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ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Վահրամ Ռ. Սիմոնյան
Պատմ. գիտ. թեկնածու

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԳՐԻԲՈՅԵԴՈՎԸ ԵՎ 
ՊԱՐՍԿԱՀԱՅԵՐԻ 1828-1829 ԹԹ. ՆԵՐԳԱՂԹԸ՝ 

Ադրբեջանառուսական պատմագեղարվեստական 
վարժանքների առարկա*

Բանալի բառեր- Նիկիտա Միխալկով, ադրբեջանական 
զեղծարարություն, Թուրքմենչայի պայմանագիր, Ա. Գրի բո-
յե դով, Հերակլ II, Պ. Ցիցիա նով, վերաբնա կեցում, ռուս կա-
զակ ներ, Ներսես Աշտա րակեցի, Ե. Լա զարյան, Ներ գաղ թի 
կոմիտե, Ի. Պասկևիչ:

Մուտք

Վերջերս հայտնի դարձավ, որ «Ադրբեջանի հանրապետության և Ռու-
սաս տանի Դա շնության միջև մշակութային կապերի զարգացման գործում 
հատուկ ծառայություն ների համար» նախագահ Իլհամ Ալիևի կող մից 
«Դոստ լուղ» («Բարեկամու թյուն») շքանշանին արժանացած ռուս հայտնի 
կինոռեժիսոր Նիկիտա Միխալկովը1 պատ րաստվում է Ադրբեջանում 19 
մասանոց ֆիլմ նկարահանել ռուս գրող Ա. Գրի բոյեդովի վերա բերյալ՝ 
հույս ունե նալով դրա ֆինանսավորման գործում ներգրավել Բաքվի օլի-
գարխ ներին2: 

Ըստ ադրբե ջանական աղբյուրների՝ իրենց մտավորականության մեծ 
մասն իբր բացասաբար է ընկա լում Ա. Գրիբոյեդովի անվան հետ կապվող 
այն փաստը, ըստ որի՝ հենց վերջինս է ստորագրել Թուրքմենչայի պայմա-

* Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 15.10.2016։
1 Տե՛ս Ìèõàëêîâ ïîëó÷èë àçåðáàéäæàíñêèé îðäåí Äðóæáû, http://www.gazeta.ru/culture/
news/2015/10/20/n7792343.html.
2 Ըստ “Âèêèïåäèÿ – ñâîáîäíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ”-ի տեղեկությունների՝ արվեստի վաստակավոր 
գոր ծիչ Ն. Միխալ կովը բազմաթիվ բիզնես ընկերությունների բաժնետեր ու փայատեր է (https://
ru.wikipedia.org/wiki/Михалков_ Никита_Сергеевич): Պարզվում է նաև, որ գործարար ռեժիսորը մի-
ջոց ների սղության պատճառով ֆիլմ նկարահա նելու համար գումար է ակնկալում ադրբեջանական 
օլիգարխներից (տե՛ս Ìèõàëêîâ â Áàêó èùåò äåíüãè ó àçåðáàéäæàíñêèõ îëèãàðõîâ íà íîâûé ôèëüì 
î Ãðèáîåäîâå, 07.12.2015, http://bloknot.ru/kul-tura/mihalkov-v-baku-ishhet-den-gi-u-azerbajdzhanskih-
oligarhov-na-novy-j-fil-m-o-griboedove-358497.html):
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նա    գի րը, որով «Հարավային Ադրբե ջանն» անցել է Իրանին3: Նման 
պնդումն երը զու գորդ  վում են Արևելյան Հայաս տանի և Արցա խի իբր՝ 
«Արևմտյան Ադր բե ջան» հան դի սա նալու մասին հայտնի ցնդաբանու թյուն-
ների հետ4:

Քննարկելով Ա. Գրիբոյեդովի վերաբերյալ համատեղ ֆիլմի աշխա-
տանք ների հնարավորու թյան հարցերը` Ն. Միխալկովը հույս է հայտնել 
Ադր բեջանի նախագահին, որ կարդարացնի այդ պետության սպա սե-
լիք ները5: Գաղտ նի չէ, որ ով վճարում է, նա էլ պատ վիրում է:

Մեզանում այս ամենի արձա գանքը հետևյալն է. «Նրա ֆիլմը հանրու-
թյանը պետք է համոզի, որ Արցախը ռուսներն են տվել հայերին, ուրեմն 
կարող են նաև ետ վերցնել...»6:

1. Ադրբեջանական պատմագրության մտավարժանքները 
«Գրիբոյեդով-պարսկահայերի ներգաղթ» թեմայով

Շրջանցելով անվանի թյուրքագետների հետազոտությունները7՝ մերօր-
յա ադրբեջա նա կան զեղծարարները համաշ խարհային հասարակայնու-
թյանն ապակողմնորոշելու և հայու թյան դեմ տրամադրելու միտումով 
փորձում են վերաձևել պատմությունը8: Իրենց էթնիկ պատկա նելության 
հարցերում ցայ սօր իրար բզկտող ադրբեջանական «գիտնական ները»9 
նենգա փո խում են հայ-Հա յաստան-Արցախ անվանումների հետ կապված 
ամեն ինչ՝ թողարկելով մեկը մյուսին հակասող կամ իրարա մերժ տեսա-
կետ ներ: Հիշ յալ ձեռնածությունների կարևո րագույն խնդիրն է՝ «ապա-
ցուցել», որ կովկասյան տարածաշրջանում հայերը եկվոր ներ են, որ 

3 Տե՛ս Ìèõàëêîâ â Áàêó èùåò äåíüãè..., նշվ. հոդված, համացանց:
4 Տե՛ս Èëüõàì Àëèåâ âûñòóïèë íà ñåññèè Ïàðëàìåíòñêîé Àññàìáëåè Ñîâåòà Åâðîïû, 24.06.2014, 
http://ru. prezident.az/articles/12149/images#.U611A2nRrUU.google
5 Íèêèòà Ìèõàëêîâ, Õî÷ó íàäåÿòñÿ, ÷òî ñóìåþ îïðàâäàòü ñâîèì òâîð÷åñòâîì ñòîëü âûñîêóþ íàãðàäó 
àçåðáàéäæàíñêîãî ãîñóäàðñòâà, 20 îêò. 2015, http://vesti.az/news/268005.
6 Àêîï Áàäàëÿí, Ìèõàëêîâ è Àëèåâ îòðåàãèðîâàëè íà ïèñüìî Çîðèÿ Áàëàÿíà, http://www.lragir. am/
index/rus/0/country/view/44870.
7 Տե՛ս Երեմեև Դ.Ե., Թուրքերի ծագումը (Ծագումը և էթնիկական պատմության հիմնական էտապները), 
«Հայաս տան», Եր., 1975, էջ 67-97; տես նաև՝ Øíèðåëüìàí Â.À., Ïîääåëêè è àëüòåðíàòèâíàÿ èñòîðèÿ 
– â êí. “Ôàëüñèôèêà öèÿ èñòîðè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ è êîíñòðóèðîâàíèå ýòíîêðàòè÷åñêèõ ìèôîâ”, 
Ì. 2011; նույնի՝ Íó, çà÷åì æå ïðèïèñûâàòü ãîñïîäñòâóþùèå â Àçåðáàéäæàíå âçãëÿäû “ìèðîâîé 
íàóêå”?, http://www.regnum.ru/ news/1624198.html; նույնի՝ Àëáàíñêèé ìèô, http://www.vehi.net/is-
toriya/armenia/albanskymif.html
8 Տե՛ս Ôóàä Àõóíäîâ, Ðàçðóøèòåëè ôàëüñèôèêàöèé, http://www.nofalsify.com/page/2.html; Ïðèø¸ë 
– Ðàçðóøèë – Âñåõ èçãíàë – Ïåðåè íà÷èë, http://www.nofalsify.com/page/6.html; տե՛ս նաև՝ Ðèç
âàí Ãóñåéíîâ, Áîëüøîé Àçåðáàéäæàí â ðîññèéñêèõ, åâðîïåéñêèõ è èíûõ èñòî÷íèêàõ – ÷. 7, Èí
ôîð ìàöèîííîïîëèòè÷åñêèé ñáîðíèê, http://www.rizvanhuseynov.com/ 2012/10/7.html; Àòàåâ Ò., 
Àðìÿíñêèé áóôåð äëÿ èìïåðèè Ðîìàíîâûõ, http://www.islamnews.ru/news-138730.html; նույնի՝ Äî 
“Ãåíîöèäà” èëè äîêóìåíòàëüíîðåàëüíûé âçãëÿä íà ïðåäèñòîðèþ Êàðàáàõñêîãî êîíôëèêòà, http:// 
www.echo.az/archive/2007_07/1601/; Ø. Ãàñàíîâà, Â Òóðêìàí÷àå Ïåðñèÿ è Ðîññèÿ äåëèëè íåçàâèñèìûå 
àçåðáàé äæàíñêèå õàíñòâà, http://www.echo.az/article.php?aid=35341.
9 Ôàðèä Àëåêïåðëè, Ïàðàäèãìû àçåðáàéäæàíñêîãî íàöèîíàëüíîãî ñîçíàíèÿ, http://www.kavkazoved.
info/news/ 2011/09/23/paradigmy-azerbajdzhanskogo-nacionalnogo-soznania.html; նույնի՝ Ïîëåìèêà Ôà
ðè äà Àëåêïåðëèòþðêà ñ Ñóëåéìàíîì Ìóðàäàëèåâûìàçåðáàéäæàíöåì, http://www.atc.az/forum/
showpost.php?p=283148&postcount=1096, տե՛ս նաև՝ Þñèô Äæàôàðîâ, Êòî ìû è îòêóäà? Î ïðîèñõîæ
äåíèè àçåðáàéäæàíñêîãî íàðîäà, http://yusif-rauf.livejournal.com/7869.html, Aug 31st 2009, Äæàâèä Àãà, 
Ôàëüøèâàÿ èñòîðèîãðàôèÿ Àçåðáàéäæàíà, http://janarmenian.ru/news/ 44222.html, Àéäûí Àëåêïåðîâ, 
Ýòíîãåíåç àçåðáàéäæàíöåâ: óðîêè Èãðàðà Àëèåâà, http://atropat.narod.ru/istoriya/istoriya2.html.
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Արցախը (Ղա  րաբաղը) զուտ ադրբեջանական տարածք է եղել և 
հայկա կա նաց վել է շնորհիվ Ռուսական կայսրության և ռուս գրող Ա. 
Գրիբոյե դո վի ջան քերի՝ պարսկահայերի զանգվածային վերաբնա կեց-
ման շնորհիվ:

Իրենց Ատրոպատոսի, Ջևանշիրի, Բաբեկի, միևնույն ժամանակ՝ Օղուզ 
Խաքանի, Շահ Իսմայիլի և Մահմուդ Ղազնևիի «թոռները» համարող10 
ադր  բեջանցի «հետազոտող ները» Թուրքմենչայի պայմանագրի XV հոդ-
վա  ծի կազմման գլխավոր մեղավոր են համա րում Ա. Գրիբոյեդովին, որն 
իբր «գործիք էր դարձել հայ քաղաքական և հոգևոր գործիչներ Լազար-
յան  ների և արքեպիսկոպոս Ներսես Աշտարակեցու ձեռքին», ովքեր, ըստ 
նրանց, շարունա կել են այն գործը, որը դեռ 1701 թ. սկսել էր «Մեծ Հա յաս-
տանի» գաղափարի հեղինակ Իսրայել Օրին11: Ադրբեջանցի հեղինակները 
գրում են, որ հակառակ Ի. Պասկևիչի՝ հայերին բռնի կեր պով չվերաբնա-
կեց նելու և կալվածատիրականի փոխարեն պետական հողե րում վե րա-
բնա   կեցնելու վերաբերյալ հրահանգի՝ իբր խախտելով Թուրքմենչայի պա յ-
մա նագիրը՝ հայերին վե րաբնակեցրել են բռնությամբ12, և իբր թե՝ Ա. Գրի-
բո յե դովի նախաձեռնությամբ կազմա կերպված հայերի ներգաղթի շնոր հիվ 
են Երևանի, Նախիջևանի և Ղարաբաղի «ադրբեջանա կան» նախկին խա-
նու   թյուն ները (իմա՝ «Արևմտյան Ադրբեջանը» - Վ.Ս.) հայկականացվել13:

Սակայն վերոհիշյալ «հետազոտողները» միտումնավոր շրջանցում կամ 
այլա փոխում են պատմական այն փաստերը, ըստ որոնց՝ հիշյալ տա րա  ծա-
շրջանում հայերն ապրել ու արարել են դարեդար14 և Պարսկաստան են 
բռնագաղթեցվել տար բեր ժամանակ նե րում15: Շրջանց վում կամ անտեսվում 
են այն ժամանակվա ցարական պաշ տոնյաների16 և այլոց վկայությունները, 
որ մինչև իրանահայերի 1828-1829 թթ. ներ գաղթը, նույնիսկ դարավոր 
բռնա գաղթերից ու տեղա հա նություններից հետո հիշ յալ խանու թյուն նե-
րում հայերն ունեցել են կա րևոր թվաքանակ: Դրա մա սին են վկայում 
նաև հայկա կան տեղա նուն  ների թյուր քացման ու վարչա կան փոփոխու-
թյունների մասին հիմնավոր վերլուծությունները17:

10 Äæàâèä Àãà, Ó íàøåé èñòîðèè îäíà öåëü – “äîêàçàòü”, ÷òî àðìÿí íå ñóùåñòâîâàëî, è íàéòè ñåáå 
“àëáàíñêèå” êîðíè, http://www.panorama.am/ru/news/2012/12/12/javid-aga/624053
11 Տե՛ս Ø. Ãàñàíîâà, Â Òóðêìàí÷àå Ïåðñèÿ è Ðîññèÿ..., նշվ. հոդվածը, համացանց:
12 Տե՛ս Ôóàä Àõóíäîâ, Ðàçðóøèòåëè ôàëüñèôèêàöèé; նույնի՝ Ïðèø¸ë – Ðàçðóøèë..., նշվ. հոդ-
վածները, համա ցանց:
13 Տե՛ս Ôóàä Àõóíäîâ, Ðîññèéñêèå èñòî÷íèêè ðàñêðûâàþò áåëûå ïÿòíà â èñòîðèè ãèáåëè À. 
Ãðèáîåäîâà, http://erevangala500.com/news/16.html, часть 1, 11.02.2012, часть 2, 19.02.2012, zerkalo.az; 
նույնի՝ Â ãèáåëè Ãðèáîåäîâà ïîâèííî åãî àðìÿíñêîå îêðóæåíèå, http://news.day.az/politics/316216.
html, 17.02.2012, նույնի՝ Ðîñ ñèéñêàÿ îáùåñ òâåííîñòü äîëæíà çíàòü èñòèííûå îáñòîÿòåëüñòâà ãèáåëè 
Ãðèáîåäîâà, http://news.day.az/politics/465750.html, http://interfax.az/view/599881, 11.02.2014.
14 Տե՛ս Òóíÿí Â.Ã., Ïðèñòðàñòèå Àçåðáàéäæàíà ê èñòîðèè Àðìåíèè: ìèôû è ðåàëèè, Åð. Èíñòèòóò 
èñòîðèè, 2013, ñ. 23-112; տե՛ս նաև՝ Ïàâåë ×îáàíÿí, Äåìîãðàôè÷åñêèå ïåðåìåùåíèÿ è òîïîíèìèÿ 
Âîñòî÷íîé Àðìå íèè â ïåðâîé òðåòè XIX âåêà, «Բանբեր հայագիտության», ՀՀ ԳԱ, «Գիտություն» 
հրատ., 2015, N 3(9), էջ 188-211:
15 Տե՛ս Ïàâåë ×îáàíÿí, Äåìîãðàôè÷åñêèå ïåðåìåùåíèÿ è òîïîíèìèÿ..., նշվ. հոդվածը, էջ 188-189:
16 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 189:
17 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 191-205: 
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2. Իրականում ովքե՞ր են փոխել Արևելյան Հայաստանի էթնիկ 
դիմագիծը

Արևելյան Հայաս տանի հայաթափման պատմությունը սկսվել է սել ջուկ-
թյուրքերի, մոն ղոլների, Լենկ-Թեմուրի արշավանքների, ապա թուրք-պարս-
կա կան պատերազմների ժամա նակներից, երբ հայության զգալի զանգ -
վածներ բռնագաղթեցվել կամ վաճառվել են ստրկու թյան կամ էլ ստիպ  ված 
են եղել տարագրվել օտար ափեր: Միայն Շահ Աբասի արշա վանք  ների ժա-
մանակ Արևելյան Հայաստանից շուրջ 300 հազար հայեր են բռնա գաղ թեց-
վել Պարս կաստանի խորքերը: Փոխարենը տարբեր ժամա նակ ներում Հայ-
կական լեռնաշխարհ են թա փանցել թյուրքա կան ու մահ մեդական զա նա-
զան վաչկատուն հորդաներ, ինչի հետևանքով փոխվել է և՛ ժողովր դա գրա-
կան, և՛ տեղանվանական պատկերը:

Հայտնի է ռուսական բանակի վրացի գեներալ Ցիցիանովի վկայու-
թյունն առ այն, որ 1795 թ. դրությամբ Ղարաբաղում (Արցախում) ապրել 
են 60.000 հայ ընտանիքներ, որոնց թիվը խստագույնս կրճատվել է 1797 
թ. Աղա Մուհամմեդ շահի ավերիչ արշավանքներից հետո՝ համաճարակ-
ների և զանգվածային արտագաղթի հետևանքով18: Ընտանիքների ան-
դամն երի թիվը միջինը 5 անձերով հաշվելու դեպքում դա կկազմեր շուրջ 
300.000 մարդ: Պատմական ոչ մի վկայություն չկա, որ հիշյալ 60.000 
հայ ըն տա նիքներին Արցախում վերաբնակեցրել են օտարները:

Հայերին բռնությամբ վերաբնակեցնելու քաղաքականությունը շարու-
նա կել են վա րել նաև ռու սական իշխա նությունները՝ Վրաստանը Ռուսաս-
տա նին միացնելուց հետո, երբ ռուս-պարսկական 1804-1813 թթ. պա տե-
րազ  մի առաջին փուլում գեներալ Ցիցիա նովը մեծ թվով հայեր է վերա բնա-
կեցրել Արևելյան Վրաստանում19:

Հետագայում կայսր Ալեքսանդր I-ը 1819 թ. հոկտեմբերի 22-ին հաս-
տա տել է «Արտա սահմանից գաղթած վերաբնակեցվածներին Վրաստա-
նում կալվածատե րերի կողմից սեփա կան հողերում ընդունելու մասին» 
կա նո նա  դրությունը20, որում, ի թիվս վերաբնակեց վածների և կալվածա-
տե րերի հա րա բե րություններին վերաբերող հոդվածների, առկա է 13-րդ 
հոդ վածը, որտեղ նշված է. «Վրաստանի հետ սահմանակից երկրների 
հետ պա տերազմի դեպքում վրաց կալվածատերերին թույլ է տրվում այդ 
երկր  ներից դուրս բերել և իրենց հողերում վերաբնակեցնել այդ երկրների 
հպատակներին նույն հիմունք ներով, ինչ՝ կամավոր վերաբնակեցումների 
դեպքում»21: Հասկանալի է, որ սահմանակից ասելով՝ նկատի են առնված 
Օս մանյան Թուրքիան ու Ղաջարական Պարսկաստանը և դրանց հպա-
տա կության տակ գտնվող հայերը:

18 Տե՛ս Àêòû ñîáðàííûå Êàâêàçñêîþ Àðõåîëîãè÷åñêîþ Êîììèñiåþ (ÀÊÀÊ), Ïîä ðåä. À.Ä. Áåðæå, 
ò. II, 1868, äîê. 276.
19 Տե՛ս Ïàâåë ×îáàíÿí, Äåìîãðàôè÷åñêèå ïåðåìåùåíèÿ è òîïîíèìèÿ..., նշվ. հոդված, էջ 190:
20 Տե՛ս Հայաստանի ազգային արխիվ (այսուհետև՝ ՀԱԱ), Գյուտ Աղանյանի արխիվ, ֆոնդ 332, 
ցուց. 1, գործ 497, թերթ 4-5 (ռուսերեն); տե՛ս նաև Ïîëíîå ñîáðàíèå çàêîíîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè 
(ÏÑÇÐÈ), Ñîáðàíèå ïåðâîå, ñ 1649 ãîäà ïî 12 äåêàáðÿ 1825 ãîäà, Ñàíêò Ïåòåðáóðãú, ò. XXXVI (1819), 
1830, äîê. 27.947, ñ. 557-558.
21 Տե՛ս նույն տեղում:
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Այսպիսով, դարավոր բռնագաղթեցումների, ինչպես նաև Վրաս տա-
նում հայերի բռնի վերաբնակեցման հետևանքով Արևելյան Հա յաս-
տանում, այդ թվում՝ Արցախ-Ղարաբաղում, հայ բնակչության թի վը 
կտրուկ նվազել էր մահմեդական ցեղերի բնակչության թվի համե մա -
տու թյամբ, ինչը նաև զգալի անհարմարություններ էր պատճառել ռուս նե-
րին՝ 1826-1828 թթ. ռուս-պարսկական պատերազմի ընթացքում: Ալեքսանդր 
I-ի վերոհիշյալ կանոնադրությունը կիրառում է գտնում նաև այս պա տե-
րազ մից հետո՝ պարսկահայերի ներգաղթի և մահմեդա կան քոչվոր ցեղե-
րին հպատակեցնելու ժամանակ: Այս հանրահայտ փաստերն են շրջանցում 
կամ խեղաթյուրում ադրբեջանական նորօրյա ուսումնասիրողնե րը:

3. Ա. Գրիբոյեդովի առնչությունները 1828 թ. Թուրքմենչայի 
պայմանագրի կազմման գործընթացին

Ադրբեջանական զեղծարարները, հիմնվելով խորհրդային շրջանում 
ձևա   վորված կարծրատիպերի վրա22, Թուրքմենչայի պայմանագրի՝ իրենց 
հա   մար չարաբաստիկ XV հոդ վածի հեղինակ են համարում Ա. Գրիբո յե -
դո վին: Փորձենք հասկանալ, թե որքանով է հիմն ավոր նման պնդումը: 
16 հոդվածներում ամփոփված գլխավոր պայմաններից և 9 հոդվա ծանոց 
հա  տուկ արձա նագրությունից կազմված Թուրքմենչայի պայմանագրի23 
կնքման գոր ծում Ա. Գրիբոյեդովի դերը «բացահայտող» հիշատակություն 
է անում իշխան Շչերբատովը՝ վկայակոչելով գլխա վոր շտաբի պետ Ի. 
Դի բիչին հղած Կովկասյան կորպուսի հրամանա տար Ի. Պասկևիչի մի զե-
կուցագիրը: Նրանում նշվում է, որ կայսերը հղած մի զեկույցում Ի. Պաս-
կևիչը իբր երաշխավորել ու գովաբանել է Ա. Գրիբոյեդովին՝ մինչև ռազ -
մա տուգանքի մի մասի ստացումը պարսիկների հետ հաշտություն չկնքելու 
հորդորի համար24: Մինչդեռ դատելով Ի. Դիբիչին հղած վերո հիշ յալ զե-
կու ցագրի տեքստից25, ինչպես նաև Թուրք մենչայի պայմանագրի ա ռիթով 
կայսր Նիկոլայ I-ին ուղղված Ի. Պասկևիչի շնոր հավորական նամա կից26, 
իսկ հաջորդ օրն էլ արտգործնախարար Կ. Նեսսելրոդեին ուղղված հա-
ղոր  դա գրու թյունից27, դրանցում բացակայում է ռազմատուգանքի առաջ-
նա հերթ պահանջի վերաբերյալ իշխան Շչերբատովի բերած վկայությունը, 
թեև երեք փաստաթղթերում էլ Ի. Պասկևիչը գո վաբանում է Ա. Գրիբո յե դո-
վին՝ որպես եռանդուն, տեղական գործերում փոր ձառու մարդու:

Վկայակոչելով նախքան Կարազիադինի բանակցությունները (1827 թ. 

22 Տե՛ս Ñåì¸íîâ Ë.Ñ., Ê âîïðîñó î çíà÷åíèè Òóðêìåí÷àéñêîãî äîãîâîðà äëÿ èñòîðèè Àðìåíèè, 
ÈÔÆ, Åðåâàí, 1959, ñ. 107110; տե՛ս նաև՝ Ïîïîâà Î.È., Ãðèáîåäîâ äèïëîìàò, Ìîñêâà, 1964, ñ. 102.
23 Äîãîâîðû Ðîññiè ñú Âîñòîêîìú  Ïîëèòè÷åñêèå è òîðãîâûå, “Ïåðñèÿ”, Ñîáð. è èçäàëú Ò. 
Þçåôîâè÷, Ñ.Ïåòåðáóðãú, 1869, ñ. 214-227.
24 Տե՛ս Ùåðáàòîâ, ãåí.ëåéò., êíÿçü, Ãåíåðàëôåëüäìàðøàë êíÿçü Ïàñêåâè÷. Åãî æèçíü è äåÿòåëü
íîñòü, Ñ.Ïåòåðáóðã, 1891, ò. III, îêòÿáðü 1827ìàé 1831ãã., ñ. 95.
25 Տե՛ս Ïðèñîåäèíåíèå Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ê Ðîññèè, Ñáîðíèê äîêóìåíòîâ, ò. II, 18141830, Èçäâî 
Àêàäåìèè íàóê Àðì. ÑÑÐ, Åðåâàí, 1978 (Ïðèñîåäèíåíèå), äîê. N 248.
26 Տե՛ս Ðóññêîàðìÿíñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî â ïåðèîä ïðèñîåäèíåíèÿ Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ê Ðîññèè 
18261828 ãã., Ñáîðíèê äîêóìåíòîâ, Öåíòð. ãîñ. èñòîðè÷. àðõèâ Àðì. ÑÑÐ, “Âåñòíèê àðõèâîâ 
Àðìåíèè”, Åðåâàí, 1978, 2(51), äîê. №151.
27 Տե՛ս ÀÊÀÊ, ò. VII, 1878, äîê. 551.
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հու լիս) Ա. Գրի բոյեդովի մի նամակը՝ ուղղված Պարսկաստանում ռուսա-
կան նախկին հավատար մատար Ս. Մազարովիչին, որում վերջինից նա 
խնդրում էր իրեն ուղարկել Գյուլիստանի պայ մա նագրի ֆրանսերեն կամ 
ռուսերեն տարբերակը28, խորհրդային շրջանում այն կարծիքն է հայտնվել, 
թե այդ տեքստը Ա. Գրիբոյեդովին հարկավոր էր՝ Պարսկաստանի հետ 
հաշ տության պայմա նագրի նախնական տեքստ կազմելու համար29: Սա-
կայն հայտնի է, որ Կ. Նեսսելրոդեն նույն թվականի ապրիլին պետական 
պաշ տոնյա Ա. Օբրեսկովի հետ Ի. Պասկևիչին արդեն ուղար կել էր Պե-
տեր բուրգում կազմված պայմանագրի նախնական տեքստը, որը տեղ էր 
հա սել մա յիսի վերջին: Այսինքն՝ եթե Ի. Պասկևիչը նախքան Կարա զիա-
դինի բանակցություն ները հրամայել է կազմել նախնական պայմանագրի 
տեքստը, ապա նա պետք է, որ անպայ ման տրամադրած լիներ նաև ար-
դեն տեղ հասած նախնական պայմանագրի կառավարա կան տարբերակը: 
Ուրեմն Կարազիադինում Ա. Գրիբոյեդովը հանդես է եկել ոչ թե Գյուլիս-
տանի պայմանագրի հիման վրա իր «կազմած» նախնական պայմանագրի 
տեքստով, այլ կառա վարության և Ի. Պասկևիչի ցուցումներով ու իր կող-
մից հմտորեն խմբագրված տարբե րակով:

Ինչ վերաբերում է հայերին վերաբերող XII, XIV և հատկապես XV հոդ-
ված ներն իբր Ա. Գրիբոյեդովի կողմից Թուրքմենչայի պայմանագրում ներ-
մուծվելու գաղափարին30, ապա դրա համար էլ հիմք են հանդիսացել գե րի-
ների փոխանակման և վերաբնակեցման վերաբեր յալ Գյուլիստանի պայ մա-
նագրի VI հոդվածի հետ վերոնշյալ հոդվածների համե մա տական վեր լու ծու-
թյունը31, ինչպես նաև Ի. Պասկևիչին Ա. Գրիբոյեդովի հղած հա ղոր  դա գրու-
թյան մեջ այդ հոդվածների շուրջ վերջինիս կատարած մեկնա բանու -
թյունների ծա նո թագրությունը32: Սա կայն վերոհիշյալ պնդումները խիստ 
են թադրական են. այդ ծանո թագրու թյան մեջ Ա. Գրիբոյեդովն ըն դամենը 
մեկ  նաբանել է հոդվածները, որովհետև դա կապ ված էր որոշ մահ մե-
դա կան անձանց՝ պայմանագրի հոդվածները ճիշտ չըն կա լելու և կրկին 
իրանահպատակություն ընդունելու ցանկության հետ, ինչը կասեցնելու 
համար Ա. Գրիբոյեդովը փորձել է Ի. Պասկևիչի միջոցով, հրա մանի 
ձևով տեղեկատվություն հասցնել մաքսային և սահմա նա յին պետե-
րին33: Ուստի Ա. Գրիբոյեդովի կողմից հոդվածների մեկնա բա նումը բոլո-
րո վին էլ չի նշանակում, թե նա է եղել դրանց հեղինակը:

Նշենք, որ նախքան Դեհկարխանի բանակցությունները սկսելը, գնդա-
պետ Եղիազար Լազարյանին ուղղված նամակում վիրահայոց թեմի ա ռաջ-
նորդ Ներսես Աշտարակեցին գրել էր, որ ինքն իրազեկել է Ի. Պաս կևի չին 
Հա յաս տանի սահմաններն ընդարձակելու և պարսկա հայերով ու տաճ-
կա հա յերով բազմամարդ դարձնելու մասին: Նա նշել էր Սուր մա լուի և 
Մակ վի գավառների միացման, Ղազվինից, Համադանից, Թեհ րա նից, 
28 Տե՛ս Øîñòàêîâè÷ Ñ.Â. Äèïëîìàòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü À.Ñ. Ãðèáîåäîâà, Ìîñêâà, 1960, ñ. 100.
29 Տե՛ս Áàëàÿí Á.Ï. Äèïëîìàòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ ðóññêîèðàíñêèõ âîéí è ïðèñîåäèíåíèå Âîñòî÷íîé 
Àðìåíèè ê Ðîññèè, Åðåâàí, 1988, ñ. 180.
30 Տե՛ս Ïîïîâà Î.È. Ãðèáîåäîâäèïëîìàò, նշվ. աշխ., էջ 102:
31 Տե՛ս Áàëàÿí Á.Ï. Äèïëîìàòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ..., նշվ. աշխ., էջ 182; տե՛ս նաև՝ Ñåìëíîâ Ë.Ñ., Ðîññèÿ 
è ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ íà Ñðåäíåì Âîñòîêå â 20õ ãîäàõ XIX â., Ë., 1963, ñ. 124.
32 Տե՛ս ÀÊÀÊ, ò. VII, äîê. 619:
33 Տե՛ս նույն տեղում:
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Սպա հանից և այլ վայրերից հայերի վերաբնակեցման անհրա ժեշ տու-
թյան մասին: «... Մեծ բազմութիւն ունի հայոց բազ մանալ այսր ի Հայաս-
տան ի տերութեան օսմանցւոց,- գրում է արքեպիսկոպոսը,- առ որ անան-
ցանելի հարկավորութեամբ, հարկ է վասն սահմանաց Երևանու նշա նակել 
ոչ զԵրասխ գետն, այլ զսեպհական սահմանն Երևանու, այ սինքն է յայնկոյս 
Երասխայ յարևելից կողմանե անմատչելի ձորն Մակու անուանեալ, որ բա-
ժանէ զԵրևանու սահմանն ի Խոյէ, զգագաթ լերինն Արա րատայ և ընդ նմին 
կցեալ շղթայապատ լերանց՝ որք բաժանեն յԵրևա նայ զսահ մանն օսմանց-
ւոց իշխանութեան...»34:

Բայց արդեն Դեհկարխանի բանակցությունների ժամանակ, գաղտնի 
պահելու պայմանով, Ն. Աշտարակեցին Մակվի մահալի Սբ. Թադևոս 
ա ռաք յալի վանքի վանահայր Բարսեղ եպիսկոպոսին և այլոց տեղե կաց-
նում էր, որ ռուսական սահմանն Արաքսից այն կողմ չի անցնելու և պատ-
վիրում էր հորդորել իրանահայերին, որ անցնեն Արաքսը և բնակություն 
հաս տատեն Արարատյան դաշտում կամ Նախիջևանում՝ ընդմիշտ ազատ-
վելով պարսից բռնակալությունից35:

Այն, որ ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե հիշյալ գործիչների կող-
մից հայերի վե րաբնակեցումն իրականացվել է բռնությամբ, հերքվում է 
նույն Բարսեղ եպիսկոպոսին արքե պիսկոպոս Ներսեսի՝ 1827 թ. դեկտեմ-
բերի մեկ այլ նամակի փաստով, որում վերջինս հայտ նում է Երնջակի և 
Նախավկայի վանահայրերին միմիայն ներգաղթի հորդորով Պարսկաս-
տան առաքելու մասին36:

Իսկ Ներսես արքեպիսկոպոսին ուղղված Ի. Պասկևիչի պատասխան 
նամակն ապա ցու ցում է, որ դեռ 1827 թ. դեկտեմբերի 27-ին, վերջինիս 
ուղ ղած նամակով արքեպիսկոպոսը խնդրել էր Ռուսաստանին ան ցած 
տարածքներում, վերաբնակեցման նպատակով, պարսկական տի րույթ-
ներից հայերի գաղթ կազմակերպել և Իրանի կառավարու թյանն ա  ռա-
ջար կել հայերի ունեցվածքը, անշարժ գույքը, այգիներն ու ջրա ղաց նե-
րը վերցնել կառավարության տրամադրության տակ՝ դրանց տե րերին 
տա լով որոշ փոխհատուցում կամ էլ իրանցի մասնավոր ան ձանց հնա-
րա վորություն տալ հարմար գներով գնելու դրանք: Ի. Պաս կևիչը Ն. 
Աշ տարակեցուն տեղեկացրել է, որ ապագա հաշտության պայ մա նագրում 
հա  տուկ կետ է մտցվել ներգաղթողների անշարժ գույքը 5 տարվա ըն-
թաց քում վաճառելու իրա վունքի վերաբերյալ: Նա նշում է նաև, որ ներ-
գաղ թող հայերին ոչ մի նեղություն չէր պատ ճառվելու իրանական կող-
մից37: Փաստացի հայտնի է, որ Թուրք մենչայի պայմանագրում հենց 
Ներ սես Աշտարակեցու՝ ներգաղթողների ունեցվածքի վերաբեր յալ 
վե րոհիշյալ առաջարկներն են տեղ գտել:

Անտեսված է նաև այն ուշագրավ փաստը, որ Ի. Պասկևիչն ինքը գրել 
էր ներքին գոր ծերի նախարար կոմս Բլուդովին այն մասին, որ ռուսական 

34 Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ «Մատենադարան» 
(Մատենադա րան), Ներսես Աշտարակեցու, արխիվ, թղթ. 166, վավ. 822 («Ի բերդն Երևանու», 
06.10.1827թ.):
35 Տե՛ս նույն տեղում՝ թղթ. 166, վավ. 912; թղթ. 166, վավ 929:
36 Տե՛ս նույն տեղում՝ թղթ. 166, վավ. 931:
37 Տե՛ս ÀÊÀÊ, ò. VII, äîê. 546:
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մարզերում բնակվելու ցանկու թյուն հայտ նած որոշ հայերի իղձերին ըն դա-
ռաջ գնալով՝ դեռ Դեհ կարխանի բանակցություն ներում ինքը որոշել է դրա 
վերաբերյալ անհրաժեշտ հանձնարարականներ տալ38: Ասվածն ա  պա ցու-
ցում է, որ պարսկահայերի ներգաղթի գաղա փարն ու առաջարկն արվել 
էր հայ գործիչների և ոչ թե Ա. Գրիբոյեդովի կողմից:

Անշուշտ, հետազոտողները չեն բացառել, որ Կարազիադինում Ա. Գրի -
բոյեդովի «պատրաստած պայմանագրի նախնական տեքստում» հաշ վի են 
առնվել նաև հայ գործիչ ների, մասնավորա պես Ն. Աշտարակեցու “Çà  ïèñêà 
îá àðìÿíàõ äëÿ âêëþ÷åíèÿ ïðè ïåðåãî âîðàõ î ìèðå” և “Î ïå ðåñåëåíèè 
àðìÿí èç ïåðñèäñêèõ âëàäåíèé â ïðîâèíöèè, ïðèíàäëå æàùèå Ðîññèè” 
գրու թյունները, որի վերաբերյալ հղում է կատարվել «Արձանա գրու  թյուն-
ների» (АКАК) հ. VII-ի փաստ. 546-ին39: Սակայն այդ վավե րա գիրը նախ` 
թվա գրված է 1828 թ. հունվարի 25-ով, երկրորդ՝ այն իրա  կա նում Ի. 
Պաս կևիչի պատասխանն է Ներսես Աշտարա կեցու 1827թ. դեկ տեմբերի 
27-ի` պարսկահայերի գաղթը դեպի ռուսական տիրույթ ներ թույլա-
տրե լու խնդրանքին և բոլորովին կապ չունի Կարազիադինի բանակ-
ցու թյունների հետ, որոնք ավարտվել են 1827 թ. հուլիսի վերջերին:

Մինչդեռ, անտեսելով հայ գործիչների ջանքերն ու առաջարկները, 
ինչպես նաև ժխտելով Ի. Պասկևիչի և Ա. Օբրեսկովի մասնակցությունը 
հայերին վերա բերող հոդվածները պայմա նագրում ներառելու հարցում՝ 
նշվել է հե տևյա լը. «... Դեռ մինչև պայմանագրի կնքումն Ա. Գրիբոյեդովի 
սերտ կա պե րը Հայաստանի հետ, նրա ամենաակտիվ մասնակցու թյունը 
Պարս կաս տանի հետ հաշտության պայմանագրի մշակմանը, հնարա-
վորու թյուն են տալիս ենթադրել, որ հայ ժողովրդի շահերը պաշտպանող 
Թուրք մեն չայի պայմանագրի հոդ վածները կազմված են հենց նրա 
կողմից»40:

Սա անապացույց ենթադրություն է, ինչը խորհրդային շրջանում դար-
ձել էր կարծրա տիպ, որովհետև փորձ էր արվում կապ ստեղծել այսպես 
ասած՝ առա ջադեմ Ռուսաստանի և հայ ժողովրդի միջև: Այս հայտնի հո-
րինվածքից էլ փորձում է կառչել նորօրյա ադրբեջա նական պատմագրու-
թյունը:

Ամեն դեպքում կարևորում ենք այն հանգամանքը, որ դիվանագետ Ա. 
Գրի բոյեդովի ծառայությունն ընդգրկում է 1818-1829 թթ. (11 տարի), իսկ 
Հա յաստանի ազատագրության համար դիվանա գիտական պայքարն ու 
շփումն երը ծավալվել են՝ սկսած Պյոտր Մեծի և Եկա տերինա II Մե ծի ժա-
մա նակներից: Դրան հասնելու ուղիների, ակնկալվող օգուտ նե րի և շա-
հերի վերաբերյալ հայկական հիմնավորումները վաղուց արդեն ներ առվել 
էին Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության զինանոցի մեջ: Դրանք, 
ըստ ամենայնի, քննարկվել են ռուսական իշխանությունների կող մից41, և 
38 Տե՛ս նույն տեղում, փաստ. 214:
39 Տե՛ս Áàëàÿí Á. Ï. Äèïëîìàòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ ðóññêîèðàíñêèõ âîéí è ïðèñîåäèíåíèå Âîñòî÷íîé 
Àð ìåíèè ê Ðîññèè, Åðåâàí, 1988, ñ. 180.
40 Տե՛ս Ñåìëíîâ Ë. Ñ. Ê âîïðîñó î çíà÷åíèè ..., նշվ. հոդված, էջ 107-108:
41 Տե՛ս Սիմոնյան Վահրամ, Թուրքմենչայի պայմանագրի կնքման գործում Ա. Գրիբոյեդովի մաս-
նակ  ցության հարցը խորհրդային պատմագրության գնահատմամբ, ՊԲՀ, Եր., 2005, 3(170), էջ 103-110 
(հոդվածի 4-րդ ծանոթության մեջ առկա է վրիպակ. պետք է լինի ոչ թե “ÍåññåëüðîäåÏàñêåâè÷ó, 
28 àïðåëÿ 1827ã.” ÀÊÀÊ, 1878, ò. VII, ñ. 541, այլ նույն ժող., փաստ. 566, էջ 607 (“Ãð. Íåññåëüðîäå 
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տվյալ պատմափուլում հայերի նպատակները և ռուսա կան իշ խանու թյուն-
ների շահերը պարզապես համընկել են:

Այն, որ պայմանագրի հոդվածները Ա. Գրիբոյեդովի հեղինակածը 
չէին, հաստատվում է Ի. Պասկևիչին հղած Կ. Նեսսելրոդեի՝ 1828 թ. մար-
տի 16-ի գրությամբ, որում Թուրքմենչայի պայմանագիրը համեմատելով 
կա  ռա վարական հրահանգների հետ՝ վերջինս գրել է. «... Թուրքմենչայի 
տրակ  տատի հոդվածները, այս հարցի կապակցությամբ, ես բարձրագույն 
հրա հանգներին համապատասխան տրված և խստագույնս ճշտությամբ 
արված գտա»42:

4. Պարսկահայերի ներգաղթի խնդիրը և Ա. Գրիբոյեդովի 
առնչություններն այդ գործընթացին

Դեռևս ռուս-պարսկական 1826-1828 թթ. պատերազմի ընթացքում 
«Պարս  կաստանի հետ իրենց սահմանները հուսալիորեն պաշտպանելու, 
ա սիական ցեղերին սանձելու, դավա նանքով և ջանասիրությամբ իրենց 
ա մենևին էլ ոչ օտար հայերի հետ մերձենալու, ռուսական զորքերի մահա-
ցու թյունը պակասեցնելու, մալոռուսական աղքատ կազակնե րի բարեկե-
ցությունն ապահովելու, Մալոռուսիան ավելորդ ազգաբնակչությունից 
ազա  տե լու» նպատա կով 1827 թ. ապրիլի 27-ին ռուսական կառա վարու-
թյան կողմից հետևազորի գեներալ կոմս Տոլստոյի գլխավորությամբ 
կազ մակերպվել էր հատուկ կոմիտե, որը 80.000 մալոռուս կազակների 
պետք է վերաբնակեցներ Այսրկովկասի նորանվաճ տա րածքներում43: 
Նաև սրանով կարելի է բացատրել այն հանգամանքը, որ մինչև նո-
յեմ  բերին սկսված Դեհկարխանի բանակցությունները, ռուս-պարս կա-
կան պայմանագրի նախնական տարբերակում նախա տեսված չի եղել 
հա  յերի վերաբնակեցումն Արևելյան Հայաստանում: Դա ապացուցվում 
է Ա. Օբրեսկովին ուղղված կոմս Նեսսելրոդեի՝ 1827 թ. ապրիլի 19-ի շրջա-
բերա կանով: Նրանում խոս վում է Իրանի հետ հաշտության և առևտրական 
պայ մա նագրերի նախագծերի մասին, որոն ցում առաջ էին քաշված մի-
միայն սահմանագծի և 40 մլն ռուբլի ռազմատուգանքի հարցերը44:

Ռուս կազակների վերաբնակեցման ծրագիրը չիրականացավ, և ռու սա-
կան կառավա րությունը գործողության մեջ դրեց պարսկահայերի ներ գաղթ 
կազ  մակերպելու հայ գործիչ ների (Լազարյանների) առաջարկներն ու նա խա-
 գծերը45՝ պարսկահայերի ներգաղթի կազմա կերպման նպատա կով ստեղ -
ծելով գերազան ցապես հայ գործիչ ներից կազմված Ներգաղթի կո մի տե: Այն 
գլխավորել է Ի. Պասկևիչի կողմից Ռու սաստանից հրավիր ված գնդա   պետ 
Եղիազար Լազարյանը: Այս գործի անուրանալի ջատա գովն  երից է եղել 
հա՛տ  կապես Ներսես Աշտարակեցին46, որի հայրենա սի րու թյունը, Հա յաս-

– Ïàñêåâè÷ó, îò 16ãî ìàðòà 1828ã”, N 433, ñ. 607)):
42 ÀÊÀÊ, ò. VII, äîê. 566.
43 Տե՛ս նույն տեղում, փաստ. 274:
44 Տե՛ս նույն տեղում, փաստ. 502:
45 Տե՛ս Դիլոյան Վ.Ա., Արևելյան Հայաստանը XIX դարի առաջին երեսնամյակին և հայ-ռուսական 
հարաբերու թյունները, Երևանի համալսարանի հրատ., Եր., 1989, էջ 296-298:
46 Տե՛ս Լեո, Երկերի լիակատար ժողովածու, չորրորդ հատոր, «Հայաստան» հրատ., Եր., 1984, 
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տանն ազատագրված ու կրկին հայերով բնակեցված, հայ կական զոր քերով 
էլ պաշտպանված տեսնելու բուռն տենչանքն ու գոր ծու նեությունը կաս-
կածից դուրս են47: Հայերը ռուս-իրանական ու ռուս-թուր քական պա տե-
րազմն երի ժամա նակ ռուսական բանակին ցուցաբերած բազմակող մանի, 
այդ թվում՝ զինական օգնությամբ ապացուցել էին իրենց միամիտ հա-
վատարմու թյունը: Մահմեդական բնակչու թյան ուխտադրժությանը ռուս ները 
բազմիցս էին առնչվել48: Վրացիներն էլ միտված էին իրենց կորսված թա-
գավորությունը վերականգնելու ակնկա լիքներին49: Ուստի ռուսական իշ խա-
նությունները ճարպ կորեն շահարկում էին հայոց անկեղծ նվիրվա ծու թյունն 
ու հավա տարմությունը50: Հայերին սիրաշահելու վկայու թյուն է Ի. Պաս-
կևիչի՝ թարգ մա նությամբ պահ պանված հետևյալ գրությունը. «...Ոչինչ երկ-
մտիմ նմա նապես թե երևելի միաբանութիւն հոգևո րական ան ձանց Էջմիած-
նի վա նացդ թախան ձեալ յինչ յինչ օրինակաց այնքան բազ մա թիւ ժողովր-
դականաց չունիցին զբարօրու թիւն ընդ հեզ և իմաստուն կառավարու-
թեամբ Մեծի Արքայիս մերոյ.... Այլ ինձ ախոր ժելի է հավա տա ցուցանել 
ձեզ... ինչք ձեր ի վանացդ եղիցի անմերձենալի յաղագս իւրա քան չիւրոց»51:

Փաստ է, որ պարսկահայերին բռնությամբ չեն վերաբնակեցրել և 
Արևելյ ան Հայաստան ներգաղթե լու գաղափարին իրանահայության մեծ 
մասն իրոք ցուցաբերել է դրական վերաբերմունք: Վկայված է նաև, որ 
եղել են տարակու սանքի, երկմտանքի, թերահավատության և անվստա-
հու թյան բազմաթիվ դեպքեր և հայ հո գևոր-հասարակական գործիչները 
ստիպ ված են եղել քարոզչական մեծ աշխա տանք տանել իրանահայության 
շրջանում՝ բա ցատրելով ռուսական տիրա պետու թյան տակ անցնելու օ -
գուտ  ներն ու առավելություն ները52: Բացի հարուցած խոչըն դոտներից՝ 

էջ 399-404; 417-422; 434-439; տես նաև՝ Саруханян Норайр. Нерсес Аштаракеци, “Литературная 
Армения”, N 6, июнь, Ереван, 1970, с. 71-74; Մատենադարան, Ներսես Աշտարակեցու, արխիվ, Ներ-
սես Աշտարակեցու նամակները, թղթ. 164, վավ. 1024; վավ. 1326; թղթ. 167ա, վավ. 33; վավ. 90; վավ. 
98; Արխիվ Լազարյանների, թղթ. 107, գործ 44, չհրապարակված վավ. 370:
47 Տե՛ս Մատենադարան, Ներսես Աշտարակեցու արխիվ, թղթա պանակ 166, վավ. 932; վավ. 949; 
վավ. 1030; չհրապարակված վավ. 1061, 1071:
48 Հարկ է հիշել Ղարաբաղի Մեհտի-Ղուլի խանի փախուստի և հետո կրկին ռուսահպատակություն 
ընդունելու պատմությունը, 1826 թ. պատե րազմի սկզբում իրանական զորքերի սկզբնական հա-
ջողությունները կապված էին ռու սահպատակ մահ մեդական խաների և բնակչության իրանամետ 
դիրքորոշման և զո րակցության հետ; տե՛ս նաև ՀԱԱ, Հայկական մարզային վարչության արխիվ, 
ֆոնդ 90, ցուց. 1, գործ 18, թերթ 2; թերթ 17; 18; 25-26; 28-29:
49 Տե՛ս Ìàðêîâà Î.Ï., Âîññòàíèå â Êàõåòèè â 1812ã., Èçäâî ÀÍ ÑÑÑÐ, Ìîñêâà, 1951, 332 ñ.; տե՛ս նաև 
ՀԱԱ, Լազարյանների արխիվ, ֆոնդ 42, ցուց. 1, գործ 17, չհրապարակված թերթ 3 (գնդապետ Հակոբ 
Դավթի Լա զարյանը վկայում է 1812 թ. վրացիների կողմից Ռուսաստանի հանդեպ ուխտադրուժ 
դավաճանության մասին: Վրացինե րը շրջապատում են Թելավն ու Սղնախը: Ռուսական փոքրաթիվ 
կայազորը փակվում է միջնաբերդում, առանց հացի ու ջրի: Միայն հայերն են եղել, որ գիշերով 
սողալով՝ հասել են պարիսպ ներին և պարանով հաց ու ջուր են հասցրել ռուսներին: Կասկածելով 
հայերին, որ օգնություն են հասց նում ռուսներին՝ վրացիները դիտորդ ներ են կարգում: Հետագայում 
հավատալով վրացի իշխանների երդմանը՝ ռուս զինվորները, պաշտոնյաները և պա րետն անձնա-
տուր են լինում, հանձնում են միջնա բերդը, բայց ենթարկվում են բարբարոսական ծեծուջարդի: 
Նրանցից ոմանք փրկվում են միայն մեծա հոգի և բարի հայերի տներում պատսպարվելով): Ի դեպ, 
Ա. Գրիբո յեդովն իր «Ճանապարհորդական նոթեր»-ում, այս իրադարձության մասին գրելիս, ոչ մի 
խոսքով չի հիշատակում հայերի օգնության մասին (Ãðèáîåäîâ À.Ñ., Ñî÷èíåíèÿ â äâóõ òîìàõ, ò. 2, 
Áèáëèîòåêà “Îãîí¸ê”, Èçäâî “Ïðàâäà”, Ìîñêâà, 1971, ñ. 121):
50 Տե՛ս ՀԱԱ, Գյուտ Աղանյանի արխիվ, ֆոնդ 332, ցուց. 1, գործ 489, թերթ 1-2:
51 Տե՛ս ՀԱԱ, Գյուտ Աղանյանի արխիվ, ֆոնդ 332, ցուց. 1, գործ 749, թերթ 1:
52 Տե՛ս Մատենադարան, Արխիվ Ներսես Աշտարակեցու, չհրապարակված վավերագրեր՝ թղթ. 166, 
վավ. 1082; վավ. 1084; վավ. 1083; վավ. 1086; տես նաև՝ ÀÊÀÊ, ò. VII, äîê. 603, ñ. 632:
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Պարս կաստանի իշխանություններն էլ իրենց հերթին են փորձել հայերի և 
նես տորականների շրջանում արտոնությունների և ազգային իղձերի իրա-
կա նաց ման շուրջ հավաստիա ցումներ անել: Օրինակ՝ Էջմիածնից, Թիֆ լի-
սից և Երևանից ստացված տեղեկություն ների հիման վրա Լազարյանների 
կազմած մի զեկու ցագրում նշվում է, որ ըստ Թավ րիզում տարածված լու-
րերի՝ Երևանի սարդար Հուսեինը հայերին իբր խոստացել էր հայոց թա-
գա վորություն հիմնել՝ թագավոր օծելով վրաց թագաժառանգ Ալեք սանդ-
րին53:

Հիմնականում Արևելյան Հայաստան են գաղթել չքավոր կամ միջակ 
ու նեցվածքի տեր ընտանիքներ: Ներգաղթող պարսկահայերի քանակու-
թյունից և մեծ ծախսերից անակնկալի եկած՝ Ի. Պասկևիչը54 դժգոհել էր 
Ե. Լազարյանի գործունեությունից, քանի որ վերջինս ներ գաղթի կազմա-
կերպ ման գործում իբր կարևորել և ի ցույց էր դրել իր տոհմի արժա նիք-
ների մասին հավաստիա ցումները և, որ միմիայն իր տոհմի հանդեպ 
ու նե ցած մեծ հա վատի ու վստահության հետևանքով էին հայերը 
գաղ թել Այսրկովկաս:

Այդ ամենը համարելով իր, ռուսական զենքի և պետության դերը «նսե-
մաց նող հան գամանքներ»՝ Ի. Պասկևիչը հատուկ նամակներով55 Ա. Գրի-
բո յեդովից, գեներալ Պանկրա տևից, Ա. Ճավճավաձեից և իշխան Արղու-
թյան-Երկայ նաբազուկից պահանջել էր իրեն ներ կայացնել տեղե կու թյուն-
ներ, թե իրո՞ք մեծ է եղել Ե. Լազարյանի տոհմի համարումը պարս կա հայե-
րի շրջանում և ինչպե՞ս է նա կազմակերպել այդ գործընթացը:

Նշված անձինք, և առաջին հերթին Ա. Գրիբոյեդովը, իրենց զեկու ցա-
գրերում բա ցառել են վերոնշյալ հանգամանքները՝ կարևորելով միմիայն 
ռուսական զենքի, պետության հովա նավորության և Ի. Պասկևիչի արդար 
խոստումների հանգամանք ները56: Ուշագրավ են ռու սական գաղութային 
քաղա քականությունն իրականացնողներից հատ կապես Ա. Գրիբո յեդովի 
կար ծիքները: Դրանք ներկայացված են “Çàïèñêà î ïåðåñåëåíiè Àðìÿíú èçú 
Ïåðñiè âú íàøè îáëàñòè” վավերագրում57, որոմ Ա. Գրիբոյեդովը քննա-
դատում է Ե. Լազարյանի կազ մակերպած ներգաղթը՝ կետ առ կետ նշե լով 
«թերությունները»: Ներգաղթի գլխավոր ոգեշնչողն, ըստ նրա, պարս-
կահայերի վստահությունն էր Ռուսաստանի հանդեպ:

Ա. Գրիբոյեդովը Մ. Արղությանի հետ երկար քննարկել է նաև մահ մե-
դականներին ար վելիք այն ներշնչանքները, որոնց նպատակն է եղել հա-
մոզել վերջիններիս, որ նրանց նեղու թյունները ժամանակավոր են և հա-
յե րին կստիպեն հեռանալ մահմեդա կաններին պատկա նող տա րածք -
ներից: Անդրադառնալով ներգաղթյալներին՝ Ա. Գրիբո յեդովը հա մոզ  ված 
պնդել էր, որ Ռուսաստանի համար պարսկահայ բնակ չությունն ա ռավել 
օգտա կար է վրա ցահայերից և, ընդհանրապես, չար չի ներից (тор га ши), 

53 Տե՛ս Մատենադարան, Լազարյանների արխիվ, թղթ. 106, գործ 51(17), վավ. 1; տե՛ս նաև՝ ÀÊÀÊ, 
ò. VII, äîê. 586:
54 Տե՛ս ÀÊÀÊ, ò. VII, äîê. 582 (1828 թ.):
55 Տե՛ս նույն տեղում՝ փաստ. 617; տե՛ս նաև՝ Երիցյան Ա., Ամենայն հայոց կաթողիկոսությունը և 
Կովկասի հայք XIX դարում, մասն Ա, Թիֆլիս, 1894, էջ 381-395:
56 Տե՛ս AKAK՝ փաստ. 623; փաստ. 625; փաստ. 626; փաստ. 627:
57 Տե՛ս նույն տեղում, փաստ. 618:
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որոնք գան ձարանին ոչ մի օգուտ չեն բերել, իսկ Պարս կաստանից 
գաղթածներն արհեստավորներ ու հողամշակներ էին58:

Ա. Գրիբոյեդովը գրել էր Ի. Պասկևիչին, որ Նախիջևանում թաթարների 
շրջա նում մեծ հուզումներ են սկսվել ներգաղթյալ հայերի պատճառով59: 
Նա ներկա յացրել էր իր կողմից կազմած մի աղյուսակ, որում Նախիջևանի 
«մար զի» և քաղաքի տարածքում նախկին 404 հայ և 2024 մահմեդական 
ըն տա նիքների առկա յության պայ մաններում, ցույց էր տվել ընտանիքների 
հա  րաբերակցության փոխվելը 1328 հայ ըն տանիքների ներգաղթի հե-
տևան քով, որի արդյուն քում հայ ընտանիքների թիվը մահ մեդական 2024-
ի դիմաց հասել էր 1732-ի: Ա. Գրիբոյեդովը վերոնշյալ «անհամամաս-
նու թյունը» վեր էր համարել ամեն տեսակի դատո ղությունից և մահ-
մե դականներին հանգստաց նելու համար առաջարկել էր շտապ կեր-
պով 500 հայ ընտանիք տեղահա նել և 1520 ընտանիքներով վերա
բնա կեցնել Դարալա գյազում (Վայք): Ըստ նրա՝ 200 ընտանիք արդեն 
ցանկացել էին տեղափոխվել, մնա ցածների կեսին, նրա համոզ մամբ, կա-
րելի կլիներ համոզել, իսկ մնացած առավել հա մառներին՝ հար կադրել 
գաղ թել: Ա. Գրի բոյեդովի պնդմամբ՝ ավելի քիչ ան հար մարություն կլի ներ 
100 կամ 150 հայ ընտանիք ների, քան ողջ մարզի թաթարների բողոք նե րի 
դեպքում, հակառակ պարագայում ռուսա կան իշխանու թյուն ները կա-
րող էին թաթարներին դրդել ափսո սալու և կա րոտով հիշե լու պարս-
կա կան կառավարումը: Այս առնչությամբ Ա. Գրիբոյեդովը մտա վախու-
թյուն էր հայտնել, որ մահմե դական ցեղերը կանցնեն Պարսկաստան և 
ար տասահման յան թերթերը կսկսեն գրել ո՛չ ռուս ների օգտին:

Ա. Գրիբոյեդովը Ի. Պաս կևիչին համո զել էր, որ 500 հայ ընտանիքների 
դուրս բերումը մեծ բարե գործություն կհամարվի թաթարների համար: Դրա -
նից բացի՝ Ա. Գրիբոյեդովն առա ջարկել էր ռուսների կողմն անցած մահ -
մեդական ցեղերին վերցնել ծառայության, ռոճիկ վճարել և չէր հա պաղել 
ավելացնել, որ խաներից ու բեկերից խլված իշխանության փո խա րեն իրենք 
նրանց տվել են օտար (ռուսական - Վ.Ս.) օրենքների խճճվա ծու թյուն:

Թաթարների կրած նեղությունների պատճառով ստացած բազմաթիվ 
բողոք նե րից «խեղդված»՝ Ա. Գրիբոյեդովը «բռնել է Նազար-Ալի խանի և 
Շիհ-Ալի Բեկի կողմը և նրանց համոզել է, որ օգտագործելով իրենց հե-
ղինակությունը՝ ժո ղովրդին ներշնչեն հավատա րիմ ծառայել ռուսական 
կառավարությանը»: Ըստ նրա՝ մահմեդա կան ցեղերին կարելի կլիներ 
«խելքի բերել»՝ նրանց տոհմական պետերի և հո գևորական ների միջոցով, 
նաև վերջիններիս և ղազիների դատաստանական գործե րին չխառնվե-
լով: Նա նույնիսկ խորհուրդ էր տվել տարեկան 800 թուման նպաստ վճա-
րել Նազար-Ալի խանին այն գումարից, որն իր կողմն անցած խաներին, 
իրենց մարզերի մահ  մեդական գործիչներին խոստացել էին ռուսները: 
Ըստ նրա՝ պարսկական անհնազանդ տիրույթներում դա կարող էր բարձ-
րացնել ռուսական իշխա նությունների վարկը60:

58 Տե՛ս նույն տեղում:
59 Չոբանյան Պ.Ա., Հայ-ռուս-վրացական հարաբերությունները ԺԸ դարի երկրորդ կեսին, 
Էջմիածին, 2006, էջ 18:
60 Տե՛ս ÀÊÀÊ, ò. VII, äîê. 623 (Ա. Գրիբոյեդովի 1828 թ. հոկտեմբերի 1-ի զեկուցագիրն Ի. Պասկևիչին):
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Մինչխորհրդային պատմագիտության մեջ, բացի վերո հիշյալ փաս տա-
թղթերի հիշատակումից61, Ա. Գրիբոյեդովի անունը հա յերի ներ գաղթի հետ 
այլ կերպ չի կապվել և նրան չեն վերագրվել Լա զար յանների և Ներ գաղ թի 
կոմիտեի հետ մշտապես կապ ված լինելու62, ներ գաղթը կազ մա կեր պելու 
«Հրահանգների» կազմման63, հայ ժողովրդի հա վատարիմ պաշտ պանը լի-
նե լու, իրանաթուրքական լծից հայերին ազա տագրելու գա ղա փա րի հեղի-
նակը լինելու և իր շնորհիվ պարսկա հայերի ներգաղթի ա ռա քելու թյունն 
իրականաց վելու64, բազմաչարչար հայ ժո ղովր դի վիճակի ու ճակատագրի 
հանդեպ կարեկից լինելու, նրա պատ մու թյան և մշակույթի խորագիտակ 
լինելու հանգամանքները65:

Ինչպես տեսնում ենք, Ի. Պասկևիչի վրա հայ գործիչների կողմից «փա-
փուկ ճնշում» գործադրելու վերաբերյալ ադրբեջանական զեղծա րա րու-
թյուն ները նույնպես հիմնազուրկ են. ճարպիկ ու խարդավասեր Ի. Պաս-
կևիչը ռուսական գաղութային քաղաքականությունն իրա կա նաց նող 
«չի  նովն իկ» էր, որին, ինչպես նաև Ա. Գրիբոյեդովին, հետաքրքրել են 
իրենց ու ռուսական պետության շահերը և ոչ թե հայ ժողովրդի վի-
ճակն ու ճակատագիրը:

5. Ա. Գրիբոյեդով-հայեր հարաբերությունների խնդիրը

Վերևում նշվեց, թե ինչ վերաբերմունք է դրսևորել Ա. Գրիբոյեդովը 
հայ գործիչների նկատմամբ: Ուստի ադրբեջանական նորօրյա պնդում-
ները, թե իբր հայերը մոլորեցրել են Ա. Գրի բոյեդովին և ամուր օղակի մեջ 
առնելով՝ «իրենց ձեռքին գործիք են դարձրել»66, ցանկալին իրակա նու-
թյան տեղ հրամցնելու անապացույց ենթադրություններ են: Փաստերը 
լրիվ հակառակ իրականության մասին են վկայում:

Սկսենք նրանից, թե ինչ գործունեություն է ծավալել նա Պարսկաս տա-
նում՝ կապված ներգաղթողների թողած ունեցվածքի հետ: Վկայված է, որ 
բացի պարսկահայերից, մեծ թվով խաներ և մահմեդական ժողովուրդ են 
գաղթել ռուսական տիրապետության տակ անցած հայկական տա րածք-
ներ: Այսպես. 1828 թ. դեկտեմբերի 3-ին Թավրիզից Վ. Միկլա շևիչին հղած 
նամակում Ա. Գիբոյեդովը պատմում էր ներգաղթյալների՝ Պարս կաս տա-
նում թողած գույքի «հսկողության» մասին67: Սակայն այդ նամա կում նախ՝ 
չի նշվում, թե կոնկրետ ինչ ազգության կամ դավանանքի ներ գաղթ-
յալ ների մասին է խոսքը, ապա, եթե հաշվի առնենք այն հան գամանքը, 

61 Áåðæå Àä. Àëåêñàíäðú Ñåðãååâè÷ú Ãðèáîåäîâú. Äåÿòåëüíîñòü åãî êàê äèïëîìàòà, 18271829, 
“Ðóññêàÿ ñòàðèíà”, ÑàíêòÏåòåðáóðãú, 1874, òîìú XI, ñ. 746-750 (մինչխորհրդային հայ հեղի նակներ 
Մ. Ալավերդյանցը, Ալ. Երիցյանը, Լեոն և այլք ևս հայերի ներգաղթի գործում չեն հիշատակում Ա. 
Գրիբոյեդովի անունը):
62 Տե՛ս Գրիգորյան Զ. Տ., Հայ և ռուս ժողովուրդների դարավոր բարեկամությունը, Հայաստանի 
պետ. հրատ., Եր., 1960, էջ 393-400:
63 Տե՛ս Ïàøóòî Â. Ò. Äèïëîìàòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü À.Ñ. Ãðèáîåäîâà, “Íàóêà”, Ì., 1947, ñ. 140-143.
64 Տե՛ս Պարսամյան Վ. Ա., Գրիբոյեդովը և հայ-ռուսական հարաբերությունները, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 
Եր., 1947, էջ 116:
65 Տե՛ս Ïîïîâà Î. È. Ãðèáîåäîâ äèïëîìàò, նշվ. աշխ., էջ 135-136:
66 Տե՛ս Ãàñàíîâà Ø. Â Òóðêìåí÷àå Ïåðñèÿ è Ðîññèÿ äåëèëè..., նշվ. հոդված, համացանց:
67 Տե՛ս Ãðèáîåäîâ À. Ñ. Ñî÷èíåíèÿ â äâóõ òîìàõ, “Ïðàâäà”, ò. 2, Ìîñêâà, 1971, ñ. 318-319.
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որ նա իր «չթույլատրված» ամուսնության պատճառով արդեն ուշացրել էր 
մեկ նումը Թեհրան և շտապելով այնտեղ, կնոջը՝ Նինո Ճավ ճա վաձեին, 
թողել էր Թավրի զում, իսկ Թեհրանում էլ մնացել էր ընդա մենը 3 շաբաթ, 
ապա ի՞նչ «հսկիչի» պարտականու թյունների մասին կարող էր լինել խոս քը, 
երբ նա պարզապես այդ պարտա կանությունները և ժա մանակը չի՛ ու-
նեցել: Նրան հանձնարարված կամ նրա կողմից «հսկի  չի» աշ խա տանք 
տանելու վերաբերյալ ոչ մի փաստ գոյություն չունի. Թավ  րի զում նա 
ավելի շատ զբաղված է եղել մահմեդական հարեմն ե րում քրիս  տոն յա 
կա նանց հայտնաբերելու, հարցաքննելու, որոշ պար սիկ ների ծե ծի են-
թար կելու, իր անզուսպ և դրամաշորթ աշխա տա կիցների պատճառած 
տհաճությունների խնդիրներով68:

Մեր կարծիքով՝ վերոհիշյալ նամակում Ա. Գրիբոյեդովը պարզապես 
փոր  ձել է իր նա մակների ուշացումները բացատրել բազմազբաղ լինելու 
հան  գամանքով: Ասվածը հաս տատվում է Ռուսաստանի արտաքին գոր  ծերի 
նախարարության՝ Ասիական գործերի դեպար տամենտի ղեկա վար Կ. 
Ռոդոֆինիկինին դարձյալ Թավրիզից գրած նամակով69, որտեղ նշված է, 
որ իրենց կողմն անցած խաներն ու ժողովուրդը 5 տարի օգտ վելու էին 
իրենց նախկին եկամուտներից և կարող էին իրենց ունեցվածքը վաճառել 
(հմմտ. Ի. Պասկևիչին Ներսես Աշտարակեցու կողմից դեռ 1827 թ. դեկ տեմ-
բերի 27-ի նամակում արված առաջարկ ների հետ): 

Դարձյալ նկարագրելով «հսկիչի» իր ծանր աշխատանքը՝ իշխանու-
թյուն ներից նա թույլտվություն և լիազորություններ էր խնդրել՝ իր անու-
նով գնելու գաղթողների կալ վածքների «ղաբալաները» (առք ու վաճառքի 
պայ մանագրերը), որպեսզի պարսկական իշխանություն ները հասկանան, 
որ դրանք կորցնում են ընդմիշտ և թույլատրեն իրենց հպատակներին 
գնե լու դրանք70:

Ինչպես տեսնում ենք, վերոհիշյալ նամակներում խոսքը բա ցա ռապես 
մահմե դական խաների ու ժողովրդի ներգաղթի և ունեցվածքի մասին է և 
ոչ մի փաստ չի ներկա յացվում, թե կոնկրետ ինչ ջանքեր են գոր ծադրվել 
պարսկահայերի ներգաղթի և նրանց ունեցվածքի ճակատագրի շուրջ:

Ընդհանրապես՝ հայերի հանդեպ Ա. Գրիբոյեդովի բացասական վերա-
բերմուն քի մասին վկայում են նրա նա մակները: “Ñûí îòå÷åñòâà” հանդեսի 
խմբագրին ուղղված նամակում ռուսական իշ խանություններին վարկաբե-
կող կեղծ լուրեր տարածելու գործում նա անհիմն և անապացույց կերպով 
մե ղադրել է իրենց առևտրից դժգոհ հայերին, որոնց միջոցով իբր չա փա-
զանց ված ձևով այդ լուրերը կարող էին տեղ գտնել տարբեր ար տա սահ-
մանյան ամսագրերում71:

Ղազանչիից Ս. Մազարովիչին գրած նամակով Ա. Գրիբոյեդովը պատ-
մել էր, որ քարա վանի հետ գնացող մի հայի միջոցով ինքը ցանկացել է 
նամակ ուղարկել դեպի ռուսական ուղեկալ, բայց վերջինս որպես վարձ 
պահանջել է 50 հորթ (՞՞՞): Այս «չափից դուրս մեծ պահանջից» դրդված և 

68 Տե՛ս Ãðèáîåäîâ. Åãî æèçíü è ãèáåëü â ìåìóàðàõ ñîâðåìåííèêîâ, Ðåäÿ Çèí. Äàâèäîâà, “Êðàñíàÿ 
ãàçåòà”, Ëåíèíãðàä, 1929, “Ðåëÿöèÿ ïðîèñøåñòâèé...”; ñ. 151-184; էջ 152-153; էջ 157; էջ 158:
69 Տե՛ս Ãðèáîåäîâ À.Ñ. Ñî÷èíåíèÿ, ò. 2, նշվ. աշխ., էջ 325-326:
70 Տե՛ս նույն տեղում:
71 Տե՛ս նույն տեղում՝ էջ 56 (1819 թ. հունվարի 21-ի՝ Ա. Գրիբոյեդովի նամակը):
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տվյալ հայի հավատարմության նկատմամբ երաշ խիք չունենալով (՞՞՞), նա 
վռնդել է այդ մարդուն: Նրա խոսքերն են. «Ի՛նչ ստոր ծնունդ (վիժվածք) 
են այդ հայերը. նրանցից ոչ մեկն ինձ ճանաչել չէր ուզում և միևնույն ժա-
մա նակ ականջիս միշտ շշնջում են, որ մենք նրանց ապագա հովա նավոր-
ներն ենք: Լա՛վ հովանավորյալներ են: Նրանք մեզ ծախում են այն նույն 
պարսիկներին, որոնք պատրաստ են նրանց մասնատել և եփել ցանկացած 
խյուսի (ñîóñ) տակ...»72:

Եզրակացություններ 

Վերոշարադրյալը թույլ է տալիս ներ կա յաց նել հետևյալը.
Հա յանպաստ հոդվածները Թուրքմենչայի պայմա նագրում ներառվել են 

Դեհկարխանի բա նակցությունների (1827 թ. նոյեմբեր – 1828 թ. հուն վար) 
ժա մանակ, երբ բանակցություն ները կառավարական հրահանգ նե րով վա-
րում էին Ա. Օբրեսկովն ու Ի. Պասկևիչը և ոչ թե Ա. Գրիբոյեդովը: Ուս տի 
Թուրք  մենչայի պայմանագրում XIV, XV հոդվածները ներառելու ջան -
քե րը որոշ խորհրդային հետազոտողների և ադրբեջանական նոր օր յա 
զեղծարարների կողմից բացառապես Ա. Գրիբոյեդովին վերա գրելն 
ար  դարացված չէ. առավել իրատեսա կան է հարցը դիտարկել որ պես ռու-
սա կան իշխանությունների գաղու թային քաղաքակա նության նպա  տակ նե-
րից բխող հրահանգների, հայ հոգևոր և զինվորա կան գոր ծիչ ների առա-
ջարկ  ների ու ջանքերի և Ա. Գրիբոյեդովի կողմից հոդ ված ները գրա  գետ 
խմբագրելու արդյունք:

Բարձր գնահատելով հայերի ներգաղթի նշանակությունն Արևելյան 
Հայաստանի ժողովրդա գրա կան իրավի ճակի փոփոխու թյան և պատ-
մական հայրենիքում ազ գա հավաքման գործում՝ հարկ է ընդգծել դրանում 
հատկապես Ներսես Աշտարակեցու և Ե. Լազարյանի անուրանալի դերը: 
Ռուս-պարսկական պատերազ մից հե տո հայրե նանվեր այս գործիչներին 
Այսրկովկասից հեռացնելը Ռու սաս տա նի գաղու թային քաղաքականության 
շարունա կությունն էր: Ե. Լա զար յանի գործու նեության ընթացքում՝ այդ-
պի սի չափերով առաջին անգամ իրա կա նացված ներգաղթի կազ մակերպ-
ման ժամանակ չէին կարող վրի պումն եր չլինել: Թե րությունների համար 
նրան մեղադրողները, այդ թվում՝ Ա. Գրիբոյեդովը, անտեսել են ռու-
սա կան կառավարության և Հայ  կական մարզային վարչության՝ գոր-
ծից անտեղյա կությունն ու դրան անպատրաստ լինելու հանգա մանք-
նե րը:

Այսրկովկասից Ե. Լազարյանին հեռացնելու իրական պատճառը նրա 
հա յանպաստ գործունեությունն էր և սեփական դերը կա րևորելու նպա-
տակ ունեցող Ի. Պաս  կևի չի հերթական խարդավանքները73: Ներսես 

72 Տե՛ս Ãðèáîåäîâ À.Ñ. Ñî÷èíåíèÿ, ò. 2, նշվ. աշխ., էջ 198 (1819 թ. սեպտեմբերի 11-13-ին գրած նամակը):
73 Տե՛ս Երիցյան Ալ., Ամենայն հայոց կաթողիկոսությունը..., նշվ. աշխ., էջ 355-370; Տե՛ս Ùåðáàòîâ, 
նշվ. աշխ., էջ 320-321 (իշխան Շչերբատովը նշում է, որ Ի. Պասկևիչը հայերի միջից արմատախիլ է 
արել այն թեթևամիտ ենթադրությունը, թե իբր ցարիզմը, ոտնահարելով մահմեդականների շահերը, 
ցանկանում է վերածնել հայ ժողովրդին և հոգ տանել գերազանցապես հայերի մասին: Ի. Պասկևիչը 
Ներսես Աշտա րակեցուն հանել է այդ մոլորություններից: Ըստ Շչերբատովի՝ Ի. Պասկևիչը լայն քա-
ղաքական հայացք ների ու մահմեդական բարձր առաքինությունների տեր հոգևորականությանը և 
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Աշտարակեցու նման՝ Ե. Լազարյանն էլ է նպա տակ ունեցել Երևանի, 
Նախիջևանի և Ղարաբաղի խանու թյուն ներում, թեկուզ մաս նավոր 
տի  րույթ ներում, վերաբնակեց նել այդ տարածքներից իրանա կան իշ-
խա  նու թյուն ների կողմից ոչ վաղ անց յալում տեղահանված բնիկ տե-
րերին՝ հայերին:

Ռուսական իշխանությունների և նրանց նպատակները իրականաց-
նող ներից նաև՝ Ա. Գրիբոյեդովի համար կարևոր է եղել Այսրկովկասում 
թույլ չտալ հա յերի դերի զգալի մեծա ցումը և հնարավորինս համա մաս-
նու թյուն պահպանել հայ և մահմե դա կան բնակչության հարաբերակ ցու-
թյան առումով, քանի որ ռուսների հա մար կարևոր էր Այսրկովկասում 
ունենալ հավատարիմ հպատակ, բայց միմյանց հանդեպ թշնամաբար 
տրամադրված խառը բնակչություն, որպեսզի որևէ կողմի բա ցարձակ 
գերակշռության դեպքում ազգային հնարավոր ձգտումներ, պահանջ-
ներ և ազատագրական ելույթներ չծագեն:

Ա. Գրիբոյեդովը Ի. Պասկևիչի հանձնարարությամբ կատարել է Ներ-
գաղ թի կոմիտեի գործունեությունը վերստուգողի (ռևիզորի) ու «վեր-
լուծողի» և ոչ թե ներ գաղթը կազմակեր պողի և իրականացնողի դե-
րը, քանզի, չլինելով տվյալ կոմիտեի և ոչ էլ Հայկական մարզային 
վար  չության անդամ, նա ժամա նակային առումով էլ չէր կարող ակ-
տի  վորեն մասնակից լինել հայերի ներգաղթի գործընթացին: Լինե լով 
պետական պաշտոնյա և ելնելով պետական շահերից՝ նրա գոր ծու  -
նեությունը տվյալ հարցում սահմանափակվում էր ռուսական կա ռա -
վարության գաղու թային քաղաքականությանը նպաստող առա ջարկ -
ներով, ըստ որոնց՝ ներգաղթողների սոցիալ-տնտեսա կան վիճակը շարու-
նա   կելու էր մնալ նույնը և վերաբնա կեցված քրիստոնյա հայերը շարու նա-
կելու էին մահմե դական բնակչու թյան հետ առնչվել շարիաթի օրենք-
ներով74:

Փաստեր չկան, որոնք կվկայեն, թե կոնկրետ ինչ գործողությունների 
շրջանակ ներում է արտահայտվել հայ ներգաղթյալների՝ Պարսկաս-
տա   նում մնացած ունեցվածքի և եկա մուտների պահպանման ու ստաց-
 ման վերահսկողությունը Ա. Գրիբոյեդովի կողմից:

Ներկայացնելով հայ ժողովրդի հանդեպ Ա. Գրիբոյեդովի ունեցած վե-
րա   բեր մունքի շուրջ գերադրական տե սակետներ՝ խորհրդային շրջանի գա-
ղա փարական կապանք ներով կաշկանդված ուսումն ասիրողները շրջան ցել 
են հայերին տրված բացասական և հաճախ՝ արգա  հա տա լից գնա հա-
տականեր պարունակող նրա գրառումները: Իրանում նախ կին գերե-
վար վածների կամ գաղթեց վածների շահերի պաշտ պա նու  թյամբ Ա. 
Գրի  բոյեդովի հանդես գալու հանգա մանքների մասին հի շա  տակու-
թյուն նե րը հիմնականում վերաբերում են միայն մահմե դա կան հարեմ-

հա՛տկապես Թավրի զից Ռուսաստան գաղթած մուջթեհիդ Աղա-Միր Ֆաթթահին հակադրում էր վե-
րոհիշյալ առաքինու թյուններից զուրկ հայ հոգևորականությանն ու Ներսես Աշտարակեցուն):
74 Տե՛ս ÀÊÀÊ, հ. VII, փաստ. 623, էջ 647-649 (1828 թ. հոկտեմբերի 1-ի՝ Ա. Գրիբոյեդովի հաղորդագրու-
թյունն Ի. Պասկևիչին, որում ասվում է. “Áîèìñÿëè ìû ïðèñòðàñòiÿ ìóñóëüìàíñêèõ ñóäié?  íî 
âëàñòü èõú åäèíñòâåííî îñíîâàíà íà âûáîðú è äîâåðiè íàðîäîìú... À ãäå îäèíú èçú òÿæóùèõñÿ 
õðèñòÿíèíú, òî ïî ìóõàììåäàíñêîìó øàðî (äóõîâíûé çàêîíú), äîïóñêàåòñÿ äî 6òè ñâèäåòåëåé îáîèõ 
âåðîèñïîâåäàíié. Ìîæíîáû åù¸ âú òàêîìú ñëó÷àå íàðÿæàòü äåïóòàòà îòú ïðàâèòåëüñòâà” (էջ 648)):
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ներում պահվող հայ, վրացի և գերմանուհի կանանց հայտ նա  բերման 
(հարե մա յին դիվանագիտություն) և հետ վերադարձնելու իրո ղու թյուն-
նե րին75: Աս վածը թույլ է տալիս պնդելու, որ խորհրդային շրջա նում 
գե րագնա հատ վել են Ա. Գրիբո յեդովի առնչու թյունները պարս կա հա յե-
րի ներ գաղ թի գործին. նա այդ գործըն թացին չի ունեցել բովանդա-
կային մաս նակցու թյուն:

Դատելով պատմագիտական առումով հիմնազուրկ ադրբեջանական 
պատմախեղումները էկրա նաց նելու՝ ռուս կինոռեժիսոր Ն. Մի խալկովի 
պատ րաստակամությունից՝ Ա. Գրիբոյեդովի մասին սպասվող ֆիլմը լի-
նե լու է հեր թական հակա հայ կա կան քաղաքական պատվերը, որը չի՛ ըն-
դուն վելու պատմական իրակա նությանը քաջա ծանոթ գիտական հան րու-
թյան կողմից, որովհետև դրա հիմ քում դրվող՝ Ա. Գրիբոյեդովի առնչու-
թյուն ները պարսկահայերի ներ գաղ թի գործին, անհիմն են և մտացածին:

Վահրամ Ռ. Սիմոնյան – Գիտական հետաքրքրություններն ընդ-
գրկում են XIX դարի I երեսնամյակի հայ-ռուսական հարաբերու-
թյունների և այդ համա տեքստում՝ ռուս գրող Ա. Գրիբոյեդովի 
աշխար հայացքի ձևավորման, դիվանա գիտական գործունեության, 
տնտեսագի տական հարցերի նկատմամբ նրա հե տաքրքրությունների 
և կովկասյան տարածաշրջանի նվաճված ժողո վուրդների հանդեպ 
դրսևորած վերա բերմունքի ու նշվածների շուրջ տարբեր փուլերում 
ձևավոր ված պատմագիտական մտքի ուսումնասիրու թյունը:

Summary

ALEXANDER GRIBOYEDOV AND THE IMMIGRATION OF PERSIAN 
ARMENIANS IN 1828-1829

As a subject of Azeri and Russian historical-fictional workouts

Vahram R. Simonyan

Keywords - Nikita Mikhalkov, Azerbaijani falsifications, 
Turkmanchai agreement, A. Griboyedov, Heraclius II, P. Tsitsian-
ov, relocation, Russian Cossacks, Nerses Ashtaraketsi, E. Lazaryan, 
Immigration Committee, I. Paskevich.

The article examines the policy of the Russian government, regarding the 
relocation of Persian Armenians due to Turkmenchay agreement and the 
involvement of the Russian writer Alexander Griboyedov. The author shows that 
the relocation of the Persian Armenians is their return to their historic homeland 

75 Տե՛ս Շերմազանեան Գալուստ, Նիւթեր ազգային պատմութեան համար, Երևելի Հայկազունք ի 
Պարսկաս տան, Ռոստով (Դոնի վերայ), 1890, ՌՅԼԹ, էջ 77-103; տե՛ս նաև՝ À.Ñ. Ãðèáîåäîâ. Åãî æèçíü 
è ãèáåëü â ìåìóàðàõ ñîâðåìåííèêîâ, Ðåä. è ïðèìå÷. Çèí. Äàâûäîâà, Ëåíèíãðàä, “Êðàñíàÿ ãàçåòà”, 
1929, “Ðåëÿöèÿ ïðîèñøåñòâèé ïðåäâàðèâøèõ è ñîïðîâîæäàâøèõ óáèåíèå ÷ëåíîâ ïîñëåäíåãî 
ðîññèéñêîãî ïîñîëüñòâà â Ïåðñèè”, ñ. 166-174.
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from which they were deported during the reign of Shah Abbas in the early 17th 
century. 

During the RussianPersian war of 18261828, after the failure of the policy 
of resettlement of 80,000 LittleRussian Cossacks, the Russian government 
accepts the proposals of the Armenian figures (Lazarevs) and organizes the 
resettlement of the Persian Armenians.

We’ve presented the efforts and huge practical and advocacy contribution in 
this process of Georgian Armenians eparch  Nerses Ashtaraketsi, colonel E. 
Lazaryan, M. ArgutyanDolgorukiy and others. The efforts of the abovementioned 
figures have not received a proper assessment by the commander of the Caucasian 
Corps I. Paskevich, because of the machinations of which Alexander Griboyedov 
was among the officials carrying out thorough inspection of E. Lazaryan, the head 
of the Committee for the resettlement of the Persian Armenians.

As it is wellknown, in the Soviet historiography in the research process of 
Persian Armenians’ migration a great importance was attached to the role of 
Alexander Griboyedov. But historical facts show that A. Griboyedov was only the 
executor of the will of central government and had little sympathy for the 
Armenians. Meanwhile Soviet mythmaking made Griboyedov the savior of long
suffering people. Modern Azerbaijani historiography, which is based on the 
ridiculous concept of Armenians «being newcomers» in Eastern Armenia, seeks 
to use Soviet mythmaking about Griboyedovarmenofile for their own purposes. 
Another manifestation of it is the attempt to win over to his side the famous 
Russian director N. Mikhalkov and remove the serial film about Griboyedov. 
The aim of this venture is the justification of the invented concept of «Western 
Azerbaijan», whose demographic face was contorted by the resettlement of 
Armenians from Persia and the Ottoman Empire.

Резюме

АЛЕКСАНДР ГРИБОЕДОВ И ИММИГРАЦИя  
ПЕРСИДСКИХ АРМяН В 1828-1829

Как предмет азербайджано-российских 
историко-художественных упражнений

Ваграм Р. Симонян

Ключевые слова - Никита Михалков, азербайджанские 
под логи, Туркменчайский договор, А. Грибоедов, Ираклий II, П. 
Ци цианов, переселение, русские казаки, Нерсес Аштаракеци, 
Е. Ла зар ян, Иммиграционный комитет, И. Паскевич.

Â ñòàòüå èññëåäóåòñÿ ïîëèòèêà ðîññèéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà, îòíîñèòåëüíî 
ïåðå ñåëåíèÿ ïåðñèäñêèõ àðìÿí ïî Òóðêìåí÷àéñêîìó äîãîâîðó è ïðè÷àñò
íîñòü ê ýòîìó ðóññêîãî ïèñàòåëÿ À. Ãðèáîåäîâà. Àâòîð ïîêàçûâàåò, ÷òî 
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ïåðåñåëåíèå ïåðñèäñêèõ àðìÿí ÿâëÿëîñü èõ âîç âðàùåíèåì íà èñòîðè÷åñêóþ 
ðîäèíó, èç êîòîðîé îíè áûëè äåïîðòèðîâàíû âî âðåìÿ ïðàâëåíèÿ øàõà 
Àááàñ â íà÷àëå 17ãî âåêà. 

Â ïåðèîä ðóññêîïåðñèäñ êîé âîéíû 18261828 ãã., ïîñëå ïðîâàëà 
ïîëèòèêè ïåðåñåëåíèÿ â Âîñòî÷íóþ Àðìåíèþ 80.000 ìàëîðóññêèõ êàçàêîâ, 
ðîññèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî äà¸ò õîä ïðåäëîæåíèÿì àðìÿíñêèõ äåÿòåëåé 
(Ëàçàðåâûõ) è ñòàíîâèòñÿ îðãàíèçà òîðîì ïåðåñåëåíèÿ ïåðñèäñêèõ àðìÿí. 
Ïðåäñòàâëåíû óñèëèÿ è îãðîìíûé ïðàêòè÷åñêèé è ïðîïàãàíäèñòñêèé âêëàä 
â ýòîì ïðîöåññå åïàðõà ãðóçèíñêèõ àðìÿí Íåðñåñà Àøòàðàêåöè, ïîëêîâíèêà 
Å. Ëàçàðÿíà, Ì. ÀðãóòÿíàÄîë ãîðóêîãî è äðóãèõ. Óñèëèÿ âûøåóêàçàííûõ 
äåÿòåëåé íå ïîëó÷èëè äîëæíîé îöåíêè è îòíîøåíèÿ ñî ñòîðîíû 
êîìàíäóþùåãî êàâêàçñêèì êîðïóñîì È. Ïàñêåâè÷à, èççà êîçíåé êîòîðîãî 
â ÷èñëå ÷èíîâíèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ òùàòåëüíóþ ïðîâåðêó äåÿòåëüíîñòè 
ðóêîâîäèòåëÿ Êîìèòåòà ïî ïåðåñåëåíèþ ïåðñèäñêèõ àðìÿí Å. Ëàçàðÿíà, 
áûë À. Ãðèáîåäîâ.

Êàê èçâåñòíî, â ñîâåòñêîé èñòîðèîãðàôèè â ïðîöåññå îðãàíèçàöèè ïå
ðåñåëåíèÿ ïåðñèäñêèõ àðìÿí áîëüøîå çíà÷åíèå ïðèäàâàëîñü ðîëè À. Ãðè
áîåäîâà. Íî èñòîðè÷åñêèå ôàêòû ïîêàçûâàþò, ÷òî À. Ãðèáîåäîâ áûë ëèøü 
èñïîëíèòåëåì âîëè öåíòðàëüíûõ âëàñòåé è íå èñïûòûâàë îñîáîé ñèìïàòèè 
ê àðìÿíàì. Ìåæäó òåì ñîâåòñêîå ìèôîòâîð÷åñòâî ñäåëàëî èç À. Ãðèáîåäîâà 
îáðàç ñïàñèòåëÿ ìíîãîñòðàäàëüíîãî íàðîäà. Ñîâðåìåííàÿ àçåðáàéäæàíñêàÿ 
èñòîðèîãðàôèÿ, êîòîðàÿ áàçèðóåòñÿ íà ñìåõîòâîðíîé êîíöåïöèè “ïðèø
ëîñòè” àðìÿí íà òåððèòîðèè Âîñòî÷íîé Àðìåíèè, ñòðåìèòñÿ èñïîëüçîâàòü 
ìèôîòâîð÷åñòâî î Ãðèáîåäîâåàðìåíîôèëå â ñâîèõ öåëÿõ. Î÷åðåäíîå åãî 
ïðîÿâëåíèå – ïîïûòêà ïåðåìàíèòü â ñâîþ ñòîðîíó èçâåñòíîãî ðóññêîãî 
êèíîðåæèñ¸ðà Í. Ìèõàëêîâà è ñíÿòü ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì î Ãðèáîåäîâå. 
Öåëü äàííîé çàòåè – îáîñíîâàíèå âûäóìàííîé êîíöåïöèè “Çàïàäíîãî 
Àçåðáàéäæàíà”, äåìîãðàôè÷åñêîå ëèöî êîòîðîãî áóäòî áûëî èñêàæåíî 
ïåðåñåëåíèåì àðìÿí èç Ïåðñèè è Îñìàíñêîé èìïåðèè.
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