
Ռ․ Հակոբյան (Թարումեան) 

Սարգոն Բ-ի 8-րդ՝ 714 թվականի արշավանքի երթուղին 

 

Նախաբան	
Ասորեստանի Շարրուկին Բ «Արքա իսկական», ավելի հայտնի որպես Սարգոն Բ թագավորի 
մ․ թ․ ա․ 714 թվականին կայացած 8-րդ՝ Ուրարտական1 արշավանքը մեզ հասած 
աքքադական փաստաթղթերից ամենաքննարկվողներից մեկն է։ Եւ ոչ միայն հայ 
հեղինակների շրջանում։ Դրա պատճառները նախ եւ առաջ այդ փաստաթղթի ծավալն ու 
բավականին լավ պահպանվածությունն է, ինչպես նաեւ այն, որ պարունակելով անցած 
երթուղու հետ կապված զգալի քանակությամբ տեղանուններ, ցեղանուններ եւ 
անձնանուններ այն փայլուն աղբյուր է հիշյալ ժամանակաշրջանի իրողություններն 
ուսումնասիրելու համար։  

Այնուամենայնիվ, չնայած մեծաքանակ նյութի, հիշատակված տեղանունները միշտ չէ որ 
հաջողվում է համոզիչ կերպով եւ միարժեքորեն տեղորոշել, քանի որ դրանք հիշատակելիս 
Սարգոնը, հավանաբար հաշվի է առել իր ժամանակաշրջանում դրանց 
հանրաճանաչությունը, մինչդեռ մեզ համար իր տեղեկությունները հաճախ մութ են մնում։  

Կատարվել են այդ արշավանքի երթուղու վերականգնման բազմաթիվ փորձեր, որոնցից մի 
քանիսը ամփոփված են Պ․ Զիմանսկու հոդվածում։ 

 

                                                         
1 Այս հետազոտության մեջ Ուրարտու, ուրարատացի, ուրարատական եզրերը կիրառված են հետեւելով բնագրին 
եւ խուսափելու համար, որոշ՝ գիտությանը հետ չառնչվող բանավեճերից։ Միաժամանակ, անհրաժեշտ եմ գտնվում 
նշել, որ Բեհիստունյան եռագրության գոյության փաստը տրամաբանական միարժեք իրավունք է ընձեռում 
հայալեզու գրվածքներում գործածել Հայք, հայ, հայկական եզրերը։  



Սարգոնի երթուղու նախորդ վերականգնումներն ըստ Զիմանսկու2։ 

Ինչպես տեսնում ենք, գծագրին բերված տարբերակները բավականին շատ են եւ համընկնում 
են հիմնականում միայն սկզբնական հատվածում։ Տեսականորեն հնարավոր է երթուղու 
ընդամենը հինգ տարբերակ (չհաշված սկզբունքորեն անհնարինները․ օրինակ՝ միայն Վանա 
լճի շուրջ)․ 

 Ուրմիայի արեւելյան ափով եւ Վանի՝ արեւմտյան, 
 Ուրմիայի արեւելյան ափով եւ Վանի՝ արեւելյան, 
 Ուրմիայի արեւմտյան ափով եւ Վանի՝ արեւելյան, 
 Ուրմիայի արեւմտյան ափով եւ Վանի՝ արեւմտյան, 
 Ուրմիայի արեւելյան եւ արեւմտյան ափերով։  

Եւ, կարծես թե, բոլոր այդ տարբերակները առաջարկվել են տարբեր հետազոտողների 
կողմից։ Արդյո՞ք դա բխում է միայն ու միայն բնագրի անորոշությունից։ Ես պնդում եմ, որ ոչ։ 
Դրա մեկ այլ կարեւոր պատճառը հետազոտողների կողմից բնագրի հայտնած տարբեր 
բնույթի տեղեկություններին միեւնույն կարեւորություն վերագրելն է, մինչդեռ ակնհայտ է, որ 
ցեղանունները, տեղանունները եւ տեղանքի նկարագրությունները տարբեր որոշակիություն 
եւ պահպանվածություն ունեն։ Անունները կարող են փոխվել, տարբեր լեզուներով կարող են 
տարբեր ձեւով հնչել, կարող են թարգմանության արդյունքում անճանաչելիորեն փոխվել, 
մինչդեռ տեղանքը, ինչպես նաեւ մարդու՝ դրա հաղթահարման հնարավորությունները 
հազարամյակների ընթացքում մնում են գրեթե անփոփոխ։  

Եւս մի պատճառը՝ բնագրի հեղինակին չափազանցումներ վերագրելն է։ Հեղինակը՝ Սարգոն 
թագավորը (ինչպես եւ նույնաժամանակյա այլ հեղինակները) իրոք ամբարտավան ոճով է 
նկարագրել իր արշավանքը, բայց դա չի նշանակում, որ այդ տեղեկությունները կարող էին 
անսահմանորեն հեռու լինել իրականությունից։ Ի վերջո, կամ մենք պետք է դիտենք դրանք 
թեեւ գուցե որոշակիորեն չափազանցված, սակայն այնուամենայնիվ իրականությանը 
համապատասխանող եւ հետեւենք դրանց, կամ էլ դիտենք այն սոսկ որպես հեքիաթ եւ 
փաստագրական արժեք չներկայացնող։ Բայց իրավունք չունենք բնագրի սեփական 
մեկնությունը դարձնել հետագա դատողությունների հիմք։ Օրինակ, արշավանքը 
նկարագրելիս Պիոտրովսկին հայտարարում է, որ «մինչեւ մերձուրմյան իջվածքը հասնելը 
ասորեստանցիները ստիպված եղան հաղթահարել դժվարին լեռնային ուղիներ՝ անցումներ 
լեռնանցքներով եւ լեռնային գետերով գետանցումներիով»3։ Սակայն այս միտքը գրեթե 
ամբողջովին պատկանում է Պիոտրովսուն․ Սարգոնը չի նշում, որ իր նպատակը մերձուրմյան 
իջվածքն է, այլ միայն Անդիա եւ Զիքիրտու երկրները։ Նա առհասարակ ոչ մի անգամ չի 
հիշատակում Ուրմիա լիճը։ 

Երթուղու սույն վերականգնումն անելիս ես առաջնահերթորեն հիմնվել եմ տեղանքի 
նկարագրության վրա, եւ երկրորդ հերթին միայն՝ լեզվաբանական նյութի։ Այսպես, նախ եւ 
առաջ, փորձ է արվել նույնացնել հիշատակված լեռները, ապա՝ անտառները եւ գետերը։ 
Իհարկե, հազարամյակների ընթացքում փոխվող կլիմայի հետ կարող են փոխվել նաեւ սրանք, 
սակայն շատ ավելի փոքր չափով։ 

                                                         
2 Zimansky P., Urartian Geography and Sargon's Eighth Campaign, Journal of Near Eastern Studies, Vol. 49, No. 1 
(Jan., 1990), էջեր 1-21։ 
3 «Прежде чем попасть в приурмийскую низменность, ассирийцам пришлось преодолеть трудные горные пути с 
переходами через перевалы и переправами через горные реки...» Пиотровский Б.Б., Ванское царство (Урарту), 
М.: 1959։ 



Վերջում, որպես լրացում փորձել եմ վերականգնել նաեւ Սալմանասար Գ-ի 856 թվականի 
արշավանքի երթուղին, որն ինչ-որ չափով ստուգիչ հնարավորություն է տալիս Սարգոնի 
արշավանքի երթուղին ճշտելու համար, քանի որ որոշ տեղանուններ դրանցում կրկնվում են։  

Հիմնադրույթներ	
Սարգոնի երթուղին վերականգնելիս անհրաժեշտ է գիտակցել մի քանի հիմնադրույթի 
ընդունման անհրաժեշտությունը, առանց որոնց երթուղու առաջարկված տարբերակը 
կարտացոլի ոչ թե բնագրի պայմանները, այլ առավելապես՝ հետազոտող(ներ)ի 
ենթադրությունները․  

Սարգոնը շարադրել է իր արշավանքի հենց այն նպատակները, որոնք ուներ։  

Մենք իրավունք չունենք վերագրել նրան այլ նպատակներ, քան իր հայտնածները (ինչպես 
վերեւում բերված օրինակում էր)։ Իհարկե, նա կարող էր ունեցած լինել միջանկյալ խնդիրներ, 
որոնք չի շարադրել, սակայն դրանց մասին մենք միայն ենթադրություններ կարող ենք անել, եւ 
եթե սկսենք ենթադրույթներ առաջ քաշել հիմնվելով դրանց վրա, արդյունքում կարող ենք 
իրականությունից շատ հեռու հայտնվել։ 

Փաստաթղթում կայացած փաստերի շարադրանք է, այլ ոչ թե ծրագիր, քանի որ Սարգոնը 
կազմել է փաստաթուղթը արշավանքից հետո, այլ ոչ թե՝ առաջ։  

Դա անհրաժեշտ է հաշվի առնել, թույլ չտալու համար տրամաբանական վրիպակներ, 
ինչպիսին թույլ է տալիս օրինակ, Կ․ Հովհանիսյանը4, պնդելով, թե ասորեստանցիները չեն 
կռահել զիքիրտացիների ծրագրերը․ եթե նույնիսկ ինչ-որ դեպքում նրանք մոլորված լինեին 
դեպքի պահին՝ փաստաթուղթը գրելու պահին արդեն ամեն ինչ պարզ է եղել իրենց համար, եւ 
արդեն մեր հերթն է ճիշտ հասկանալու շարադրված իրադարձությունների էությունը։  

Արշավանքն ընթանում էր զգալիորեն անծանոթ երկրում, ուստի դրա աշխարհագրությանը 
վերաբերող որոշ տեղեկություններ կարող են եւ անճշտություններ պարունակել։ 

Սակայն հետազոտողին դա չի կարող իրավունք տալ կամայականորեն խմբագրելու 
ցանկացած տեղանուն․ դա կարող է արվել, սակայն մի շարք այլ՝ իրենց հերթին հիմնավորված 
փաստերի խմբային ազդեցության հիման վրա։ 

Սարգոնի ուղեկցողներին լավ էր հայտնի տեղանքը։ 

Այս դրույթը նախորդի լրացումն է․ տեղանքն, իհարկե, անծանոթ էր, բայց լրտեսական 
համակարգի շնորհիվ ասորեստանցիները բավարար չափով էին պատկերացնում այդ 
երկրները։ Այս պայմանը մեզ պարզապես անհրաժեշտ է, այլապես արշավանքի երթուղին չի 
կարող օրինաչափ համարվել, այլ՝ մոլորվածների պատահական շարժումների 
նկարագրություն, որից հնարավոր չէ որեւէ տրամաբանական եզրահանգումների գալ։ 
Օրինակ, պետք է ընդունել, որ դեպի տվյալ նպատակակետը Սարգոնը շարժվել է 

                                                         
4 Надо полагать, что войсковая разведка ассирийцев на марше оказалась на более низком уровне, чем их 
всегда хорошо работавшая агентурная разведка. Именно поэтому на Уашдирикке ассирийцы не смогли 
раскрыть тактического замысла урартов и пошли за их подвижной обороной в ложном направлении. Такое 
заключение можно сделать и со слов Саргона II, который данный тактический замысел зикиртцев расценил лишь 
как «охрану на перевале Уашдирикке», не увидев в нем его позитивного смысла. (К. Л. Оганесян, Ассиро-
урартское сражение на горе Уауш (714 Г. До Н. Э.), Պատմա-բանասիրական հանդես, 1966-3 (107), էջ 113։) 

 



ամենանպաստավոր ուղով (հաշվի առնելով մի՛ կողմից ճանապարհի կարճությունը, բայց 
նաեւ՝ հեշտությունը)։  

Երթուղու նկարագրությունը որոշակիորեն գծային է։ 

Այսինքն, իրադարձությունները տեղի են ունեցել նկարագրված հաջորդականությամբ։ 
Այլապես (ինչպես եւ նախորդ կետում) անհնար է այդ իրադարձություններից 
տրամաբանական հետեւություններ անել։ 

Երթուղու նկարագրության շարադրանքը ունի միջին հաշվով հավասար մասշտաբ։ 

Այսինքն, շարադրված դեպքերը միջին հաշվով հավասարաչափ են պառկում երթուղու վրա։ 
Սա առավելապես ենթադրույթ է, քան թե հիմնադրույթ։ Եթե դա այդպես չէ, ապա դա էապես 
կարող է բարդեցնել վերակազմման գործը։ Միեւնույն ժամանակ, աչքի է ընկնում, որ 
փաստաթղթի սկզբնամասը հաստատապես ավելի մանրամասնեցված է, քան վերջին մասը։ 
Կարելի է ենթադրել, որ դրա պատճառը, մասնավորապես, գրառման տեխնիկան է․ կավե 
սալիկի տարածքի սահմանափակ լինելը։  

Սարգոնը, թերեւս, դյուրագրգիռ ու համառ ինքնակալ էր, բայց խելագար չէր, եւ չէր կարող 
անիմաստ քայլեր կատարել։  

Ցանկացած ինքնակալության հնարավորությունները սահմանափակ են․ պատմությունից 
հայտնի են տասնյակ օրինակներ, երբ այդ սահմանն անցած ինքնակալները տապալվել են 
իրենց իսկ շրջապատի ձեռքով, եւ խելամիտ ինքնակալը չէր կարող դա չգիտակցել։ Տվյալ 
դեպքում մենք գործ ունենք հենց այդպիսի մարդու հետ, ինչի ապացույցը կա հենց 
դիտարկվող փաստաթղթում, երբ Սարգոնը գրում է, որ թույլ չի տվել «․․․ Աշշուրի հեռու 
ճանապարհներով քայլած, հոգնած ու ընկճված տառապյալ զորքերին․․․» մարտին մասնակցել, 
այլ միայն իր ամենամտերիմների հետ է որոշել ճակատամարտել Ուաուշ լեռան մոտ՝ ի դեպ, 
այս արշավանքի ամենավճռական ճակատամարտում։  

Պետք է հաշվի առնել տեղանքին կապող ամենաանշան իսկ տվյալները, եւ հակառակը, որեւէ 
տեղեկություն անտեսելը պետք է լրջագույն հիմքեր ունենա։ 

Սարգոնը մեծախոս ու ճոռոմախոս է, բայց նրա չափազանցությունները չեն կարող 
անսահման լինել, քանի որ դա կարող էր արդեն անլրջության սահմանն անցնել եւ 
վարկաբեկել նրան։ Հետեւապես մեր դատողություններում մենք պետք է ելնենք այն 
ենթադրությունից, որ հիմնականում դրանք համապատասխանում են իրականությանը։ 
Մինչդեռ, օրինակ, Կ․ Հովհաննիսյանը գրում է, թե «տեղանքի եւ կլիմայական վիճակի այստեղ 
բերված նկարագրությունը նշանակալի չափազանցված է»5։ Դրանք, անկասկած կարող են 
չափազանցված լինել, սակայն մենք պետք է կարողանանք զանազանել շարադրանքի 
գեղարվեստական չափազանցումները՝ հնարանքներից, եւ չփորձենք մեր պնդումների 
հակասումը բնագրի տվյալներին հիմնավորել դրանց, իբր «չափազանցվածությամբ»։  

 

Սարգոնի արշավանքը կարելի է պայմանականորեն բաժանել մի քանի փուլի․  

                                                         
5 Приведенные здесь определения местности и климатический режим района значительно утрированы 
Саргоном II. (К. Л. Оганесян, Ассиро-урартское сражение на горе Уауш (714 Г. До Н. Э.), Պատմա-բանասիրական 
հանդես, 1966-3 (107), էջ 115։) 



 սկզբնական՝ մինչեւ Սուրիքաշ հասնելը, 
 դիրքային՝ մինչեւ Զիրդիակի հասնելը, 
 ռազմական՝ մինչեւ Ուաուշի ճակատամարտի ավարտը, 
 թալանչական 

 Մուսասիրի ենթաարշավանք (նախորդի մի մասը), 
 վերադարձ։  

Այժմ հերթով անդրադառնանք բոլոր այդ փուլերին։ 

Երկրամասերի սահմանները որոշելիս հիմք է ընդունված այն, որ դրանք կարող էին անցնել 
կա՛մ ջրբաժաններով, կամ՝ գետերով, կախված դրանց առավել ընդգծվածությունից, ինչպես 
նաեւ հարթավայրերի եզրերով։ Որոշ դեպքերում գետերի ակունքները կարող էին տրվել 
հարեւան երկրին, եթե ջրբաժանի գիծը չափազանց բեկված էր։ Որոշակի ուղեցույց են նաեւ 
ներկայիս սահմանները, ինչպես նաեւ ավելի ուշ շրջանի պատմական սահմանները, որոնք 
որոշված են ավելի որոշակի տվյալների հիման վրա։  

Սկզբնական	փուլը․	
Արշավանքի սկզբնական մասը հաջողվում է վերականգնել ավել կամ պակաս 
հավաստիությամբ․ թերեւս շնորհիվ արդեն նշված այն փաստի, որ շարադրանքի սկիզբն 
ավելի մանրամասնորեն է նկարագրված՝ ընդհուպ մինչեւ տեղանքի մանր 
առանձնահատկությունները։ Այստեղ եւ հետագայում թավով ընդգծված են երթուղու այն 
կետերը, որոնք Սարգոնը անձամբ այցելել է տվյալ հատվածում, որոնց տարածքով անցել է եւ 
որոնց հատուկ անդրադարձ է կատարվել սույն հետազոտման մեջ։ Ընդգծված են 
հիշատակված այլ տեղանունները։ 

В месяце ду'узу ... я отправился из Калху, моего царского города, 

Կարելի է չկասկածել, որ նա սկսել է շարժումը այժմյան Ալ-Խիդհիրից, ուր գտնվել է 
պատմական Կալխուն՝ Քաղաքը։ Այսօրվա Քաղաք անունով ավանը ավելի հյուսիս է գտնվում 
եւ Մեծ Զաբի ձախափնյակում։ 

и переправился грозно через Верхний Заб в его месте сильного теченья. 

Չի բացառվում, որ «ուժեղ հոսանքի» փոխարեն պետք էր թարգմանել «վարարման»․ 
անգլերենում ունենք «at its flood»։ 

В третий день ... я дал перепрыгнуть, как через арык, через Нижний Заб, чья трудна 
переправа. 

Դուուզու (հունիս-հուլիս) ամսին՝ առավել բարձր ջրի ժամանակ այս մասում Փոքր Զաբի 
լայնությունը կարող է գերազանցել մեկ եւ կես կելոմետրը․ անցումն իրոք պիտի որ դժվար 
լիներ։ Մինչեւ այս կետը 80 կմ է, որն անցել են մոտ 2 օրում, հետեւապես հարթ տեղանքով 
անցել են մոտ 40 կմ՝ օրական, մոտավորապես որքան եւ այսօր է ընդունված օրական 
ռազմերթի համար։ 

Քուլդար	
Я вступил в перевалы Кулдара, высокой горы страны лулумейской, называемой Замуа, 

Մինչեւ այժմյան Քիրքուքը ճանապարհի բարձրությունը տատանվում էր 250 — 300 մետր 
բարձրությունների միջեւ, այսինքն գրեթե հորիզոնական է ընթանում։ Քիրքուքից հետո 
ճանապարհն արագորեն բարձրանում է եւ մինչեւ Դարբանդիխան հատվածում տատանվում 



է 500 — 1000 մ բարձրությունների միջեւ։ Ի․ Ն․ Մեդվեդսկայան գտնում է, որ Քուլդարը ավելի 
վերեւ գտնվող շղթան է, որը շրջանցում է Փոքր Զաբը (որն ըստ իրեն, նույնիսկ պահպանվել է 
այդ անունը), սակայն հետագա երթուղուց, ինչպես կտեսնենք, հետեւում է, որ Քուլդարը ավելի 
հարավ է։ Կարելի է ենթադրել (եթե ճիշտ է Մեդվեդսկայայի տեղեկությունը), որ հնում նաեւ 
այս ստորին մասը նույն անունն էր կրում․ ի վերջո սա միասնական երկարաբանական 
գոյացում է։  

в области Сумбу устроил я смотр своему войску ...;  ... в третий раз походный строй я 
направил в глубь гор, на Зикирту и Андию 

Մինչեւ լեռնաշխարհ մտնելը սա վերջին քիչ թե շատ հարթ տեղանքն է՝ զորքերի ստուգատես 
անցկացնելու համար։ Ներկայումս այստեղ Դամաբարդիխանի ջրամբարն է։  

Նիկիպպա,	Ուպա	եւ	Բույա	
Я прошел между Никиппой и Упой, горами высокими, поросшими всякими деревами, чья 
поверхность мятежна, перевалы опасны ...; а речку Буйя, что между ними, переходил я 
26 раз... 

Այս տարածքներում անտառապատ հատվածները չափազանց քիչ են, եւ սա կարեւոր ուղենիշ 
է։ Իհարկե, կարելի է ենթադրել, որ այն ժամանակներից բուսականությունը փոխվել է, սակայն, 
եթե նույնիսկ փոխվել է, ապա հազիվ թե շատանալու ուղղությամբ, իսկ այն, որ Սարգոնը 
հատուկ է շեշտում այդ սարերի ծառապատ լինելը, ուրեւմն այն ժամանակ էլ դա աչքի ընկնող 
հանգամանք էր։ Ներկայումս էլ այդ ուղղությամբ մենք ունենք միակ ծառածածկ (թերեւս, 
դատելով ծածկույթի բնույթից, դա գիհիների անտառ է) տարածքը՝ Դիալայի հունի վրա, երբ 
այն դուրս է գալիս իրանական բարձրավանդակից։ Այն է՝ Բեյզեյ եւ դրա դիմացի ափի՝ 
անանուն լեռների զույգը։ Բույա գետն, այսպիսով Դիյալան է․ թերեւս հնչյունային 
նմանությունն էլ գուցե պահպանվել է։ Ներկայումս գետի այս հատվածը կոչվում է Սիրվան։ 

 
Նիկիպպա եւ Ուպպա (Բեյզեյ) լեռները եւ Դիալա (Սիրվան) գետը (համայնապատկեր)։ 

Սիմիրրիա 
Симирриа, большой горный пик, что вздымается, словно острие копья, возвышаясь 
главой над горами, ... и со склона на склон, как рыбий хребет, не имеет прохода,  ... для 
подъема колесниц и скачки коней неудобен и для прохода пехоты пути его трудны. ... я 
заставил саперов моих поднять могучие медные кирки — края (?) высокой горы они 
сравняли, как плиты, и улучшили дорогу. Я встал во главе моего войска, — колесницы, 
конников, боевых людей, идущих со мной, я заставил взлететь на него, как храбрых 
орлов; ... и на вершине этой горы я разбил мой лагерь. 

Լեռներն ու մասամբ՝ ճանապարհները կարեւորագույն ուղենիշներն են, քանի որ 
հաստատապես չեն փոխվել այն ժամանակներից6։ Սարգոնի ուղեկցողները, բնականաբար 

                                                         
6 Дороги и магистрали современного Ирана проложены по путям, существующим уже тысячелетия. 
(Медведевская И.Н. Древний Иран накануне империй/Петербургское востоковедение 2010.) 



գիտեին ճանապարհը, սակայն որոշողը արքան էր․ եթե որոշեց կատարել այդ դժվարին 
վերելքը, ուրեմն դա իմաստ ուներ։ Համենայն դեպս, այդ լեռը շրջանցելու դժվարությունը 
պետք է համեմատելի լիներ այն բարձրանալու հետ, իսկ իր նպատակակետը գտնվեր ճիշտ 
այդ լեռան հետեւում, այլապես դա խելագարություն կլիներ․ տասնյակ հազարավոր 
զինվորներով կտրել լեռնազանգվածն՝ առանց լուրջ հիմքի (տե՛ս հիմնադրույթների 
համապատասխան կետը)։ Այդպիսի լեռնազանգված է Բույա (Դիալա, Սիրվան) գետի հունին 
ճիշտ ուղղահայաց Խեշեդովելը (որն այն շրջանցում է հյուսիսից)։ Այն ունի շուրջ 40 կմ 
երկարություն եւ իր պարբերական ելուստներով իրոք հիշեցնում է ձկան ողնաշար եւ չունի ոչ 
մի անցում, բացի երկու շատ բարդ լեռնանցքներից, որոնցից հարավայինը համեմատաբար 
ավելի հեշտ է, եւ կարելի ենթադրել, որ հենց սրանով է բարձրացել Սարգոնը։  

 
Ձկան ողնաշար հիշեցնող Սիմիրրիա (Խեշեդովել) լեռը։ 

Ինչ վերաբերում է գագաթի նրա նկարագրությանը, ապա, ինչպես կարելի է դատել Բույա 
(Դիալա) գետի հունից բացվող ստորեւ բերված տեսարանից, որոշ բանաստեղծական 
երեւակայություն ունեցող մարդու համար այս գագաթը իրոք կարող է դիտվել, որպես 
«նիզակի ծայր»։ Լեռնանցքի կետում լեռան հարաբերական բարձրությունը կազմել է ավելի 
քան 1200 մ լեռնագնացությանը ծանոթ մարդը կհաստատի, որ տասնյակ հազարանոց 
բանակով՝ զենքով, մարտակարգերով ու սակրասարքերով նման լեռ կտրելը իրոք լուրջ գործ 
է։ Միեւնույն ժամանակ լեռնազանգվածի կատարը անսպասելիորեն հարթ է, եւ զարմանալի 
չէ, որ հենց այդտեղ է Սարգոնը հաստատել ճամբարը․ ամենայն հավանականությամբ 
տեղանքի այդ առանձնահատկությունը հայտնի էր ուղեկցողներին։  

 
Սիմիրրիա (Խեշեդովել) լեռը, ինչպես որ այն, հավանաբար ներկայացել էր Սարգոնին՝ Բույայի 
(Դիալայի) հունով շարժվելիս։  



 
Սիմիրրիայի վերելքի ուղին։ 

Սիմիրրիա լեռն այսպիսով բավականին հստակորեն տեղորոշվում է։ Դա իր հերթի 
հաստատում է Դիալայի հունով Սարգոնի՝ անցած լինելու հնարավորությունը։ 

Սուրիքաշ 
Семь гор — Синахульзи, Бируатти, — высокие (?) горы, поросшие karšu и ṣumlalû, 
приятными благовониями, — Туртани, Синабир, Ахшуру и Суйа — с трудами я перевалил, 
Раппу и Аратту, реки, низвергающиеся с них, — в половодье их я перешел, как ров. В 
Сурикаш, область Страны Маннеев, соседящей с Караллу и Аллабрией, я спустился. 

Կարելի է մոտավորապես միայն ցույց տալ այն տարածքը, որտեղ դրանք կարող են գտնվել, 
բայց ասել, թե որը լեռը որն էր՝ դժվար է․ առանձնահատուկ գագաթներ դրանք չունեն։ Բան 
այն է, որ Սիմիրրիայի գագաթից այն կողմ լեռնոտ տարածք է՝ ձորակներով անցնող 
արահետներով եւ կարիք չկա լեռներ կտրել։ Կարելի էր շարժվել առնվազն երկու 
ուղղություններով, որոնք կհամապատասխանեին սկզբնապես ընտրված ճանապարհի 
ուղղությանը։ Կարելի էր շարժվել ներկայումս գոյություն ունեցող ճանապարհով, կամ ավելի 
աջ գտնվող լեռներով։ Առաջին դեպքում ճանապարհն ավելի լայն է ու հանգիստ, թեեւ ուղու 
վրա բարձրության տատանումները միեւնույն է կազմում են 200—300 մ, իսկ աջ ուղին՝ 
լեռնազանգվածի գյուղերով ավելի նեղ է, բայց ավելի համապատասխան է նկարագրության 
«դժվար լեռներին»։ Այստեղ եւ հետագայում, ընդունված է, որ այլ հավասար պայմաններում 
զորքը շարժվել է առավել հայտնի, հարմար առեւտրական ճանապարհներով։    



 
Ճանապարհը Սիմիրրիայից՝ Սուրիքաշ։ 

Հազիվ թե հնարավոր լինի հաստատապես որոշել նշված բոլոր լեռների ու գետերի 
անվանումները, եթե չհաջողվի գտնել դրանց անվանումների հետքերը ժամանակակից 
տեղանուններում, քանի որ ի տարբերություն Սիմիրրիա լեռան, սրանց դեպքում առհասարակ 
տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Որպես իր անցած գետերի նախօրինակներ կարելի է 
դիտել բազմաթիվ գետակներ․ լուրջ գետեր այստեղ չկան, թեեւ վարար օրերին ցանկացած 
գետ անցնելիս կարող է անկանխատեսելի բարդություն հարուցել։ Թվում է, սակայն, որ, քանի 
որ իրոք պետք է ինչ-որ չափով լուրջ խնդիր հարուցած գետերի մասին խոսք լինել, ապա 
դրանցից մեկը կարող էր եղած լինել կրկին Դիալան (Սիրվանը), որն այս հատվածում կարող էր 
եւ այլ անուն ունենալ, ինչպես նաեւ դրա վտակներից նրանք, որոնք ունեն առավել լայն հուն, 
թերեւս՝ Քերջու գետակը՝ Սիրվանի աջ վտակներից մեկը։  

Ինչ վերաբերում է Սուրիքաշին, ապա Սարգոնի հնարավոր երթուղու այս հատվածում 
ներկայումս կա Սարաբ Քամիշ բնակավայրը։ Թերեւս այն կապված է Սարի քամիշ «Դեղին 
եղեգն» տարածված թուրքալեզու տեղանվան հետ, բայց չի կարելի բացառել, որ դա 
պարզապես հին անվան վերաիմաստավորման արդյունք է։ Եթե Սուրիքաշ բառը դիտենք, 
որպես սուրի եւ քաշ պարզ բառերի կազմություն, ապա երկրորդ բաղադրիչը աքքադերեն 
կարող է ստուգաբանվել, որպես kasû «(ձերբա)կալել» բայից գոյացած, այսինքն՝ կալանման 
վայր, բերդ, կալա։ Առաջին բաղադրիչը կարող է տարբեր ձեւերով ընկալվել, սակայն առավել 
համոզիչ է թվում surū «խրամ, խանդակ» տարբերակը, որով բառը կստուգաբանվի որպես 
«խրամաբերդ»։  



 
Սարաբ Քամիշ (Սուրիքա՞շ) բնակավայրը․ առաջին դիրքում նկատվում են պարսպի հետքեր։ 

Եթե ճիշտ է այս նույնացումը, ապա Սուրիքաշը բերդի անվանումն է, որն իր անունը տվել է 
ամբողջ երկրամասին (հավանաբար՝ ոչ խոշոր)։ 

Դիրքային փուլը 
Երթուղու այս հատվածը թերեւս ամենաբարդն է։ Հավանաբար ասորեստանցիներին 
Սուրիքաշին հարող տարածքները չափազանց լավ էին հայտնի, եւ Սարգոնը 
նպատակահարմար չի համարել նկարագրելու ո՛չ այդ երկրները, ո՛չ էլ դրանց 
ճանապարհները։ Եթե ավելացնենք այն, որ հակառակ դրան մեզ այդ երկրները բոլորովին 
անծանոթ են, պարզ կդառնա, թե որքան դժվար է այս հատվածի վերականգնումը։  

Ստորեւ բերված է այդ հատվածի նկարագրության հիմնական մասը՝ առանց այն մասերի, 
որոնցում Սարգոնը երկարաբանում է իր ուժի ու արդարության եւ բնիկների խոնարհության 
մասին, որոնք տեղեկություն չեն հաղորդում երթուղու վերականգնման համար։ Հատվածը 
բերված է ամբողջությամբ, հնարավորինս հեշտացնելու համար բազմաթիվ տեղանունների 
փոխադարձ կապի բացահայտումը։  

Уллусуну маннейский, ... услышав о приближении моего похода, сам ... поспешно вышел ...  
из страны своей и из Изирту, своего царского города, до Синихини, пограничной 
крепости страны своей, пришел ко мне, принеся дань ... 

Я прибыл в Латаше, крепость (?), что над рекой в области Ларуэте, в Аллабрии, принял 
дань Белапалиддины аллабрийского ... спустился в Парсуаш. ... Начальники поселений 
стран Намру, Сангибуту, Бит-Абдадани и Страны Мидян, услыхав о приближении моего 
похода ... принесли мне из своих стран свою тяжкую дань, и в Парсуаше они изъявили 
свою покорность. ... У Тальты эллипского, Уксатара, Дуриси, Сатарешу, начальников 
поселений области Речки, Анзи из поселения Хальхубарра, Пайукку из поселения 
Киламбате, Узи из поселения Мали, Уакирту из поселения Наппи, Макирту из поселения 
Бит-Сакбат, Китакки из поселения Урианги, Машдайукку из поселения Кингараку, 



Узитара из поселения Кантау, Паукку из поселения Бит-Капси, Хумбе из поселения Бит-
Зуальзаш, Узуманды из поселения Бит-Иштар, Багпарны (?) из поселения Закруте, Дари 
из области Сапарды, Ушры из поселения Канзабакани, Шаррути из поселения Карзину, 
Машдакку из поселения Андирпатиану, Аккуссу из поселения Уси[...], Биртату из 
поселения цибурцев, Зардукку из поселения Харзиану, Машдакку из поселения Аратпати, 
Сатарпану из поселения Барикану, Каракку из страны урикайцев я принял ... крупный и 
мелкий скот. 

Я отправился из Парсуаша и прибыл в Мисси, область Страны Маннеев. Уллусуну ...  
поджидал моего подхода в своей крепости Сирдакка. ... я обещал им низвергнуть Урарту, 
восстановить их границы ... Зизи аппатарский и Залай китпатский, начальники 
поселений области Гизильбунда, что живут в отдаленных горах в дальнем месте и вдоль 
Страны Маннеев и страны мидян преграждают путь, как засов, — а люди, живущие в 
этих поселениях, полагаются на собственную силу и не знают над собой господства, — 
чьих жилищ из царей, бывших до меня, никто не видел, не слыхал их названия, податей их 
не принимал ... свою дань ... собрали они из Аппатара и Китпата и доставили ко мне в 
маннейскую Зирдиакку ... я назначил над ними надзирателя и причислил их под власть 
моего доверенного человека, областеначальника Парсуаша. 

Այսպիսով, այս հատվածում Սարգոնը անցնում է հետեւյալ ուղին․ Սուրիքաշ (Մաննայի մարզ) 
— Սինիխինի (ամրոց՝ Մաննայում) — Լատաշե (ամրոց՝ Լարուետեում՝ Ալաբրիայի 
երկրամասում) — Պարսուաշ — Սիրդակկա/Զիրդիակկի (Միսսիում՝ Մաննայի մարզում)։ Քանի 
որ այս երկրամասերից ոչ մեկի տեղադրության մասին Սարգոնը ոչինչ չի հաղորդում, դրա 
մասին մենք կարող ենք ենթադրություն անել միայն հետեւյալ աղբյուրներից․ դրանց 
հաջորդական կարգից եւ տեղանքի առանձնահատկություններից, այլ փաստաթղթերից, 
ինչպես նաեւ փորձելով նույնացնել դրանց անվանումները ներկա եւ միջնադարյան 
աղբյուրներում հիշատակված տեղանունների հետ։ 

Սուրիքաշ	
Սուրիքաշի մասին որոշ ենթագրություններ արդեն արվեցին։ Առայժմ դրանք բավականին 
ճշմարտանման են թվում։ Համենայն դեպս, կարծում եմ սխալը կարող է լինել միայն 
Սիմիրրիայից հեռավորությունը եւ դրա՝ Սարաբ Քամիշի հետ նույնացնելը, սակայն այն պետք 
է լինի միեւնույն ուղղության վրա (տե՛ս հիմնադրույթները)։ Մեդվեդսկայան գտնում է, որ 
Սարգոնի գրվածքից կարելի է հասկանալ, թե Սուրիքաշը գրավվել էր ուրարտացիների 
կողմից, եւ ներառվել իրենց մերձուրմիական տարածքների մեջ, բայց այդ տեղանունը 
գրվածքում հիշատակվում է սոսկ մեկ անգամ եւ որպես Մաննայի տարածք, այն էլ Ուրմիայից 
զգալիորեն դեպի հարավ։ Թեեւ հաջորդ՝ Սինիխինի ամրոցի անունը իրոք ուրարտական 
տեղանունը է հիշեցնում․ տե՛ս ստորեւ։  

Սինիխինի	
Ուլուսունու արքան այդտեղ էր եկել տուրքը հանձնելու համար։ Կարելի է ենթադրել, որ այն 
պետք է Սուրիքաշում լիներ՝ Սարգոնի ժամանած կետից ոչ հեռու, քանի որ, թվում է, այլ 
դեպքում Սարգոնը կշեշտեր, ինչպես մյուս դեպքերում, թե ո՛ր երկրամասում էր այդ 
բանակավայրը։ Կարելի է ենթադրել, որ երբ Սարգոնը տեղեկացել է Ուլուսունուի 
ներկայանալու մասին, նա ինքն է շարժվել նրան ընդառաջ։ Մի կողմից, դա կարող էր 
հարգանքի նշան լինել Ուլուսունուի նկատմամբ (Սարգոնը այլ տեղերում հատուկ շեշտում է, 
Ուլուսունուին իր կողմից բարձր դասելու փաստը), սակայն դա կարող է լինել եւ/կամ այն 
պատճառով, որ նա նախատեսել էր շարունակել իր հետագա շարժումը հենց նույն այդ 



ուղղությամբ։ Այդ դեպքում հաջորդ նպատակակետը՝ Լատաշեն, կարող է լինել Սուրիքաշ — 
Սինիխինի գծի վրա։  

Սուրիքաշի գտնվելու հնարավոր վայրի մոտակայքում (մոտ 16 կմ) գտնվում է ներկայիս խոշոր 
բնակավայր Սանանդաջը, որի անունը որոշ նմանություն ունի Սինիխինի անվան հետ։ Այս 
փաստը հատկապես արժեքավոր է թվում, քանի որ սպասվում էր, որ դրանք պետք է իրար 
մոտ լինեն։ Ավելացնեմ, որ Սինիխինի անվանումը ավելի շատ ուրարտական կառուցվածք 
ունի․ համեմատեք՝ Ուրտեխինի, Թեյշեբաինի, Մուշկինի եւ այլն (թեեւ անգլերեն 
թարգմանության մեջ այն տրված է Սինիհինու ձեւով)։ Հետաքրքիր է, որ sinundu աքքադերեն 
նշանակում է «ծիծեռնակ» (համեմատեք նաեւ ռուս․ синица թռչնի, ինչպես համարում են՝ 
բնաձայն, անվան հետ7)․ Ծիծեռնակաբե՞րդ։  

Այսպիսի տեղորոշմանը կարծես թե հակասում է այն, որ դրանով Սարգոնը ճիշտ հակառ 
ուղղությամբ պետք է շարժվեր։ Թեեւ, ինչպես կտեսնենք, երթուղու այս հատվածը առանց այն 
էլ բաղկացած է ստացվում մի քանի հակընթաց շարժումներից։  

Լատաշե	
Հաջորդ ուղեկետը Լատաշե ամրոցն էր, որը գտնվում էր Ալլաբրիայի Լարուետե երկրամասում։ 
Բայց որտե՞ղ է գտնվել Ալլաբրիան։ Դյակոնովը կասկածում է, որ Փոքր Զաբի ակունքների 
հովտում էր8։ Սակայն այդ դեպքում ստացվում է, այդտեղ հասնելու համար Սարգոնը պետք է 
ոչ միայն հետ գնար, այլեւ հասներ մի կետի, որը Սիմիրրիայի գծի վրա էր գտնվում, եւ այդ տեղ 
նա կարող էր հասնել պարզապես շարժվելով Դիալայի հունով ձախ՝ առանց գագաթ 
մագլցելու։ Ավելին, դրա համար արդեն իր արշավանքի սկզբում կարող էր պարզապես 
չանցնել Փոքր Զաբը, այլ շարժվեր դրա հունին զուգահեռ։ Գուցե Ալլաբրիան ա՞յլ տեղ պետք է 
տեղադրել։ Հետաքրքիր է, որ Դիալայի հովտում, աջափնյակում՝ դեռ նույնիսկ Նիկիպպա եւ 
Ուպպա չհասած, ներկայումս կա Հալաբջա բնակավայրը, որի անվան մեջ շատ գայթակղիչ է 
տեսնել Ալլաբրիայի անվան հետքը։ Սակայն այս դեպքում Սարգոնը առհասարակ պետք է 
հետ դարձած լիներ։ Հնարավոր է մի քանի բացատրություն․ կա՛մ այս Հալաբջան ոչ մի կապ 
չունի Ալլաբրիայի հետ, կամ այս բնակավայրը ստեղծել են Ալլաբրիայից վերաբնակվածները եւ 
Ալլաբրիայի նախկին տեղի մասին այս բանակավայրը սոսկ ամենաընդհանուր պատկերացում 
կարող է տալ, կամ էլ Ալլաբրիան բավականաչափ մեծ էր եւ ընդգրկում էր ոչ միայն Փոքր Զաբի 
վերին հոսանքը (այն պետք է սահմանակից լիներ նաեւ ուրարտական մերձուրմիական 
տարածքներին, քանի որ Ալլաբրիայի թագավորի միջոցով է, ամենայն հավանականությամբ, 
Սարգոնը տեղեկություններ Ռուսայի տեղաշարժերի մասին), այլեւ Դիալայի ավազանի որոշ 
մասը՝ ներկայիս Հալաբջայի տարածքը ներառյալ, իսկ դրա Լարուետե երկրամասը հասնում էր 
Սուրիքաշի եւ Սինիքինիի մոտակայքում։ Առավել հավանական է այս վերջինը, հատկապես, որ 
Սարգոնը շեշտում է Ալլաբրիայի եւ Սուրիքաշի հարեւան լինելը։ Սակայն եթե ենթադրենք, որ 
Լարուետեի եւ Սուրիքաշի սահմանը անցնում էր ջրբաժանով, մինչեւ գոնե այդ կետը նա 
պետք է անցներ շուրջ 15 կմ, մինչեւ Աբե-խենգ եւ Ռուխանե գետերի ավազանը, որոնցից մեկի 
վրա էլ հավանաբար պետք է լիներ այդ ամրոցը, իսկ եթե Լատաշեն հենց սահմանի վրա չէր 
(օրինակ ներկայիս Քալեհ Յուք տեղանքում)  ուրեմն՝ ավելի շատ։ Ընդ որում՝ կրկին իր եկած 
ճանապարհով դեպի հետ։ Իհարկե, պարտադիր չէ, որ Սարգոնն այդ բոլոր տեղաշարժերը 
կատարեր ամբողջ զորքով հանդերձ․ զորքը կարող էր մնար ճամբարում՝ նույն այդ 
Սուրիքաշում։ Բայց եւ այնպես նա պետք է զգալի ժամանակ ծախսեր այդ «բրոունյան» 

                                                         
7 Фасмер М., Этимологический словарь русского языка․  
8 Дьяконов  И. М., Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту, 49 #10։ 



տեղափոխությունների վրա, ինչը տարօրինակ է այնպիսի մի նվաճող ինքնակալի համար, 
որին տուրք մատուցելու են գալիս հեռավոր երկրների առաջնորդներ։ Սակայն մյուս կողմից էլ 
դա կարող է բացատրվել Սարգոնի՝ լուրջ վճռական ռազմական գործողությունների 
նախաշեմին թիկունքն անձամբ վերահսկելու ցանկությամբ։   

Պարսուաշ	
Այս անվամբ հայտնի է առնվազն երկու երկրամաս․ մեկը՝ Պարսկաստանի հնագույն միջուկը՝ 
նույնանուն ծոցի ափին, եւ մյուսը՝ Էլամի հյուսիսում, մոտավորապես ներկայիս Քերմանշահի 
տարածքում։ Իրականում դրանց թիվը նույնիսկ ավելին է։ Բանն այն է, որ pars- բառացիորեն 
նշանակում է «եզր»9, իսկ māda անվան մեջ կարելի է տեսնել նհե․ *médyos «մեջտեղ» 
արմատը։ Դյակոնովն այս վերջինը չի հիշատակում, քանի որ արիական ցեղերի՝ 
արեւմուտքից, Միջին Ասիայից ներթափանցելու վարկածի կողմնակից է, եւ հայտարարում է, 
թե մեդացի ցեղանունը հնդիրանական ստուգաբանություն չունի։ Մինչդեռ եզր—մեջտեղ 
հակադրման համակարգում այս ստուգաբանությունը միանգամայն տրամաբանական է։ 
Այսպիսով, եղել է միջնադիր երկիրը՝ Մարաստանը, որի ծայրամասերը անվանվել են պարսեր։ 
Ուստի հասկանալի է դառնում, որ պարսեր կարող էին բազմաթիվ լինել։ Այսպես, բացի 
նշվածներից այս շարքին է պատկանում նաեւ Պարթեւստանը ու գուցե նաեւ փուշտու 
ցեղանունը, եթե այդտեղ տեսնենք իրանական լեզուների հատուկ շ—ր հնչյունափոխություն։ 
Աքքադերենում դրանք ներկայացվել են Պարսուա կամ Պարսուաշ ձեւով։ Այս համաշարում 
հետաքրքիր է նաեւ մեր Պարսկահայք նահանգի անվանումը, որը կարելի դիտել նույն 
շարքում։  

Այդ դեպքում քննարկվող նյութի շրջանակներում Պարսուաշը, որն այցելել է Սարգոնը, 
հեշտությամբ կարող էր լինել հենց Պարսկահայքը (ավելի ճիշտ՝ դրա հարավային հատվածը, 
ուրարտական արձանագրություններից հայտնի որպես Բարշուա, քանի որ հյուսիսայինն այն 
ժամանակ հաստատապես՝ նաեւ հնագիտական տվյալների համաձայն վերահսկվում էր 
Ուրարտույի կողմից10)։ Սովորաբար փորձում են ընտրություն կատարել Պարսուայի երկու 
տեղորոշումների միջեւ11, մինչդեռ խնդիրը լուծվում է, եթե ընդունում ենք, որ դրանք երկու 
տարբեր Պարուսաշներ են․ պայմանականորեն՝ Պարսուա եւ Բարսուա (դեռ չհաշված 
ապագա Պարսկահայքը։ Ուրմիայի մոտ է տեղադրել Պարսուաշը նաեւ Տյուրո-Դանժենը12 
ելնելով սակայն թերեւս այլ դատողություններից։  

                                                         
9 Дьяконов И. М., История Мидии , М.-Л., 1956, էջ 76։ 
10 Медведская И.Н. Древний Иран накануне империй/Петербургское востоковедение 2010. 
11 Медведская И.Н. Древний Иран накануне империй/Петербургское востоковедение 2010. 
12 Thureau-Dangin f., Une relation de la huitième campagne de Sargon, Paris, 1912, էջ IV։ 



 
Սարգոնի երթուղու վերականգնումն ըստ Տյուրո-Դանժենի 

Սակայն որքան էլ դա գայթակղիչ է, նման նույնացման դեմ է խոսում այն հատվածը, որում քիչ 
անց Սարգոնը հայտնում է, որ Զիքիրտու նա հասել է անցնելով 30 փարսախ մանացիների եւ 
մեդացիների երկրների միջեւ շարժվելով, իսկ այդ սահմանը հաստատապես Ուրմիայի 
մոտակայքում չէր կարող լինել։ Ի դեպ այդ բացթողումը կատարում է արդեն Տյուրո-Դանժենը 
եւ բարեհաջող կերպով նրան հետեւում են բոլոր մյուս հետազոտողները։ Մինչդեռ դա 
առանցքային փաստ է, քանի որ բնագրի համաշարում այն արտահայտված է ամենայն 
հստակությամբ։ Իհարկե, Սարգոնը կարող էր հասնել Ուրմիայի շրջան, իսկ հետո՝ 
վերադառնալ հարավ, սակայն դա կնշանակեր շուրջ 230 կմ (ուղիղ գծով) երթ՝ լեռնային 
ճանապարհներով նույնքան` դեպի հետ։ Թեեւ որոշ հետազոտողներ, օրինակ՝ Wright-ը, 
Levine-ը երթուղու նման գալարներ հնարավոր են գտնում, սակայն դա քիչ հավանական է։ 
Ինչպես ասվեց, հազիվ թե այս փուլի տեղաշարժերը Սարգոնը կատարած լիներ ամբողջ 
զորքով հանդերձ (դա կլիներ զավեշտի ու անմտության միջեւ գտնվող մի արարք), բայց նաեւ 
դժվար է պատկերացնել, որ նա անցած լիներ այդ ուղին մի փոքր ջոկատով՝ կտրված մնալով 
ամբողջ զորախմբից։  

Հետեւապես պետք է հաստատված համարել, որ խոսքը վերաբերել է Քերմանշահի 
տարածքում տեղորոշվող Պարսուաշին, որի առնվազն մի հատվածը նույնպես եղել է 
Սուրիքաշի, ուրեմն նաեւ Ալլաբրիայի հարեւանությամբ՝ առավելագույնը կես օրվա ձիարշավի 



հեռավորության վրա, այսինքն ոչ ավել քան 20—25 կմ։ Եթե հաշվի առնենք, որ նա Պարսուաշ 
է ուղեւորվել Լատաշեից, այսինքն հեռացել էր Սինիխինիից նույնպես մոտ 20—25 կմ, իսկ 
Պարսուաշը պետք է որ Սինիխինիից այլ ուղղության վրա լիներ, ուրեմն (հաշվի առնելով 
լեռնային տեղանքը) նա պետք է վերադառնար Սինիխինի եւ ապա նոր միայն շարժվեր 
Պարսուաշի ուղղությամբ, ուրեմն, չի բացառվում, որ նա ստիպված պետք է լիներ գիշերել 
դրանցից մեկում (կամ նույնիսկ՝ երկուսում էլ), քանի որ հազիվ թե մեկ օրում կտրեր 50 կմ-ից 
ավելի տարածություն։ Ինչ վերաբերում է այն վայրին, ուր նա ժամանել էր Պարսուաշում, ապա 
հաշվի առնելով, որ նա «իջել էր» այդտեղ, պետք է եզրակացնել, որ շարժվել էր մինչեւ Քեշլակ—
Գավերուդ գետախառնուրդը, որից սկսվում է Սիրվանը, քանի որ դրանից հետո ճանապարհը 
արդեն բարձրանում է Գավերուդ գետակի հունով, իսկ Սիրվանը հոսում է այլ ուղղությամբ․ 
փաստորեն, դեպի Սիմիրրիա եւ ապա՝ արշավանքի ելից կետը։ Հավանաբար Պարսուաշի 
սահմանն այս հատվածում անցնում էր հենց այս գետերով եւ Սարգոնի նպատակակետն էլ 
եղել է հենց սահմանամերձ մի որեւէ ամրոց․ մոտավորապես ներկայիս Սորիան բնակավայրի 
շրջանում։  

Պարսուաշի այս տեղորոշումը (հակառակ մերձուրմիական տեղորոշմանը) տրամաբանական 
է նաեւ այն տեսակետից, որ այս վայրում Սարգոնին իրենց տուրքերով էին ներկայացել մի 
շարք մարական պետությունների ղեկավարներ, հետեւապես այդ վայրը պետք է 
համեմատաբար մոտիկ լիներ մարական պետությունների հիմնական տարածքին։ Նրանք 
իհարկե կժամանեին ցանկացած նշված վայր, սակայն հեռու տեղերից ժամանելը լրացուցիչ 
ժամանակ կպահանջեր, իսկ այդ մասին ոչինչ չի ասված․ կարծես իրենք ժամանել են 
Պարսուաշ Սարգոնի հետ գրեթե միաժամանակ։  

Զիրդիակկի	
Այս ամրոցը (անունը գրված է նաեւ Սիրդակկա տարբերակով) գտնվել է Մաննայի Միսսի 
երկրամասում։ Տյուրո-Դանժենը այն տեղադրում է կրկին Ուրմիայի մոտակայքում։ Դյակոնովը՝ 
Ճակարտու (Ջաղատու) գետի վերին հոսանքում13։ Առաջին տարբերակը, ստացվել է, թերեւս, 
հաշվի առնելով այն, որ այդտեղից Սարգոնը շարժվել է դեպի Զիքիրտու, որը սովորաբար 
տեղորոշում են ներկայիս Սահանդ լեռան շրջակայքում, նույնացնելով այն բնագրի Ուաուշ 
լեռան հետ։ Սակայն այդպես անողները կրկին անտեսում են վերոհիշյալ 30 փարսախների 
տեղեկությունը․ եթե Միսսին գտնվեր Ուրմիայի մոտակայքում, այդ 30 փարսախը անցնելուց 
հետո (նույնիսկ եթե ընդունենք, որ աքքադական փարսախը՝ բերուն հավասար էր մոտ 7 կմ, 
ինչպես ընդունում է Դյակոնովը)  նա կհայտնվեր, կախված շարժման ուղղությունից կամ 
Արաքսի, կամ Կասպից ծովի ափին։ Իսկ եթե ընդունենք, որ աքքադական փարսախը 
հավասար էր մարդու անցած երկժամյա ուղուն՝ մոտ 11 կմ14, ապա այդ 330 կմ առհասարակ 
ոչ մի կերպ այս տարածաշրջանում չի տեղավորվի․ այդքան շարժվելուց հետո Սարգոնը 
կհայտնվեր Սեւանա լճի շրջակայքում։  

Շարադրվող վարկածի շրջանակներում Դյակոնովի տեղորոշումը ընդունելի է, քանի որ այդ 
դեպքում էլ Սարգոնը կարող էր այցելել Միսսի՝ էապես չհեռանալով Սուրիքաշում 
ենթադրաբար ճամբարած բանակից։ Մյուս կողմից, Մաննայի մայրաքաղաք Իզիրտուն 
սովորաբար տեղորոշում են Ճակարտուի հովտում՝ ներկայիս Սաքքեզ բնակավայրի 
շրջանում, եւ եթե Սարգոնը ավելի հեռու շարժված լիներ դեպի հյուսիս, նա կհայտնվեր 

                                                         
13 Дьяконов  И. М., Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту, 49 #23։ 
14 Каменев А.И., История государственного и военного управления. Ч. I. Исторические уроки Древнего Востока 
и Китая. – Балашиха: ВТУ, 2006, էջ 92։ 



այնտեղ ու հազիվ թե չնշեր, որ Ուլուսունան իրեն ընդունել է մայրաքաղաքում։ Սա լրացուցիչ 
փաստարկ է, որ Զիրդիակկի ամրոցը չէր կարող շատ շեղված լինել դեպի հյուսիս։ Ուշագրավ է, 
որ մոտավորապես այնտեղ որտեղ սպասվում էր՝ Սանանդաջից մոտ 50 կմ հյուսիս 
ներկայումս գոյություն ունի Զարդեհ Կամար բնակավայրը, որի անունը չափազանց նման 
Զիրդիակկի անվանը։ Ինչպես եւ Սուրիքաշի դեպքում էր, այս տեղանունն իհարկե այլ իմաստ 
ունի, սակայն բացահայտ նմանությունը հնարավորություն է տալիս ենթադրելու, որ սա 
նույնպես կարող է պատմական անվան վերաիմաստավորման արդյունք լինել։  

Եթե ճիշտ է այս նույնացումը, ուրեմն Դյակոնովի տեղորոշումը ճշտվում է․ Միսսին իրոք 
Մաննայի հարավում է եղել , սակայն ոչ թե Ճակարտուի, այլ ներկայիս Կըզըլ գետի 
ավազանում։  

Գիզիլբունդա 
Զիրդիակկիի հատվածում հիշատակվում է Գիզիլբունդա երկիրը, որի ներկայացուցիչները 
ներկայացել էին տուրք մատուցելու համար։ Այս երկրի տեղորոշումը կարեւոր է հասկանալու 
համար թե՛ այլ երկրների տեղորոշումները, թե՛ նկարագրվող քաղաքական 
հարաբերությունները։ Ըստ բնագրի, դրանց բնակիչները «... живут в отдаленных горах в 
дальнем месте и вдоль Страны Маннеев и страны мидян преграждают путь, как засов, — а 
люди, живущие в этих поселениях, полагаются на собственную силу и не знают над собой 
господства, — чьих жилищ из царей, бывших до меня, никто не видел, не слыхал их названия, 
податей их не принимал ...»։ Ինչպե՞ս հասկանալ «երկայնքով» բառը, եւ ո՞ւմ ճանապարհն են 
նրանք արգելափակում «սողնակի պես»։ Այդ մասին չափազանց տարօրինակ կարծիք է 
հայտնում Մեդվեդսկայան15։ Նրա պատկերացմամբ Գիզիլբունդան ձգվել է արեւմուտքից 
արեւելք եւ գտնվել է Մաննայի եւ Մեդիայի միջեւ, խանգարելով ասորեստանցիների 
տեղաշարժին։ Սակայն այսպիսի մեկնությունը չի կարող չզարմացնել։ Սարգոնը պարզ ասում 
է, որ այդ երկրները հեռավոր լեռներում են, նրանց մասին ոչ ոք ոչինչ չի լսել, իրենցից տուրք չի 
ստացել։ Ինչպե՞ս կարող է այդ երկիրը գոնե մասամբ (արեւմտյան մասով) գտնվել Զագրոսում, 
որը գրեթե վերահսկվում էր ասորեստանցիների կողմից։ Եւ մի՞թե երկու երկրների միջեւ եղել 
է հաղորդակցումը արգելակող ինչ-որ անանցանելի տարածք։ Ոչ իհարկե։ Մաննայում 
գտնվելիս Սարգոնը ընդունել էր մեդացիների երկրներից ժամանած ներկայացուցիչներին, 
իսկ ինքը քիչ հետո «սլանում էր» երկու երկրների միջով, եւ ոչ ոք իր այդ շարժումը չէր 
խոչընդոտում։  

Անկասկած, խոսքը կարող է վերաբերել Ասորեստանից իրոք ամենահեռավոր լեռների մասին, 
որպիսիք Գեղանի եւ Էլբուրսի լեռներն են։ Այստեղ բնակվողները իրոք կարող էին գրեթե 
չառնչվել Ասորեստանի հետ, իսկ տուրք վճարելու մասին խոսք էլ լինել չէր կարող, քանի դեռ 
նույնիսկ Ասորեստանին ավելի մոտ գտնվող տարածքները միշտ չէ որ հնազանդվում էին 
իրենց։ Ինչ վերաբերում է «սողնակի պես» արգելափակմանը, ապա խոսքը կարող է լինել 
մերձկասպյան ցեղերի՝ կադուսների, մարդերի եւ այլոց ուղին դեպի Մաննա եւ Մեդիա 
արգելափակմանը։ 

Ուշագրավ է Գիզիլբունդա բառի կազմությունը։ Նկատված է, որ դրա առաջին բաղադրիչը 
աքքադական gizillû արմատն է, որ նշանակում է «ծիսական ջահ»։ Իսկ ո՞րն է երկրորդ 

                                                         
15 Гизильбунда находилась, по словам Саргона, «вдоль страны маннеев и страны мидийцев», она «преграждает 
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в Мидию и наоборот. Чтобы отвечать этим условиям, Гизильбунда должна локализоваться на пересечении 
дорог, идущих с севера на юг и с запада через Загрос. 



բաղադրիչի արժեքը։ Կարծում եմ դա հայերեն վանդ- «տեղ» արմատին համապատասխանող 
արմատն է, որը տեսնում ենք օրինակ, հայ․ սարավանդ բառում։ Այս արմատը Աճառյանը չի 
ստուգաբանում, հարց տալով, արդյո՞ք այն նույնանում է պարս․ band «կապ» բառին։ Կարծում 
եմ, անկախ այդ հարցի պատասխանից, կարելի է կապել այս արմատը աքքադական battu 
«շրջակայք» բառին, ուր «ն»-ն կարելի է դիտել որպես աճական։ Նույն արմատը կտեսնենք 
նաեւ Սանգիբութու տեղանունը ստուգաբանելիս։ Այսպիսով Գիզիլբունդա կստուգաբանվի 
որպես «ծիսական ջահերի վայր», այն է՝ Ատրպատական։ Սրանից հետեւոմ է, որ 
Ատրպատական անունը ավելի հին է, քան Ալեքսանդր Մեծի դարաշրջանը, երբ ըստ 
հունական ավանդույթի Ատրպատ անունով մի զորավար հռչակեց այս տարածքի 
անկախությունը, իսկ երկիրն էլ նրա անունով կոչվեց Ատրպատական։ Եթե նույնիսկ այդ 
ավանդույթը համապատասխանում է իրականությանը, ապա դա կնշանակի,  որ այդ 
զորավարը պարզապես կրել է իր հայրենիքի անունը, եւ ոչ թե ինքն է երկրին տվել իր անունը, 
որն անհամեմատ ավելի հին է։ Դա նաեւ նշանակում է, որ փաստորեն Գիզիլբունդան եղել է 
Մաննա երկրի մյուս անվանումը, թեեւ սկզբնապես, հավանաբար, այդպես են կոչվել միայն 
երկրի առավել լեռնային հյուսիս-արեւելյան տարածքները16։  

Ինչ վերաբերում է այդ երկրի տարածքներից մեկի անվանմանը՝ Ապպատար, որի անունը 
Մեդվեդսկայան տեսնում է (հետեւելով Է․ Հերցֆելդին) ներկայիս Աբհար գետանվան եւ 
քաղաքանվան մեջ, ապա այս ենթադրույթը կարող է եւ ճիշտ լինել, սակայն պետք է նկատել, 
որ գտնվելով գետահովիտում այն չի եղել սկզբնական՝ բարձր լեռնային Գիզիլբունդայի 
կազմում․ տե՛ս ստորեւ։  

Ռազմական փուլը 
Я отправился из маннейской крепости Зирдиакки, 30 беру я стремительно продвигался 
между Страной Маннеев, Бит-Капси и страной могучих мидян, и прибыл в Панзиш, его 
большую крепость, заложенную для охраны против Зикирту и Андии, воздвигнутую 
против обеих областей, дабы не ушел беглец и стопы [вра]га чтобы были удержаны ... 

Զիդիակկիից՝	Պանզիշ	
Այս փուլի ամենամեծ հանելուկը Զիրդիակկի ամրոցից Պանզիշ ամրոցը հասնելու պահն է, 
քանի որ Սարգոնի տեղեկության համաձայն երթուղու այդ հատվածը կազմել է 30 փարսախ, 
որոնք նա անցել է «Մաննացիների երկրի, Բիթ-Կապսիի եւ Մեդացիների մեծ17 երկրի միջեւ»։ 
Տյուրո-Դանժենի եւ նրան հետեւողների մոտ այդ հեռավորությունը կազմում է հազիվ 90 կմ, 
այսինքն մոտ 13՝ 7 կմ-անոց փարսախ։ Ընդ որում, եթե մոտավորապես այդ գծով է անցել 
Մաննայի եւ Մեդացիների երկրի սահմանը, ապա Մաննային գրեթե տարածք չի մնում, 
մինչդեռ Մաննայի դերն այն տարիների քաղաքականության մեջ այնքան մեծ էր, որ 
ենթադրում էր շատ ավելի մեծ տարածք։ Ես կարծում եմ, որ Մաննան առհասարակ համընկել 

                                                         
16 Թերեւս, այդ ունուը կապված է եղել բարձր լեռներում այսպես կոչված Սուրբ Էրազմուսի (Էլմի) կրակների 
երեւույթի հաճախակիության հետ։ 
17 Բնագրում «KUR Ma-da-a dan-nu-ti», որ ընդունված է թարգմանել «հզոր մեդացիների երկիր» (պահպանելով 
բնագրի շարադասությունը՝ երկիր մեդացիների հզոր)։ Պետք է նկատել, որ թեեւ աքքադական dannuti բառի համար 
բառարանը տալիս է «հզոր» իմաստը, սակայն գոնե այս բառակապակցության մեջ ավելի տրամաբանական է 
թարգմանել այդ բառը որպես «մեծ», «great», «великий»՝ առնվազն երկու պատճառով։ Նախ հազիվ թե իրեն տուրք 
վճարող երկիրը ինքնակալը անվաներ հզոր։ Իսկ դրանից բացի, ավելի ուշ դարերում եղել է երկու Մեդիաների՝ 
«մեծ» եւ «փոքր» (Ատրպատական) հակադրություն։ Հետեւապես չի կարելի բացառել, որ այդ հակադրությունը եղել 
է նաեւ հնում։ Այս տրամաբանության շրջանակներում Մաննա երկրի անվանումը կարելի է ստուգաբանել նհե․ 
*men «մանր, փոքր» արմատի հիման վրա։  



է ապագա Ատրպատականի հետ, ընդգրկելով Ուրմիա լճի եւ Գեղանի լեռների միջեւ ընկած 
ամբողջ տարածքը։  

Տյուրո-Դանժենն այդ հակասությունը լուծել է շատ շեշտ ձեւով․ գտնելով որ «կասկածելի է, որ 
այդ երկու բնակավայրերի միջեւ լիներ 180 կմ» (ընդգծումն իմն է՝ տե՛ս հիմնադրույթները)։ 
Դյակոնովի տեղորոշման դեպքում հեռավորությունների հետ կապված խնդիրը մասամբ 
մեղմվում է, բայց եթե Ուաուշը նույնացվում է Սահանդի հետ, ապա միեւնույն է, խնդիրը 
լուծելու համար Դյակոնովը ստիպված է լինում ենթադրել, որ Սարգոնը շարժվել է շրջանցիկ 
ուղով․ ի վերջո Բիթ-Կփսին հաստատապես գտնվում էր այդ ուղուց դուրս, սակայն չի 
բացատրում, թե ինչու պետք է Սարգոնը զորքը տաներ երկար ճանապարհով, հոգնեցնելով 
զինվորներին։ 

Մյուս հետազոտողները հաճախ առհասարակ ենթադրել են Սարգոնի բանակի շարժում 
հարավից՝ հյուսիս, ինչը ենթադրում է, որ Մեդացիների երկիրը սահմանակից է եղել 
Մաննային արեւելքից, այլ ոչ թե՝ հարավից։ Ինչ վերաբերում է հեռավորությանը, ապա հազիվ 
թե Սարգոնը շփոթեր 30 եւ 13 փարսախը կամ էլ այդքան չափազանցներ իրականությունը 
(տե՛ս հիմնադրույթները), հատկապես որ քիչ անց նա հայտնում է, որ հալածել է 
ուրարտացիներին 6 փարսախ։ Սրանից երեւում է, որ Սարգոնը հեռավորությունները տալիս է 
բավականին մեծ ճշտությամբ։ Ճիշտ է, ավելի մեծ հեռավորությունների վրա նա կարող էր եւ 
ավելի զգալի մոտավորությամբ դրանք գնահատել, սակայն հազիվ թե սխալվեր ավելի քան 
երկու անգամ։ Այսինքն գոնե 25—26 փարսախ (կամ մոտ 180 կմ) նա պետք է որ անցած լիներ։  

Պանզիշ եւ Զիքիրտու	
Իսկ առաջարկվող տեղորոշման շրջանակներում Պանզիշ ամրոցը հասնելու համար ո՞ւր եւ 
ինչքա՞ն պետք է շարժված լիներ Սարգոնը Զիրդիակկիից, այսինքն ներկայիս Բիջար ավանի 
շրջակայքից։ Քանի որ Մեդացիների երկիրը հարավում էր, ուրեմն նա պետք է շարժվեր 
մոտավորապես հյուսիս-արեւելք։ Այդ դեպքում դեպքում միակ ճանապարհը, որով նա կարող 
էր շարժվել դա Բիջար—Զանջան ճանապարհն է։ Զանջանից հետո ճանապարհը բարձրանում 
է Գեղանի լեռները, հետեւապես այդ ուղղությամբ շարժվելիս վերջին կետը հենց Զանջանն է։ 
Ուշագրավ է, որ Զանջանը Պտղոմեոսի հիշատակած Aganzana քաղաքի տեղում է, եւ որը, 
թերեւս, փոխանցում է այս տեղանվան ավելի հին վիճակը, թեեւ նույնպես աղավաղված՝ 
հունականացված ձեւով։ Կարելի է ենթադրել, որ քաղաքի անվան իսկական ձեւը եղել է 
մոտավորապես Գանզան, կամ Գանձան (փակագծերում նկատենք, որ նույն երկրամասում 
Պտղոմեոսը հիշատակում է եւս մի նմանանուն բնակավայր՝ Gazaka, որը մեծ ճշտությամբ 
համապատասխանում է ավելի ուշ հիշատակվող Գանձակ-ին)։ Նկատելի է Պանզ-իշ եւ Գանզ-
ան բառերի հնչյունային նմանությունը, ինչը հնարավորություն է տալիս նույնացնելու այդ 
երկու տեղանունները։ Հավանաբար արմատն է Գանզ(ձ), իսկ –ան-ը ածանց է, որը 
համապատասխանում է աքքադական –իշ ածանցին։ Ինչ վերաբերում է սկզբնական Գ/Պ 
տարբերությանը, ապա հավանական է ուղղագրական սխալ։ Բանն այն է, որ սեպագիր 
գրությամբ այդ տեղանվան առաջին վանկն է pa-, որն արտահայտվում է հետեւյալ 

սեպանշանով․  մինչդեռ ga- վանկանիշի տեսքն այսպիսին է՝ ։ Ինչպես երեւում է, այդ 

երկու սեպանշանները տարբերվում են երկու ուղղաձիգ սեպիկների առկայությամբ, որոնք 
արտագրող գրչի անուշադրության պատճառով կարող էին չդրվել՝ հատկապես օտար 
տեղանուն գրելիս։  

Այսպիսով, զգալի հավանականությամբ, Պանզիշը ներկայիս Զանջանն է։ Այսօր այն գտնվում է 
նույնանուն գետի աջափնյակում, սակայն ամենայն հավանականությամբ Սարգոնի օրոք այն 



պետք է գտնվեր ձախ ափին (հավանաբար մոտակա փոքրիկ լեռնաշղթայի վրա), քանի որ, 
ելնելով տեղանքի տրամաբանությունից, գետից այն կողմ պետք է որ սկսվեր Զիքիրտուն, որից 
պաշտպանվելու համար էլ հենց այն կառուցվել էր18։  

Անդիա	
Ինչ վերաբերում է Անդիա երկրամասին, ապա այն ըստ նույն հաղորդման փաստորեն գտնվել 
է մոտակայքում, քանի որ Պանզիշ ամրոցը կառուցվել էր երկու երկրամասերի  դիմաց։ 
Բարեբախտաբար Անդիա անունը գրեթե անփոփոխ հասել է մինչեւ մեր օրերը Անդաբիլ19 
ձեւով (երկրորդ բաղադրիչն է*-waitī, որը նշանակում է «որեւէ հատկություն ունեցող», 
հավանաբար, մոտավորապես համապատասխանում է մեր –ական ածանցին։ Այսօր դա գյուղ 
է Խալխալ քաղաքի մոտ՝ նրա հյուսիս-արեւեյլան արվարձանը։ Այդ դեպքում Անդիան եղել է 
Զիքիրտուին զուգագեռ՝ արեւելքից հարող ձարակի տարածքը։  

Բիջարից այստեղ բերող ճանապարհի երկարությունը շուրջ 160 կմ է, ինչը արդեն 
բավականին մոտ է բնագրի տվյալներին։ Սակայն միեւնույն է նշանակում է, որ Սարգոնը 
ավելի քան մեկ քառորդով չափազանցրել է հեռավորությունը։ Ճիշտ է, շեղումն արդեն 
հանդուրժելի է, սակայն չի բացառվում, որ այդ էլ չի եղել։ Բանն այն է, որ, ինչպես ասվեց, 
հազիվ թե այս փուլի բոլոր տեղաշարժերը Սարգոնը ամբողջ բանակով հանդերձ կատարեր․ ի 
վերջո նա գտնվում էր իրեն ենթարկվող պետությունների տարածքում, իսկ բանակը ավելորդ 
անգամ տեղից հանելը կնշանակեր զինվորներին անիմաստ կերպով հոգնեցնել, հարուցելով 
բնական դժգոհություն։ Եւ ահա իր դիրքային տեղաշարժերից այս վերջինը կատարելուց 
առաջ նա կարող էր կատարել արդեն զորքով հանդերձ, եւ այդ դեպքում Պանզիշ հասնելու 
համար նա իրոք պետք է անցներ հենց այդ 160 կիլոմետրը։ Սակայն չի բացառվում, որ այս 
վերջին այցելությունը նա նույնպես առանց զորքի է կատարել, այդ դեպքում Պանզիշ 
ուղեւորվելուց առաջ նա կրկին պետք է վերադառնար Սուրիքաշ։ Այս դրվագը նա պարզապես 
կարող էր եւ չհիշատակել, իսկ հեռավորության հաշվարկը կատարել արդեն Սուրիքաշից 
հաշված։ Իսկ դա լրացուցիչ եւս շուրջ 100 կմ է։ Ստացվում է նույնիսկ ավելի քան 30՝ 7 կմ-
անոց փարսախ։ Սակայն պետք է հիշել, որ աքքադական փարսախի չափը մեզ հայտնի է 
մոտավորապես․ գուցե իրոք ավելի ճիշտ է այն11 կմ-անոց համարելը, այդ դեպքում կարելի է 
ենթադրել, որ Սարգոնը նույնիսկ շուրջ 5—6 փարսախով պակաս է գնահատել այդ 
հեռավորությունը։ Կամ հակառակը, կարող ենք հաշվի առնել, որ Սարգոնի փարսախը 
հավասար է, մոտավորապես 9 կմ։ Համենայն դեպս ընդունված տեղորոշումների դեպքում 
մենք առավելագույնս մոտենում ենք բնագրի տվյալներին։  

Я отправился из Панзиша, перешел через ре[чку] Иштараура и прибыл в Аукане, область 
страны Зикирту. Метатти, зикиртец, ... в страхе поднялся он на Уашдирикку, трудную 
гору ... А сам он — Парда, его царский город, ему не был дорог, — покинул он имущество 
дворца своего ... своих коней и бойцов он собрал (?) и послал подмогой на помощь Урсе, 
своему союзнику. Я перебил его грозных воинов, расположенных для охраны на перевале 
горы Уашдирикки и покорил Иштаиппу, Сактатуш, Нанзу, Аукане, Кабани, Гуррусупу, 
Ракси, Гимдакрикку, Барунакку, Убабару, Ситеру, Таштами и Тесаммию, 12 его крепких 
поселений, обнесенных стенами, вместе со всеми 84 окрестными поселениями. 
                                                         
18 Զիքիրտուի նման տեղորոշումը չի հակասում նաեւ Ստրաբոնի հաղորդմանը, ըստ որի «Наибольшей ширины 
Мидия, по-видимому, достигает на пространстве от перевала через Загр (называемого Мидийскими Воротами) 
до Каспийских Ворот через Сигриану — 4100 стадий», այն մասով, որ եթե Սիգրիանան Զիքիրտուն է, ապա այն 
իրոք գտնվում է Մեդական դարպասները (Քելեշի լեռնանցքը) Կասպից ծովի մոտակա ափին կոպող գծի վրա։  
19 Введение в историю и культуру талышского народа, ред. Асатрян Г. С., Е.—2011, էջ 22։ 



Իշտարաուրա	
Ո՞րն է Իշտարաուրա գետը։ Զարմանալի է, բայց այս գետանունը գրեթե անփոփոխ 
պահպանվել է մինչ այսօր՝ Աստարա ձեւով, որն անցնում է համանուն քաղաքի միջով, 
թափվելով Կասպից ծով։ Ցավոք այս գետը հազիվ թե հիշատակվող Իշտարաուրան լինի, 
քանի որ այն զգալիորեն հյուսիս է գտնվում։ Սակայն շատ հավանական է, որ նույնանուն եւս 
մի գետ եղած լիներ։ Այդ առումով հետաքրքիր, որ Պտղոմեոսն ունի Straton գետը, որը սակայն 
նույնպես չի համապատասխանում մեր գետին, քանի որ թափվում է Կասպից ծով Ամարդոսից 
հարավ՝ ծովի ամենահարավային կետի մոտ, թեեւ կասկած չկա, որ դա նույն անվան 
տարբերակն է։ Այդ անվան եւս մի տարբերակ բերում է Ս․ Երեմյանը՝ Ստարառովդ 
(Հաստարա-ռոտ, փաստորեն՝ Հաստարա գետ), որը նա համապատասխանեցնում է ներկայիս 
Կուրանգու գետին։ Բայց դա նշանակում է, որ այդ տարածաշրջանում իրոք կարող էին մի 
քանի նույնանուն գետեր լինել։ Դա հատկապես հավանական է, քանի որ այս տարածքի 
գետերի անունների զգալի մասը երկբաղադրիչ է․ «գետ» հասկացությունը մտնում է անվան 
մեջ․ ինչպես ունենք, օրինակ՝ Ձորագետ։ Տվյալ դեպքում, առաջին բաղադրիչն է ռուդխանեյե 
«գետ»։ Այսպես ունենք․ Ռուդախանեյե-Կըզըլ, Ռուդախանեյե-Գերմի, Ռուդախանեյե-
Այենդուգոմուշ եւ այլն։ Հետեւապես շատ հավանական է, որ հնում նույնպես այդ 
գետանունների երկբաղադրիչ եղած լինեին՝ նույն կազմությամբ, հատկապես որը assar, āstar 
քաշանական բարբառով նշանակում է «ջրավազան»20։ Համեմատեք նաեւ լատ․ aestuarium  
«հեղեղվող գետաբերան» < aestus «մակընթացություն»։ Եթե ճիշտ է այս ենթադրույթը, ապա 
Սարգոնի հիշատակած գետը կարող էր լինել տարածաշրջանի գետերից գրեթե 
յուրաքանչյուրը։ Այդ դեպքում, առավել հավանականությամբ խոսքը վերաբերել է ներկայիս 
Զանջան գետին, որն էլ եղել է երկու երկրամասերի՝ Միսսիի եւ Զիքիրտուի սահմանը։  

Աուկանե եւ Ուաշդիրիկկա	
Այդ դեպքում ո՞րն է Ուաշդիրիկկա լեռը, ո՞ր լեռը պետք է բարձրանար Մետատտին։ Նախորդ 
տեղորոշումներից հետո պարզ է, որ Ուաշդիրիկկան Զանջան գետի աջափնյակի լեռնաշղթան 
է, այսինքն ներկայիս Բողրովը։ Այս լեռնաշղթան երկու հիմնական լեռնանցք ունի, որոնք 
կապում են Զենջանի հովիտը Կըզըլի հովտի հետ։ Առաջինը անմիջապես Զենջանից է սկսում, 
երկրորդը անցնում է ներկայիս Ագկանդ բնակավայրի մոտով։ Ինչպես կտեսնենք, արշավի 
տրամաբանությունից եւ հետագա շարժերից հետեւում է, որ Սարգոնը հենց այս լեռնանցքով է 
անցել։ Ի դեպ, գուցե այս գյուղանունը խիստ աղավաղված եւ վերաիմաստավորված 
վիճակում պահել է Աուկանե անվան հետքը21։  

Այս լեռնանցքի համար կայացած փոքր ճակատամարտը հետազոտողները երբեմն 
ներկայացնում են, որպես շեղող մարտավարական հնարք, որով, իբր Զիքիրտուի արքան 
փորձում էր նախապատրաստել Ռուսայի հիմնական ուժերի անսպասելի հարվածը, որի 
մասին Սարգոնին տեղեկացրել է իր լրտեսը։ Կ․ Հովհաննիսյանի մոտ նույնիսկ 
ճակատամարտերի ընթացքների գծագրերն են բերված։ Սակայն, նման 
վերակազմությունների համար բավարար մարտարվարական մանրամասներ, որպես 
այդպիսիք Սարգոնը չի հաղորդել։ Ամենայն հավանականությամբ ամեն ինչ եղել է հենց 
այնպես, ինչպես նկարագրել է Սարգոնը․ երբ նա մոտեցել է Պանզիշ ամրոցին եւ անցել գետը 
դրա շրջակայքում գտնվող Մետատտին իր փոքր զորախմբով նահանջել է դեպի Աուկանե։ 
Տեսնելով, որ իրենց զորախումբը նահանջում է (կան նույնիս նախապես) բնակչությունը 
                                                         
20 Введение в историю и культуру талышского народа, ред. Асатрян Г. С., Е.—2011, էջ 23։ 
21 Ստուգաբանության տարբերակ․ թերեւս –անե-ն ածանց է, այդ դեպքում արմատն է գուցե «հաւք»՝ հ-աւք-անե․ 
եւս մի Հավնունի՞ք։ 



թողնելով իրենց բնակավայրերը բարձրացել է լեռները։ Մետատտին անցել լեռնանցքով՝ 
միավորվելու համար Ռուսայի հիմնական ուժերին։ Բնականաբար, լեռնանցքում նա պետք է 
թողներ մի փոքր ջոկատ, որը կփորձեր կանգնեցնել որքան հնարավոր է Սարգոնի բանակը, 
ապահովելու համար հիմնական ուժերի նահանջը, եւ դրանում տեսնել ինչ-որ 
խորամանկություն, կարծում եմ հիմք չկա․ դա պարզապես դասական նահանջ էր։  

Պարդա	
Իսկ ո՞ւր պետք է նա նահանջեր եւ ո՞րն է այն կայանը, որը նա կցանկանար պաշտպանել եւ 
որը կցանկանար չզիջել նաեւ Ռուսան։ Ակնհայտ է, որ դա պետք է լիներ մայրաքաղաքը։ 
Հետեւապես մայրաքաղաքը պետք է լիներ նույն այդ ճանապարհի վրա։ Մայրաքաղաքները 
հազվադեպ են լքվում․ նույնիսկ դադարելով մայրաքաղաք լինելուց դրանք մնում են որպես 
խոշոր քաղաքներ, կամ պարզապես տեղափոխվում են աննշան չափով։ Պատճառն այն է, որ 
մայրաքաղաքը սովորաբար գոյանում է կարեւոր ճանապարհների հանգուցակետում եւ 
տեղանքն ինքն է թելադրում, որ այդտեղ խոշոր բնակավայր լինի։ Տվյալ դեպքում լեռնանցքն 
անցնելուց հետո մոտ 100 կմ-ից ճանապարհը բերում է Վարարատ (Տելխե, Հաջի) եւ Կուրու 
գետերի ընդարձակ հովիտ, ուր տարածաշրջանի մեծագույն լեռնազանգվածներից մեկի՝ 
Սահվաղանի ստորոտում խաչաձեւ հատվում են կարեւոր ճանապարհներ։ Տեղանքը 
պարզապես ստեղծված է խոշոր քաղաք հիմնելու համար։ Քաղաքն այդ ներկայիս Արդաբիլն է 
(Արտավետը)։ Այս քաղաքի անունը ընդունված է ստուգաբանել իրանական հիմքի վրա, 
որպես *arta-waitī 22։ Երկրորդ բաղադրիչի իմաստն է․ «որեւէ հատկություն ունեցող», 
հավանաբար, մոտավորապես համապատասխանում է մեր –ական ածանցին, մինչդեռ 
առաջին բաղադրիչը, ինչպես տեսնում ենք, չափազանց հիշեցնում է Սարգոնի հիշատակած 
Պարդա անունը։ Հաստատապես դժվար է ասել, թե հնչյունային ինչ օրինաչափություններով 
կարող էր պայմանավորված լինել սկզբնական պ-ի անկումը, սակայն հայկական հիմքի վրա 
այն ստուգաբանելու դեպքում սկզբնական հնագույն p-ի անկումը միանգամայն օրինաչափ է։ 
Այդ դեպքում արմատը կարելի է դիտել, որպես նհե․ par- «տեսանելի լինել»՝ -t աճականով, ըստ 
այդմ քաղաքի անունը կարող է ստուգաբանվել որպես «տեսանելի, երեւելի», ինչը 
միանգամայն բնական է հարթավայրային քաղաքի համար։ Բնականաբար, հայկական հիմքի 
վրա ստուգաբանությունը պետք է ենթադրվի հետագա դարերում այստեղ հոծ հայ 
բնակչության առկայություն։ Թերեւս դրա անուղղակի ապացույցը կարելի է դիտել հենց 
Ուրարտուի եւ Զիքիրտուի դաշնակցությունը։ Հետաքրքիր է, որ Արաքսից հյուսիս գտնվող 
Ուտիք նահանգի Պարտավ քաղաքը, որի անունը, կարծես թե, ունի նույն կազմությունը23, 
նույնպես գտնվում է հարթավայրում, ուստի եւ նույնպես տեսանելի է։  

Ինչպես երեւում է սակայն Ռուսան եւ Մետատտին որոշել էին ոչ թե պաշտպանել քաղաքը, այլ 
օգտագործել են քաղաքի կայազորը վճռական ճակատամարտի համար։  

Я отправился из Аукане и прибыл в Уишдиш, маннейскую область, отнятую Урсой. Предо 
мной Урса урартский ... на Уауше, большой горе, чья глава воздвигнута посреди небес, 
наравне с облаками, где от века не проходила ни одна живая душа, чьих путей не видывал 
путник, да и крылатые птицы небес не летали над нею, не выводили птенцов, не [вили] 
гнезда, на высокой горе, что торчит словно острие кинжала, и где [зияют (?)] пропасти и 
                                                         
22 Введение в историю и культуру талышского народа, ред. Асатрян Г. С., Е.—2011, էջ 22։ 
23 Թեեւ՝ առանց սկզբնական պ-ի անկման․ համեմատեք նաեւ հայ․ պարետ՝ «վերակացու, տեսուչ», պարատել 
«մաքրել»․ այս բառերը Աճառյանը չի ստուգաբանում՝ հավանբար հենց սկզբնական p-ի պատճառով, սակայն սույն 
համաշարից հնարավոր է ենթադրել, որ հայերենում նհե․ p-ն որոշ դեպքերում կարող էր եւ պահպանվել։ Գուցե այս 
շարքից է նաեւ պարսավել «նախատել», որի սկզբնական իմաստը կարող էր լինել «ի ցույց դնել»։ 



далекие горные ущелья; в большие жары и сильные морозы гора эта — гибель, утром и 
вечером [на ней] сияние, день и ночь на ней копится снег, во весь рост она покрыта льдом; 
у того, кто переходит ее предел, — тело его поражают порывы бури, а от [холода (?)] 
горит его плоть — здесь он собрал свое многочисленное войско ... В ущелье этой горы он 
построил войско; о сближении и умножении боевых сил меня известил мой гонец. 

... я не дал страждущим войскам бога Ашшура, ходившим дальним путем, уставшим и 
утомившимся, без счета перешедшим высокие (?) горы, трудные при спуске и при 
подъеме, изменившимся в лице, упокоить их усталость, ... не разбивал я стана, не 
укреплял я лагерных стен, — не послал я бойцов моих, не сбирал я полка моего, те, что 
были справа и слева, не успели вернуться ко мне, не ожидал я тех, кто позади, не 
страшился множества войск его,... с единственной личной моей колесницей и с конями, 
идущими рядом со мной, не покидающими меня во враждебных и чуждых местах, 
отрядом, полком (?) Синахусура, как яростное копье по нему я ударил, нанес ему 
поражение, отвратил его наступление, устроил ему большое побоище, и трупы: воинов 
его я раскидал, как полову, наполнил горные провалы; ... для спасения жизни своей он 
оставил свою колесницу и верхом на кобыле бежал впереди своего войска. ... войскам 
Урарту, злого врага, и его союзникам я нанес поражение, на горе Уауш обратил их в 
бегство;... На 6 беру расстояния от Уауша до Зимура, яшмовой горы, гнал я его острием 
стрелы ... людей Андии и Зикирту я покрыл смертной пеной. 

На Андию и Зикирту, куда лицо мое было обращено, прекратил я поход свой, на Урарту 
обратил лицо я. Уишдиш, область Страны Маннеев, которую отнял и взял себе Урса, ... 
покорил я... 

Ուաուշ	
Սարգոնի երթուղու այս հատվածի առանցքային ուղեցույցը Ուաուշ լեռն է։ Սկսած Տյուրո-
Դանժենից համարվում է, որ դա Սահանդ լեռն է24․ դա ընդունում են բոլոր հետազոտողները։ 
Սակայն հակառակ Տյուրո-Դանժենի պնդման Սահանդ լեռը բոլորովին չի 
համապատասխանում Սարգոնի նկարագրությանը։ Այո, քարտեզի վրա հրաբխային այդ 
զանգվածը տպավորիչ է թվում, սակայն Սարգոնն այն իր աչքով է տեսել այլ ոչ թե քարտեզի 
վրա։ Սիմիրրիա լեռան օրինակով մենք տեսանք, որ նա ճիշտ է նկարագրել տեղանքը՝ առանց 
լուրջ չափազանցումների, թեեւ՝ բարձ ոճով (high style) եւ բանաստեղծական մեջբերումներով։ 
Եւ եթե նա գրում է, որ լեռան գագաթը պատված էր սառույցով (իսկ դա հուլիս ամիսն էր) 
ուրեմն դա հենց այդպես էլ պետք է որ եղած լիներ։ Սակայն այս տարածաշրջանում ձյան գիծը 
սկսվում է մոտավորապես 4450 մ բարձրությունից։ Սահանդի առավելագույն բարձրությունը 
3707 մ է, այսինքն շուրջ 700 մետրով ցածր է այդ գծից։ Տարածաշրջանում միայն մեկ լեռ կա, 
որ գերազանցում է ձյան գծի բարձրությունը․ դա Սահվաղանն է՝ 4811 մ։  

 

                                                         
24 La seule montagne à l'est du lac d'Ourmia qui réponde à la description que le texte donne du mont Uaus est le 
Sahend. (Thureau-Dangin f., Une relation de la huitième campagne de Sargon, Paris, 1912, էջ VII։) 



 
Սահանդ լեռը։ 

 
Սահվաղան լեռը։ 

Դրանից բացի Սահանդը բարձրանում է զգալի բարձրության սարահարթի վրա․ ծովի 
մակերեւույթից այն շուրջ 1500 մ է, այնպես որ հարաբերական բարձրությունը, որից եւ 
կախված է տպավորությունը, որն այն կթողնի մարդու վրա, կազմում է հազիվ 2200 մ։ Իսկ 
հիմքի տրամագիծն այնքան մեծ է (ավելի քան 90 կմ), որ այդ բարձրությունը տեղում գրեթե չի 
ընկալվում։ Ընդ որում այն ունի շուրջ երկու տասնյակ գագաթներ, որոնք էլ ավելի են 
չեզոքացնում նրա բարձրությունը։ Համեմատության համար Արագած լեռան հիմքի 
տրամագիծը ընդամենը 40 կմ է, իսկ հարաբերական բարձությունը շուրջ 3000 մ է։ 
Փաստորեն, Սահանդը տեղում ընկալվում է որպես Արագածից գրեթե 3 անգամ ավելի ցածր 
սար, որի մասին չես ասի, թե այն «ցցված է դաշույնի նման»։ Իսկ Սահվաղանի 
հարաբերական բարձրությունը կազմում է շուրջ 2800 մ հարաբերական բարձրություն՝ 35 կմ 
տրամագծի պայմաններում (հարավ-արեւելք — հյուսիս-արեւմուտք ուղղությամբ), այսինքն 
այն անհամեմատելիորեն ավելի ազդեցիկ լեռ է, քան Սահանդը, եւ առավելագույնս է 
համապատասխանում նկարագրությանը։  

Այսպիսով, Ուաուշ լեռան նույնացումը Սահվաղանի հետ կարելի է անվիճելի համարել։  

Գիզիլբունդայի	դերակատարությունը	
Այստեղ հասկանալի է դառնում նաեւ Գիզիլբունդայի դերը այս արշավանքի ընթացքում եւ նրա 
կառավարիչների ներկայանալը Սարգոնին՝ Զիրդիակկիում նրա եղած ժամանակ։ Փաստագրի 
այդ տեղը բավականին մութ էր մնում, բայց առաջարկվող տեղորոշումների շրջանակներում 
ամեն ինչ բացատրվում է։ Հակասական էր թվում, որ մի՛ կողմից Գիզիլբունդան Սարգոնը 



ներկայացնում է Ասորեստանից չափազանց հեռու եւ առնչություններ չունեցող երկիր, իսկ 
մյուս կողմից պարզվում է, որ դրա ղեկավարների իրենց կամքով են եկել իր մոտ։ Ընդ որում 
տուրք մատուցած մնացած այլ երկրներից առանձին, ինչով շեշտվում էր իրենց 
առանձնահատուկ դերը։  

Սակայն եթե Սարգոնի երթուղին անցնելու էր այդ կողմերով (իսկ Զիքիրտուի ու Անդիայի դեմ 
նախապատրաստվող արշավանքի մասին տեղեկությունը կարող էր հայտնի վաղօրոք), ապա  
նրանց ժամանելը ռազմաքաղաքական այլ իմաստ է ստանում։ Մի՛ կողմից, այս անգամ 
Սարգոնը կարող էր նպատակ ունենալ հասնելու նաեւ այս հեռավոր երկրները, իսկ մյուս 
կողմից, հավանաբար Գիզիլբունդայի տարածքների վրա հավանաբար ոտնձգություն են 
կատարել նաեւ Զիքիրտուն եւ Անդիան՝ աջակցություն գտնելով Ուրարտուի կողմից։ Իսկ, 
լինելով ազատատենչ լեռնականներ, գիզիլբունդեցիները չէին ցանկանում ենթարկվել նրանց, 
եւ նախընտրել էին աջակցել Ասորեստանին, հաշվարկելով, որ Ասորեստանը, ի վերջո հեռու է, 
եւ նման արշավանքները միեւնույն է հաճախ չեն լինում եւ ավելի լավ է մեկ անգամ տուրք 
վճարեն Ասորեստանին, քան ամեն տարի՝ Ուրարտուին։  

Ումն էր այդ հանդիպման նախաձեռնությունը․ Սարգոնի, թե՛ Գիզիլբունդայի, էական չէ։ 
Առավել հավանական է թվում երկրորդը․ Սարգոնն ասում է, որ դրանք իրեն անծանոթ էին, ու 
հազիվ թե նա հույս դներ անծանոթ ուժերի վրա։ Սակայն գտնվելով Զիքիրտուի եւ Անդիայի 
թիկունքում նրանք, հավանաբար, մեծ դեր են կատարել Ուրատուի եւ Զիքիրտուի միացյալ 
զորքերի պարտության գործում։ Սարգոնն այդ մասնակցության մասին կարող էր եւ չգրել՝ 
հաղթանակն ամբողջությամբ իրեն վերագրելով, սակայն չի կարելի բացառել, որ եթե նույնիսկ 
գիզիլբունդեցիները անմիջականորեն չեն մասնակցել ճակատամարտին, ապա առնվազն 
Ուրատուի եւ Զիքիրտուի ինչ-որ ուժեր իրենց վրա են շեղել, թուլացնելով հիմնական ճակատը։ 
Բայց ավելի մեծ հավանականությամբ ճակատամարտին մասնակցել է Գիզիլբունդեցիների մի 
զգալի զորախումբ։ Դա երեւում է տեղանքի առանձնահատկություններից։ Մայրաքաղաքը 
հավանաբար գտնվում էր Զիքիրտուի գրեթե կենտրոնում, հետեւապես կարիք չկար այն 
լքելու։ Դրանից բացի, ինչպես կտեսնենք, Ուրատուի եւ Զիքիրտուի միացյալ բանակները 
նահանջել են արդեն Վարարատի հովտով, այլ ոչ՝ Կուրուի, ինչը բնական կլիներ, եթե իրենք 
պաշտպանեին Պարդան։ Ինչո՞ւ Մետատտին լքեց մայրաքաղաքը։ Ամենայն 
հավանականությամբ դա եղավ թիկունքից հարվածի, կամ դրա սպառնալիքի տակ․ հենց 
այնպես մայրաքաղաք չեն հանձնում։ Իսկ թիկունքից հարվածող կարող էր լինել միայն 
Գիզիլբունդան։ Ու թերեւս, անուղղակիորեն դա հաստատվում է նաեւ այն փաստով, որ 
Սարգոնն, իր պնդմամբ, խնայելով ճանապարհին հոգնած բանակը հարձակվել է Ռուսայի վրա 
միայն իր ամենահավատարիմ զորախմբով, գործադրելով միայն իր անձնական 
մարտակառքը։ Հազիվ թե նա դիմեր այդ քայլին ու հազիվ թե դա հաջողությամբ պսակվեր, 
եթե նա չունենար լրացուցիչ ուժեր․ եւ ուժերն այդ, հավանաբար եղել են հենց 
գիզիլբունդեցիների զորախմբերը։  

Ուիշդիշ	
Այս երկրամասի տեղորոշման մասին Դյակոնովը գրում է, որ այն գտնվել է Ուրմիայի ափին25։ 
Այդպես է ընդունված նաեւ Տյուրո-Դանժենի մոտ։ Մինչդեռ այս տեղորոշումը կարող էր լուրջ 
կասկածի տակ դրվել եւ նույնիսկ անմիջապես մերժվել, քանի որ այդ դեպքում սպասելի էր, որ 
Սարգոնը կհիշատակեր տեղանքի ամենահիմնական առանձնահատկությունը՝ Ուրմիա լիճը, 

                                                         
25 Область на восточном берегу озера Урмия (Резайе). Начиная отсюда, маршрут Саргона является 
предметом больших споров. (Дьяконов  И. М., Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту, 49 #33։) 



մինչդեռ այլ տեղում ծովի գոյությունը պարզորոշ արձանագրված է։ Սակայն բոլոր 
հետազոտողների մոտ այս պարզ հանգամանքը չի նկատվել։  

Դիտարկվող տեղորոշումների շրջանակում Ուիշդիշը Վարարատի հովիտն է։ Ի դեպ, թերեւս 
Ուիշդիշ եւ Ուաուշ բառերը նույնարմատ են։ 

Դրանից ելնելով էլ կարելի է ենթադրել, որ ճակատամարտը տեղի ունեցավ մոտավորապես 
Վարարատի եւ Կուրուի ջրբաժան հանդիսացող փոքրիկ բարձրության վրա, որը, 
հավանաբար, նաեւ Զիքիրտուի եւ Ուիշդիշ երկրամասի սահմանագիծն է եղել։ Կիրճ ասելով 
Սարգոնը հավանաբար նկատի է ունեցել հովիտը՝ Ռեշտեյե-Բոզկուշ լեռնաշղթայի եւ 
Սահվաղանի միջեւ․ այստեղ Ռուսան եւ Մետատտին վստահ կարող էին լինել, որ թիկունքից 
հարված չեն ստանա, իսկ փոքրիկ բարձունքը իրենց որոշ առավելություն էր տալիս 
(փաստորեն, որպես պաշտպանվողներ իրենք էին ընտրում դիրքը)։ Թեեւ իհարկե իրենք 
կարող էին իրոք դիրքավորվել հենց Սահվաղանից հոսող գետակներից որեւէ մեկի կիրճի 
մատույցներում, օրինակ՝ ներկայիս Ալվարեսի գյուղի մոտակայքում, բայց այն, որ հետո 
Սարգոնը հալածել է պարտված դաշնակիցներին 6 փարսախ խոսում է հոգուտ առաջին 
տարբերակի․ այլապես նահանջելիս իրենք սարը կբարձրանային։  

Հասպիսե	լեռը	
Ինչպես տեսանք աքքադական փարսախը հաստատապես 7 կմ-ից ավելին էր․ գուցե՝ 11 կմ։ 
Այդ դեպքում պարտված հակառակորդին Սարգոնը հալածել է 40-ից՝ 70 կմ։ Իհարկե չարժե 
հասկանալ, որ դա հենց ճակատամարտի վայրից մինչեւ Հասպիսե լեռան հեռավորությունն է․ 
գուցե Սարգոնը նկատի է ունեցել այն կետը, երբ այդ լեռն արդեն պարզորոշ երեւացել է։ Գուցե 
կարելի է նաեւ ենթադրել, որ որդեն ճակատամարտի վայրից այդ լեռը գոնե որոշ չափով 
նշմարվում էր։ Համենայն դեպս, դա պետք է որ աչքի ընկնող լեռ լիներ։ Եւ ահա 
տարածաշրջանի թերեւս միակ լեռը, որ բավարարում է այդ պայմաններին հենց Սահանդն է։  

Եթե ճակատամարտը տեղի է ունեցել մոտավորապես ներկայիս Տեպլոք գյուղի մոտ, ապա նա 
հալածել է հակառակորդին հավանաբար մինչեւ ներկայիս Դուզդուզան գյուղի շրջակայքը։ 
Սակայն պետք է հաշվի առնել, որ այս գյուղին մոտենալիս, երբ դեռ Սահանդը հեռու է, մի պահ 
սկսում է առավել աչքի ընկնել անմիջապես ճանապարհի վրա ընկնող շատ ավելի ցածր 
Թեկալտի լեռը (2629 մ), որը ճակատամարտի տեղից առհասարակ չի երեւում, մինչդեռ 
Սահանդը կարելի է նշմարել։ Երկու թեկնածուներից որն է առավել հավանական կարելի է 
պարզել միայն հետագա (այդ թվում՝ տեղանքի վրա) ուսումնասիրություններից հետո։ 
Բարեբախտաբար երթուղու հետագա ընթացքը դրանից կախված չէ։  

 



Թալանչական	փուլը	
Սկսած այս պահից Սարգոնը արդեն չի հանդիպում որեւէ դիմադրություն եւ միայն ավերում է 
Ռուսայի երկիրը անցնելով այն գրեթե ծայրից ծայր, ձգտելով առավել մեծ վնաս հասցնել նրան, 
թեեւ երբեմն չի թաքցնում իր հիացմունքը այդ երկրով եւ ավերելով այն ելնելով միայն 
ռազմաքաղաքական անհրաժեշտությունից։ Մնում է միայն կռահել, թե ինչո՞ւ Ռուսան 
այդպես էլ չի փորձում հավաքել ուժերը, ու տեսնելով այն ավելածությունները, որ կատարում է 
Սարգոնը գոնե եւս մի ճակատամարտ տալու համար։ Պատճառը կարող է հոգեբանական 
լինել, որը հաստատվում է կարծես թե Ռուսայի ինքնասպանության վարկածով։ Բայց կարող է 
եւ դա պարզապես պարզ հաշվարկի արդյունք էր․ Սարգոնի կատարած ավերածությունները 
միայն առաջին հայացքից են թվում սոսկալի, սակայն այն դարերում նման արշավանքները 
սովորական երեւույթ էին, հատկապես՝ տարբեր քոչվոր ցեղերի ավազակային 
հարձակումները26։ Պաշտպանվում էին միայն կանոնավոր բանակներից, իսկ 
հրոսակախմբերից աշխատում էին պարզապես հեռու մնալ՝ բարձրանալով սարերը։ Ռուսան 
գուցե պարզապես գտավ, որ եւս մի ճակատամարտում հնարավոր պարտության գինը կարող 
է ավելի մեծ լինել, քան Սարգոնի ավերածությունները․ ի վերջո նա շարժվում էր մի գծով եւ 
երկրի մեծագույն մասը մնաց անվնաս։ Մինչդեռ երկիրը ուներ եւ այլ՝ Ասորեստանից թույլ, 
բայց վտանգավոր թշնամիներ, եւ ավելի կարեւոր էր պահպանել ուժերը դրանցից 
պաշտպանվելու համար, օրինակ՝ նույն այդ Գիզիլբունդայից։ Եւ իրոք ընդամենը մի քանի 
տարի անց մենք տեսնում ենք Ռուսայի որդի Արգիշտիին Թավրիզից Արդաբիլ ճանապարհի 
վրա, ուր նա արձանագրություն է թողնում հաղթանակների եւ երկներին հպատակեցման 
մասին։ Եւ տեղն էլ, կարծում եմ, պատահական չէ․ հավանաբար դա հենց Ուաուշի 
ճակատամարտի տեղն է․ որդին լուծել էր հոր վրեժը։  

Я отправился из Уишдиша и прибыл к Ушкайе, большой крепости, началу пределов 
Урарту, которая на перевале области Заранда была закрыта, как дверь, удерживала 
гонцов, и на Маллау, кипарисовой горе, блестела, как веха, над окрестностью Суби ..., 
которую люди Урарту называют Страной Маннеев ... Аниаштанию, дом его табунов, 
построенный на границе Сангибуту, между Ушкайей и Тармакисой,... я снес и сравнял с 
землей, ... 

Զարանդա	
Ուիշդիշից դեպի Ուրարտուի բուն տարածքը տանում է միակ ճանապարհը, եւ անցնում է այն 
Հայքի Զարավանդ գավառով, որն էլ հենց պետք է հիշատակված Զարանդան լինի։ 
Անվանումների կատարյալ նմանությունը եւ սպասվելիք վայրում գտնվելը կասկած չեն 
թողնում նույնացման հիմնավորության հարցում։  

Սուբի	եւ	Մաննացիների	երկիր	
Սարգոնի հաղորդմամբ, ուրարտացիներն այս երկրամասը անվանել են հարեւանների 
անունով Մաննացիների երկիր։ Վերեւում բերվեց մի ենթադրույթ այն մասին, որ Մաննա բառը 
ծագում է «մանր, փոքր» իմաստը կրող բառից՝ հակադրվելով Մեծ Մեդիային (Մարաստանին)։ 
Սակայն հարեւանները կարող էին տարբերություն չդնել նրանց միջեւ՝ երկուսին էլ նույն ազգի 
ներկայացուցիչ համարելով, այն է՝ մար։ Այսինքն, նաեւ՝ Մարերի երկիր, այն է՝ Մարա-վանդ, 
կամ սղված՝ Մարանդ։  
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Ներկայումս Մարանդի եւ Զարավանդի սահմանագծում գոյություն ունի Սիյաբազ կամ Սիյահ 
Բազ անունով բնակավայր եւ գայթակղիչ է պահպանված տեսնել բնագրի Սուբի-ն, որն ըստ 
Սարգոնի, նույնանում է Մարանդի հետ։ Այս տեղանունը հայտնի է նաեւ Սեյեդ Աբբաս ձեւով, 
որը սակայն կարող է ժողովրդական վերաիմաստավորման դրսեւորում լինել՝ Սարաբ Քամիշի 
եւ Զարդեհ Կամարի ձեւով։  

Անիշտանիա	
Հավանաբար սա բնակավայրի անուն էր, քանի որ այն կառուցված էր։ Սակայն չի բացառվում, 
որ դա նաեւ նույնանուն երկրամասի անվանում էր։ Հոգուտ դրա խոսում է այն, որ Հյուսիսային 
Զագրոսի լեռնագագաթներից մեկը կրում է Անիշկոլ անունը, որի մեջ թերեւս պահպանվել է 
այն երկրանվան հետքը։ Այս տեղանվան կառուցվածքը բավականին պարզ է։ Անկասկած սրա 
երկրորդ բաղադրիչը իրանական –ստան «կայան, երկիր» ածանցն է, հետեւապես առաջին 
բաղադրիչը անի-, կամ անիս/շ- պետք է լինի այն, ինչի երկիր է նշանակում տվյալ բառը։ 
Հավանաբար դա ինչ-որ ցեղանուն է կամ որեւէ առարկա, որն այստեղ տարածված էր։ 
Սարգոնը գրում է, որ այստեղ Ռուսայի ձիաբուծարանն էր, հետեւապես կարելի է ենթադրել, 
որ այդ բառը ինչ-որ կերպ կապված է ձիաբուծության հետ։ Այսպես օրինակ անշե շումերերեն 
նշանակում է «էշ, բեռնակիր կենդանի»27։ Եթե դա պատահական նմանություն չէ եւ 
երկրանունը կազմված է այդ փոխառյալ շումերական անշե- արմատից եւ իրանական –ստան 
ածանցից (ձայնավորի դրափոխությամբ), ապա այն նշանակել է մոտավորապես «բեռնակիր 
կենդանիների երկիր»․ ինչը բառացիորեն կրկնում է Սարգոնի «նրա երամակների տունը» 
արտահայտությունը։ Ըստ այդմ Անիշտանիան որպես երկրամաս համընկնում է Զարանդայի 
հետ։ 

Ուշկայա	
Ցավոք, Գուգլ Երկիր ծրագրի օգնությամբ այդ շրջանում առայժմ չի հաջողվում գտնել այս 
ամրոցի հետքերը։ Նաեւ, տարածաշրջանում չկան անտառապատ լեռներ, որոնց մեջ 
հնարավոր լիներ տեսնել Մալլաու՝ նոճու (գիհիի) լեռը։ Սակայն իհարկե կարող էին 
չպահպանվել նաեւ անտառները, քանի որ այս տարածաշրջանում բնակչությունը բոլոր 
դարերում եռանդուն կերպով հատել է անտառները, օգտագործելով դրանք թե՛ որպես 
շինանյութ (ինչը հիշատակում է նույն այս փաստաթղթում նաեւ Սարգոնը), թե՛ որպես 
վառելիք28։ Ըստ Դյակոնովի Ուշկայան կարող է լինել Սահանդի հյուսիսային լանջին եւ 
Թավրիզից արեւմուտք գտնվող ներկայիս Օսկու-ն, իսկ Տարմաքիսան՝ Թավրիզը․ նա 
առաջարկում է մ-ն ուղղել վ-ի։ Դյակոնովը այդ նույնացումները կատարել է այն 
ենթադրությամբ, որ Սարգոնը շարժվել է Ուրմիայի արեւելյան ափով հարավից՝ հյուսի։ 
Բնականաբար նախ նա կարող էր մտնել Օսկու եւ ապա՝ Թավրիզ։ Իսկ շարադրվող 
տարբերակում նա շարժվել է արեւելքից՝ արեւմուտք եւ նախ հասած կլիներ Թավրիզ եւ նոր 
ապա Օսկու։ Սակայն Ուշկայան Զարանդայի լեռնանցքի վրա էր, իսկ Օսկուն հաստատապես 
Զարանդա-Զարավանդում չէ, այլ՝ Մարանդում։ Իհարկե, օտար բնակավայրերի տեղորոշման 
հարցում Սարգոնը կարող էր եւ վրիպել․ Մար(ավ)անդ ու Զարավանդ բառերը ոչ միայն նման 
են, այլեւ այդ երկրամասերը սահմանակից են։ Սակայն ո՞րն է այդ դեպքում այն լեռնանցքը, 
որը պաշտպանում էր Ուշկայան։ Սահանդը կտրող ճանապարհ գոյություն չունի, հետեւապես 
Օսկուն չի կարող Ուշկայան լինի։ Սարգոնի հաղորդածից հետեւում է, որ Ուշկայան գտնվում էր 
երկու երկրամասերի սահմանին, փակելով ուղին դեպի Զարավանդ, բայց իշխում էր Մարանդի 
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վրա։ Սակայն առայժմ ավելի լավ նույնացումների ունենալը, թերեւս կարելի է այս նույնացումը 
ընդունել մասամբ․ հավանաբար Օսկուն իրոք Ուշկայան է, սակայն տեղափոխված․ 
տրամաբանական է ենթադրել, որ Սարգոնի կատարած ավերածություններից հետո 
բնակիչները կարող էին մոտակա վայրում նույնանուն մեկ այլ բնակավայր հիմնել։ Իսկ մեզ 
պետք է գտնել դրա սկզբնական դիրքը՝ լեռնանցքի վրա։ Այստեղ մնում է Թավրիզի հարցը․ 
հազիվ թե նրա տեղում եղած չլիներ մի որեւէ բնակավայր։ Եւ կասկած է առաջանում, որ 
Ուշկայան հենց Թվարիզն է։ Այդ դեպքում Օսկուի գոյությունը Թավրիզից ոչ հեռու նույնպես 
բացատրվում է։ Սակայն այս դեպքում էլ չբացատրված է մնում լեռնանցքի հարցը։  

Մյուս կողմից Տյուրո-Դանժենը եւ այլոք գտնում են, որ Սարգոնը անցել է Կոտուրի կիրճով։ 
Շարադրվող վարկածի շրջանակներում դա քիչ հավանական տարբերակ է, քանի որ դա 
կնշանակի, որ Սարգոնը շեղվել է կարճ ուղուց։  

Բարի եւ Սանգիբութու	
Я отправился из Ушкайи, прибыл в страну Бари, упованье скота его, называемую 
Сангибуту.  

Թերեւս սրանք Բագրեւանդն ու Կոգովիտն են։ Անասունների հիշատակումը հուշում է, որ այն 
կարող է համապատասխանել «Կոգովիտ» գավառի հետ․ անվան «կոգի» բաղադրիչի 
պատճառով — «կարագ, կովային»։ Ինչպես երեւում է տվյալ երկրամասը ուներ երկու անուն․ 
առաջինը, հավանաբար՝ ուրարտական, երկրորդը՝ աքքադական։ Սանգիբութու աքքադերեն 
ստուգաբանվում է, որպես sangû՝ «տաճարի գլխավոր կառավարիչ», եւ battu՝ «քաղաքի 
շրջակայք», այսինքն Քրմական, կամ Բագինական։ Նկատելի է Բարի անվան կապը 
Բագրեւանդ անվան առաջին մասի հետ․ այն հավանաբար ներկայանում է, որպես բագ եւ ար 
կազմով՝ բագար՝ «բագինով զբաղվող, քուրմ» իմաստով, իսկ աքքադական անունը 
պահպանվել է Զանգեզուր (նախապես, հավանաբար՝ Զանգե-ձոր՝ «տաճարի ձոր») 
տեղանվան (Բայազետի մոտ) եւ Զանգմար (Զանգ-մար՝ «տաճարի ջուր», համեմատեք՝ Մեծա-
մոր) գետանվան մեջ։ Ուշագրավ է, որ նույն Սանգիբութու անունը կրում էր նաեւ Մարական 
շրջաններից մեկը (բնականաբար՝ նույնպես աքքադերեն), որը հետագայում օրինաչափորեն 
վերածվել է Հանգմաթան, Էքբաթան, եւ ապա՝ Համադան ձեւին։ Մեդվեդսկայան այն 
ստուգաբանում պարսկերեն, որպես հանգ մաթան՝ «ժողովվելու տեղ»։ Սակայն թվում է, սա 
ժողովրդական ստուգաբանություն է (թեեւ գիտնականի կողմից արված)։ Մինչդեռ մարական 
Սանգիբութուն նույնպես հիմք ունի «քրմական» իմաստով թարգմանվելու։ Բանն այն է, որ 
հենց Էքբաթանն եղել Զրադաշտության կենտրոնական քաղաքը, ուստի եւ այն պետք է 
ունենար եւ կենտրոնական տաճար։ Իսկ եթե եղել է տաճար, այդ վայրն աքքադերեն կարող էր 
կոչվել Սանգիբութու29։ Ստորեւ կտեսնենք, որ Զանզիունա անվամբ այս երկիրը հիշատակել է 
նաեւ Սալմանասարը։  

Թարուի	եւ	Թարմաքիսա	
Таруи и Тармакису, сильные укрепления, построенные в стране далайцев, ... 

                                                         
29 Այդ տաճարը կարծես թե նկարագրում է Հերոդոտը, երբ պատմում է քաղաքի 7՝ տարբեր գույնի պարիսպների 
մասին։ Հազիվ թե որեւէ քաղաքի անհրաժեշտ լինի 7 պարիսպ, մինչդեռ հիշատակվող այդ 7 թիվը եւ գույները 
հուշում են, որ խոսքը զրադաշտական խորհրդանիշներին է վերաբերում, իսկ դրանց կիրառումը ավելի բանական 
կլիներ հենց տաճարի դեպքում։ Հերոդոտի տեղեկության այսպիսի մեկնությունը հաշտեցնում է այն նաեւ 
Պոլիբիոսի տեղեկության հետ, ըստ որի քաղաքը պարիսպ չի ունեցել, սակայն դրանք ունեցել է ապարանքի 
դղյակը․ հավանաբար ապարանքը եւ տաճարը միավորված էին։  



Այս երկու ամրոցները ոչ միայն համատեղ են հիշատակվում, այլեւ ունեն ընդհանուր 
սկզբնական բաղադրիչ, ինչը հուշում է, որ դրանց միջեւ պետք է որ հեռավորությունը մեծ 
չլինի եւ դրանք հավանաբար ընդհանրություններ ունենան։ Այդ դեպքում կարելի է ենթադրել, 
որ Թարմաքիսան այժմյան Մակուն է, որի անունը համընկնում է դրա երկրորդ բաղադրիչի 
հետ։ Իսկ Թարուին կարող է համապատասխանել հետագայի Դարոյնքին։ Միեւնույն 
ժամանակ երկու տեղանունների առաջին բաղադրիչը թերեւս ցեղանուն է, ինչը հաստատվում 
է նրանով, որ Դարոյնքից հյուսի եղել է եւս մի բնակավայր Դարտանք, եւ ցեղանունն այդ 
կարող է համապատասխանել Սարգոնի հիշատակած դալայացիներին, որոնց երկրում դրանք 
գտնվել են։  

Սակայն այստեղ մի լուրջ խնդիր ունենք, կապված գծային շարադրանքի խախտման հետ։ 
Նախ նա մոտենում է Ուշկայաին, ապա գրում է, որ Անիշտանիան Ուշկայայի եւ Թարմաքիսայի 
միջեւ էր, հետեւապես Թարուին՝ Թարմաքիսայից հետո էր։ Բայց, այս նախադասության մեջ 
տեսնում ենք, որ նախ հիշատակվում է Թարուին, եւ ապա նոր Թարմաքիսան, հետեւապես 
Անիշտանիան պետք է որ Ուշկայաի եւ Թարուիի միջեւ լիներ։ Սակայն հետո գրում է, որ 
շարժումը շարունակել է Թարմաքիսայից, չնայած այդ դեպքում շարժումը պետք է 
շարունակվեր Թարուիից։ Դա կարող է նշանակել կամ վրիպակ, կամ նշանակել, որ նա 
Թարմաքիսայից շարժվել է Թարուի, իսկ հետո վերադարձել է (ընդ որում անբացատրելիորեն), 
եւ շարժումը շարունակել է արդեն Թարմաքիսայից։ Սակայն տեղանքը եւ շարժման 
տրամաբանությունը նման բան թույլ չեն տալիս։  

Հետագա դատողություններում ես ընդունում եմ, որ առկա է վրիպակ, եւ շարժումը 
շարունակվել է Թարուիից։ Գուցե դրա պատճառն այն էր, որ Թարմաքիսան ավելի խոշոր եւ 
արժանահիշատակ կայան էր եւ հենց այն էր կողմնորոշման հենակետը։ Անուղղակիորեն դա 
հաստատվում է նրանով, որ Թարմաքիսան նա հիշատակել է երեք անգամ, իսկ Թարուին՝ 
միայն մեկ։  

Ուլխու	եւ	Սարդուրիխուրդա	
Я отправился из Тармакисы, прибыл в [...............]. Улху, укрепленный город, расположенный 
у подножья [горы ...................], а люди, как рыбы, на суше жаждут, не пьют и не 
насыщаются — Урса, царь, правитель их по желанию сердца своего [............] указал выход 
вод. Он вырыл канал, несущий проточную воду, и [............... воду (?)] изобилия, как Евфрат, 
он заставил течь. ....... Он вывел бессчетные арыки от его русла и [...............] воистину 
оросил нивы. Крепость Сардурихурда он заложил для охраны его на горе Кишпал (?) и 
поставил там [.......]тинейцев, опору его страны.  Я, как владыка, вошел в Улху, город 
запасов (?) Урсы, я вошел победоносно во дворец, в его царственное жилище. 

Պետք է նշել, որ Սարգոնի այս կերպ վերականգնված երթուղու (նաեւ՝ Մանանդյանի 
տարբերակի) ամենամեծ դժվարությունը Արարատ լեռան շրջանցումն է, մինչդեռ Սարգոնը 
չէր մոռանում հիշատակել բարձր լեռները։ Երկուսից մեկը․ կամ Արարատը հիշատակված է 
այս վնասված հատվածում․ ամուր քաղաք, տեղադրված [................... լեռան] ստորոտում, կամ էլ՝ 
նա անցել է այնպիսի ուղով, որ չի տեսել այն։ Բայց այդ հատվածը կարող էր պարունակել 
առավելագույնը 20 սեպանշան (այբբենական համակարգով՝ մոտ մեկ տող), այսինքն այնքան 
երկար չի, որ տեղավորեր այդ լեռան Սարգոնի ոճին համապատասխան երկար ու բարձրագոչ 
նկարագրություն։ Թեեւ այդ սարը նա կարող էր եւ հպանցիկ հիշատակել, քանի որ այն 
անմիջականորեն չէր առնչվում իր գործերին։ Կամ, վերջապես, այդ լեռն այնքան հայտնի էր 
ինքնին, որ բավական էր տալ նրա անունը եւ ամեն ինչ պարզ կլիներ։ Իսկ երկրորդը շատ 



անհավանական է եւ հետազոտողների մեծ մածը հասցնում են երթուղին այնպիսի մի կետ, 
որտեղից այն կերեւար։  

Իսկ եթե մինչ այս պահը երթուղին ճիշտ է վերականգնված (իսկ որտե՞ղ պետք է լիներ օրինակ 
12 փարսախանոց ուղին, որ նա անցել էր Ուլխուից հետո), ապա դրանից միարժեքորեն 
հետեւում է, որ Ուլխուն հենց Արարատ լեռան փեշին էր։ Անուղղակիորեն դա հաստատվում է 
նրանով, որ Արարատի փեշն իրոք չորային, կիսաանապատային տարածքներ են, եւ առանց 
ոռոգման այնտեղ ոչինչ չի աճի։ Մյուս կողմից այսօր այնտեղ կան աղուտներ, որոնք հուշում 
են, որ հնում այդտեղ ոռոգման աշխատանքներ են տարվել։ Հավանաբար մոտակա 
բարձրություններից մեկը (հավանաբար Պամուկը) կրում էր Քիշտե անունը, որի վրա էլ պետք 
է լիներ Սարդուրիխուրդա ամրոցը։ Ինչ վերաբերում է Ռուսայի պալատին, ապա այն կարող 
դիտվել ոչ թե որպես մայրաքաղաքի պալատ․ թագավորը տարբեր տարածքներում կարող է 
պալատներ ունենալ։ Տվյալ դեպքում այս քաղաքը Սարգոնը չի անվանում մայրաքաղաք, այլ 
«պաշարների քաղաք»։  

Մանանդյանի կարծիքը30, թե այստեղ նկարագրված ջրանցքները Ռուսայի Քեշիշ լճի 
կոթողում շարադրվածներն են լիովին անընդունելի է։ Նախ Ռուսան գրում է լճի ստեղծման 
մասին, իսկ Սարգոնը բազմաթիվ ջրանցքների, բայց բոլոր դեպքերում, Ռուսան կարող էր 
տասնյակ այլ ջրանցքներ կառուցած լինել։ Այնպես որ Ռուսայի այդ արձանագրությունը չի 
կարող հիմք լինել Սարգոնի հիշատակած ջրանցքները տեղորոշելու համար։  

Я отправился из Улху, прибыл в [..........]уинате, первый из укрепленных городов области 
Сангибуту. Эта область была родиной его храма, на которую прежний царь, живший до 
него, тратился для того, чтоб расширить свою страну. Поселения Хурнуку, Харданиа, 
Гизуарзу, Шашзисса, Хундурна Верхняя, [.............], Уаднаунза, Аразу, Шадишциниа, Хундурна 
Нижняя, Эл[..........]нак, Циттуарзу, Зирма, Сурзи, Элийадиниа, Даг[.............], Цурзиалдиу, 
Армуна, Кинаштаниа — 21 укрепленный город [.............] как лозы, поросль гор, они 
красовались на утесах горы Арцабка; ... между Арцабией и Иртией, высокими горами, я 
отмерил 12 беру хода, а затем разбил [лагерь]; на края гор, убежище их, я послал моих 
храбрых воинов... 

Արծաբկա	
Տարօրինակ է թվում, որ Սարգոնը կարծես երկու անգամ է մտնում Սանգիբութու․ երկրորդ 
անգամ նա հայտնում է, թե մտել է Սանգիբութու՝ Ուլխու քաղաքը մտնելիս, նշելով որ դա 
Սանգիբութույի առաջին քաղաքն է։ Սա բացատրելի է, եթե ընդունում ենք վերոհիշյալ 
ենթադրությունը․ առաջին անգամ նա մտնում է Կոգովիտ, որը լինելով Բագրեւանդի 
հարեւանը, հավանաբար նույնպես համարվում է բագինական տարածք՝ լայն իմաստով, իսկ 
հետո նա մտնում արդեն բուն Բագրեւանդ-Սանգիբութու։  

Սակայն այդպես է Դյակոնովի մոտ։ Նրա գործածած первый բառը, ավելի բնական է 
թարգմանել որպես գլխավոր, քանի որ բնագիրը տալիս է  re-eš, այսինքն աքքադ․  rešu 
«գլուխ»։ Համենայն դեպս այդպես են վարվել ե՛ւ Տյուրո-Դանժենը, ե՛ւ Մայեր, ե՛ւ Լանքենբիլը, 
թարգմանելով այն որպես «գլխավոր»։  

Բագրեւանդի եւ Կոգովիտի համար գլխավոր քաղաք կարող էր համարվել հետագա 
Զարեհավանը, որը գտնվում էր մոտավորապես ներկայիս Դիադինի տեղում։  

                                                         
30 Մանանդյան, Հ․, Երկեր, հ․ Ե, Ե․—1984, էջ 476։  



Արծաբկայի տեղորոշումը չափազանց կարեւոր է հետագայի համար։ Թվում է այն կարող է 
կապվել Արծափ գյուղի անվան հետ, թեեւ այն գտնվել է քիչ հեռու դեպի հյուսիս։ Սակայն 
լեռնազանգվածը բավականին մեծ է, իսկ մյուս կողմից նրանից նույնիսկ որոշ հեռավորության 
վրա գտնվող բնակավայն էլ կարող էր այդ անունը կրել։ Այդ դեպքում Արծաբկան ներկայիս 
Ալա լեռներն են։ Ի դեպ, կարելի է տեսնել Ալա եւ Արծափ բառերի իմաստային կապը․ առաջինը 
թուրքերեն նշանակում է «երփներանգ», երկրորդը ամենայն հավանականությամբ հայերեն 
բառ է՝ արծ- արմատով եւ –ափ ածանցով։ Այդ արծ- արմատը պետք է որ համընկնի արծաթ 
բառի արմատի հետ, որն ըստ Արմատական բառարանի բնիկ հայ բառ է՝ *areg՛ «փայլել» 
բառից։ Կարելի է ենթադրել –ափ ածանցով այն կարող էր տալ եւ «երփներանգ» իմաստը։ 
Համենայն դեպս փաստ է, որ ե՛ւ թուրքերեն եւ հայերեն բառերը վերաբերում են որեւէ 
առարկայի արտաքին տեսքին, շեշտելով նրա՝ լուսեղեն լինելու հատկությունը, հետեւապես 
կարելի է ենթադրել, որ այս լեռների թուրքական անունը պարզապես հայկական հին անվան 
թարգմանությունն է, որը պահպանվել է գյուղանվան մեջ։ Հետաքրքիր է, որ համաձայն 
Գենշտաբի քարտեզի Ալա լեռը ունի նաեւ Մուրադ-Բաշի անունը։ Եթե հաշվի առնենք, որ 
Մուրադը Արծանիա-Արածանիի մյուս անունն է, ապա կրկին կհանգենք միեւնույն արծ- 
արմատին։ Ըստ այդմ Արծաբկա բառը անմիջական կապ չունի ոչ արծիվ թռչնի հետ, ինչպես 
կասկածում էր Դյակոնովը, ոչ էլ Արծովաբերդի հետ, ինչպես կարծում էր Մանանդյանը31, քանի 
որ այս բառի հիմքում, հավանաբար կրկին «արծիվ» իմաստն է։ Թեեւ տեղորոշումը դրանից չի 
փոխվում։  

Բանն այն է, որ Մանանդյանը գտնում է, թե Սարգոնը շարժվել է Ուրմիայի արեւմտյան ափով 
եւ կտրելով Հյուսիսային Զագրոսը մտել է Վանի ավազան։ Հետեւապես իր մոտ Արծաբիան 
(այսինքն նաեւ Սանգիբութուն)՝ Բերկրիում է, Իրտիան արդեն համընկնում է Ալա լեռների հետ։ 
Իսկ շարադրվող վարկածում Սանգիբութուն զբաղեցնում է հսկայական տարածք, որն 
ընդգրկում է Բագրեւանդն ու Կոգովիտը ու նաեւ վերջինից ոչ շատ հեռու բնակավայրերը։ Այդ 
թվում եւ՝ Բերկրիից։ Սակայն Մանանդյանի, ինչպես եւ մյուս հետազոտողների 
դատողությունների թույլ տեղը կրկին տեղագրական տեղեկությունների ոչ հստակ հետեւելն է։ 
Տվյալ դեպքում նա գտնում է, որ Բերկրիի լեռների եւ Ալա լեռների միջեւ տեղավորվում է 12 
փարսախ, չպարզաբանելով, թե քանի կիլոմետր է իր ընդունած փարսախը, եւ առհասարակ 
չմտահոգվելով այն հանգամանքով, որ Սարգոնը պետք է շարժվեր ամենահարմար 
ճանապարհներով, այլ ոչ թե լեռներ մագլցեր (նման դեպքերը նա հատուկ նշում է, իսկ այս 
դեպքում, ինչպես տեսանք, նա այդ մասին ոչինչ չի հաղորդում)։  

 

                                                         
31 Մանանդյան, Հ․, Երկեր, հ․ Ե, Ե․—1984, էջ 480։ 



 
Արծաբկա՝ Արծափ «երփներանգ» լեռները` [..........]ուինատե-Զարեհավանից 

Իրտիա 
Արծաբկայից մինչեւ Իրտիա Սարգոնը անցել է 12 փարսախ։ Մենք արդեն պարզել ենք, որ 
Սարգոնի փարսախը հավասար էր մոտ 9 կմ։ Հետեւապես, այդ երկու սարերի 
հեռավորությունը պետք է լինի մոտ 110 կմ։ Դրանից բացի, այդ ճանապարհը կարծես թե 
հարթ է եղել․ համենայն դեպս Սարգոնը լեռնանցքներ չի հիշատակում (մինչդեռ նա սիրում է 
հիշատակել լեռնանցքները)։ Իսկ դա նշանակում է, որ այս կողմերում մենք պետք է գտնենք 
ճանապարհի նման երկար հատված։ Բայց այս կողմերում գրեթե միակ նման ճանապարհը 
դա Դարոյնքից Ալաշկերտ տանողն է։ Մինչեւ դաշտի ավարտը եւ լեռնանցքի սկսվելը («լեռների 
եզրը») մոտ 140 կմ է։ Իսկ Զարեհավանից Ալաշկերտ՝ մոտ 110 կմ։ Այսպիսով որոշ 
հավանականությամբ կարելի է հաստատված համարել, որ վնասված  [..........]ուինատե, 
անունով քաղաքը հետագա Զարեհավան կոչված քաղաքն է, որի շրջակայքի բնակավայրերը 
գտնվում էին Արծաբկա լեռան լանջերին։ Այդ դեպքում Իրտիան պետք է որոնել Ալաշկերտի 
դաշտի վերջում։ Սակայն այս վայրում գտնվողի համար կասկած չի կարող լինել, թե որ սարի 
մասին է խոսքը․ լեռների մեջ կտրուկ առանձնանում է Մեծ Քյոսե «լերկ» լեռը (3483 մ)։ Իրտիա 
անունը, թերեւս կապ ունի Հայկական լեռնաշխարհի մեկ այլ լեռան Արտոսի հետ, որը 
նույնպես որոշ չափով լերկ է։ Գուցե կապ կա հայերեն արտ բառի հետ՝ «խոզան, անմշակ» 
իմաստով, հետեւապես նաեւ՝ «խուզած, անմազ, լերկ»։ Թեեւ նույն անունով կոչել են, 
հավանաբար նաեւ ամբողջ հարակից լեռնաշղթան․ համենայն դեպս երբ Սալմանասար Գ-ը 
գրում է, որ բարձրացել է Իրտիա, հազիվ թե հասած լիներ հենց այս գագաթի ծայրը։ 



 
Իրտիա լեռը՝ Ալաշկերտից 

Բայց չգիտես ինչու Մանանդյանը ենթադրում է, որ Սարգոնը բարձրացել է Իրտիա, մինչդեռ 
այդ մասին գրվածքում ոչինչ չկա։  

Մանանդյանը նկատում է, որ հիշատակված Խունդուրնա (Վերին եւ Ներքին) անվանումները 
հիշեցնում են ներկայիս Գյոնդերմե գյուղանունը։ Թերեւս Մանանդյանը իրավացի է։ Ճիշտ է 
այս գյուղը Կոգովիտից դուրս է, սակայն այն ժամանակ սահմանները կարող էին այլ լինել, եթե 
չկային լուրջ խանգարիչ տեղագրական պատճառներ։  

Я отправился из укрепленных городов области Сангибуту, прибыл в область Армарили.  
Крепость Бубузи, город Хундур, обнесенный двумя стенами, где у входа в башню были 
утверждены у рва (?)......., город Айале, город Цинишпала, город Циниунак, город Арна, 
город Шарни — 7 укрепленных городов вместе с 30 их окрестными поселеньями, 
расположенными у подножья горы Убианда,  ......  Мимоходом пошел я на Арбу, поселение 
рода Урсы, и на Рийар, поселение Сардури; ..... Я отправился из Армарийали, перевалил 
через гору Уизуку из пестрого мрамора, поросшую кипарисом, ... 

Արմարիալի	
Այսպիսով, Արամարիալին (կամ Արմարիլին․ այս անունը Սարգոնը երկու ձեւով է գրում) 
գտնվում է Ալաշկերտի դաշտում32։ Այսպես է կարծում եւ Մանանդյանը, թեեւ երթուղին բերում 
է այստեղ այլ տեղից՝ Բերկրիից։ Արմարիլին նա նմանեցում է պահպանված Արաբալի 
գյուղանվանը, ինչը ճշմարտանման է, իսկ Խունդուր քաղաքը Պեւթինգերյան քարտեզի Indua 
կայանին՝ վերին Եփրատում (թեեւ այս տարածաշրջանը զգալիորեն հեռու է Եփրատից)։ 
Սակայն Պեւթինգերյան քարտեզի այս տեղանվան մեկնությունները դեռեւս համոզիչ չեն։ 
Մինչդեռ մեկ այլ տեղանվան Armanas-ի նույնացումը պատմական Արամանայի հետ 
բավականին հստակ է, իսկ քարտեզի մղոնաչափքի շնորհիվ պարզ է, որ այն պետք է գտնվեր 
Ալաշկերտի մոտակայքում։ Այս տեղանունների եւ Արմարիալիի նմանությունը ակնհայտ է․ 
Արմար-ը բավական լավ համապատասխանում է Արաման-ին, իսկ –ալի-ն հավանաբար 

                                                         
32 Արմարիալի անվան մեջ կարելի է նկատել նաեւ –մար եւ -աղ բաղադրիչները, որոնք շատ գայթակղիչ է կապել 
Վանա լճի հին՝ Աղթամար անվան հետ (թերեւս՝ իսկական, քանի որ Վանա լիճ ընդանմենը նշանակում է 
«(մայրա)քաղաքի լիճ»), եւ համարել, որ դա Վանա լճին հարող երկրամասն է՝ Աղիովիտը։ Դրանից բացի, 
Աղիհովիտում էին հետագայում բնակվում Արշակունի արքայորդիները։ Սակայն ընդունված տարբերակը առայժմ 
ավելի հիմնավոր է թվում։ Իսկ արքայորդիների բնակության վայրը հետագայում կարող էր փոխվել, կամ 
պարզապես շփոթության արդյունք դառնալ՝ հետագայում երկրամասերի տարածքների փոփոխման պատճառով։ 



ածանց է, որը տեսնում ենք նաեւ հարեւան գավառների անուններում․ Մանան-աղի, Դարան-
աղի, Մարդ-աղի33։ Դրանից բացի  Ալաշկերտից մոտ 10 կմ դեպի հարավ-արեւմուտք կա 
Ինդերե բնակավայրը, որի անվանումը չափազանց մոտ է Խունդուր-ին։ Առհասարակ 
թուրքերեն –դերե «առվակ» բաղադրիչով անվանումները չափազանց տարածված են, սակայն 
հենց այս վայրում այդպիսի տեղանվան գտնվելը կրկին կարող է լինել հին անվան 
վերաիմաստավորման արդյունք։  

Այսպիսով, Արմարիալի երկրամասի տարածքը զբաղեցրել է Արածանիի ակունքները կազմող 
հետագայի Բագրեւանդի հարավ-արեւմտյան մասը, ներառյալ ձախ վտակ Արաբալին, մինչեւ 
Ալա լեռան՝ ներկայիս Մուրատ գյուղի մոտ իջնող ճյուղի ջրբաժանը։ Այստեղից արեւելք 
սկսվում էր այն ժամանակվա Բագրեւանդ (Բարի)-Սանգիբութուն (Զանզիունան), որը 
զբաղեցնում էր նաեւ հետագա Կոգովիտը եւ Ծաղկոտնը։  

Այստեղ կարեւոր խնդիրն է, թագավորական Արբա եւ Ռիյար բնակավայրերի հարցը։ Միքիչ 
տարօրինակ է, որ դրանք երկրի մայրաքաղաքից հեռու են ստացվում, սակայն բավականին 
մոտիկ են հոգեւոր մայրաքաղաքին՝ Բագավանին։ Դատելով «մի պահ» արտահայտությունից, 
կարելի է ենթադրել, որ քանի որ նա հետո շարժվել է դեպի Վանա լիճ, ապա դա նշանակում է, 
որ այդ բնակավայրերը գտնվել են հակառակ ուղղությամբ՝ Ալաշկերտի դաշտի հյուսիս-
արեւմտյան եզրի լեռների փեշերին, եւ ոչ շատ հեռու՝ մոտ կես օրվա՝ այսինքն ճանապարհից 
մոտ մի 15—20 կմ վրա։ Հավանաբար մոտավորապես Էրզրումի ուղղությամբ։  

Ուբիանդա	եւ	Ուիզուկու	
Ինչ վերաբերում է Ուբիանդա լեռանը, ապա գուցե՝ ներկայիս Շերիանդագն է․ այն պետք է որ 
Իրտիայի մոտակայքում լիներ։ Հավանաբար, ոչ շատ բարձր էր՝ հեռու տարածություններին 
ուղենիշ լինելու համար, ինչպես Իրտիան, սակայն բավական զգալի՝ անունը հիշատակելու 
համար։  

Վերջապես Ուիզուկուն, հավանաբար ներկայիս Միզիռակն է։ Սրանք ոչ միայն անվանական 
որոշ նմանություններ ունեն, այլեւ համընկնում է դրանց՝ գիհիներով պատված լինելու 
հանգամանքը։ Ներկայումս բուսականությունը պահպանվել է միայն ձորակներում, մինչդեռ 
հնում երեւի ավելի փարթամ է եղել։  

Պետք է հատուկ նշել, որ Ուիզուկուն ոչ մի կերպ չէր կարող լինել Սիփանը, ինչպես կարծել է 
Մանանդյանը՝ կրկին տեղագրական պատճառով։ Նախ, շարադրանքից զգացվում է, որ 
Սարգոնը անցել է այդ լեռը Արմարիալիից դուրս գալուց անմիջապես հետո, իսկ մինչեւ Սիփան 
դեռ երկար ճանապարհ պետք է անցնել։ Սիփանը ծառազուրկ է։ Եւ վերջապես 
ամենակարեւոր փաստարկը․ Սարգոնն այդ սարը անցել է բարձրանալով այն (գերմ․ 
überqueren, ռուս․ перевалил), մինչդեռ Սիփանը նույնիսկ Սիմիրրիան չէ․ այն հենց այնպես չես 
բարձրանա, եւ դա իմաստ էլ չունի․ այն հեշտությամբ կարելի է շրջանցել։ Սակայն 
Մանանդյանի նույնացրած այլ տեղանունները լիովին կարող են ճիշտ լինել։ Հատկապես 
հավանական են թվում Անձավ — Անզալիա եւ Ծակքար — Ցիկարրա նույնացումները (տե՛ս 
ստորեւ)։  

... прибыл в Айаду. Поселение Анзалиа, поселение [К]уайаин (?), поселение Калланиа, 
поселение Битай, поселение Алуарза, поселение Киуна, поселение Алли, поселение Арзугу, 

                                                         
33 Թվում է թե այս շարքին է պատկանում Հայքից քիչ ավելի արեւմուտք գտնվող Տաբալ երկրանունը։ Եթե դա ճիշտ 
է, հավանաբար գործ ունենք խեթական ազդեցության հետ։  



поселение Шиккану, поселение Ардиунак, поселение Дайазуна, поселение Гета, поселение 
Баниу, поселение Бирхилуза, поселение Дезизу, поселение Дилизиа, поселение Абаинди, 
послание Дуаин, поселение Хасрана, поселение Парра, поселение Айацун, поселение 
Аниаштаниа, поселение Балдуарза, поселение Саруарди, поселение Шуматтар, поселение 
Шалзи, поселение Албури, поселение Цикарра, поселение Старый Уайаис — 30 его 
укрепленных городов—расставлены по берегу волнующегося моря, на уступах больших 
гор и размещены, как вехи. Аргиштиуна и Калланиа, его сильные крепости, — 
воздвигнуты между ними, наверху гор Арциду и Махунниа сияют, как звезды, на высоте 
120 локтей... Я отправился из Айаду, перешел реки Аллуриа, Калланиа и Иннайа,...  

Այադու	
Սա այն տեղանուններից է, որոնք առավել կամ պակաս չափով ճիշտ են տեղորոշվում։ 
Հետազոտողների մեծ մասը համակարծիք է, որ խոսքը Վանա լճի շրջակայքին է վերաբերում։ 
Միայն սակավաթիվ հետազոտողներ են կարծում, որ դա կարող էր Ուրմիայի ափը լինել։ 
Այստեղ հանգուցային տեղեկությունն այն է, որ քաղաքները գտնվում էին «մեծ լեռների 
հրվանդաններին եւ տեղադրված էին ուղենիշների նման»։ Դժվար չէ համոզվել, որ Ուրմիա լիճը 
չի բավարարում այդ պայմաններին, քանի որ նրա ափերի մեծագույն մասը թեք չէ․ այս լիճն 
առհասարակ այնքան փոքր խորություն ունի եւ հատակի այնքան փոքր թեքություն, որ 
մակարդակի աննշան տատանումները շուրջ զգալիորեն փոխում են նրա հայելու մակերեսը։ 
Իսկ այն աննշան հատվածները, որոնք կարելի է լեռնոտ անվանել, դրանք էլ բնակեցված չեն։  

Ի դեպ, նույն հանգամանքն էլ սահմանափակում է նաեւ Վանա լճի շրջակայքում այս 
երկրամասի տեղայնացման տարբերակները։ Վանա լճի արեւելյան ափը նույնպես լեռնոտ չէ, 
այնպես որ այն հեղինակները, որոնք այլ փաստարկներով փորձում են այստեղ տեսնել 
Այադուն ստիպված են պարզապես հաշվի չառնել ափերի բնույթը, մինչդեռ տեղագրական 
փաստարկները ավելի ծանրակշիռ են (տե՛ս հիմնադրույթները)։  

Մեծ սարեր կան միայն հարավային ափին, բայց անտեղ չկան ափամերձ գյուղեր։ Նշված 
պայմաններին համապատասխանում է միայն արեւմտյան ափը եւ մասամբ՝ հյուսիսայինը։  

Ս․ Երեմյանը Այադու անվան մեջ տեսնում է Հայք անվանումը եւ կապում այն Հայոց ձոր 
գավառի հետ34, որը գտնվել է Վանա լճի արեւելյան կողում։ Սակայն այս տեղանվան մեջ 
կարելի է կապ տեսնել նաեւ Արածանիի հովտում գտնվող Հարք գավառի հետ։  

Արզուգու	
Այնքան նման է Արծկե քաղաքանվանը, որ կասկածի տեղ չի թողնում։ Ներկայումս լճի ափին է, 
սակայն հնում պիտի որ մոտակա լեռան հրվանդանի վրա եղած լիներ։  

Արգիշտիունա	
Նույնպես կատարելապես նմանվում է Արճեշ անվանը։ Եւ նույնպես պետք է որ տեղափոխված 
լինի։ Արճեշի շրջանում ափը շատ հարթ է, մինչդեռ պարզ ասված է, որ Կալանիայի հետ 
միասին եղել է սարի վրա։ Հավանաբար դա հյուսիսային սարերից մեկ է, որի վրա ներկայումս 
մի լճակ կա․ (հավանաբար հրաբխի խառնարան է)։  

                                                         
34 Երեմյան Ս․ Տ․ Հայկական առաջին պետական կազմավորոիմները, Պատմա-բանասիրական հանդես, 1968-3 
(91), էջ 110։ 



Ալլուրիա,	Կալլանիա	и	Իննայնա 
Այս երեք գետերը Սարգոնը անցել է Այադուից՝ Ուայաիս շարժվելիս։ Տրամաբանական է 
ենթադրել, որ դրանք իրար մոտ գտնվող գետեր են, ընդ որում բավականին աննշան, եթե նա 
չի էլ նշել դրանց անցնելու հանգամանքները։ Վանա լճի հյուսիսային ափին գետերը շատ չեն։ 
Դրանք կան այդ ափի առավելապես արեւմտյան մասում, որ հոսելով մոտակա լեռների 
լանջերի ձորակներով թափվում են լիճը։ Առավել խոշորները թվով հինգն են, որոնց 
գետաբերանները երբեմն միախառնվում են։ Թերեւս սրանք կարող էր Սարգոնը ընկալել 
որպես երեք գետեր։ Այդ դեպքում թվարկումը նա երեւի թե պետք է սկսեր առավել արեւելյան 
գտակից։  

Ուշագրավ է Կալլանիա անունը․ այն հիշատակվում է եւս երկու անգամ․ որպես բնակավայր ու 
նաեւ որպես ամրոց։ Եթե առաջարկված նույնացումը ճիշտ է, ապա տրամաբանական է 
ենթադրել, որ այդ երկու տեղանունները պետք է որ լինեին նույնանուն գետակի վրա։  

Ուայաիս	
Ըստ Սարգոնի, սա Ուրարտուի վերջին երկրամասն էր։ Հավանաբար, այն պետք է տարածվեր 
հետագա Մոկքի եւ Աղձնիքի, Վասպուրականի եւ Տուրուբերանի հարակից գավառներում, իսկ 
կենտրոնը՝ Ուայաիս բերդը համընկներ ներկայիս Բիթլիսի հետո․ գուցե այս տեղանունների 
նույնական վերջավորությունն էլ պատահական չէ։ Մանանդյանը այս տեղանվան մեջ 
տեսնում է Խայասա երկրի անունը։ Սակայն կարծում եմ, տվյալները խիստ անբավարար են 
նման նույնացում կատարելու համար։  

Մուսասիրի ենթաարշավանքը 
Մուսասիրի խնդիրը ամենախճճվածներից է։ Որոշակի տվյալներ նրա տեղորոշման համար 
չեն հաղորդվում։ Սակայն Սարգոնի գրվածքում կան որոշ, թեեւ անուղղակի, սակայն 
չափազանց խոսուն վկայություններ։ Եւ ամենակարեւորը սկզբում հռչակված այն դրույթն է, 
որ Սարգոնը լինելով դյուրագրգիռ եւ տաքարյուն անձնավորություն, այնուամենայնիվ 
խելագար չէր, մինչդեռ հաճախ այս դրվագը մեկնաբանելիս նրան վերագրում են, քայլեր, 
որոնք հեռու են տարրական տրամաբանությունից։ Այսպես, վերջին տարիներին կատարվել 
են որոշ ենթադրություններ Մուսասիրի տեղորոշման առումով, համարելով, որ այն կարող էր 
լինել Ռեւանդուզից քիչ հյուսիս։ Հիմքը՝ այդ շրջանում սեպագրերի հայտնաբերումն է։ Անցնել 
Բիթլիսից կամ Սղերդից լեռնային դժվարագույն ուղի՝ հասնելու համար մի կետ, որին 
Ասորեստանի հարթավայրից կարելի էր հասնել առանց դժվարության՝ խելագարություն է։ 
Նույնիսկ եթե ընդունենք, որ Մուսասիրը ներկայիս Մուջագիրի տեղում է եղել․ 
տարբերությունը քիչ է։  

Այսպիսով մենք ունենք երկու կարեւոր պայման․ Սարգոնը անցել է Մեծ Զաբը, եւ երկրորդը․ 
Մուսասիրը պետք մոտավորապես նույն դժվարամատչելիությունը ունենար թե՛ Բիթլիսից, եւ 
թե՛ Մոսուլից։ Իհարկե վիճակը կհեշտանար, եթե նա անցներ Մեծ Զաբը արեւելքից 
արեւմուտք, սակայն արդեն տեսանք, որ դա այդպես չէր։  

Որոշ չափով կարող էր օգնել Խուբուշկիայի տեղորոշումը, սակայն այն նույնպես անորոշ է։ 
Կարելի է ենթադրել Խուբուշկիա եւ Խաբուր գետանվան ծագումնային կապը աքքդ․ խուբխուբ 
«կարկաչ» բառի հետ, որպես «կարկաչուն գետ» եւ «կարկաչի երկիր», նույնանալով Նայիրի 
հասկացության հետ։ Այդ դեպքում Խուբուշկիայի կենտրոնը կարող է կապվել Փոքր Խաբուրի 
վերին ավազանի հետ։ Դատելով նրանից, որ Խուբուշկիա կարելի էր մտնել Վանի արեւմտյան 



կողմից եւ այն սահմանակցել է Մանային, Խուբուշկիան պետք է որ մոտավորապես 
համընկներ Կորճայքի տարածքին։  

Որոշ տվյալ կարելի է քաղել նրանից, որ Նաիրիի Յանզու թագավորը 4 փարսախ ընդառաջ է 
եկել Սարգոնին իր Խուբուշկիա մայրաքաղաքից եւ նույնանուն Յանզու մարզում հանդիպել է 
Սարգոնին, հետեւապես Յանզու երկրամասը բավական խորքում էր գտնվում՝ դեպի արեւելք։ 
Եւ եթե ճիշտ է Խաբուր-Խուբուշկիա նույնացումը, այն պետք է լիներ մոտավորապես ներկայիս 
Շիրնակի շրջակայքում։  

Մյուս կողմից, Սարգոնը սպասում էր, որ Ուրզանան (Արձանը) պետք է նույնպես իրեն 
ընդառաջ դուրս գար, կամ առնվազն պատվիրակություն ուղարկեր։ Հաշվի առնելով, որ դրա 
համար նախ, լուրը պետք է հասներ Մուսասիր եւ ապա նոր նա ընդառաջ դուրս գար եւ որ 
դրա համար պետք էր գրեթե նույնքան ժամանակ, եւ այն, որ այդ մասին նրանք (Յանզուն եւ 
Արձանը) կարող էին տեղեկանալ մոտավորապես Ուայաիսից (մոտ 160 կմ, կամ 4 օր), եւ որ 
Յանզուից դուրս գալու պահին նա ակնկալում էր, որ Արձանը նույնպես իրեն ընդառաջ կգա, 
հետեւապես իրենք պետք է որ նույն կարգի հեռավորության վրա լինեին։  

Ուայաիսից հետո նա վերադառնում էր Ասորեստան, հետեւապես պետք է որ շարժվեր առավել 
հեշտ ճանապարհով, հավանաբար Բիթլիս — Զիարեթ — Սղերդ — Շիրնակ — Ցիզրե — Զախո։ 
Իսկ Խուբուշկիան կարող էր գտնվել ներկայիս Ամեդիի շրջանում։ Զախոյից Սարգոնը 
հավանբար շարժվել էր Խուբուշկիա եւ իրեն ընդառաջ դուրս էր եկել Յանզուն։ Հենց սա է այն 
խելամիտ կետը, որից հետո նա կարող էր որոշել դիմել լեռնային արշավանքի։  

Բայց ամենակարեւոր հանգամանքն այն է, որ այստեղ լեռները ունեն արեւմուտքից արեւելք 
ձգված զուգահեռ լեռնաշղթաների կառուցվածք, եւ ճիշտ արեւելք շարժվելու դեպքում կարիք 
չէր լինի որեւէ գագաթ բարձրանալ, հետեւապես ինչ-որ մասում նա շարժվել է դեպի հյուսիս՝ 
ճանապարհը կրճատելու նպատակով։ Եւ հենց այդ ճանապարհի վրա էլ պետք է գտնվեր 
Արսիա լեռը, որը կարող էր եղած լինել ներկայիս Պերասիա լեռը։ Այս լեռը բարձրանալու եւ 
կտրելու շնորհիվ Սարգոնը պետք է որ շահեր ավելի քան 20 կմ, փաստորեն՝ մեկ օրվա 
ճանապարհ։ Դեռ հաշվի չառած, որ երկար ճանապարհը անցնում էր Մեծ Զաբի նեղ կիրճով, 
եւ այն գուցե պակաս դժվար չէր, քան լեռնային ուղին, համենայն դեպս մինչ այսօր այդ կիրճով 
ճանապարհ չի անցնում։ 



 

Պերասիա՝ Արսիա՞ լեռը՝ Ամեդիից 

Վերջապես, այդ տարածքը պետք է նաեւ Վանին մոտիկ լիներ՝ ի վերջո դա Ուրարտուի 
հիմնական սրբավայրն էր, ու նաեւ այնքան մոտիկ լիներ Ասորեստանին, որ վերջինիս 
ազդեցությունը վճռորոշ լիներ։ Այսպիսով, Մուսասիրի գտնվելու վայրը պետք է բավարարի 
հետեւյալ հիմնական պայմաններին․  

 լինի Մեծ Զաբից արեւելք, 
 մոտավորապես հավասարապես հեռու լինի ե՛ւ Ասորեստանի, ե՛ւ Ուրարտուի 

հարթավայրային տարածքներից, 
 Ուրարտուից վերադառնալու ճանապարհից ոչ ավելի դժվարամատչելի լինի, քան 

Ասորեստանի հարթավայրային գոտուց։ 

Այս բոլոր պայմանները այնքան են նեղացնում հնարավորությունները, որ տարբերակներ չեն 
թողնում․ Մուսասիրը պետք է, որ գտնվեր Կորճայքի Փոքր Աղբակ եւ Որսիրանք գավառների 
տեղում։ Բոլոր այլ տարբերակները, չեն բավարարում թվարկված պայմաններին։ 

Այս տարբերակի օգտին է խոսում եւս մի տեղեկություն, որը պարունակվում է Սարգոն Բ-ի 
լրտեսներից մեկի՝ Աշշուրիսուիի հաղորդումը, ըստ որի ուրարտացի նահանգապետի 3000 
հետեւակ ճանապարհ են վերցրել դեպի Մուսասիր եւ անցել են Սեւ գետը35։ Գետերի 
«գունավոր» անվանումները տարածված են ամբողջ աշխարհում եւ դիտարկվող 
տարածաշրջանում նույնպես կան «սեւ» գետեր՝ «կարասու»-ներ։ Սակայն փաստ է, որ այդ 
անունը կրող գետ իրոք կա նաեւ Վանի կողմից դեպի Որսիրանք տանող ճանապարհին (Մեծ 
Զաբի աջ վտակներից է)։  

                                                         
35 Дьяконов  И. М., Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту, 50.3։ 



Եւս մի տեղեկություն քաղում ենք Սալմանասարի «Սեւ կոթողից», որում հիշատակվում է 
Մուսասիրի Սապպարիա ամուր քաղաքը36։ Եւ ահա այս քաղաքի անունը, հնարավոր է, որ 
պահպանվել է ներկայիս Սիպիրեզ լեռնաշղթայի անվան մեջ։  

Վերջապես, չի կարելի բացառել, որ Մուսասիր անվան հետքը պահպանվել է հենց հայերեն 
Որսիրանք անվան մեջ։ Ինչպես հայտնի է, Մուսասիր անունը ստուգաբանվում է աքքադերեն, 
որպես «ելք օձի»՝ mūṣû «բացվածք, ելք» եւ ṣēru «օձ», ṣirtu «էգ օձ»։ Որսիրանք բառի -անք 
վերջնամասը անշուշտ ածանց է, Մոթողանք, Այրտրուանք կարգի այլ տեղանունների 
նմանությամբ, հետեւապես բառահիմքն է որսիր-ը։ Այս որսիր-ի -սիր-րը ծագումով կարող է 
համընկնել Մուսասիր-ի -սիր արմատին։ Իսկ որ-ը, կամ՝ -որս-ը (եթե ենթադրենք, որ 
սկզբնապես եղել է ս-ի կրկնություն) սպասելի է, որ ստուգաբանվի հայերեն։ Այդ դեպքում 
հնարավոր է, որ -որս-ը ծագում է հեն․ *perk «քաղել, պոկել» արմատից։ Այդ դեպքում ամբողջ 
բառը կնշանակի «քաղում օձի» կամ, եթե օձին տվյալ դեպքում համապատասխանել է 
վիշապը, ապա՝ «քաղում վիշապի», կամ՝ «վիշապաքաղում»` արժեք, որը հազիվ թե 
պատահական լինի։  

 

                                                         
36 Luckenbill D. D., Ancient Records of Assyria and Babelonia, First series,1926, էջ 210։ 



Սալմանասար Գ-ի 856 թվականի արշավանքի երթուղին 
Սալմանասար (Շուլմանու-Աշարեդ՝ «(Աստված) Շուլմանին առաջնորդ») Գ-ի արշավանքի 
երթուղին առավել մանրամասնորեն նկարագրված է Թուշխանի (Կարխի) արձանագրության 
մեջ, թեեւ առանձին հատվածներ պահպանվել են նաեւ այլ արձանագրություններում (տե՛ս 
ստորեւ)։  

В эпонимат Ашшурбелкаина, в месяце ду'узу, в 13 день я вышел из [Ниневии] ...  

Я вышел из Кар-Шульмануашареда, перевалил через гору Суму, спустился к Бит-Замани 
Вышел из Бит-Замани и перевалил через гору Намдану и гору Мерхису (?).Бронзовыми 
кирками расчистил трудный путь в крутых горах, которые направлены вершиной к небесам, 
подобно лезвию железного кинжала, и провел мои колесницы и войска.  

Спустился к Энзите, что в стране Ишуа, захватил своими руками всю Энзите; ... Сделал 
огромное изображение моей царственности .... и поставил в Салуру, где пустой проход. 

Я вышел из Энзите, переправился через реку Арцаниа и подошел к стране Сухму; захватил 
Уашталь, ее укрепленный город, Сухму до пределов ее разрушил, снес и сжег огнем; 
захватил в руки Суа, их начальника поселения. Вышел из Сухму и спустился к стране 
Дайаэни, покорил, Дайаэни до пределов ее, разрушил, снес и сжег огнем их поселения, взял 
многочисленный полон их, имущество их и богатство. Вышел из Дайаэни и подошел к 
Арзашку, царскому городу Арраму урартского. Арраму урартский устрашился горечи моего 
сильного оружия и моей гневной битвы, бросил свой город и поднялся в горы, на Аддуру. .... 

Я вышел из Арзашку и [поднялся на гору Эритиа]; сделал огромное изображение моей 
царственности и ... [поставил на горе Эри]тиа. Вышел от Эритиа и подошел к Арамале, 
разрушил, снес и сжег огнем ее города. Я вышел из Арамале и [подошел] к Занзиуна 
[.........................] ужаснулся битвы (?), обнял мои ноги, и я принял от него упряжных лошадей, 
крупный и мелкий рогатый скот и помиловал [его ............. Продолжая мой поход], я спустился 
к морю страны Наири, омыл в море грозное оружие Ашшура, ... 

Я вышел [от морского берега] и подошел к стране Гильзан. Навстречу мне вышел Асау, царь 
Гильзана, вместе со своими братьями и сыновьями, и я принял от него подать и дань .... 

Я вышел из Гильзана и подошел к Шилайа, укрепленному городу Каки, царя хубушкийского, 
осадил и захватил город, перебил множество его воинов, полонил 3000 пленных, крупный и 
мелкий рогатый скот, лошадей, мулов, лошаков без числа доставил в свой город Ашшур. Я 
вошел перевалом Энзите, а вышел к началу области Арбелы через перевал страны 
Киррури. 

Կալխուի «Սեւ կոթողի» արձանագրությունից․ 

В 3-й год моего правления ... При моем возвращении я прошел перевалом страны Алзи.  
Страны Алзи, Сух[ну], Дайэни, Тумме, Арзашкуну, царский город Араму урартского, страны 
Гильзану и Хубушкиа я покорил. 

«Բալավատի դարպասների» արձանագրությունից․ 

... От Энзите до Дайаэни, от Дайаэни до [.:.......................] Арзашкун, царский город Арамы 
урартского, я захватил, разрушил, снес и сжег в огне. ... он же, ради своего спасения, 



поднялся на крутые горы. Обширную страну кутиев я разорил, подобно богу Ирре.  От 
Арзашкуна до страны Гильзан, от страны Гильзан до страны Хубушкиа подобно Ададу я 
разразился над ними бурей. ... 

Հատվածաբար պահպանված նյութերից․ 

... Покоритель стран от Верхнего моря и Нижнего моря Наири и Великого моря захода 
солнца до гор Хаману — хеттскую страну на всем ее протяжении я завоевал; от Энзите до 
Сухну, от Сухну до Мелиду, от Мелиду до Дайаэни, от Дайаэни до Арзашкуна, от Арзашкуна 
до Гильзану, от Гильзану до Хубушкии, от страны Намру до моря Халдеи, которое называют 
Горьким, я покрыл все страны, как холмы потоп. ... 

В 15-й год моего правления я пошел на страну Наири. У истока Тигра я высек изображение 
моей царственности на скалах гор, где выходит вода, записал на нем победу моего 
могущества и пути моей отваги. Я прошел перевалом Тунибуни, поселения Араму 
урартского до истока Евфрата я разрушил, снес, сжег огнем. Я подошел к истоку Евфрата, 
принес жертвы моим богам, оружие Ашшура омыл в нем. Асиа, царь Дайану, обнял мои 
ноги. ... 

Տիգրիսի արձանագրությունից․ 

.... покоривший страны от моря Наири до Великого моря захода [солнца]; страну хеттов до 
всех пределов ее, [страну] Ме[лиду (?)], страны Дайани, Сухму, город Арзашкун, царский 
город Араму урартского, страны Гильзан и Хубушкиа от истока реки Тигра до истока реки 
Евфрата, от моря Внутренней Замуа до моря Халдеи я склонил к [моим ногам]. ... 

Սրանք են հիմնական նյութերը։ 

Պետք է նկատել, որ մյուս արձանագրություններից քաղված հատվածները Սալմանասարի 
նախորդ արշավանքների ընդհանուր նկարագրության մաս են կազմում։ Հետեւապես, չի 
կարելի երաշխավորել դրանցում շարադրված դեպքերը բերված են դրանց կայացման 
իրական հաջորդականությամբ եւ դրանք պետք է զգուշությամբ օգտագործվեն։ Այսպես, երբ 
նա գրում է որ նվաճել է երկրներ «Էնզիտից՝ Սուխնու, Սուխնուից՝ Մելիդու, Մելիդուից՝ 
Դայաենի, Դայաենիից՝ Արզաշկուն, Արզաշկունից՝ Գիլզան, Գիլզանից՝ Խուբուշկիա» մենք չենք 
կարող համոզված լինել, որ այդ երկրները նա նվաճել է հենց այդ հաջորդականությամբ։ 
Օրինակ առաջին՝ առավել մանրամասն շարադրանքում չի հիշատակվում Մելիդը, որն ըստ 
բերված հատվածի նա հիշատակում է Սուխնույից հետո, իսկ «Սեւ կոթողի» 
արձանագրության մեջ դրա փոխարեն Դայաեինի երկրից հետո նա հիշատակում է Տումմու 
երկիրը։ Սակայն, օրինակ, Մանանդյանը առանց վերապահումների դասավորում է դրանք 
ընդհանուր հաջորդական շարքում37։  

Նամդանու եւ Մերխիսու 
Արշավանքի առաջին մասը ուղղված է եղել դեպի արեւմուտք։ Հայք նա ուղեւորվել է Բիթ-
Զամանիից (Ամիդ) դուրս գալուց հետո։ Արձանագրության հաջորդ տողերից կարելի է 
եզրակացնել, որ նա շարժվել է ներկայիս Էրգանիի ուղղությամբ, հետեւապես Նամդանու լեռը 

                                                         
37 Ի դեպ, նույն կերպ նա վարվում է նաեւ Պեւտինգերյան քարտեզի վերծանման ժամանակ, երբ դրանում ակնհայտ 
վրիպակի հետեւանքով կրկնված բնակավայրերի փոխարեն բավական կամայականորեն տեղադրում է Անանուն 
Ռավեննացու ցուցակներից վերցված բնակավայրերը։  



պիտի որ ներկայիս Ռուտաբամի լեռը լինի ներկայիս Էրգանիից հարավ, իսկ Մերխիսուն, 
հավանաբար Հայկական տավրոսի լեռներն են, քանի որ նկարագրվում են որպես դժվար 
անցանելի։  

Իշուա եւ Էնզիտ 
Գրեթե ակնհայտ է, որ Իշուան համընկնում է խեթ․ Իսուվայի, ուրարտ․ Ցուպանի եւ հայ․  
Ծոփքն է։ Իսկ Էնզիտը հետեւապես հայկական Անձիտն38 է։ «Սեւ կոթողի» 
արձանագրությունում հաղորդվում է, որ նա անցել է Ալզի (հայկական Աղձնիք) երկրի 
լեռնանցքով։ Եւ իրոք ճանապարհը անցնում է Աղձնիքի Անգեղ Տուն գավառով եւ Տիգրիսի 
ակունքներից մեկը հանդիսացող Հազար լճի շրջանում մտնում Անձիտ։  

Սուխմու եւ Ուաշտալ 
Այս կետից սկսում են անորոշություններ։ Սուխմուն Դյակոնովը նմանեցնում է վրաց․ Սոմխեթի 
«Հայք» անվան հետ եւ փնտրում Վրաստանի կողմերում, իսկ Ուաշտալը Մանանդյանը 
նույնացնում է Ծոփքի Հաշտեանք գավառի հետ։ Կարծում եմ այս վերջինը համոզիչ է, քանի 
որ Սալմանասարը գրում է,  դրա համար նա անցել է Արցանիան (Արածանին)։ Արդյունքում նա 
պիտի որ հայտնված լիներ ներկայիս Բինգյոլի շրջանում։  

Մելիդու եւ Տումմե 
Այստեղից ըստ Կարխի արձանագրության նա «իջել է Դայաենի»։ Սակայն ինչպես ասվեց մի 
տեղ դրանից առաջ նա հիշատակում է Մելիդուի գրավումը։ Եթե այդ Մելիդուն Մալատիան է 
(իսկ դա ամենահավանական տարբերակն է), ապա նա պետք է իր եկած ճանապարհով 
զգալի չափով հետ գնար, իսկ հետո անցներ Եփրատը․ չեմ կարծում, որ նա չէր հիշատակի 
Եփրատի գետանցումը, հատկապես որ Արածանիի անցման մասին նա գրել է։ Ուրեմն մնում է 
երկու տարբերակ․ կամ Մելիդու նա մտել է արշավանքի սկզբում, երբ գրավում էր 
մերձեփրատյան երկրները, կամ էլ դա ուրիշ բնակավայր է։ Մանանդյանը ընդունում է երկրորդ 
տարբերակը եւ նույնիսկ հայտնաբերում է համահունչ մի բնակավայր Մուշի շրջակայքում՝ 
Մելտի գյուղը․ ռուսական քարտեզների վրա Мерди (Мыгди)։ Ես սակայն, ինչպես նշեցի 
վերեւում, գտնում եմ, որ հիշյալ արձանագրությունում Սալմանասարը պարզապես թվարկում 
է, թե ինքը ո՛ր երկրների նվաճողն է, ոչ մի կերպ չակնարկելով, որ դրանք նվաճել է հենց այդ 
հերթականությամբ։ Եւ իրոք, սկզբում նա նշում է, որ Վերին ծովից (հավանբար՝ Սեւ), Նաիրի 
երկրի ներքին ծովից (հավանաբար՝ Վանա լճից) եւ Արեւմուտքի մեծ ծովից (Միջերկրականից) 
մինչեւ Համանու (Ամանոս) լեռները39 ընկած երկրների նվաճողն է, հետո սկսում է 
մանրամասնել․ Էնզիտից՝ Սուխնու, Սուխնուից՝ Մելիդու եւ այլն։  

Ինչ վերաբերում է Մելտի գյուղին, ապա Մանանդյանը գրում է, այն «հնարավորություն է տալիս 
ճշտելու Սալմանասարի արշավանքի երթուղին», սակայն հետագայում ստացվում է, որ մի մոտ 
այն պարզապես կանխորոշում է այդ երթուղու վերակառուցումը, քանի որ դրանից ելնելով նա 
փորձում է տեղորոշել մնացյալ բոլոր երկրամասերը։  

Նույնպիսի խնդիր կա նաեւ Տումմեի հետ կապված։ Այսպես, թեեւ «Սեւ կոթողի» 
արձանագրությունում նշված է, որ Դայաենիի ու Արզաշկունից միջեւ նա գրավել է այս երկիրը, 
սակայն Տգլատպալասար Ա-ը Մանազկերտի արձանագրությունում նշում է, որ «նվաճել է 

                                                         
38 Օրինակ՝ Дьяконов  И. М., Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту, 10 #36։ 
39 Դյակոնովը կարղում է, թե դա Սեւ ծովն է, քանի որ Ամանոսը հենց Միջերկրականի ափին է, սակայն հավանբար 
նա նկատի ուներ «հարավից՝ հյուսիս»։  



Նաիրի երկրները Տումմիից՝ Դայանի»։ Այսինքն, Տումմեի եւ Դայանիի (անշուշտ, նույն 
Դայաենին է) միջեւ պետք է որ հսկայական տարածություն լիներ։ Եթե Տումմեն հայկական 
Տմորիքն է, ապա այդպես էլ պետք է լիներ։ Եւ իրոք, մեկ այլ հայտնի արձանագրության մեջ 
դրանց միջեւ նա թվարկում է եւս 21 երկրներ։ Սակայն, մյուս կողմից, կարելի է ենթադրել, որ 
այս կերպ նա շեշտել է, որ մեծաթիվ երկրներ է նվաճել եւ կիրառել է յուրատեսակ «շրջանաձեւ» 
թվարկում․ այսինքն, այդ երկու երկրները իրոք կարող էին հարեւան լինել։ Այդ դեպքում, 
թերեւս, սա արդեն մեկ այլ Տումմե էր, իսկ Կարխի արձանագրության մեջ էլ այդ Տումմեն 
չհիշատակելը կարող նշանակել, որ դա աննշան երկիր էր։ 

Այսպիսով, Կարխի արձանագրությունը մյուս արձանագրությունների տվյալներով լրացնելիս 
պետք է զգուշավոր լինել։ 

Դայաենի 
Դայաենին անկասկած ուրարտական Դիաուխին է, որն իր հերթին Հայքի Տայք նահանգի 
նախորդն է40։ Ու թեեւ Տայքը բավականին հեռու է Հաշտեանքից, սակայն հնում այն կարող էր 
ավելի ընդարձակ լինել եւ ընդգրկել նաեւ Եփրատի ավազանը։  

Դայաենիում Սալմանասարը հայտնվել է «իջնելով Սուխնուից»։ Դա նշանակում է, որ նա պետք 
է որ հայտնված լիներ բավականին բարձր վայրում։ Նա կարող էր բարձրացած լիներ Գինո 
գետի ակունքները՝ Տուրուբերանի Արշամունիք գավառում, անցնել ջրբաժան լեռնաշղթայով եւ 
աջ կողմում թողնելով Արաքսի ակունքը այնտեղից իջնել Եփրատի ավազան՝ հետագայի 
Բարձր Հայքի Մանանաղի եւ ապա՝ Դերջան։ Գուցե հենց սա է Սալմանասարի 15 տարվա 
արձանագրության հատվածում հիշատակված Տունիբունի լեռնանցքը։  

Արզաշկու 
Դայաենին նվաճելուց հետո նա Դերջանից շարժվում է դեպի Արզաշկու մայրաքաղաքը։ Չի 
հիշատակվում Արզաշկու երկիրը․ հավանբար այն համընկնում էր մայրաքաղաքի հետ եւ 
առանձնապես ընդարձակ չէր։ Այս քաղաքը փորձ է արվել նույնացնել Արծկեի հետ, սակայն 
Սարգոնի արձանագրությունից երեւում է, որ սրա անունը գրվել է որպես Արզուգու։ Այն 
տեղորոշել են եւ Մանազկերտի շրջակայքում, եւ Արածանիի ակունքներում41։ Սակայն 
դիտարկվող տարբերակի շրջանակներում՝ հաշվի առնելով, որ Սալմանասարը մոտենում էր 
Արզաշկուին Դերջանի կողմից այս կետից մուտք գործելով Պեւթինգերյան քարտեզի 
հյուսիսային ճյուղը, իսկ հետո մտնելու էր Արմարիալի-Բագրեւանդ, պարզ է, որ այն պետք է 
գտնվեր դրանց միջեւ։ Դրանց միջեւ գտնվում է Էրզրումը, որի անվան հիմքում Արզն 
տեղանունն է։ Այսպիսով զգալի հավանականությամբ Արզաշկուն հենց Արզնն է։ Ինչ 
վերաբերում է անվան երկրորդ բաղադրիչին՝ -աշկու, ապա այն կարող է լինել ածանց, կամ 
երկրորդ արմատ։ Վերջին դեպքում, թերեւս գուցե կապ նկատվի ոչ շատ հեռու գտնվող Տայքի 
Օշկ գյուղանվան հետ։ Այսպես, Արզն անունը հայտնի նաեւ Արծն ձեւով։ Այդ դեպքում այն 
կարող է կապված լինել նհե․ areg՛ «փայլել» արմատի հետ, որից առաջացել է հայերեն արծաթ 
բառը, իսկ Օշկ անունը ակնհայտ կապ ունի ոսկի բառի հետ։ Այդ դեպքում քաղաքի անունը 
կստուգաբանվի որպես «արծ(աթ)-ոսկի», մի անուն, որ հատկապես բնական է այս 

                                                         
40 Пиотровский Б. Б., Ванское царство (Урарту), М., 1959, էջ 31։ 
41 Մանանդյան Հ․ Երկեր, հ․ Ե, էջ 459։ 



տարածաշրջանի համար, որը հայտնի է, որպես մետաղների, այդ թվում եւ արծաթի ու ոսկու 
արդյունահանման հնագույն կենտրոններից մեկը42։  

Ադդուրու	
Երբ Սալմանասարը մոտենում է Արզաշկուին Արամուն բարձրանում է Ադդուրու լեռը։ 
Հետաքրքիր է, բայց այդ անունը՝ թեեւ խիստ աղճատված վիճակում՝ կարծես թե պահպանվել 
է մինչեւ հիմա Էժդեր «Աժդահակ» ձեւով, որը նույնպես, թվում է ժողովրդական 
ստուգաբանությամբ վերաիմաստավորման արդյունք է։ Բայց կարող այնպես լինել, որ կապը 
ավելի խորն է։ Բանն այն է, որ Աժդահակը՝ Ավեստայի գործող դեմքերից է Աժի-Դահական 
«Վիշապ-Դահակա» ձեւով, նկարագրվում է ոսկե գահի վրա նստած։ Եթե Արզաշկու անունը 
իրոք կապ ունի ոսկու հետ, ապա կարելի է ենթադրել, որ այդ քաղաքը դիտվում էր որպես ոսկե 
(կամ արծաթյա եւ ոսկե) գահ, որի վրա նստած էր Աժդահակը, երբ աղոթում էր հողմերի 
աստված Վայուին43։ Դա կնշանակի, որ լեռն արդեն իսկ տեղաբնիկների կողմից դիտվել է 
Աժդահակի եւ Ավեստայի հետ կապված միջավայրում։ Սակայն գուցե Ադդուրուն եւ 
Աժդահակը նույն լեռան տարբեր անուններն են՝ միեւնույն դիցաբանության շրջանակներում 
եւ առաջինը պարզապես իրանական Ադուրի աստծո անունն է։ Վերջապես, խոսքը կարող է 
վերաբերել նաեւ ավեստյան Տաեր լեռանը, որը համարվում էր աշխարհի կենտրոնը։  

 
Ադդուրու (Էժդեր, Աժդահակ) լեռը Էրզրումից 

Էրիտիա	
Էրիտիա լեռը, որը բարձրացել էր Սալմանասարը  Արզաշկուից դուրս գալուց, ինչպես նկատվել 
է նույն այն Իրտիա լեռն է, որը հիշատակում է Սարգոնը, որը հավանաբար ներկայիս Մեծ Լերկ 
լեռն է։ Սարգոնը սակայն այն չէր բարձրացել։ Ակնհայտ է, որ բուն գագաթը չի բարձրացել 

                                                         
42 Պետք է նկատել, որ Հայքում բավականին շատ են արծ- հիմքով տեղանունները՝ Արծն, Արծկե, Արզն, Արզնի եւ 
այլն։ Երբեմն դրանք կապվում են ինչ-որ ցեղանվան հետ, սակայն հաշվի առնելով Հայքի հնագույն 
մետաղագործական տարածաշրջան լինելը ավելի բնական է կապել դրանք մետաղների՝ «փայլուն» նյութի 
արդյունահանման եւ առեւտրի հետ։  
43 Рак И. Б., Мифы древнего и раннесреднекового ирана, Санкт Петербург 1998։ 



նաեւ Սալմանասարը, այլ կտրել է լեռնաշղթան, որում այս լեռը բարձրագույն գագաթն է․ դա 
Հայկական Պարի արեւմտյան մասն է։  

Արամալե 
Հաջորդ կետը Արամալե երկիրն էր։ Այն նույնպես ակնհայտորեն համընկնում է Սարգոնի 
հիշատակած Արմարիալի երկիրն է։ Նախորդ բաժնում այն կապվեց վաղ միջնադարյան 
Արամանայ տեղանվան հետ։ Կարծում եմ հատկապես Սալմանասարի հիշատակած ձեւը 
լրացուցիչ հաստատում է այս կապը։ Նաեւ, հաշվի առնելով այս երկրամասի անվան հիմքում 
Արամ անվան գտնվելը կարելի է ենթարդրել, այս տարածաշրջանը՝ Արզաշկուն ներառյալ եղել 
է պայմանականորեն ասենք՝ Ուրարտացի Արամյանների տոհմական տիրույթը, որի անունը 
(եթե երկրամասն այդ սահմաններով հասներ միջնադար) կհնչեր Արամաղի։  

Զանզիունա	
Նախքան Արմարիալի մտնելը Սարգոնը մտել էր Սանգիբութու շարժվելով Պեւթինգերյան 
ճանապարհի հյուսիսային ուղով դեպի արեւմուտք։ Սալմանասարն, ինչպես տեսանք, շարժվել 
էր նույն ճանապարհով՝ հակառակ ուղղությամբ։ Հետեւապես Արամալեից հետո նա պետք է 
մտներ Սանգիբութու։ Մեծ հավանականությամբ այս Սանգիբութու եւ Զանզիունա անունները 
կարող են դիտվել, որպես նույն անվան տարբերակներ (հատկապես եթե հաշվի առնենք 
դրանց միջանկյալ Զանգեզուր տեղանվան գոյությունը)։  Երկու երթուղիներն, այսպիսով, 
սկսած Ալաշկերտից գրեթե համընկել են։  

Գիլզան եւ Շիլայա 
Դյակոնովը համարում է, որ այս երկրամասը գտնվում էր Ուրմիա լճի արեւմտյան ափին։ 
Սակայն սա քիչ հավանական է, քանի որ այդ դեպքում բացի Նաիրի երկրի ծովից (որը 
միարժեքորեն Վանա լիճն է) կհիշատակվեր եւս մեկը՝ Նաիրի երկրի ստորին ծովը, կամ Ներքին 
Զամուայի ծովը։ Ս․ Երեմյանը կարծում էր, որ դա կարող է լինել Աղձնիքի արեւելյան Կզեղխ 
նահանգը44, որը անունով մոտ է Գիլզանին (եթե ենթադրենք զ/ղ դրափոխություն)։ Սակայն 
ինչպես նկատում է եւ Դյակոնովը, դա հակասում է Սալմանասարի 31-րդ տարված 
արշավանքի հետ, որի ժամանակ այն անցել է Խուբուշկիա —Մուսասիր — Գիլզան — Ներքին 
Զամուա — Պարսուա — Նամար։ Նշանակում է Գիլզանը Մուսասիրի մոտ էր։ Խնդիրը կարող էր 
լուծվել, եթե Գիլզանը գտնվեր թեեւ Ուրմիայի ուղղությամբ, սակայն բավական հեռու, որպեսզի 
այս երկրի մասին խոսելիս կարիք չլիներ հիշատակել լիճը։ Այն է՝ Հյուսիսային Զագրոսից 
արեւմուտք։ Այստեղ է գտնվել Վասպուրկանի Կուղան(ովիտ) գավառը։ Թերեւս սրա անվան 
հետքն է ներկայիս Կելան գետանունը։  

Իսկ Շիլայան, հավանաբար, ներկայիս Իրաքի Շելադիզ բնակավայրն է։ Գիլզանի եւ Շիլայայի 
տեղորոշումը ինչպես նաեւ Սալմանասարի երթուղու վերականգնումը Վանա լճի հյուսիսային 
ափով մեծապես կանխորոշում է այն տեղեկությունը, որ արշավանքը ավարտվել Արբելայի 
շրջանում։ Դրանից բխում է նաեւ Կիրրուրի երկրի եւ լեռնանցքի տեղորոշումը։ Քիչ 
հավանական է, որ արեւմտյան ուղով վերադարձով Սալմանասարը արշավանքի վերջում, 
այսինքն, երբ հոգնած զորքը տրամադրված է հանգստի, հանկարծ երկարացներ իր ուղին, 
հասնելով Արբելա երկար ճանապարհով՝ արեւելքից, անցնելով թեեւ ոչ դժվար, բայց 
այնուամենայնիվ լրացուցիչ լեռնանցք։  

                                                         
44 Մասնավորապես, Дьяконов  И. М., Предыстория армянского народа, Ереван, 1968։ 


