին, տպա վո րութ յուն են ստա-
ցել, թե Ա շոտ Եր կա թը  Կոս տանդ նու պո լիս է մեկ նել 919 թ.105, 920 թ.106, 921 
թ.107 կամ նույ նիսկ 922 թ.108:

921 թ. մինչև 929 թ., երբ վախ ճան վել է Ա շոտ Եր կա թը, 8 տա րի է, ուս-
տի զար մա նա լի չէ այն, որ նրան վե րագր վում է հենց 8 տար վա թա գա վո-
րութ յուն:

 Վեր ևում ներ կա յաց վա ծի հի ման վրա կա րե լի է հա մոզ ված ա սել, որ 
Ա շոտ Եր կա թի թա գադ րութ յու նը տե ղի է ու նե ցել 914 թ. սկզբին՝ Սմ բատ 
Ա-ի սպա նութ յու նից ան մի ջա պես հե տո:  Հե տա գա յում Աշոտ Երկաթը թագ 
ստա ցավ  Յու սու ֆից109, սա կայն, դա տե լով սկզբնաղբ յուր նե րի տե ղե կութ-
յուն նե րից, թեև նա այն ըն դու նեց, բայց իր նա խորդ նե րի օ րի նա կով ա րա-
բա կան թա գով թա գադ րութ յան հան դես չկազ մա կեր պեց:

3.  Հա յաս տա նը և ք րիս տոն յա Այսր կով կա սը  
914-915 թվա կան նե րին. Ա շոտ Եր կա թի՝  
Բ յու զան դիա մեկ նե լու պատ ճառ նե րը

Ա շոտ Եր կա թի թա գադ րութ յա նը հա ջոր դած ի րա դար ձութ յուն նե րի և, 
մաս նա վո րա պես, նրա՝  Կոս տանդ նու պո լիս մեկ նե լու դրդա պատ ճառ նե րի 
վե րա բեր յալ հստակ պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մար հարկ է կա տա րել 
մի շարք ժա մա նա կագ րա կան և  բո վան դա կա յին ճշգրտումն եր:

103 Տե՛ս Ասողիկ, էջ 747:
104 Տե՛ս Ն. Ադոնց, Երկեր, հ. Ե, էջ 201: Ս. Երեմյանը կարծում է, որ Աշոտ Երկաթի վարած ազա-
տագրակած կռիվերը տևել են 7 տարի՝ 914-921 թթ.: Այսինքն, ըստ ուսումնասիրողի՝ այդ 
տարիները բնորոշվում են ոչ թե որպես անտերունչ, այլ ազատագրական կռիվերի շրջան: Միայն 
922 թ. Աշոտ Երկաթը խալիֆայի կողմից հռչակվեց որպես «Շահնշահ Հայոց և Վրաց», այսինքն՝ 
ճանաչվել է նրա գերագահությունը մյուս թագավորությունների (Հայոց, Վրաց, Աղվանից) 
նկատմամբ: Տե՛ս С. Еремян, Присоединение северо-западных областей Армении к Византии в XI 
веке, «ԼՀԳ», 1971, էջ 6:
105 Տե՛ս Մ. Օրմանեան, Ազգապատում, հ. Ա, § 720-721, Ռ. Մաթևոսյան, նշվ. աշխ., էջ 86, Հ. 
Հարությունյան, նշվ. աշխ., էջ 70-72:
106 Տե՛ս J. Saint-Martin, նշվ. աշխ., էջ 361-362:
107 Տե՛ս Մ. Չամչյանց, նշվ. աշխ., էջ 776, 780, А. Васильев, Политические отношения Византии 
и арабов за время Македонской династии (867-959), “Записки историко-филологического факуль-
тета императорского С.-Петербургского университета”, часть LXVI, С.-Петербург, 1902, с. 216, Հ. 
Մանանդյան, նշվ. աշխ., էջ 44, C. Toumanoff, Armenia and Georgia, “The Cambridge Medieval His-
tory”, vol. IV, “The Byzantine Empire”, part I, Cambridge, 1966, p. 614.
108 Տե՛ս Ռ. Մաթևոսյան, «Տէրութիւն»-ը որպես վասալասյուզերենական հարաբերությունները 
արտացոլող տերմին (IX դար-X դարի առաջին երեսնամյակ), «ՊԲՀ», 1983, N 2-3, էջ 175:
109 Տե՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 542:
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 Դա տե լով  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցու տե ղե կութ յուն նե րից՝ այդ 
ժա մա նակ  Յու սու ֆը պա տե րազմ էր մղում Արծ րու նի նե րի և Ս յու նի նե րի 
դեմ110 և  աս պա տա կում  Գու գար քը111, իսկ Ա շոտ Եր կա թը, թերևս, ամ րա ցել 
էր իր ա զա տագ րած ամ րոց նե րում:  Դա տե լով այն ի րո ղութ յու նից, որ այդ 
ի րա դար ձութ յուն նե րի մա սին պատ մի չը հի շա տա կում է Ա շոտ Եր կա թի 
թա գադ րութ յան նկա րագ րութ յու նից ան մի ջա պես հե տո, կա րե լի է կար-
ծել, որ նշված կա ցութ յու նը ստեղծ վել էր ար դեն 914 թ.:

Դ րա նից ան մի ջա պես հե տո պատ մի չը խո սում է այն ի րա դար ձութ-
յուն նե րի մա սին, ո րոնք տե ղի են ու նե ցել, ինչ պես կտես նենք, 915 թ.:

Սկզ բում խիստ կար ևոր է պար զա բա նել՝  Հա յաս տա նի կենտ րո նա կան 
ու հյու սի սա յին շրջան նե րի ա զա տագ րու մը տե ղի է ու նե ցել Ա շոտ Եր կա-
թի՝  Կոս տանդ նու պո լիս մեկ նե լուց ա ռա՞ջ, թե՞ հե տո: Խն դիրն այն է, որ 
 Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցու տե ղե կութ յուն նե րը հիմն ա վո րում են 
այդ ի րա դար ձութ յուն նե րի՝ նախ քան նրա մեկ նե լը տե ղի ու նե նա լը, մինչ-
դեռ Ա սո ղի կը պնդում է հա կա ռա կը: Ըստ Ա սո ղի կի՝ նա իր եղ բայր Ա բա սի 
հետ փա խուս տի էր դի մել  Յու սու ֆի զոր քե րից: Ա շոտ Եր կա թը մեկ նել էր 
 Կոս տանդ նու պո լիս՝ Լ ևոն կայ սեր մոտ, իսկ Ա բա սը՝  Վիրք:  Վե րա դար ձից 
հե տո Ա շո տը «դառ նայ յաշ խարհս մեր և գտա նէ զծա ռայս հաւր իւ րոյ 
թա գա ւո րեալ. զինքն ա նո ւա նեաց  Շա հան շահ, այ սինքն թա գա ւո րաց 
թա գա ւոր. և հա լա ծա կան առ նէ զԻս մա յէ լաց ւոց զաւրն յաշ խար հէս 
 Հա յոց»112:  Կա րե լի է կար ծել, որ պատ միչն Ա շոտ Եր կա թի վա րած ա զա-
տագ րա կան ա ռա ջին կռիվ ե րը պար զա պես չի հի շա տա կում: 

Մ յուս կող մից, այն, որ Ա շոտ Եր կա թի՝ հոր մա հից հե տո Լ ևոն Զ կայ սեր 
մոտ, ո րը վախ ճան վել էր 912 թ., գնալն ի րա կա նութ յա նը չի հա մա պա-
տաս խա նում, ակն հայտ է:  Բա ցի այդ, Ա սո ղիկն ա մեն ինչ ներ կա յաց նում 
է խիստ հա մա ռոտ և  մեկ շնչով, ուս տի առ կա ժա մա նա կագ րա կան ան-
հա մա պա տաս խա նութ յուն նե րի պայ ման նե րում նրա տե ղե կութ յուն նե րի 
հեր թա կա նութ յան ստույգ լի նե լը են թա կա է լուրջ կաս կա ծի: Ըստ նրա՝ 
 Գու գա րաց աշ խար հում  Մի քա յե լի սպա նութ յու նը  Յու սու ֆի զին վոր նե րի 
կող մից տե ղի է ու նե ցել Սմ բատ Ա-ի մա հից հե տո113: Վ րա ցա կան աղբ յու-
րում ա մեն ինչ հա կա ռակն է: Ս տե փան Տ բեթ ցին հա ղոր դում է, որ  Մի քա-
յե լի ( Գոբ րոն) մա հից հե տո Սմ բա տը Աբ խա զաց թա գա վո րութ յու նից վե-
րա դար ձավ և  ամ րա ցավ  Կա պույտ բեր դում114: Ս տաց վում է, որ  Մի քա յե լի 
մա հը տե ղի է ու նե ցել ա մե նաու շը 913 թ., քա նի որ այդ նույն թվա կա նին 
Սմ բատ Ա-ն, դուրս գա լով  Կա պույտ բեր դից, գեր վել է:  Հով հան նես Դ րաս-
խա նա կերտ ցին  Մի քա յե լի մա հը նկա րագ րում է Ա շոտ Եր կա թի վա րած 
ա զա տագ րա կան կռիվ ե րից հե տո, երբ պատ մում է այն բո լոր չա րիք նե րի 
մա սին, որ կա տա րել էր  Յու սու ֆը115: Ի դեպ, պատ մի չի նշած ժա մա նա-
կագ րա կան հեր թա կա նութ յու նը հա կա սութ յան մեջ չի մտնում վրաց աղբ-

110 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 509-510:
111 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 509-513:
112 Ասողիկ, էջ 748:
113 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 745-746:
114 Տե՛ս Լ. Մելիքսեթ-Բեկ. Վրաց աղբյուրները Հայաստանի յեվ հայերի մասին, հ. Ա, էջ 92: Տե՛ս 
նաև «Քարթլիի մատյան», թարգմ. Վ. Մարտիրոսյանի և Հ. Մկրտումյանի, մաս Ա, «Լրաբեր հաս. 
գիտ.», 1989, N 9, էջ 66, Картлис цховреба (История Грузии), Тб., 2008, с. 143-144.
115 Տե՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 513:
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յու րի տե ղե կութ յան հետ, քա նի որ Ա շոտ Եր կա թի վա րած ա զա տագ րա-
կան ա ռա ջին կռիվ ե րը, ինչ պես տե սանք, տե ղի են ու նե ցել նախ քան Սմ-
բատ Ա-ի մա հը, այ սինքն՝ նաև նախ քան Ա շոտ Եր կա թի՝  Կոս տանդ նու պո-
լիս մեկ նե լը: Ուս տի  Հա յաս տա նի նշված շրջան նե րը Ա շոտ Եր կաթն ա զա-
տագ րել է նախ քան Բ յու զան դիա մեկ նե լը:

Չ նա յած Ա շոտ Եր կա թի վա րած հաղ թա կան կռիվ ե րին և Ատր ներ սեհ 
Կ ղար ջե ցու կող մից թա գադ րութ յան հան դե սի կազ մա կերպ մա նը՝ շու տով 
 Հա յոց թա գա վո րը հայտն վեց դժվա րին կա ցութ յան մեջ, ո րից դուրս գա լու 
միակ ել քը դար ձավ Բ յու զան դիա յի օգ նութ յանն ա պա վի նե լը, ա ռա վել ևս, 
որ, ինչ պես տե սանք, սկսվել էին  Յու սու ֆի նոր աս պա տա կութ յուն նե րը 
 Վաս պու րա կա նում, Ս յու նի քում ու  Գու գար քում:

915 թ. տե ղի ու նե ցած դեպ քե րի վե րա բեր յալ  Հով հան նես Դ րաս խա նա-
կերտ ցին պահ պա նել է մի հի շա տա կութ յուն, ո րը, լի նե լով խիստ հե-
տաքրք րա կան, ու սումն ա սի րող նե րի կող մից հա տուկ ու շադ րութ յան նյութ 
չի դար ձել, թերևս, բա ցատ րութ յուն գտնե լու դժվա րութ յան հետ կապ ված: 
Ըստ պատ մի չի՝ «դրա ցիք մեր և ազգք որ շուրջ զմեաւք են՝  Յու նա կանք 
և Ե գե րա ցիք, և  Գու գա րա ցիք և Ու տէա ցիք և հիւ սի սա կան ազգք 
բնա կեալք առ ո տամբն  Կով կա սու, ի մտի ե դեալ ե թէ գու ցէ յին քեանս 
հե տի ա ղագս գտա նել մար թաս ցի ոս տի կանն չար, թէ եր բեք շէն 
գտցէ զքա ղաքս և զա ւանս և զգեաւղս. վասն այ նո րիկ ի խլել և ի 
բրել, կո րու սա նել և յա տա կել ջա նա ցան առ ստո րո տով իւ րա քան չիւր 
աշ խար հաց իւ րեանց»116: Ն րանց են միա նում տե ղա կան ա վա զա կախմ-
բե րը, ո րից հե տո թշնա մի ներն ա վե րում են  Հա յաս տա նի հյու սի սա յին 
շրջան նե րը՝ դրանք վե րա ծե լով ա նա պա տի:  Տե ղի ու նե ցող բա խումն ե րի 
ժա մա նակ մեծ թվով մար դիկ են սպան վում, իսկ ներ խու ժող նե րը ա վա-
րով հե ռա նում են117:

Ն. Ա դոն ցը կար ծում է, որ  Հա յաս տա նի քրիս տոն յա հար ևան նե րը՝ 
հույ նե րը, աբ խազ նե րը,  Գու գար քի և Ու տի քի բնա կիչ ներն աս պա տա կում 
էին եր կի րը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ այն տեղ կու տակ ված հարս տութ յու-
նը կա րող է գրա վել  Յու սու ֆին118:

 Նույն կերպ է այդ ի րա դար ձութ յուն նե րը դի տար կում նաև  Լեոն119:
Բ. Ա ռա քելյ ա նը, խո սե լով այն մա սին, որ Ա շոտ Եր կա թի ա զա տագ րա-

կան պա տե րազ մը մո լեգ նութ յան էր հասց րել  Յու սու ֆին, նշում է, որ այդ 
ժա մա նակ  Հա յաս տան ար շա վե ցին հյու սի սա յին ցե ղե րը:  Նա քննութ յան է 
ա ռել խնդրո ա ռար կա յի վե րա բեր յալ հի շա տա կութ յան միայն «հիւ սի սա-
կան ազգք բնա կեալք առ ո տամբն  Կով կա սու» հատ վա ծը՝ նշե լով, թե 
նրանց նպա տակն էր մի ա մա յի գո տի ստեղ ծել  Հա յաս տա նում, որ  Յու  սու-
ֆը զոր քը դե պի հյու սիս ար շա վե լու հնա րա վո րութ յուն չու նե նա120:

Ա. Գ րե նը կար ծիք է հայտ նել, որ  Հա յոց թա գա վո րութ յան վրա են հար-
ձակ վել բյու զան դա ցի նե րը, մենգ րել նե րը,  Վիր քի ե լու զակ նե րը, ու դին նե-
րը և  Կով կա սի լեռ նա կան նե րը: Օգտ վե լով այդ խառ նակ վի ճա կից՝ հայ 

116 Նույն տեղում, էջ 516:
117 Տե՛ս նույն տեղում:
118 Տե՛ս Ն. Ադոնց, Երկեր, հ. Ե, էջ 194:
119 Տե՛ս Լեո, նշվ. աշխ., էջ 561:
120 Տե՛ս «Հայ ժողովրդի պատմություն», Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., հ. III, Եր., 1976, էջ 41-42:
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իշ խան նե րը ևս սկ սել են պա տե րազ մել՝ խլե լով մե կը մյու սի հո ղե րը121:
Այն, որ հար ձակ վող նե րի նպա տա կը ե ղել է ան մար դաբ նակ ու ա նա-

պատ միջ նոր մի ստեղ ծու մը ի րենց երկ րա մա սե րի ու  Յու սու ֆի զոր քե րի 
միջև, որ պես զի վեր ջին ներս նրանց տա րածք նե րը չներ խու ժեն, կաս կած է 
հա րու ցում այն պատ ճա ռով, որ պատ մի չի հի շա տա կած հույ նե րը, ե գե րա-
ցի նե րը, գու գա րա ցի նե րը, ու տեա ցի ներն ու  Կով կաս յան լեռ նե րի ստո-
րոտ նե րին բնակ վող ցե ղե րը միա ժա մա նակ, հա ման ման նպա տա կով  Հա-
յաս տան ներ խու ժել չէին կա րող, ա ռա վել ևս, որ  Գու գար քում ար քու նի 
տի րույթ նե րից բա ցի, որ ար դեն իսկ ա զա տագր վել էին Ա շոտ Եր կա թի 
կող մից, գտնվում էին Ատր ներ սեհ Կ ղար ջե ցու և  Գուր գեն իշ խա նի տի-
րույթ նե րը, ո րոնք դաշ նակ ցա յին կա պե րի մեջ էին  Հա յոց թա գա վո րի հետ: 
 Վեր ջինս հիմն ա վոր վում է հայ կա կան սկզբնաղբ յուր նե րում պահ պան-
ված մի հույժ կար ևոր տե ղե կութ յամբ. «որ դին Սմ բա տայ Ա շոտ բա զում 
ըն թա ցու թիւնս և քա ջու թիւնս ցու ցա նէր և պա հէր զբո լոր ամ րոցս 
տէ րու թեան հաւր իւ րոյ ձեռն տո ւու թեամբ իշ խա նին  Գոր գու նեայ, 
նաև թա գա ւո րին Վ րաց և թա գա ւո րին  Գագ կայ  Վա նեց ւոյ»122: 

Ինչ վե րա բե րում է «Ու տէա ցիք»-ին, ո րոնք, ե թե Ու տի քի բնա կիչ ներն 
են, ա պա հա զիվ թե նման քայ լի դի մեին, ա ռա վել ևս, որ Ա շոտ Եր կա թը 
Աղստ ևի ձո րը մաք րել էր  Յու սու ֆի զոր քից: 

Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, տե ղի է ու նե ցել մի ի րա դար ձութ յուն, 
ո րի հետ ևանք նե րից  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցին բխեց րել է սե փա-
կան եզ րա կա ցութ յուն նե րը:  Մեզ թվում է՝ պատ մի չի վրա ազ դե ցութ յուն է 
թո ղել հետև յա լը:  Հայտ նի է, որ  Կախ քի քո րե պիս կո պոս Կ յու րի կեի հետ 
դաշ նակ ցած Աբ խա զաց (Ե գե րաց) թա գա վոր  Կոս տան դին Գ-ն (893-922 
թթ.) 915 թ.123 ար շա վել է Աղ վա նից թա գա վո րութ յան դեմ:  Հիմն ա կան գոր-
ծո ղութ յուն նե րը տե ղի են ու նե ցել Աղ վա նից թա գա վո րութ յան արևմտ յան 
շրջան նե րում, որ տեղ Աղ վա նից թա գա վոր Ատր ներ սե հը ստիպ ված է ե ղել 
ո րոշ շրջան ներ ու բեր դեր զի ջե լու հա կա ռա կորդ նե րին124:

 Պար զից էլ պարզ է, որ աբ խա զա կան զոր քե րի ար շա վանքն Աղ վա նից 
թա գա վո րութ յան ուղ ղութ յամբ խո շոր ի րա դար ձութ յուն էր Այսր կով կա սի 
կյան քում, ո րը կա րող էր հան գեց նել լուրջ ցնցումն ե րի:  Դեռևս Ա շոտ Ա-ի 
(887-891 թթ.) ժա մա նա կաշր ջա նում  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցին հի-

121 Տե՛ս А. Грен, Династия Багратидов в Армении, “Журнал министерства народного просвещения”, 
часть CCXC, С.-Петербург, 1893, ноябрь, с. 91.
122 Այդ մասին տե՛ս նաև «Բազմավէպ»-ում (1922, մարտ) հրատարակված՝ Շապուհ Բագրա-
տունուն վերագրվող ձեռագրական նյութում: Վերահրատարակությունը տե՛ս Անանուն Զրու-
ցագիր՝ կարծեցեալ Շապուհ Բագրատունի, Պատմութիւն, թարգմանութիւնը, առաջաբանը և 
ծա նօթագրութիւնները՝ Վարագ Առաքելեանի, Եր., 2011, էջ 186-192: Նույնը տե՛ս Մխիթար Անեցի, 
էջ 116-117:
123 Կարծիք է հայտնվել, որ այս արշավանքն իրականում տեղի է ունեցել 906 թ., քանի որ 
Հարավային Օսիայի Էրեդվ գյուղի եկեղեցու արձանագրության մեջ հենց այս թվականով է 
թվագրված աբխազաց թագավոր Կոստանդինի արշավանքը: Տե՛ս М. Гумба, Ередвская надпись 
о походе абхазского царя Константина в Эрети, “Материалы по археологии и искусству Абхазии”, 
Сухуми, 1974, с. 78-82. Կարծում ենք, սակայն, որ արձանագրության հիշատակությունն իրականում 
վերաբերում է 906 թ. Կոստանդինի գլխավորած այն արշավանքին, որին հետևեցին Հայոց Սմբատ 
Ա թագավորի զորքերի ներխուժումը Վիրք, աբխազաց բանակի ջախջախումն ու թագավորի 
գերեվարումը: Տե՛ս Ա. Եղիազարյան, Հայոց Սմբատ Ա թագավորի աբխազական արշավանքը, 
«ԼՀԳ», 2010, N 1-2, էջ 119-130:
124 Տե՛ս Вахушти Багратиони, История царсва Грузинского, перевод Н. Накашидзе, Тб., 1976, с. 
127, «Քարթլիի մատյան», էջ 66:
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շա տա կում է «զաղ խատ րոյզ (թերևս՝ խռո վա րար125) բնա կիչսն  Գու գա րաց 
և զե լու զա կուտ մար դիկ Ու տի գա ւա ռի»126, ո րոնց ի րեն էր են թար կել  Հա-
յոց թա գա վո րը: Ու տի քի և  Գու գար քի ե լու զակ-«ա վա զա կա պետ ներ»-ին 
հի շա տա կում է նաև  Մով սես  Դաս խու րան ցին, ո րոնց նվա ճել էր  Գարդ-
մա նի  Սա հակ Ս ևա դա իշ խա նը127: Ա շոտ Ա-ի մահ վան ժա մա նակ Սմ բա տը 
գտնվում էր  Գու գար քում՝ «զի ...ի նո ւա ճել զազգսն զայ նո սիկ գնա ցեալ 
էր»128: Ս խալ ված չենք լի նի, ե թե կար ծիք հայտ նենք, որ  Գու գար քի «զազգսն 
զայ նո սիկ»-ը հենց  Գու գար քի խռո վա րար ներն էին, ո րոնց են թար կե լը 
փաս տո րեն այն քան էլ հեշտ գործ չէր, թեև ի վեր ջո հա ջող վել էր: Սմ բատ 
Ա-ի մահ վա նից հե տո, օգտ վե լով երկ րում տի րող խառ նակ վի ճա կից և  
աբ խա զա կան զոր քի ար շա վան քից,  Գու գար քի խռո վա րար ներն ու Ու տի-
քի ե լու զակ նե րը վերսկ սե ցին ի րենց ա վա զա կա յին գոր ծո ղութ յուն նե րը: 
 Պատ մի չի «ա ւա զակք և սրի կայք»-ը, ո րոնք օգտ վել էին աբ խա զա կան 
զոր քի զո րա շար ժից129, մեծ հա վա նա կա նութ յամբ կա րե լի է վե րագ րել 
նրա իսկ կող մից հի շա տակ վող « Գու գա րա ցիք և Ու տէա ցիք»-ին:  Բայց 
քա նի որ վեր ջին ներս ար շա վան քին ոչ թե մաս նակ ցել էին, այլ միայն 
օգտ վել ստեղ ծած խառ նաշ փո թից, պատ մի չը, նկա րագ րե լով  Հա յաս տա-
նի և  սե փա կան երկր նե րի միջև ան մար դաբ նակ միջ նորմ ստեղ ծե լու հյու-
սի սա յին հար ևան նե րի «նպա տա կը», նրանց վե րա բեր յալ հա վե լում է, թե 
«ա պա խառն ընդ նո սին ևս ա ւա զակք և սրի կայք ե լին ի մարտս ընդ երկ-
րի մե րում»130:

 Հա ջորդ հա վա նա կան եզ րա կա ցութ յու նը բխում է  Հով հան նես Դ րաս-
խա նա կերտ ցու կող մից « Գու գարք» հաս կա ցութ յան ըն կալ ման սահ ման-
նե րից, ո րը պարզ է դառ նում «մեծ քո րե պիս կո պոսն, որ պա յա զա տէր իսկ 
զմասն  Գու գա րաց մերձ ի Դ րունս Ա լա նաց» տե ղե կութ յու նից131:  Պարզ է, 
որ « Գու գարք»-ի նման ըն կա լու մը կա րող է հիմն ա վոր դարձ նել այն, որ 
« Գու գա րա ցիք»-ը  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցու ըն կալ մամբ ոչ միայն 
բուն  Գու գարքն է, այլև վեր ջի նիս ո րոշ հատ ված ներ ընդգր կող  Կախ քի 
քո րե պիս կո պո սութ յու նը: Ինչ վե րա բե րում է «հիւ սի սա կան ազգք բնա-
կեալք առ ո տամբն  Կով կա սու» ար տա հայ տութ յա նը, ա պա, ե թե  Հով հան նես 
Դ րաս խա նա կերտ ցու՝ մեզ հե տաքրք րող հի շա տա կութ յան պար զա բան-
ման հա մար հիմք ենք վերց նում 915 թ. ար շա վան քի հետ կապ ված դեպ-
քե րը, այն մի միայն հաս տա տում է մեր տե սա կե տը, քա նի որ ուղ ղա կիո-
րեն վե րա բե րում է  Կախ քի քո րե պիս կո պո սութ յա նը, ո րի՝  Կով կաս յան լեռ-
նե րին հա րող հատ վա ծում և դ րա հար ևա նութ յամբ բազ մա թիվ ցե ղեր էին 
բնակ վում (ծա նար ներ և  այլք):

 Մեզ հա մար հա նե լուկ է մնում միայն « Յու նա կանք»-ը, ո րի հա մար 
կա րե լի է ըն դու նել հետև յալ թեա կան պա տաս խա նը: Ըստ Ն. Ա դոն ցի՝ 
Ա շոտ Եր կա թը  Կոս տանդ նու պո լիս է մեկ նել 914 թ. սեպ տեմ բե րից ա ռաջ և 

125 Տե՛ս «Յովհաննու կաթողիկոսի Դրասխանակերտցւոյ Պատմություն Հայոց», բնագիրը Մ. 
Էմինի, 1996, էջ 261:
126 Տե՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 444:
127 Տե՛ս Մովսէս Կաղանկատուացի, էջ 341:
128 Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 446:
129 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 516:
130 Տե՛ս նույն տեղում:
131 Նույն տեղում, էջ 543:
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 վե րա դար ձել 915 թ. ամ ռան սկզբին՝ 10 ա միս անց: 915 թ. բյու զան դա կան 
զոր քե րը մե ծա ծա վալ ար շա վանք են կա տա րել դե պի  Մա րաշ,  Սա մո սատ 
և  Հիսն- Ման սուր132: Այս ար շա վան քը ե թե հա մըն կել է աբ խա զա կան բա-
նա կի՝ Աղ վա նից թա գա վո րութ յուն ար շա վե լու շրջա նին, ա պա  Հա յոց կա-
թո ղի կո սի հա մար կա րող էր հիմք հան դի սա նալ վե րո հիշ յալ հա ղորդ ման 
մեջ « Յու նա կանք»-ը հա վե լե լուն:

Ըստ Ն. Ա դոն ցի ճշգրտման՝  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցին այդ 
ժա մա նակ պետք է գտնվե լիս լի ներ ի րա դար ձութ յա նը շատ մոտ՝  Տա րո-
նում,  Դեր ջա նում և  կամ Ե կեղյ աց գա վա ռում133:  Միև նույն ժա մա նակ  Հա-
յաս տա նի մյուս ծայ րում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն նե րի (աբ խա զա-
կան բա նա կի զո րա շար ժը,  Կախ քի մաս նակ ցութ յու նը դրան, ինչ պես նաև 
 Հա յաս տա նի տա րած քի խռո վա րար-ե լու զակ նե րի ակ տի վա նա լը) տրա-
մա բա նութ յու նը նրան հա սու չէր, ուս տի բխեց րել է սե փա կան եզ րա կա-
ցութ յու նը՝ Ատր պա տա կա նի ոս տի կա նի դեմ  Հա յաս տա նից հյու սիս ըն կած 
շրջան ներն ան մար դաբ նակ ա նա պատ-միջ նոր մի վե րա ծե լու նպա տակ 
վե րագ րե լով:

 Փաս տո րեն, կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ չնա յած  Հով հան նես Դ րաս խա-
նա կերտ ցու հա ղորդ մա նը՝ ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն ներն Այսր կով կա-
սում ուղղ ված չեն ե ղել  Հա յաս տա նի դեմ, թեև, ա մե նայն հա վա նա կա նութ-
յամբ, ա վա զա կա յին գոր ծո ղութ յուն ներ ծա վա լե լու հնա րա վո րութ յուն  ներ 
են ստեղծ վել տե ղա կան ո րոշ ու ժե րի հա մար: Մ յուս կող մից, Աբ խա զաց 
թա գա վո րութ յան և  Կախ քի քո րե պիս կո պո սութ յան զոր քե րի ար շա վանքն 
Աղ վա նից թա գա վո րութ յան դեմ, ընդ հա նուր առ մամբ, հար ված էր  Հա յոց 
թա գա վո րութ յան շա հե րին, ո րի նա խորդ գա հա կալ նե րը նշված երկր ներն 
ընդգր կել էին ի րենց տի րա պե տութ յան սահ ման նե րում134:  Հա յոց թա գա վո-
րութ յան ա պա գա յի տե սանկյ ու նից դա վտան գա վոր նա խա դեպ էր, ուս տի 
խիստ ան հանգս տաց րել էր հա յոց կա թո ղի կո սին:

 Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցին տե ղե կաց նում է նաև, որ այդ շրջա-
նում Ա շոտ Եր կա թը ստիպ ված էր կռիվ ներ մղե լու իր տե րութ յան տար բեր 
հատ ված նե րում և  պայ քա րե լու ոչ միայն «ընդ սա ռա կի նո սացն, այլ և 
ընդ Վ րաց և ընդ  Գու գա րաց, որք ա պի րատս զնմա նէ խոր հեին»135: 
 Պատ  մի չի հա ղորդ ման տրա մա բա նութ յու նը ցույց է տա լիս, որ «Վ րաց»-ը 
վե րա բե րում է Կ ղարջ քի թա գա վո րութ յա նը, իսկ ինչ վե րա բե րում է « Գու-
գա րաց»-ին, ա պա խոս քը կա րող է լի նել տե ղի իշ խան նե րի մա սին, մաս-
նա վո րա պես՝ իշ խա նաց իշ խան  Գուր գե նի, որն իր փե սա Ա բա սի հետ շու-
տով սկսում է դա վեր նյու թել  Հա յոց թա գա վո րի դեմ136:  Թերևս հենց այդ 
էր պատ ճա ռը, որ գտնվե լով Կ ղարջ քի թա գա վոր Ատր ներ սե հի տի րույթ-
նե րում՝ հա յոց կա թո ղի կո սի գլխա վոր մտա հո գութ յու նը դար ձել էր նրան 
հա մո զե լը, որ պես զի պահ պա նի  Հա յոց և Վ րաց իշ խան նե րի հետ միա բա-
նութ յու նը137:

132 Տե՛ս Ն. Ադոնց, Երկեր, հ. Ե., էջ 200:
133 Տե՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 533-534:
134 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 457:
135 Նույն տեղում, էջ 525:
136 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 544:
137 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 524:
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 Փաս տո րեն,  Յու սու ֆի զոր քե րի դեմ պա տե րազ մից բա ցի պայ քա-
րի նոր ճա կատ էր բաց վել Ա շոտ Եր կա թի հա մար:  Հա յոց թա գա վո րը, 
լի նե լով ան սահ ման քա ջութ յան և  ե ռան դի տեր, այդ ա մենն ա նու-
շադ րութ յան մատ նել չէր կա րող, այլ, ինչ պես իր գա հա կա լութ յան 
ողջ շրջա նում, ոչ թե հու սալք վում, այլ ստեղծ ված ծան րա գույն ի րա-
վի ճա կից ելք էր փնտրում:

 Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցին, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, ոչ 
ա ռանց Ա շոտ Եր կա թի ի մա ցութ յան, հարկ հա մա րեց գրութ յուն հղել կայ-
սե րը՝ ներ կա յաց նե լով  Հա յաս տա նի ծանր կա ցութ յու նը և  օգ նութ յուն ակն-
կա լե լով138: Բ յու զան դա կան ար քու նի քը  Հա յաս տան ա ռա քեց իր պատ վի րակ 
 Թեո դո րոս  Վա սի լի կո սին:  Քա նի որ Ա շոտ Եր կա թը գտնվում էր  Հա յաս տա նի 
հյու սի սար ևել յան շրջան նե րում, իսկ  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցին՝ 
 Տա  րո  նում, պատ վի րակն ա ռա ջի նը հան դի պեց կա թո ղի կո սին, ո րից հե տո 
միայն՝ Ա շոտ Եր կա թին:  Վեր ջինս դրա նից հե տո մեկ նեց  Կոս տանդ նու պո լիս 
և  մեծ պա տիվ նե րի ար ժա նա ցավ139:

Այս տեղ խիստ կար ևոր է նաև պար զա բա նել Բ յու զան դիա յի կող մից 
 Հա յոց թա գա վո րութ յան՝ Այսր կով կա սի քրիս տոն յա երկր նե րի ու երկ րա-
մա սե րի ա ռու մով դե րի գնա հա տումն այն բա նից հե տո, երբ Սմ բատ Ա-ի 
մա հից հե տո այն հայտն վել էր ծանր ի րա վի ճա կում:  Պարզ վում է, որ Բ յու-
զան դիա յի ար քու նի քում  Հա յոց թա գա վո րութ յան դե րի թե րագ նա հա տում 
կար ծես թե տե ղի չի ու նե ցել:  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցին  Կոս -
տանդ  նու պոլ սի պատ րիարք  Նի կո ղա յո սի՝ ի րեն ուղղ ված նա մա կի140 
տեքս  տում պատ րիար քին վե րագ րում է հետև յալ խոս քե րը. «Ըստ սմին 
սա կի ա ռա քե ցաք թուղթ և առ կու րա պա ղատդ և առ ա վագն Ափ խա-
զաց՝ խրա տե լով առ ի լսել խրա տուդ ձե րոյ և մո ռա նալ զընդ մի-
մեանս հա րումնն, և նա յել ի սէր և ի միա բա նու թիւն և ի հաշտ խա-
ղա ղու թիւն ընդ մի մեանս և ընդ հա սա րակ իշ խանս  Հա յոց և Աղ վա-
նից, և միա նալ միա բան և մարտն չել ընդ դէմ ամ բա րիշտ թշնամ ւոյն՝ 
որդ ւոյն Ա պու սի ճայ»141: Այս հույժ կար ևոր հա ղոր դու մը մեզ է մա տու ցում 
մի շարք էա կան տե ղե կութ յուն ներ:  Կայս րութ յու նը նա մակ է հղել կու րա-
պա ղա տին, որն, ան կաս կած, Կ ղարջ քի թա գա վոր Ատր ներ սեհն է, և Աբ-
խա զաց թա գա վոր  Կոս տան դի նին՝ հոր դո րե լով լսել հա յոց կա թո ղի կո սի 
խրատ նե րը և  մո ռա նալ տե ղի ու նե ցած ընդ հա րու մը:  Բա ցի այդ, խիստ 
հե տաքրք րա կան է Ատր ներ սե հին ու  Կոս տան դի նին ուղղ ված պատ գա մը՝ 
հաշտ լի նե լու միմ յանց և  Հա յոց ու Աղ վա նից իշ խան նե րի հետ:  Փաս տա ցի 
ներ կա յաց ված է մի վի ճակ, երբ Կ ղարջ քի ու Աբ խա զաց թա գա վոր նե րը 
հա կա մար տում են մի կող մից՝ ի րար դեմ, իսկ մյուս կող մից՝  Հա յոց ու Աղ-

138 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 525-532:
139 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 533:
140 Մ. Օրմանյանը սխալմամբ այդ նամակի ստացման տարեթիվ է համարել 918 թ., իսկ Աշոտ Երկաթի` 
Բյուզանդիա մեկնելը՝ 919 թ.: Տե՛ս Մ. Օրմանեան, Ազգապատում, հ. Ա, § 720-721: Հ. Հարությունյանը 
նամակի ստացումը և Հայոց թագավորի` Կոստանդնուպոլիս մեկնելը համա պատասխանաբար 
թվագրել է 919 թ. և 920 թ.: Տե՛ս Հ. Հարությունյան, նշվ. աշխ., էջ 70-72: Ըստ Կ. Թումանովի՝ 918-920 
թթ. բանակցություններ են տեղի ունենում Բյուզանդիայի հետ, որոնք վարում էին Կոստանդնուպոլսի 
պատրիարք Նիկողայոսն ու հայոց կաթողիկոս Հովհաննես Դրասխանակերտցին: 921 թ. Աշոտ 
Երկաթը մեկնում է Բյուզանդիա, այնտեղից վերադառնում օգնական զորքով և 922 թ. հռչակվում 
արքայից արքա։ Տե՛ս C. Toumanoff, Armenia and Georgia, p. 614.
141 Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 523:



63

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
Զ
 (
Ժ
Բ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 4
 (
48

) 
հո

կտ
եմ

բե
ր-

դ
եկ

տ
եմ

բե
ր,

 2
01

4

վա նից իշ խան նե րի դեմ: Ա ռա ջին հա կա մար տութ յու նը նո րութ յուն չէր, 
բայց  Հա յոց ու Աղ վա նից իշ խան նե րի հետ հա կա մար տութ յան հի շա տա-
կութ յու նը թերևս դարձ յալ ու դարձ յալ սնվում է միև նույն աղբ յու րից՝ Աղ-
վա նից թա գա վո րութ յան դեմ Աբ խա զաց թա գա վո րութ յան և  Կախ քի քո-
րե պիս կո պո սութ յան ձեռ նար կած ար շա վան քի ի րո ղութ յու նից: Աբ խա զա-
կախք յան ու ժե րի զո րա շարժն Աղ վա նից թա գա վո րութ յան դեմ ա նըն-
դու նե լի էր Ա շոտ Եր կա թի հա մար, ո րը կա րող էր և  հա վակ նում էր 
հոր ի րա վա հա ջոր դը լի նե լուն՝ նաև նրա տի րա պե տութ յան սահ ման-
նե րի ա ռու մով:  Հայտ նի է, որ Սմ բատ Ա-ի օ րոք Այսր կով կա սի քրիս տոն յա 
երկր նե րը նվաճ վել ու  Հա յոց տե րութ յան մաս էին կազ մել142, իսկ Աբ խա-
զաց թա գա վո րը 906 թ. հայ կա կան զոր քե րից պար տութ յուն էր կրել ու 
ըն դու նել Սմ բատ Ա-ի գե րիշ խա նութ յու նը143: Այդ իսկ պատ ճա ռով  Կոս-
տանդ նու պո լիս ու ղար կած նա մա կում  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցին 
Սմ բատ Ա-ին ներ կա յաց նում է որ պես «բո լո րից ա րև ե լեայցս գլխա-
ւոր»144:

Ինչ պես տե սանք, Ա շոտ Ա-ին, Սմ բատ Ա-ին և Ա շոտ Եր կա թին բյու-
զան դա կան ար քու նի քը կո չում էր իշ խա նաց իշ խան145՝ ընդգ ծե լով նրանց 
գե րա գահ դիրքն Այսր կով կա սի քրիս տոն յա երկր նե րի նկատ մամբ: Ուս տի 
պատ մի չի՝ «ընդ...Վ րաց և ընդ  Գու գա րաց, որք ա պի րատս զնմա նէ (ի մա՛ 
Ա շոտ Եր կա թից-Ա.Ե.) խոր հեին» ար տա հայ տութ յունն ա մե նայն հա վա-
նա կա նութ յամբ ձևա կերպ վել է հենց այդ տե սանկ յու նից:  Նույն մտայ նութ-
յու նը, բայց ար դեն Այսր կով կա սի քրիս տոն յա նե րի շրջա նում հա յոց կա-
թո ղի կո սի հոգ ևոր գե րիշ խա նութ յան ա ռու մով, առ կա է նաև  Հով հան նես 
Դ րաս խա նա կերտ ցու կող մից մեջ բեր ված՝  Կոս տանդ նու պոլ սի պատ րիարք 
 Նի կո ղա յո սի նա մա կում, որ տեղ մաս նա վո րա պես աս ված է. « Կար ծեմ ոչ 
ինչ զան խուլ է՝ տէր իմ, ի քո յոյ յաս տո ւա ծա սի րու թե նէդ յոյժ տրտմու-
թիւն և ան պա կաս ցաւք սրտից մե րոց յա ղագս  Հա յոց և Վ րաց և Ա ղո-
ւա նից միա հա մուռ քոյդ հա ւա տա ցեալ հօ տից...», այ դու հետ՝ «քո յոյդ 
հօ տիդ  Հա յոց և Վ րաց և Ա ղո ւա նից»146: Այն, որ հա յոց կա թո ղի կո սը 
կոչ վում է « Հա յոց, Վ րաց և Աղ վա նից միա հա մուռ հա վա տաց յալ հոտ»-ի 
ա ռաջ նորդ, կար ևոր հետ ևութ յուն ներ է ծնում, մաս նա վո րա պես, որ, ինչ-
պես Սմ բատ Ա-ն  էր Բ յու զան դիա յի կող մից դիտ վում որ պես «բո վան դակ 
Ար ևել քի գլխա վոր», այն պես էլ հա յոց կա թո ղի կոսն էր դի տարկ վում որ-
պես քրիս տոն յա ար ևել քի հոգ ևոր ա ռաջ նորդ: Ուս տի Այսր կով կա սի քրիս-
տոն յա նե րի միջև տե ղի ու նե ցա ծը պետք է ան հանգս տաց ներ նաև ի րեն 
նրանց հոգ ևոր հո վի վը հա մա րող հա յոց կա թո ղի կո սին:

Այս պի սով, կա րե լի է հա մոզ ված ա սել, որ Բ յու զան դիա յի տե սանկ-
յու նից  Հա յոց թա գա վո րը՝ Ա շոտ Եր կա թը, շա րու նա կում է դի տարկ վել 
որ պես «բո վան դակ Ար ևել քի գլխա վոր» (իշ խա նաց իշ խան), իսկ հա-
յոց կա թո ղի կո սը՝  Հա յոց, Վ րաց և Աղ վա նից քրիս տոն յա «միա հա-

142 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 457:
143 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 481-483:
144 Նույն տեղում, էջ 528: Տե՛ս Հ. Բարթիկյան, Բյուզանդիան և հայ պետականությունը X-XI դդ., 
«ԼՀԳ», 1996, N 2, էջ 27-28:
145 Տե՛ս Կոստանդին Ծիրանածին, էջ 7, 11:
146 Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 522:
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մուռ» հո տի ա ռաջ նորդ:
Մ նում է միայն ճշգրտել Ա շոտ Եր կա թի՝  Կոս տանդ նու պո լիս մեկ նե լու 

ժա մա նա կը: Այդ հար ցում պար զութ յուն մտցնե լու հա մար կար ևոր վում է 
 Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցու կող մից մեջ բեր ված՝  Նի կո ղա յոս  Միս-
տի կո սի վե րո հիշ յալ նա մա կի թվագ րու մը:  Հայտ նի է, որ Ա շոտ Եր կա թի՝ 
 Կոս տանդ նու պո լիս մեկ նե լուց կարճ ժա մա նակ ա ռաջ կայս րու հի  Զոեի 
կող մից պատ րիար քը հե ռաց վել էր ե կե ղե ցուց147, իսկ կայս րու հին իր հեր-
թին ար տաք սու մից վե րա դար ձել է միայն 914 թ.148:  Նի կո ղա յոսն իր լիա-
զո րութ յուն ներն այ նու հետև հետ ստա ցավ149։  Սա կայն վե րո հիշ յա լը ցույց 
է տա լիս, որ նա չէր կա րող իր նա մա կը հա յոց կա թո ղի կո սին ու ղար կել 
914 թ.:  Դա տե լով  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցու բե րած նա մա կի բո-
վան դա կութ յու նից՝ այն նույ նա կան չէր պատ րիար քի կող մից 915 թ. նույն 
հաս ցեա տի րոջն ու ղար կած նա մա կին, ո րը պահ պան վել է միայն հու նա-
րեն բնագ րով150:  Վեր ջի նիս մեջ պատ րիար քը տե ղե կաց նում էր  Հով հան-
նես Դ րաս խա նա կերտ ցուն, որ կայս րը ճա նա չել է Ա շոտ Եր կա թի իշ խա-
նութ յու նը151, մինչ դեռ հայ հե ղի նա կի մեջ բե րած նա մա կում, ո րը, ան կաս-
կած, նա խոր դել է ա ռա ջի նին, պատ րիար քը ցավ է հայտ նում  Հա յաս տա-
նում և Այսր կով կա սում տի րող ի րա վի ճա կի հա մար և  լուծ ման ու ղի ներ 
ա ռա ջար կում152:  Վեր ջին ի րո ղութ յու նը ցույց է տա լիս, որ այդ ժա մա նակ 
Ա շոտ Եր կա թը դեռ  Կոս տանդ նու պոլ սում չէր, քա նի որ հա կա ռակ պա րա-
գա յում նման խնդիր նե րը բյու զան դա ցի նե րը կքննար կեին հենց  Հա յոց 
թա գա վո րի հետ: Ակն հայտ է, որ եր կու նա մակ նե րի միջև տե ղի է ու նե ցել 
Ա շոտ Եր կա թի այ ցը  Կոս տանդ նու պո լիս: Ուս տի սխալ ված չենք լի նի, ե թե 
պնդենք, որ  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցու հի շա տա կած նա մա կը պատ-
րիարքն ա ռա քել է 915 թ., իսկ մյու սը՝ նույն տար վա ըն թաց քում, բայց 
ա միս ներ անց, երբ Ա շոտ Եր կա թը գտնվում էր  Կոս տանդ նու պոլ սում: 

Հ.  Բար թիկյ ա նը կար ծում է, որ Ա շոտ Եր կա թի իշ խա նութ յու նը ճա նա-
չե լու վե րա բեր յալ նա մա կը պատ րիարքն ու ղար կել է 915 թ.՝ Ա շոտ Եր կա-
թի վե րա դար ձից հե տո153, սա կայն դրա նից հե տո կա թո ղի կո սին այդ մա-
սին գրե լը պար զա պես ի մաս տազրկ վում էր, քա նի որ նա ա ռանց այդ էլ 
ա մեն ին չի մա սին ար դեն տեղյ ակ էր:  Փո խա րե նը, ե թե այն գրվել է Ա շոտ 
Եր կա թի՝  Կոս տանդ նու պոլ սում գտնվե լու ժա մա նակ, ա պա տե ղի ու նե-
ցա ծի մա սին հա յոց կա թո ղի կո սին նա խա պես հայտ նե լը խիստ օգ տա կար 
կլի ներ  Հա յոց թա գա վո րի վե րա դար ձի հա մար հող նա խա պատ րաս տե լու 
ա ռու մով: Ուս տի կա րե լի է փաս տել, որ Ա շոտ Եր կա թը  Կոս տանդ նու պո լիս 
է մեկ նել 915 թ.:

 Վեր ջին ի րա դար ձութ յու նը Ն. Ա դոն ցը թվագ րում է 914 թ.154, քա նի որ 

147 Տե՛ս Թեոփանեսի Շարունակող, էջ 228:
148 Տե՛ս “The Cambridge History of Byzantine Empire”, Cambridge, 2008, p. 505.
149 Տե՛ս Թեոփանեսի Շարունակող, էջ 231-232:
150 Տե՛ս Հ. Բարթիկյան, Կոստանդնուպոլսի պատրիարք Նիկողայոս Միստիկոսի 101-րդ և 139-րդ 
թղթերը..., էջ 254-255:
151 Տե՛ս նույն տեղում:
152 Տե՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 521-523:
153 Տե՛ս Հ. Բարթիկյան, Կոստանդնուպոլսի պատրիարք Նիկողայոս Միստիկոսի 101-րդ և 139-րդ 
թղթերը..., էջ 252:
154 Տե՛ս Ն. Ադոնց, Երկեր, հ. Ե, էջ 189: Նույնը տե՛ս նաև F. Doеlger, Regesten der Kaiserurkunden 
des ostroemischen Reiches. Berlin-Muenchen, 1924, Bd. 1, p. 577, Hovhannēs Draskhanakertci, History 
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 Թեո փա նե սի  Շա րու նա կո ղի աշ խա տութ յան՝ վե րո հիշ յալ հա ղորդ մանն 
ան մի ջա պես հա ջոր դող հա յազ գի ոմն  Պագ րա տու կա սի կող մից Ադ րիա-
նու պո լի սը բուլ ղար նե րի ցար  Սի մեո նին հանձ նե լու վե րա բեր յալ հի շա-
տա կութ յու նը թվագր ված է «III ին դիկ տիո նի սեպ տեմ բեր»-ով՝ հա մա պա-
տաս խան 915 թ.155: Ուս տի դրա նից ա ռաջ տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձութ յու-
նը՝ Ա շոտ Եր կա թի  Կոս տանդ նու պո լիս ժա մա նե լը, պետք է տե ղի ու նե ցած 
լի ներ II ին դիկ տիո նի, այ սինքն՝ 914 թ. սեպ տեմ բե րից ա ռաջ: Կ.  Յուզ  բաշ  յա նը 
հա ման ման կար ծիք է հայտ նում156: 

 Վե րո հիշ յա լի լույ սով մեզ ա ռա վել հա վա նա կան է թվում, որ Ա շոտ Եր-
կա թի՝  Կոս տանդ նու պո լիս մեկ նե լը կա րող էր տե ղի ու նե նալ III ին դիկ-
տիո նին, այ սինքն՝ 915 թ., Ադ րիա նու պո լի սը  Սի մեո նին հանձ նե լու տա-
րում: Ա ռա վել ևս, որ Ա շոտ Եր կա թին ըն դու նած  Զոե կայս րու հին ար տաք-
սու մից վե րա դար ձել էր 914 թ., իսկ նրա վե րա դար ձին, մինչև Ա շոտ Եր-
կա թին ըն դու նե լը, հա ջոր դել էր ծանր ու եր կա րատև պայ քար բուլ ղար նե-
րի ցար  Սի մեո նի դեմ157: Ն. Ա դոն ցի ճշգրտման հա մա ձայն, որ կա տար վել է 
 Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցու տվյալ նե րի հի ման վրա158, Ա շոտ Եր կա թը 
 Կոս տանդ նու պոլ սում մնա ցել է մեկ տա րուց մի փոքր պա կաս159: Այդ տրա-
մա բա նութ յամբ, ե թե ըն դու նում ենք Ա շոտ Եր կա թի՝  Կոս տանդ նու պո լիս 
մեկ նե լու հա վա նա կա նութ յու նը 915 թ., ա պա նա հայ րե նիք է վե րա դար ձել 
916 թ.:

 Վե րո հիշ յա լի օգ տին է խո սում նաև այն, որ  Հով հան նես Դ րաս խա նա-
կերտ ցին  Հա յաս տա նի հար ևան ժո ղո վուրդ նե րի ու ցե ղե րի ար շա վան քը 
ներ կա յաց նում է նախ քան իր՝  Տա րոն,  Դեր ջան ու Ե կեղյ աց գա վառ ներ և 
Ա շոտ Եր կա թի՝ Բ յու զան դիա մեկ նե լը: Ա վե լին, այդ դեպ քե րը, թերևս, մեկն 
էին այն բար դութ յուն նե րից, ո րոնք ստի պե ցին Ա շոտ Եր կա թին՝ մեկ նե լու 
կայ սեր ար քու նիք: Ա շոտ Եր կա թի՝  Կոս տանդ նու պո լիս մեկ նե լը 914 թ. և 
 վե րա դար ձը 915 թ. թվագր ման պա րա գա յում ա ռա ջա նում է հա կա սութ-
յուն, քա նի որ այդ դեպ քում ստաց վում է, որ Ա շոտ Եր կաթն ար դեն  Կոս-
տանդ նու պոլ սում էր, ուս տի այդ ի րա դար ձութ յուն նե րը նրա՝  Կոս   տանդ-
նու պո լիս մեկ նե լու ո րոշ ման վրա ազ դել չէին կա րող:  Մեր ա ռա ջար կած 
թվագր ման պա րա գա յում ա մեն ինչ ընկ նում է իր տե ղը:  Նույ նիսկ, ե թե 
այս թվագ րումն ա նըն դու նե լի դիտ վի, ա պա պետք է հի շել, որ թեև Ա շոտ 
Եր կա թը մեկ նել էր Բ յու զան դիա,  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցին մնա-
ցել էր  Հա յաս տա նում, ուս տի Ա շոտ Եր կա թի՝  Կոս  տանդ  նու պոլ սում գտնվե-
 լու ժա մա նակ տե ղի ու նե ցած դեպ քե րը դրանք 10 տա րի անց մա գա ղա թին 
հանձ նող160 պատ մի չի հի շո ղութ յան մեջ կա րող էին միա խառն վել մինչև 

of Armenia, Translation and Commentary by Rev. Krikor H. Maksoudian, Atlanta, Georgia, 1987, p. 17.
155 Տե՛ս Թեոփանեսի Շարունակող, էջ 288, 368, ծանոթ. 114: Տե՛ս նաև Продолжатель Феофана. 
Жизнеописания византийских царей, Санкт-Петербург, 1992, с. 155, прим. 737.
156 Տե՛ս К. Юзбашян, Армянские государства эпохи Багратидов и Византия IX-XI вв., М., 1988, с. 
109. Նախկինում Կ. Յուզբաշյանը կարծում էր, որ Աշոտ Երկաթը Կոստանդնուպոլսում եղել է 913-
914 թթ.: Տե՛ս Կ. Յուզբաշյան, «Բագրատունյաց շրջանի» Հայաստանը՝ միջազգային իրավունքի 
տեսանկյունից, «ՊԲՀ», 1975, N 1, էջ 43:
157 Տե՛ս Թեոփանեսի Շարունակող, էջ 228:
158 Տե՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 533-535:
159 Տե՛ս Ն. Ադոնց, Երկեր, հ. Ե, էջ 200:
160 Տե՛ս «Յովհաննու կաթողիկոսի Դրասխանակերտցւոյ Պատմություն Հայոց», բնագիրը Մ. 
Էմինի, էջ 368:
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 Հա յոց թա գա վո րի մեկ նե լը տե ղի ու նե ցած դեպ քե րին: 
Ե թե նույ նիսկ շա րու նա կենք հա մա րել, որ Ա շոտ Եր կա թը  Կոս տանդ-

նու պո լիս է մեկ նել 914 թ. և  վե րա դար ձել 915 թ., ա պա խիստ հա վա նա-
կան է կար ծե լը, որ գործ ու նենք պատ մի չի կող մից ի րա դար ձութ յուն նե րի 
հեր թա կա նութ յան շփո թութ յան հետ: Մ յուս կող մից, ինչ պես որ  Յու սու ֆի՝ 
 Վաս պու րա կա նի և  Հա յաս տա նի մյուս շրջան նե րի վրա կա տա րած նոր 
ար շա վանք նե րի լուրն էր Ա շոտ Եր կա թին հա սել  Կոս տանդ նու պոլ սում՝ 
ստի պե լով շտապ բռնել վե րա դար ձի ճա նա պար հը, այն պես էլ նշված 
ի րա դար ձութ յուն նե րի լու րը  Հա յոց թա գա վո րին կա րող էր հաս նել հենց 
Բ յու զան դիա յի մայ րա քա ղա քում:

Մեր թվագ րու մը հիմն ա վոր վում է այն ի րո ղութ յամբ, որ նախ քան 
Ա շոտ Եր կա թի Բ յու զան դիա մեկ նե լը պատ մի չը հա ղոր դում է մի հույժ 
կար ևոր տե ղե կութ յուն այն մա սին, որ  Յու սու ֆի վա րած ա նո ղոք պա տե-
րազմ նե րը  Հա յոց աշ խար հում տևել են 7 տա րի161:  Նա հաշ վար կը կա տա-
րել է, ան կաս կած, հա յոց 358 թվա կա նից, երբ, ըստ նրա, սկսվեց  Յու սու-
ֆի ար շա վան քը:  Յո թե րորդ տա րին ստաց վում է հա յոց 364 թ., ո րը հա մա-
պա տաս խա նում է 915-916 թվա կա նին, երբ Ա շո տը վե րա դար ձավ  Կոս-
տանդ նու պոլ սից:  Քա նի որ կայ սեր կող մից 915 թ. ճա նաչ վել էր Ա շոտ 
Եր կա թի թա գա վո րութ յու նը, և  այդ մա սին  Կոս տանդ նու պոլ սի պատ-
րիար քը տե ղե կաց րել էր հա յոց կա թո ղի կո սին, ա պա վեր ջինս հենց այդ 
թվա կանն էլ հա մա րել է 7-ամ յա պա տե րազ մի և  ա նիշ խա նութ յան շրջա-
նի ա վարտ: Ե թե 909 թ. սկիզբ ա ռած 7-ամ յա պա տե րազ մա կան շրջա նը 
հասց նում ենք 915/916 թ., ա պա ինք նըս տինք յան հիմն ա վոր վում է մեր այն 
տե սա կե տը, որ Ա շոտ Եր կա թը  Կոս տանդ նու պո լիս է մեկ նել 915 թ. և  վե-
րա դար ձել 916 թ.:

 Հա յաս տա նում տի րող դժվա րին ի րա վի ճա կը, որն Ա շոտ Եր կա թին 
ստի պեց մեկ նե լու  Կոս տանդ նու պո լիս, ամ բող ջա պես ներ կա յաց նե լու հա-
մար հա վե լենք, որ միև նույն ժա մա նակ  Յու սու ֆը նոր հա լա ծանք ներ էր 
սկսել Արծ րու նի նե րի և Ս յու նի նե րի նկատ մամբ162:

 Վեր ևում աս վա ծը ցույց է տա լիս, որ Ա շոտ Եր կա թի իշ խա նութ յու նը 
տա րած վում էր  Հա յաս տա նի կենտ րո նա կան, արևմտ յան և հ յու սի սար ևել-
յան հատ ված նե րում, իսկ Դ վի նի շրջա կայ քը,  Վաս պու րա կա նի թա գա վո-
րութ յու նը, Ս յուն յաց իշ խա նութ յուն նե րը և  Գու գար քը վե րած վել էին 
 Յու սու ֆի ար շա վանք նե րի հիմն ա կան թի րա խի: Մ յուս կող մից, ինք նա-
գլուխ էին դար ձել նախ կի նում  Հա յոց թա գա վո րութ յան գե րիշ խա նութ յան 
ներ քո գտնվող այսր կով կաս յան երկր նե րը։  Փաս տո րեն,  Հա յոց թա գա վո-
րութ յան վի ճակն այն քան բարդ էր, որ միայն տե ղա կան ու ժե րով պայ քա-
րելն այլևս անհ նար էր:

 Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցու նա մա կը ծանր ազ դե ցութ յուն թո ղեց 
կայ սեր ար քու նի քում, ո րը, ինչ պես տե սանք, Ա շոտ Եր կա թի մոտ ու ղար-
կեց իր պատ վի րա կին: Ա շոտ Եր կաթն այդ ժա մա նակ ամ րա ցել էր իր տե-
րութ յան ամ րոց նե րում՝ շրջա պատ ված այն ցա վա լի ի րո ղութ յուն նե րով, 
ո րոնք ներ կա յաց վե ցին վեր ևում:  Կայ սեր մոտ գնալն ու նրան օգ նութ յան 

161 Տե՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 519:
162 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 524-525:
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հա մար դի մե լը միակ ելքն էր, որ մնում էր Ա շոտ Եր կա թին:  Թերևս այս 
ի րադ րութ յան հետ է կապ ված այն ի րո ղութ յու նը, որ պատ միչ նե րի մի մա-
սը հայտ նում է, թե իբր Ա շոտ Եր կա թը փա խուս տի է դի մել և  ա պաս տա-
նել  Կոս տանդ նու պոլ սում163:

 Փաս տո րեն, 913-914 թթ. ա զա տագ րա կան պա տե րազ մը, ո րի հա ջող 
ըն թացքն Ա շոտ Եր կա թին հնա րա վո րութ յուն էր տվել թա գադր վե լու, 
հայտն վել էր փա կու ղում: Ուս տի Ա շոտ Եր կա թը, որն իր թա գա վո րութ յան 
ողջ ըն թաց քում այդ պես էլ եր բեք չընկր կեց վտանգ նե րի ու փոր ձութ յուն-
նե րի առջև, այդ դժվա րին ի րադ րութ յան մեջ էլ փորձ կա տա րեց գտնե լու 
ել քը: Ն րա մեկ նու մը Բ յու զան դիա ծա ռա յում էր այդ նպա տա կին:

 Կոս տանդ նու պոլ սում Ա շոտ Եր կա թին ջերմ ըն դու նե լութ յան ար ժա-
նաց րին: Այդ մա սին հի շա տա կում է  Թեո փա նե սի  Շա րու նա կո ղը. «այդ 
օ րե րին քա ղաք (ի մա՛  Կոս տանդ նու պո լիս-Ա.Ե.) ե կավ ...իր ֆի զի կա կան 
ու ժով մեծ ա նուն հա նած Ա շո տը, իշ խա նաց իշ խա նի որ դին: ...Երբ նա 
[քա ղաք] մտավ, նրան մեծ պատ վով ըն դու նեց տի րու հին (ի մա՛  Կոս -
տան դին  Ծի րա նա ծին կայ սեր մայ րը՝ կայս րու հի  Զոեն-Ա.Ե.) և  ա պա ճամ-
փու դրեց դե պի նրա եր կի րը»164:

Ի հա վե լումն վե րո հիշ յա լի՝  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցին տե ղե-
կաց նում է, որ  Կոս տան դին կայս րը (ըստ  Թեո փա նե սի  Շա րու նա կո ղի՝ 
 Զոե կայս րու հին) Ա շոտ Եր կա թին և ն րա հետ  Կոս տանդ նու պո լիս գնա-
ցած հայ նա խա րար նե րին մեծ պա տիվ նե րի ար ժա նաց րեց165 և  ա միս ներ 
անց «բա զում զաւ րա վարս և զաւրս Հ ռով մա յե ցիս ի ձեռս նո րա (ի մա՛ Ա շոտ 
Եր կա թի-Ա.Ե.) գու մա րեալ՝ յու ղար կէ յիւ րա կան աշ խարհս»166:

Այդ ժա մա նակ  Յու սու ֆը սաստ կաց րել էր հար ձա կում նե րը  Վաս պու-
րա կա նի ուղ ղութ յամբ: Դ րա մա սին լու րե րը հա սան  Կոս տանդ նու պո լիս, և 
Ա շոտ Եր կա թը շտապ հրա ժեշտ տվեց կայ սե րա կան ըն տա նի քին ու բռնեց 
 Հա յաս տա նի ճա նա պար հը167:

 Հա յոց թա գա վո րը հայ րե նիք էր վե րա դառ նում բյու զան դա կան 
օգ նա կան զոր քով՝ հաղ թա նա կի և  Հա յոց թա գա վո րութ յան սահ ման-
նե րը վե րա կանգ նե լու ան խախտ հա վա տով:

Ամ փո փե լով քննութ յան արդ յունք նե րը՝ նշենք, որ Ա շոտ Եր կա թը 
դեռևս 903 թ.  Յու սու ֆի կող մից ճա նաչ վել է որ պես  Հա յոց իշ խա նաց իշ-
խան, այ սինքն՝ ըն դուն վել է նրա գա հա ժա ռան գութ յան ի րա վուն քը:

913 թ. Սմ բատ Ա-ն  գեր վել է:  Դեռևս նրա կեն դա նութ յան շրջա նում 
Ա շոտ Եր կա թը պայ քար էր սկսել  Յու սու ֆի զոր քե րի դեմ: Ն րա հուժ կու և  
ա րա գըն թաց զո րա շար ժե րի արդ յուն քում ա զա տագր վել են  Հա յոց թա-
գա վո րութ յան կենտ րո նա կան և հ յու սի սար ևելյ ան շրջան նե րը:  Հա յոց զոր-
քը գրա վել է նաև Տփ ղի սը:  Փաս տո րեն, Ա շոտ Եր կա թին վի ճակ վեց  Հա յոց 
թա գա վո րութ յան գո յութ յան հա մար այդ կե նաց ու մա հու ժա մա նա կաշր-
ջա նում իր վրա վերց նել ա զա տագ րա կան պայ քա րի ղե կա վա րութ յու նը և 

163 Տե՛ս Ասողիկ, էջ 748, Ստեփանոս Օրբելան, էջ 192-193 և այլն:
164 Թեոփանեսի Շարունակող, էջ 228:
165 Տե՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 533:
166 Նույն տեղում, էջ 538:
167 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 537-538:
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 Հա յոց թա գա վո րութ յան պահ պա նութ յան գոր ծը՝ հաս նե լով էա կան հա ջո-
ղութ յուն նե րի:

914 թ. սկզբին՝ Սմ բատ Ա-ի սպա նութ յու նից հե տո, Կ ղարջ քի թա գա վոր 
Ատր ներ սե հը կազ մա կեր պում է նրա թա գադ րութ յու նը:  Սա կայն դրա նից 
հե տո աս տի ճա նա բար Ա շոտ Եր կա թի դեմ են դուրս գա լիս նախ կին դաշ-
նա կից նե րը,  Յու սու ֆի զոր քե րը նոր աս պա տա կութ յուն ներ են կա տա րում, 
իսկ այ նու հետև պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն ներ են սկսվում Այսր-
կով կա սում: Այդ ա մե նը ստի պում է, որ, հա վա նո րեն, Ա շոտ Եր կա թի գի-
տութ յամբ հա յոց կա թո ղի կոս  Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցին, ակն կա-
լե լով Բ յու զան դա կան կայս րութ յան օգ նութ յու նը, նա մա կագ րա կան կապ 
հաս տա տի  Կոս տանդ նու պոլ սի պատ րիար քի հետ:  Կայսրն իր պատ վի րա-
կին ու ղար կում է  Հա յաս տան, ո րը 915 թ.  Կոս տանդ նու պո լիս է ու ղեկ ցում 
Ա շոտ Եր կա թին:  Հա յոց թա գա վորն այն տեղ մնաց մեկ տա րուց քիչ պա-
կաս և  հայ րե նիք վե րա դար ձավ 916 թ.:

Իր գոր ծու նեութ յան ա ռա ջին իսկ շրջա նում Ա շոտ Եր կա թը  Հա յոց թա-
գա վո րութ յան պահ պա նութ յան գոր ծում հան դես բե րեց կամք, քա ջութ-
յուն և  ան հատ նում ե ռանդ, ո րակ ներ, ո րոնք նրա գլխա վոր բնու թագ րիչ-
ներն էին նաև գա հա կա լութ յան հե տա գա տա րի նե րին՝ ծնե լով «Եր կաթ» 
պատ վա նու նը: Ա ռաջ նոր դի հենց այդ ո րակ նե րի շնոր հիվ է, որ Սմ բատ Ա 
թա գա վո րի գե րե վա րութ յու նից հե տո հու սա հա տութ յան ու ա վե րի մատն-
ված եր կի րը կա րո ղա ցավ ոտ քի կանգ նել, դի մագ րա վել թշնա մուն և, ի 
վեր ջո, հաս նել հաղ թա նա կի:

Ար ման Ս. Ե ղիա զար յան –  Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն ներն 
ընդգր կում են  Հա յաս տա նի և Այսր կով կաս յան երկր նե րի պատ-
մութ յան ու պատ մա կան աշ խար հագ րութ յան հիմն ա հար ցե րը VII-
XI դդ.:  Մաս նա վո րա պես զբաղ վում է  Հա յաս տա նի և Այսր կով կա սի՝ 
ա րա բա կան տի րա պե տութ յան շրջա նի (VII-IX դդ.),  Բագ րա տու նի-
նե րի հզո րաց ման պատ մա փու լի (IX դ.),  Հայ  Բագ րա տու նի նե րի 
տե րութ յան (IX-X դդ.) դա րաշր ջա նի, ինչ պես նաև  Բագ րա տու նի-
նե րի վրա ցա կան թա գա վո րութ յան պատ մութ յան ու պատ մա կան 
աշ խար հագ րութ յան խնդիր նե րով:

Summary

THE EPOCH OF ASHOT THE IRON
Part I: The Issue of Preservation of the Armenian Kingdom

 Arman S. Yeghiazaryan

Ashot the Iron is one of the greatest figures in the history of Armenia. The 
period of his reign (914-929) has an epochal importance for the history of Ar-
menia, because he managed to both save the Armenian kingdom from collapse, 
and restore the state system, which was destroyed during the prolonged inva-
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sion of the Atropatene ruler troops.
Ashot the Iron was declared as the heir to the throne in 903. In 910 he 

headed the Armenian army against the troops of Atropatene in Dzknavadjar 
battle, where his army was defeated.

After Smbat I the Armenian king (891-914) was captured, in 913 Ashot the 
Iron led the war against Atropatene and managed to liberate the central and 
north-eastern parts of the Armenian kingdom.

In 914 he was crowned and declared as the king of Armenia.
Soon he faced a number of serious difficulties, which forced him to appeal 

to the Byzantine emperor for help. In 915 he left for Constantinople, where he 
was received with honors. There he got the information about the new attacks 
of the ruler of Atropatene and hurriedly returned to Armenia. The Byzantine 
emperor sent troops to assist him against the enemy.

Резюме

ЭПОХА АШОТА ЖЕЛЕЗНОГО

Часть I. Проблема сохранения Армянского царства

Арман С. Егиазарян

Ашот Железный является одним из величайших деятелей в истории 
Армении. Период его правления (914-929) имеет эпохальное значение, 
поскольку он смог не только сохранить Армянское царство от крушения, 
но и восстановить государственную систему, разрушенную во время 
продолжительного вторжения войск властителя Атропатены. 

Ашот Железный был объявлен наследником трона в 903 году. В 910 г. 
он возглавил армянскую армию против войск Атропатены в битве при 
Дзкнавачар, где его армия была разбита.

После того, как армянский царь Смбат I (891-914) был взят в плен, в 913 
Ашот Железный возглавил войну против Атропатены и смог освободить 
центральные и северо-восточные части Армянского царства.

В 914 он был коронован и объявлен царем Армении.
Вскоре Ашот Железный столкнулся с рядом серьезных трудностей, 

которые заставили его обратиться к Византийскому императору за 
помощью. В 915 г. он отправился в Константинополь, где был принят с 
почестями. Там Ашот Железный получил информацию о новых вторжениях 
властителя Атропатены и поспешно вернулся в Армению. Византийский 
император послал войска, чтобы помочь ему победить врага.
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