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Նոր լրագիրը կհրատարակվի եռամսյա 
պար բերականությամբ՝ յուրաքանչյուր 
հա մարը` ինը տպագրական մամուլ ծա-
վա լով:

 Պ ար բե րա կա նը ծնվում է «Ս յուն յաց 
եր կի ր» թեր թի խմբագ րա կազ մի եւ 
ՀՀ ԿԳՄՍ նա խա րա րութ յան հա մա-

գոր ծակ ցութ յամբ: 2021 թ. հա մար նա խա-
տես ված չորս հա մա րը, առն վազն, կհրա-
տա րակ վի հենց այդ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
շնոր հիվ:

Նոր պար բե րա կա նի թո ղար կու մը չի 
անդ րա դառ նա «Ս յուն յաց եր կի րե լրագ րի՝ 
դե ռեւս 2003 թվա կա նին որ դեգ րած գծին: Եվ 
ոչ էլ կհա մար վի այդ պար բե րա կա նի հա վել-
ված: Ոչ էլ պատ ճառ կդառ նա, որ «Ս յուն յաց 
եր կի րը» հրա ժար վի հա սա րա կա կան-քա ղա-
քա կան-մշա կու թա յին ա վան դա կան ուղղ վա-
ծութ յու նից, ա ռա վել եւս թե մա տիկ թո ղար-
կում նե րից:

Նոր պար բե րա կա նը մշա կու թա յին Ս յու-
նի քը ներ կա յաց նե լու հա տուկ ա ռա քե լութ-
յուն ու նի։ Եվ ազ գա յին ու սյու նի քան պաստ 
այդ գոր ծը գլուխ կբե րի հիմ նա կա նում 
«Ս յուն յաց երկրի» խմբագ րա կազ մը, որն 
ա ռա վել հան գա մա նա լից է տի րա պե տում 
երկ րա մա սի հո գե ւոր-մշա կու թա յին ժա ռան-
գութ յա նը, առ կա հիմ նախն դիր նե րին: Այդ 
ա մե նը, ան շուշտ, ո լոր տի մաս նա գետ նե րի, 
գի տա կան եւ մշա կու թա յին հան րութ յան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ:

Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված «Ս յուն-
յաց եր կիր. մշա կու թա յի ն» պար բե րա կա նի 
ծնուն դը կամ ի՞նչ հան գա մանք նե րի թե լադ-
րան քով ծնվեց նոր պար բե րա կա նը:

Ս յու նի քում դա րեր շա րու նակ, մեր պատ-
մութ յան ա մե նադժ վա րին ժա մա նակ նե րում 
ան գամ, ա մուր վե մի վրա է ե ղել հո գե ւոր-
մշա կու թա յին ըն թաց քը, միշտ էլ հար գի են 
ե ղել դպրո ցը, մշա կույ թը, ճար տա րա պե-
տութ յու նը…

Ք րիս տոն յա Հա յաս տա նում Ս յու նիքն 
ա ռանձ նա հա տուկ տեղ է ու նե ցել եւ ու նի:

Հարկ ենք հա մա րում մեկ ան գամ եւս 
ար ձա նագ րել, որ քրիս տո նեութ յու նը Հա-
յաս տան է մուտք գոր ծել ա ռաք յալ նե րի ժա-
մա նակ նե րում՝ կապ ված Թա դեոս եւ հատ-
կա պես Բար դու ղի մեոս ա ռաք յալ նե րի հետ, 
ով քեր սուրբ ա վե տա րա նի ճշմա րիտ ուս-
մուն քի քա րո զու մը սկսե ցին Ս յու նի քից:

Ա պա՝ Ս յուն յաց մեծ իշ խա նը Թոր գո մա 
տան ըն տիր իշ խան նե րի, կու սա կալ նե րի, 
կողմ նա կալ նե րի մեջ էր, ո րոնց հա վա քեց 
աստ վա ծապ սակ Տր դատ թա գա վո րը եւ ու-
ղար կեց Կե սա րիա քա ղաք, որ պես զի տա նեն 
Գ րի գո րին ու Հա յոց երկ րի քա հա նա յա պետ 
ձեռ նադ րեն:

Վե րա դառ նա լիս Ս յուն յաց մեծ իշ խանն 
ա ռա ջին նե րից էր, ով իր գնդով Եփ րա տում 
լու սա վոր մկրտութ յուն ստա ցավ:

Մա տե նագ րա կան վկա յութ յուն նե րը եւ 
Ա գա թան գե ղո սի տվյալ նե րը հաս տա տում 
են, որ Լու սա վոր չի կող մից է հիմն վել Ս յուն յաց 
ե պիս կո պո սութ յու նը, ո րի անդ րա նիկ ա ռաջ-
նոր դը ե րա նե լի Գ րի գո րիսն էր՝ ձեռ նադր ված 

Սուրբ Գ րի գոր Լու սա վոր չի կող մից:
Ս յուն յաց Ան դոկ իշ խանն էլ (հա յոց ու րիշ 

իշ խան նե րի գլուխ ան ցած) Ներ սես Մե ծին 
ու ղեկ ցեց Կե սա րիա՝ ձեռ նադ րե լու Ա մե նայն 
Հա յոց կա թո ղի կոս: Ա պա մեծ ժո ղո վով Ս յու-
նի քի ե պիս կո պո սութ յու նը հռչակ վեց Ս յուն-
յաց մետ րո պո լի տութ յուն, Ս յու նի քը՝ պատ-
րիար քի նա խաա թոռ, որ հու նա րեն լեզ վով 
կոչ վում է պրո տոֆ րոն տես Մեծ Հայ քի:

Իսկ Սուրբ Սա հա կի եւ Մես րո պի կող-
մից՝ գրքե րի մեկ նութ յան ու թարգ մա նութ-
յան ի րա վուն քը միայն Ս յու նի քի մետ րո պո լի-
տութ յա նը շնորհ վեց:

Հե տա գա դա րե րում էլ Ս յու նիքն ան գե-
րա զան ցե լի դեր խա ղաց ու նի թո րութ յան, 
քաղ կե դո նութ յան դեմ պայ քա րում: Չ լի ներ 
Սուրբ Հով հան Ո րոտ նե ցու եւ Սուրբ Գ րի գոր 
Տա թե ւա ցու գոր ծու նեութ յու նը, մի գու ցե եւ 
Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին ան դառ նա լի 
կո րուստ ներ ու նե նար պա պութ յան նվա ճո-
ղա կան ձգտում նե րի ժա մա նակ նե րում:

Նույն չափ բա ցա ռիկ էր Ս յուն յաց ա թո-
ռի դե րա կա տա րութ յու նը դե գե րում նե րի 
մեջ հայտն ված Հա յոց ե կե ղե ցա կան ա թոռն 
Էջ միած նում վե րա հաս տա տե լու գոր ծում: 
Ս յուն յաց ե պիս կո պո սութ յունն էր, տիե զե-
րահռ չակ Գ րի գոր Տա թե ւա ցու գլխա վո րութ-
յամբ, որ պայ քա րում էր Վա ղար շա պա տում 
վե րա կանգն ված տես նել կա թո ղի կո սի գա հը, 

ինչն էլ ի րա կա-
նաց վեց ե ռա մե-
ծար փի լի սո փա յի 
եւ աստ վա ծա բա նի 
ա շա կերտ նե րի կող-
մից՝ 1441-ին, ո րով եւ 
ա վարտ վեց Հա յոց կա-
թո ղի կո սա կան ա թո ռի 
հա զա րամ յա աս տան դա-
կան ու դե գե րում նե րով լե-
ցուն շրջա նը:

Ոչ պա կաս հի շար ժան 
է Ս յու նի քի դե րը 17-րդ դա-
րասկզ բին, երբ Մայր ա թո ռը 
կանգ նած էր լի նել-չլի նե լու սպառ-
նա լի քի առ ջեւ: Եվ միայն Մով սես 
Տա թե ւա ցի ( Խո տա նան ցի) բա րե-
փո խիչ կա թո ղի կո սի ջան քե րով չե-
զո քաց վեց Հայ Ա ռա քե լա կան ե կե ղե-
ցու պա ռակտ ման վտան գը:

Չ մո ռա նանք աստ վա ծութ յան գան-
ձա րան, Սի սա կան տան բո լոր վան քե-
րի գլուխ եւ շնոր հա բաշ խութ յան աղբ յուր 
Տա թե ւի, ինչ պես եւ Ս յուն յաց 49 վան քի 
մա սին, ո րոնք դա րեր շա րու նակ ար թուն են 

պա հել Ք րիս տո սի ուս մուն քը, ո րոն ցից հա-
վատ եւ հույս է հոր դում մին չեւ այ սօր:

Եվ ե թե Ս յու նի քը դի մա ցել է դա րե րի փոր-
ձութ յուն նե րին, ա պա շնոր հիվ նաեւ իր հո գե-
ւոր-մշա կու թա յին էութ յան:

Ս յու նի քը միշտ էլ ա ռաջ նագ ծում է ե ղել, 
երբ հարկ է ե ղել պայ քա րել մեր ազ գա յին-
հո գե ւոր ար ժեք նե րի ա նա ղար տութ յան հա-
մար:

Ու դա րե րի ըն թաց քում բազ միցս ար ձա-
նագր ված մեր զեն քի հաղ թա նա կը, ա ռանց 
չա փա զան ցութ յան, պայ մա նա վոր ված է ե ղել 
նախ եւառաջ գրի հաղ թա նա կով, լույ սի հաղ-
թա նա կով:

Սա կայն վեր ջին տա րի նե րին եւ հատ-
կա պես 2020 թ. նո յեմ բե րի 9-ի կա պի տուլ-
յա ցիա յից հե տո ա ռաջ ե կած հա մա տա րած 
շփո թում կորց րինք եւ շա րու նա կում ենք 
կորց նել մեր ազ գա յին գո յա տեւ ման բա րո յա-
կան, հո գե ւոր, ար ժե քա յին կա րե ւոր կռվան-
նե րը:

Վատ թա րա ցած մեր օ րե րում տես նում 
ենք, որ բազ մա թիվ քրիս տո նեա կան սրբա-
վայ րեր մնա ցել են թշնա մա կան պե տութ յան 
տի րա պե տութ յան ներ քո, տես նում ենք, որ 
դրանք պղծվում են այ լա դա վան նե րի կող-
մից: Տես նում ենք նաեւ, որ քրիս տո նեա կան 
բա զում սրբա վայ րեր, պատ մամ շա կու թա-
յին վայ րեր, նաեւ դի տար ժան տե ղեր 
ուխ տագ նաց նե րի ու զբո սաշր ջիկ նե րի 

հա մար վտան գա վոր են դար ձել՝ գտնվե լով 
ան մի ջա պես սահ մա նին կամ սահ մա նա մեր-
ձում:

Մի խոս քով՝ վտանգ ված է Ս յու նի քի 
պատ մա կան ժա ռան գութ յու նը՝ մեր նախ նի-
նե րի կող մից հա զա րամ յակ նե րի ըն թաց քում 
ստեղծ ված: Եվ այդ վտանգն ա ռա վել սպառ-
նա լից է դառ նում, երբ փորձ է ար վում հատ-
կա պես ա ճող սերն դին զրկել պատ մա կան 
հի շո ղութ յու նից:

Հենց այդ հար ցերն ու սպառ նա լիք ներն 
են, որ մեզ պար տա վո րեց րել են՝ հիմ նե լու 
մշա կու թա յին պար բե րա կան՝ դրա նով իսկ 
ար թուն պա հե լու մեր պատ մա կան հի շո-
ղութ յու նը` նաեւ առ կա խնդիր նե րը պա հե-
լով պատ կան մար մին նե րի ու շադ րութ յան 
կենտ րո նում:

Եվ նպա տա կա հար մար գտանք այդ 
կերպ ա ռանձ նա հա տուկ կամ տար բե-
րակ ված մո տե ցում ցու ցա բե րել փա ռա հեղ 
պատ մա կան ճա նա պարհ ան ցած Ս յու նի քի 
հո գե ւոր-մշա կու թա յին հար ցե րին՝ հիմ նե լով 
ե ռամս յա պար բե րա կան՝ ըստ մեր կա րո-
ղութ յան, յու րա քանչ յուր հա մա րում շա րադ-
րե լով մատ նա ցույց ա նել ի րե րի դրութ յու նը, 
պատ մա կան ժա ռան գութ յան պահ պան-
ման հար ցում ծա գած հիմ նախն դիր նե րը, 
որ ա ռաջ են ե կել ռազ մա քա ղա քա կան նոր 
ի րա վի ճա կում, ձգտե լով թույլ չտալ, որ վե-
րաց վեն, մերժ վեն կամ պղծվեն Ս յու նի քի 

հո գե ւոր-մշա կու թա յին ժա ռան գութ յան 
վկա յութ յուն նե րը, մեր նախ նի նե րի 
գրա վոր ու նյու թա կան հի շա տակ-
նե րը:

Այն պես որ՝ մենք կանգ նած 
ենք հա յոց պատ մա կան ժա-
ռան գութ յա նը տեր լինե լու նոր 

մար տահ րա վեր նե րին դեմ հան-
դի ման, մենք կրկին կանգ նած ենք 

մեր հո գե ւոր-մշա կու թա յին-ազ գա յին 
ար մատ նե րին դառ նա լու հրա մա յա կա նի 

առ ջեւ…
Հիմ նադր վող պար բե րա կա նը հա մեստ 

ներդ րում կլի նի այդ ճա նա պար հին:
Ա րար վող մատ յա նը, հա մոզ ված ենք, 
անջն ջե լի հու շար ձան ու գո վե լի հի շա-

տակ կլի նի գա լիք ժա մա նակ նե-
րի հա մար:

Ի հար կե, մենք չենք մո ռա ցել 
աստ վա ծաշնչ յան ամ փո փում-
նե րից այս մե կը նույն պես. «Այն, 
ինչ ե ղել է, նույնն էլ պի տի լի նի, եւ 
այն ինչ կա տար վել է, նույնն էլ պի-
տի կա տար վի: Եվ ոչ մի նոր բան 
չկա ա րե գա կի ներ քո …» ( Ժո ղո վող 
1:9,10): Բայց եւ նոր բան չա սե լով ու 

չա նե լով` մենք պետք է լի նենք 
ա ռա ջին շար քում այն ու ժե-
րի, մտա վո րա կան նե րի, 
հա սա րա կա կան-քա ղա-
քա կան կա ռույց նե րի, 
ո րոնց նպա տակն է 
տեր կանգ նել Ս յուն յաց 
աշ խար հի պատ մա-
կան ժա ռան գութ յա նը:

Սր տանց շնոր հա-
վո րում ենք ե ռամս յա 

պար բե րա կա նի ստեղ ծա-
գոր ծա կան անձ նա կազ մին, 

ըն թեր ցո ղին՝ լույս աշ խարհ 
ե կող պար բե րա կա նի ա ռի թով:
Բա րի երթ մեր նոր լրագ րի ն….

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Ոչ պակաս հիշարժան է Սյունիքի դերը 17-րդ 
դարասկզբին, երբ Մայր աթոռը կանգնած էր լինել-
չլինելու սպառնալիքի առջեւ: Եվ միայն Մովսես 
Տաթեւացի (Խոտանանցի) բա րե փոխիչ կաթողիկոսի 
ջանքերով չեզո քա ց վեց Հայ Առաքելական եկեղեցու 
պառակ տման վտանգը:

«Սյունյաց երկիր. մշակութային». այսպիսի 
անվանումով նոր պարբերական է լույս 
աշխարհ գալիս Լեռնահայաստանում
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ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ

Լինենք պատվի 
զգացում ունեցող 
տերը մեր 
պատմական 
ժառանգության

Ահա եւ ընթերցողի 
սեղանին է «Սյունյաց 
երկիր. մշակութային» 
պարբերականի 1-ին 
համարը:

 Ա րդեն առիթ ենք ունեցել ասելու՝ պար-
բե րականի յուրաքանչյուր համար 
նվիրված կլինի Սյու նի քի հոգեւոր-

մշակութային կյան քի մեկ կոնկրետ 
հիմնախնդրի:

Ընթերցողին առաջարկվող 1-ին հա-
մա րը հենց այդ սկզբունքով էլ կառուցված 
է. այն նվիրված է Սյունյաց աշխարհի քրիս-
տո նեական սրբավայրերին, որոնք 2020 
թ. նոյեմբերի 9-ի ամոթալի կապի տու-
լյա ցի ա յից հետո մնացել են Ադրբեջանի 
տի րա պե տության ներքո, որոնց պղծելու 
հա վանականությունը մեծ է՝ նկատի 
ունե նալով ոչ միայն պատմության դառը 
փորձը, այլեւ Արցախի օկուպացված տա-
րածք ներում այ լա  դա  վանների արարք -
ներն ընդդեմ Հայոց պատ  մական ժառան-
գության:

Համարը նաեւ այն սրբավայրերին է 
նվիր ված, որոնք Սյունիք-Ադրբե ջան ապօ-
րինի սահմանորոշման հետեւանքով հայ-
տնվել են սահմանամերձում, եւ այնտեղ 
այցե լելու համար ուխտագնացներն ան-
վտան գության երաշխիքների կարիք 
ունեն:

2020 թ. նոյեմբերի 9-ից հետո ավե լի 
անթաքույց եւ ակտիվ են դարձել թուրք-
ազերիների տարածքային հա վակ նու-
թյուն ները Սյունիքի հանդեպ, ինչն ուղ-
ղորդ վում է պատմության աղավաղմամբ ու 
նեն գա փոխ մամբ, պատմական փաստերի 
խեղա թյուր մամբ:

Այդ խնդիրները նույնպես պար բե րա-
կա նի 1-ին համարի պարունակության 
մաս են կազմում:

Անդրադարձ է կատարվում սյունե ցի-
նե րի ջանքերին, որ նոյեմբերի 9-ից հետո 
գոր ծա դրվել են Արցախի օկուպացված 
տա րած քներում մնացած քրիստոնեական 
եկե ղե ցիների, վանքերի խաչքարերը եւ 
մյուս սրբա զան մասունքները, հնա րա-
վորինս փրկե լու համար:

Ներկայացնելով այդ սրբավայրերը 
(նախ    կի նում կատարված մեր այցե լու-
թյուն ներից ստացած տպավորությունների 
հի ման վրա)՝ փորձում ենք արթուն պահել 
մեր երի տա սարդ ների եւ ընդհանրապես 
աճող սերնդի պատ մական հիշողությունը, 
պատ մական ժա ռան գությանը տեր կան-
գնելու զգացումն ու պա տաս խա նատ վու-
թյու նը:

Նպատակը հստակ է եւ անսակարկելի՝ 
մեր սերնդին է վիճակված պատվախնդիր 
տերը լինելու Սյունիքի պատմական ժա-
ռան գության, որ ստեղծել են մեր նախ-
նի ները հար յուրամյակների ընթաց քում՝ 
Հայկ նա  հա  պետի ու Սիսակ նա հա պետի 
ժա մա նակ ներից սկսած:

Եվ այդ ժառանգությունը մենք պիտի 
կա րո ղանանք պահպանել ու փոխանցել 
գա լիք սերունդներին:

Ուրեմն եւ՝ երիցս շնորհավոր ծնունդդ, 
մեր նորակնունք պարբերական… 

2020 թ. նոյեմբերի 9-ից 
հետո ավե լի անթաքույց 
եւ ակտիվ են դարձել 
թուրք-ազերիների 
տարածքային հա վակ-
նու թյուն ները Սյունիքի 
հանդեպ...

Թե ինչպես Սյունիքում տարածվեցին 
արդար արեգակի հոգեղեն ճառագայթները
Էջեր Ստեփանոս Օրբելյանի «Սյունիքի պատմություն» երկից

ԾԱԳՄԱՆ ԵՎ ՆԱԽՆԱԿԱՆ 
ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ. ԹԵ 
ՈՐՏԵՂԻ՛Ց ՍԵՐՎԵՑ ՍԻՍԱԿԱՆ 
ՆԱԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՏՈՀՄԸ՝ ԱԴԱՄԻՑ 
ՀԵՏՈ

Աստվածապատվեր հրամանով կաշկան-
դված պրպտող ժամանակագիրների [հա-
մար] անվիճելի օրենքով, որ ասում է՝ «ձեզ չի 
վերաբերում իմանալ ժա մերն ու ժա մա նակ-
ները, որ հայրը սահ մա նեց իր իշխանության 
մեջ», միայն հե տա գա [մարդկանց] անուն նե-
րին ու ծննդա բա նու թյանը հետամուտ կլի-
նենք ստույգ շարադրանքով՝ մարդկության 
սկզբնա  վո րու մից մինչեւ Սիսական տոհմի 
նա հա պե տության սկիզբը: Եվ սա նրա հա-
մար, որ չկարծես, թե այս տոհմի մար դիկ 
խառ նիճաղանջ ամբոխներից են կամ ինչ-որ 
առաջադիմության պատճառով եւ կամ պա-
տա հաբար են ստացել նախաթոռ նա հա-
պե տու թյունը, այլ աստվածա ստեղծ մար դու 
նա խա սկզբնական ազնիվ տոհ մից սկսած 
անհայտ հարազատությամբ որդինե րը հայ-
րերին փոխարինելով հասան նա խա րա րու-
թյան:

ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀԻ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒՄԸ10...

Ունի տասներկու գավառ12. առաջինը, 
որի մեջ հենց [Սյունյաց] իշխանների եւ հայ-
րա պետների գահն է, Ծղուկ գավառն13 է՝ 
ան վանված Ծղուկ14 գավառապետի [անու-

նից]: Երկ րորդը Վայոց ձորն15 է, որ ընդ հա-
նուր աղետից, ողբ ու վայնասուններից կոչ-
վեց Վայոց ձոր16: Երրորդը՝ Գեղարքունին, որ 
Հայկյան Գեղամի [անունից] կոչվեց Գե ղար-
քունի17: Չորրորդը՝ Սոթք գավառը, որ մշտա-
կան բուքերի եւ ցրտաշունչ եղա նակների 
պատ ճառով կոչվեց Սոթք18: Հինգերորդը՝ 
Աղա հեճ գավառը19, որ այժմ կոչվում է Քա շա-
թաղ եւ Խոժոռաբերդ: Վեցերորդը՝ Հաբանդ 
գա վառը20: Յոթերորդը՝ Բաղք գավառը21, որ 
այժմ կոչվում է Աճեն. դա Բաղակի [անու-
նից այդ պես] անվանվեց22: Ութե րոր դը՝ Կով-
սական գավառը23, որն այժմ Գրհամ են կո-
չում: Իններորդը՝ Արեւիք գավառը24. որ այժմ 
կոչվում է Տաշտոն25 եւ Մեղրի: Տաս նե րորդը՝ 
Ձորք գավառը26, որ ունի Բաղաբերդ ան մատ-
չելի ամրոցը27, եւ այժմ կոչվում է Կապան28: 
Տասնմեկերորդը՝ Երնջակ գավառը29 եւ 
Գողթնը30: Տասներկուերորդը՝ Ճահուկ31 գա-
վա ռը, որը եւ Շահապոնք կոչվող ձորն է:

Ահա սրանք են Սյունիքի տասներկու 
գլխավոր գավառները: Բայց ունի ուրիշ շատ 
գավառներ էլ, որոնք չհիշատակեցինք: Կան 
գավառներ, որոնց անունները փոխված 
են, ուրիշներն էլ այլ եւ այլ գավառների են 
բաժանված: 

Ծանոթագրություն
10. Հեղինակը գրում է «Ցուցմունք սահ-

մա նաց աշխարհիս Սիւնեաց...», բայց գլ-
խի շարադրանքն սկսում է գավառնե րի 

թվար կումով, որը առանց սահման նե րի 
ուղ ղակի նշման է պատկերացում տա լիս՝ 
Սյու նիքի պատմական տարածքի մա սին։ 
Սյու նիքը Հայաստանի 9-րդ նա հանգն էր՝ 
շատ նշանակալից իր տնտե սա կան, քա-
ղա  քա  կան ու մշակութային դերով։ Ըստ 
«Աշ  խար հա ցոյց»-ի՝ նրա սահման ներն էին՝ 
արեւմտյան կողմից՝ Այրարատ եւ Վաս պու-
րա կան նահանգները, հյուսիսից՝ Գուգար քը 
եւ Ուտիքը, արեւելքից՝ Արցախը, հարա վից՝ 
Երասխ (Արաքս) գետը։ Տե՛ս համա պա տաս-
խան քարտեզը Ս. Տ. Երեմյանի «Հայաստանը 
ըստ «Աշխարհացոյց»-ի», (Երեւան, 1963) 
գրքում։ Հիշենք նաեւ, որ «Աշխարհացոյց»-ի 
բնագրում ցույց է տրվում այդ «իններորդ 
աշխարհ»-ի տեղը Երասխ գետի եւ Արցախ 
աշխարհի միջեւ, Այրարատից արեւելք (ն. 
տ., էջ 109-110)։ Գրավել է 15237 քառակուսի 
կիլոմետր տարածություն (ն. տ., էջ 117), (էջ 
70):

12. Տպագիր բնագրում գլուխն սկսվում 
է այս պես, «Իսկ գաւառք ունի երկոտասան»։ 
Դա շարադրանքի ընդհատվածության տպա-
վորություն է թողնում։ Պետք է ենթադրել, որ 
դրան նախորդել է մի հատված, որը բնագրից 
ինչ-ինչ պատճառներով դուրս է ընկել։ Չկա 
նաեւ N 6271 լավագույն ձեռագրում։ (էջ 70)։

13. Ս. Օրբելյանի հիշատակած՝ Սյու-
նի քի այս 1-ին գավառը (Ծղուկը) ըստ «Աշ-
խար հա ցոյց»-ի 7-րդն է։ Գրավել է 1950 քա-
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Բոլոր գոյացությունների 
սկիզբն աստված է, 
բոլոր բարիքների 
սկիզբը՝ սերը, բոլոր 
շնորհների սկիզբը՝ 
խոհականությունը
Հատված Ստեփանոս Օրբելյանի «Սյունիքի պատմություն»-ից

Մ եր Սիսական տան քաղցրալուր 
պատ մու թյունների շարա դրան-
քը՝ նախնիների հի շա տա  կա րանը, 

հրաշակերտ հո րին վածքով հար մարեցված 
նվաստ ու ապիկար հոգի Ստե փանոսի՝ 
մեծափառ իշխանաց իշխան Տար սայիճի 
որդու, Սյունյաց եպիսկոպոսի եւ նա խաթոռ 
մետրոպոլիտի կողմից: Սա հենց այն է, որ 
«Հիշատակաց մատյան» է կոչվում:

Բոլոր գոյացությունների սկիզբն 
աստված է, բոլոր բարիքների սկիզբը՝ սերը, 
բոլոր շնորհների սկիզբը՝ խոհականությունը: 
Աս տ ված է բոլոր գոյացությունների սկիզբը: 
Սերն է բարիքների սկիզբը, որովհետեւ նրա-
նից են ծնվում տարբեր տեսակի բոլոր բա-
րությունները՝ աստծու, հրեշտակների եւ 
մարդ կանց մեջ:

Աստծո մեջ, որովհետեւ նա սի րուց մղ վե-
լով գոյացրեց այս բոլոր գո յա ցու թյուն ները, 
նույն պես եւ սիրուց դրդված, իր պատկերի 
համար Որդուն չխնայեց Հայրն, Որդին 
չխնայեց իր անձը, Հոգին չխնայեց բաշխվել 
մարդկանց:

Հրեշտակների մեջ, որովհետեւ խոնարհ 
կամ քով, անխզելի սիրով միշտ հարած են 
աս տծուն եւ շարունակ հոգ են տանում 
մարդ կանց համար՝ համագոյակից ու 
ծառայակից լինե լով մեզ:

Մարդկանց մեջ, որովհետեւ (սրանք) հո-
գե կան սիրուց առաջ են բերում հոգեկան ու 
մարմ նական բոլոր բարիքները. հոգեկանը 
այն քան է, որ արքայության համար մար-
դիկ իրենց մահվան են մատնում եւ զա-

նա զան տանջանքների ու ճգնությունների 
են թարկվում՝ երկար ժամանակով. իսկ մար-
մնա կանը, այսինքն՝ աշխարհիկը, այնքան է, 
որ խելացնորվում էլ են եւ անկարելի բաների 
ձեռք զարկում:

Խոհականությունն է շնորհների սկիզբը, 
որովհետեւ մարդկանց մեջ եղող բոլոր շնոր-
հները՝ հոգեկան եւ մարմնական, լինեն խոս-
քով թե գործով, նախապես մտածվում են 
խո հա կանությամբ: Բազում մտածումներից 
եւ լավի ու վատթարի, օգտակարի եւ 
անօգուտի զանազանումից հետո են 

առաջանում միտքն ու բանական խոսքը 
եւ կամ կատարյալ ար վեստը՝ ընտիր ծնող 
խոհականության գե ղե ցիկ ծնունդները:

Եվ այսպիսով աստված ստեղծել է մար-
դուն՝ ամեն ին չով նման իրեն, ու նրա մեջ 
դրել այս երեք բաները՝ արար չությունը, սե-
րը եւ խո հա կա նությունը, այսինքն՝ բա նա -
կա  նությունը, որոնցով մար դը կարողանում 
է ըստ ամե նայնի նմանվել աստծուն: Դրել է 
արարչությունը, որով մարդը արարչակից է 
լինում ստեղծողին. սերը, որով միշտ տեն-
չում է ցանկալիին եւ շա րունակ ձգտում է 
հասնել ու վայելել այն. խոհականությունը, 
որով տարբերվում է ան բա նա կաններից 
եւ կարողանում է խորհել ու զանազանել 
պի տա նին ու անպետքը, վնասակարն ու 
օգտա կարը, ուսմամբ եւ ջանասիրությամբ 
հասնել կա տա րյալ հասունության: Ահա թե 
ինչպես է արարչակից լինում. ուսուցիչները 
ուսմամբ տհասներին կատարյալ այր են 
դարձնում, քահանաները՝ ախտածիններին՝ 
անախտ, մարդ կանց՝ աստված: Ահա 
սրանցով մարդիկ նմանվում են աստծուն եւ 
արարչակից կոչ վում:

Եվ այս պատճառով մարդը չի կարո ղա-
նում իր մարմնի տարողության մեջ այս երեք 
շնորհները թաքցնել ու անգործածական 
պա  հել, այլ միշտ եռում-փոթորկվում է 
ոստո ստելով եւ ջանում է այդ ամենը 
գործածության մեջ դնել, որովհետեւ 
անընդհատ դեպի վեր է պահում ձգտումը եւ 
սաստիկ փափագը՝ իր նմանների հանդեպ:
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ռա կուսի կիլոմետր տարածություն (տե՛ս Ս. 
Տ. Երեմյան, «Հայաստանն ըստ «Աշ խար հա-
ցոյց»-ի, էջ 56, 109, 117)։ Նրան սահմանակից 
էին հյուսիսից՝ Արցախի Ծար գավառը, 
արեւմուտքից՝ Վայոց ձորը, նրանից ներքեւ՝ 
Ճահուկը, հարավից՝ Երնջակը եւ Արեւիքը, 
արեւելքից՝ Բաղքը, Հաբանդը եւ Աղահեճքը 
(տե՛ս Ղ. Ալիշան, «Սիսական», Վենետիկ, 
1893, էջ 206)։

Ս. Օրբելյանն այս գավառն առաջին 
տեղում է հիշատակում՝ նկատի ունենալով 
նրա կատարած դերը որպես կրոնական եւ 
վարչական կենտրոնի ամբողջ նահանգի 
համար՝ նախ՝ իր տարածքի մեջ մտնող 
Շաղատ կենտրոնով (4-րդ դարի վերջերից 
մինչեւ 9-րդ դարի առաջին կեսը), ապա՝ 
Տաթեւով։ Իր կարեւոր դերի շնորհիվ գավառը 
հաճախ անվանվել է ամբողջ նահանգի 
անուն ներով՝ Սիսական կամ Սյունիք։ Այդ 
անունների արտացոլումն է այժմյան Սիսի-
ան-ը։ Ներկայիս Սիսիանի շրջանի տարածքը 
համընկնում է պատմական Ծղուկի մի 
մասին։ 13-րդ դարից սկսած՝ Ծղուկ-Սյունիք-
Սիսական գավառը հիշատակվում է նաեւ 
Որոտն անունով։ (էջ 70):

14. Ծղուկ տեղանունը Ս. Օրբելյանը 
բխե  ցնում է համանուն գավառապետի անու-
նից, որը հավանական չէ։ Ենթադրվում է, որ 
այն ունի էթնիկական ծագում (հմմտ. Թ. Խ. 
Հակոբյան, «Սյունիքի թագավորությունը», 
Երեւան, 1966, էջ 137, այլեւ՝ նույնի «Հայաս-
տանի պատմական աշխարհագրություն», 
Երեւան, 1968, էջ 205)։ Ըստ նորագույն 
տվյալ ների՝ Ծղուկը գալիս է ուրարտական 
շր ջա նից։ 1975 թվականին Սիսիանի շրջա -
նում հայտնաբերված սեպագիր ար ձա նա-
գրու թյան մեջ (մ. թ. ա. 8-րդ դարի վերջերից 
կամ 7-րդ դարի սկզբներից) հիշատակված 
Ծու լուկու տեղանունը (Ծուլուկու երկիր) 
գիտ նա կան ների կարծիքով պատմական 
Ծղուկի անունն է (հմմտ. «Սովետական Հա-
յաս տան» օրա թերթ, 20 օգոստոսի 1975 թ., 
այլեւ՝ Ն. Վ Հարությունյանի «Արգիշտի 2-րդի 
նորա հայտ սեպագիրը» հոդվածը. «Պատմա-
բա նա սի րա կան հանդես», 1979, N 3, 101-
102։

Н. Арутюнян, Топонимика Урарту. Ере-
ван, 1985, стр. 236 (խմբագիր)։ Վերջերս այն 
կարծիքն է հայտնվել, թե Ծղ, Ծաղ հիմքով 
տեղանունները կապված են եղել կրակի 
պաշտամունքի հետ, որպիսի անուններ շատ 
կան հատկապես Սյունիքում (Ս. Ումառյան, 
«Սյունիքը դիցարան», Երեւան, 1981, էջ 20)։ 
(էջ 70)։

15. Վայոց ձորը, որ Ս. Օրբելյանը դնում 
է 2-րդ տեղում, Ծղուկից հետո, «Աշ խար-
հա ցոյց»-ում նշվում է որպես Սյունիքի 3-րդ 
գավառ։ Գրավում էր 2350 քառակուսի կիլո-
մետր տարածություն (տե՛ս Ս. Տ. Երեմյան, 
նշվ. աշխ., էջ 82, 109-110, 117)։ Նրան 
սահ  մա նա կից էին՝ արեւելքից՝ Ծղուկը եւ 
Ար ցախի Ծար գավառը, արեւմուտքից՝ 
Այրա րա տյան նա հան գը, հյուսիսից՝ Գեղար-
քու նիքը եւ Սոթքը, հարավից՝ Ճահուկը եւ 
Այրա րատի Շարուր գավառը (տե՛ս Թ. Խ. 
Հա կո բյան, «Հայաստանի պատմական 
աշ խար հագրություն», էջ 212)։ Նրա տա-
րածքը համընկնում է այժմյան Եղեգ նա-
ձորի եւ Վայոց ձորի շրջաններին։ Գա վառը 
նշա նավոր էր ոչ միայն նրանով, որ մյուս 
գավառների համեմատությամբ ամե նա-
ընդարձակն էր, այլեւ՝ որ ուներ տնտե սա-
կան, քաղաքական, մշակութային մեծ դեր։ 
Բավական է հիշել, որ նահանգի համար 
Ծղուկից հետո կրոնական ու վարչական 
կենտրոն է դառնում այս գավառը։ Գավառն 
ունի պատմական հուշարձանների արտա-
կարգ հարստություն (էջ 70)։

16. Պատմիչը ուրիշների նման ժողո-
վր դա կան ստուգաբանությամբ Վայոց 
ձո րի ան վանումը կապում է գավառում 
8-րդ դարում տեղի ունեցած ահավոր եր-
կրա շար ժի ավե րում ների առաջ բե րած 
ժողովրդական ողբ ու հառաչի, վայ նա-
սուն ների հետ։ Երկրաշարժին վերա բե-
րող արձագանքները հասել են մինչեւ Ս. 
Oրբելյանի ժամանակները։ Նման բա ցա-
տրու թյան հանդիպում ենք, օրինակ, Ս. 
Oր բելյանին որոշ չափով ժամանակակից 
եւ իր աշխատությամբ նրան անմիջապես 
նախորդած պատմիչ Կիրակոս Գանձակեցու 
երկում (Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմութիւն 
Հայոց, աշխատասիրությամբ Կ. Ա. Մելիք-
Օհանջանյանի, Երեւան, 1961, էջ 74), որ-
տեղ պատմվում է, թե ինչպես գավառի Մոզ 

ավա նի շրջանում քառասուն օր տեւած եր-
կրա  շարժների հետեւանքով հիմնովին կոր-
ծանվում է ավանը, 10 000 մարդ գետնի տակ 
է անցնում։ Դա մեծ սուգ է առաջ բերում։ 
Այս տեղից էլ գավառն ստանում է իր անունը։ 
Այդ աղետի մասին ավելի պատկերավոր 
ձեւով պատմում է Ս. Օրբելյանը իր երկի ԼԱ 
գլխում եւ կրկնում Վայոց ձոր անվան հիշ-
յալ բացատրությունը։ Այս պատմիչները, 
իհարկե, դեպքը ներկայացնում են ոչ իբրեւ 
ակա նա տես ներ, այլ փոխ են առել իրենց 
նախորդած ժողովրդական զրույցներից։ 
Իրոք, 8-րդ դարի 1-ին կեսին տեղի է ունեցել 
այդ զարհուրելի դեպքը, սակայն գավառի 
անվան ծագումը չի կարելի կապել դրա հետ: 
Բանն այն է, որ Վայոց ձոր-ը հիշատակվում 
է ավելի հին աղ բյուր ներում (Եղիշե, Խո-
րե նացի)։ Եվ հավա նա բար եղել է 5-րդ 
դարից էլ շատ ավելի վաղ։ Հետագայում 
գիտնականները հիշյալ տեղանվան Վայոց 
բաղադրիչի վայ մասը բացա տրել են կա՛մ 
դիցանուններով, կա՛մ ցեղանվամբ եւ այլն։ 
Վերջերս այն կարծիքն է հայտնվել, թե այն 

գալիս է հնդեվրոպական uas արմատից՝ 
«արեւ» իմաստով (տե՛ս Ս. Ումառյան, նշվ. 
աշխ., էջ 50)։ (էջ 70)։

17. Գավառի անվան հնագույն ձեւն է Գե-
ղաքունի, որը հետագայում ժողովրդական 
կրկնա կի ստուգաբանությամբ դարձավ 
Գե ղար քունի։ Պատմիչը երկու ձեւով էլ գոր-
ծա ծում է։ Գավառն «Աշխարհացոյց»-ում 
նշ վում է 4-րդը: Բռնում էր 1735 քա ռա կու-
սի կիլոմետր տարա ծություն (տե՛ս Ս. Տ. 
Երեմյան՝ նշվ. աշխ., էջ 47, 109, 117)։ Ընդ-
գրկում էր Աեւանա լճի ավազանի մեծագույն 
մասը՝ այժմյան Կա մոյի, Մարտունու շր-
ջան ները եւ Սեւանի շրջանի որոշ մասը։ 
Հա րեւան էր Այրարատին, Գուգարքին, 
Ուտիքին, Սոթքին եւ բուն Սյու նիքին։ 
Հռչակված էր Գեղամա լճով եւ Սեւան կղ զով։ 
Կղզու անունը հետագայում տարած վել է եւ 
լճի վրա։ Գավառի անունը ժողովրդական 
ավանդությամբ բխեցվել է Գեղամ նահա-
պե տի անունից, որը եւ որդեգրել է նաեւ Ս. 
Օրբելյանը։ Ըստ Մովսես Խորենացու` Գե-
ղամը Հայկի տոհմից էր՝ Ամասիայի որդին. 
նա իր անունով է կոչել Գեղ լեռը, Գեղարքունի 
գա վառ եւ Գեղամա ծովակը (Պատմութիւն 
Հա յոց, 1-ին, ԺԲ)։ Իրականում այս անունները 
Գեղամի անունից չեն ծագում։ Հետագայում 
ոմանք նրան վերագրել են տոտեմական 
(Ն. Մառ), ոմանք՝ էթնիկական (Ն. Ադոնց) 
ծագում։ Պարզված է, որ Գեղարքունի անու-
նը ուրարտական ծագում ունի, գալիս է We-
likuni կամ Welikuhi անունից։ Գեղ, Գեղամ 
անուններն էլ նրա Wel մասից են (տե’ս Г. 
А. Капанцян, Историко-лингвистические 
рабо ты, Երեւան, 1975, հ. 2րդ, էջ 82)։ 
Վերջերս այն կարծիքն է հայտնվել, թե այդ 
տեղանունը պաշտամունքային ծագում 
ունի։ «Նրա ան վան հիմքը հնդեվրոպական 
է» (տե՛ս Ս. Ումառ յան, նշվ. աշխ., էջ 43)։ (էջ 
70):

18. Այս 4-րդ գավառը («Աշ խար հացոյց»-
ում՝ 5-րդը) մոտավորապես՝ համընկնում 
է այժմյան Վարդենիսի շրջանին։ Նրա 
անունից մնացել է այ ժմ յան Զոդ գյուղի 
անունը նույն շրջանում։ Այս տեղանունը Ս. 
Օրբելյանը ներ կա յացնում է Սոթ(ք) ձեւով։ 
Նրա բացա տրությունից երեւում է, որ 
հայերենն ունեցել է սոթ բառ, որը պիտի 
նշանակեր «բուք, ցրտա շունչ քամի կամ 
ցուրտ եղանակ»։ Դրա վրա հենվելով՝ Հ. 
Աճառյանը «Հայերէն ար մա  տա կան 
բառարան»-ում (հ. 6-րդ, էջ 313) 
դնում է այդպիսի արմատ՝ «ուժեղ, 

Բարդուղիմեոս (Նաթանայել) 
առաքյալ, (արամերեն՝ Bar-
tolomeos՝ «Թոլոմեի որդի»։ 
Ազգությունը–հրեա։ Քրիստոսի 12 
առաքյալներից, Հայաստանյայց 
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու 
հիմնադիրներից մեկը։ 
Հայաստանում քարոզչությունը 
սկսել է Սյունյաց Գողթան 
գավառից, ուր կառուցել է 
Տյառնընդառաջ եկեղեցին։ 
Այնուհետեւ քարոզել է Սյունյաց, 
Այրարատյան, Վասպուրականի 
նահանգներում։ Բարդուղիմեոս 
առաքյալն է Հայաստան 
բերել Տիրամոր պատկերը 
եւ Անձեւացյաց գավառի 
Դարբնաց քար կոչված վայրում 
(ուր Անահիտի մեհյանն էր) 
կառուցել է Սուրբ Աստվածածնի 
եկեղեցին, հիմնադրել կուսանոց։ 
Բարդուղիմեոսն Աղբակում 
քրիստոնյա է մկրտել Սանատրուկ 
թագավորի քրոջը՝ Ոգուհուն եւ 
Տերենտիանոս հազարապետին։ 
Զայրացած Սանատրուկը 
երեքին էլ նահատակել է 
Աղբակում, 66 թվականին։ 
Բարդուղիմեոս առաքյալի 
գերեզմանը գտնվում է Աղբակի 
Սուրբ Բարդուղիմեոս վանքում։ 
Հայ եկեղեցին Բարդուղիմեոս 
առաքյալի հիշատակը տոնում է 
դեկտեմբերի 8–ին եւ փետրվարի 
25–ին։ Բարդուղիմեոսի մասին հայ 
մատենագրության մեջ ստեղծվել 
են վարքեր եւ ճառեր։

ԹԱԴԵՎՈՍԻ ՈԻ ԲԱՐԴՈՒՂԻՄԵՈՍԻ ՄՈՒՏՔԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ.
ԴՈՒԲԱՅ, ՇԱՐԺԱ. կտավ, յուղաներկ, ակրիլ., 200x160սմ, 1998թ. 

ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 3

4 ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ   30 ՄԱՐՏԻ 2021Թ.     1



մրրկա շունչ քամի» իմաստով։ 
Ապա բար բա ռային բաժնում 
մատնացույց է անում «Սեւանա լճի 

վրա արեւելքից փչող ցուրտ քամի» 
իմաստի մասին։ Վերջինս կարող էր 
ածանցյալ իմաստ լինել եւ ոչ հակառակը։ 
Հայագիտության մեջ սովորաբար նշվում 
է, որ դա նույն տեղանունն է, որը ավելի 
հին աղբյուրներում հանդիպում է Ծաւդ (ք), 
Ծաւդեայ (ք), Ծաւդէ(ք), Սաւդ(ք), Զաւդ (ք), 
Զաւդէ(ք) ձեւերով։ Անունը գալիս է շատ վաղ 
ժամանակներից (հիշատակել են նաեւ հին 
հույն մատենագիրները) եւ ունի էթնիկական 
ծագում։ Ըստ Ն. Ադոնցի՝ ունի էթնիկական 
ծագում (հմմտ. Н. Адонц «Армения в эпоху 
Юстиниана», Երեւան, 1971, էջ 423-424): 

Վերջերս արտահայտվել է այն տեսա կե-
տը, թե Սոդքը (կամ Սոթքը եւ Ծավդեքը նույն 
չեն (տե՛ս Ս. Ումառյան, նշվ, աշխ., էջ 59-61): 
(էջ 70)։

19. Բնագրում՝ Աղահէջ, «Աշխարհացոյց»-
ում՝ Աղահէճ։ Ըստ Ն. Ադոնցի՝ տեղանունը 
էթ նիկական ծագում ունի (նշվ. աշխ, էջ 423), 
գալիս է լահիճ կովկասյան փոքր ժողովրդի 
անունից (նշվ. աշխ., էջ 424, ծան. 1)։ Գա-
վառը գտնվում էր Աղուան կամ Աղավնո 
գե տի (այժմ՝ Հագարի) վերին հոսանքի տա-
րած քում: «Սյունիքի 6-րդ գավառը՝ 1402 
քառա կուսի կիլոմետր տարածությամբ հա-
մա պա տասխանում է Լաչինի շրջանին» (Ս. 
Տ. Երեմյան, Հայաստանը ըստ «Աշխար հա-
ցոյց»-ի, Երեւան, 1963, էջ 32)։ Ընկած էր 
Սյունիքի հյուսիս-արեւելյան մասում։ Սահ-
մա նակից էր Արցախի Ծար եւ Սյունիքի 
Ծղուկ եւ Հաբանդ գավառներին (հմմտ. 
Ղ. Ալիշան, «Սիսական», էջ 265, այլեւ՝ Թ, 
Խ. Հակոբյան, «Հայաստանի պատմական 
աշխար հա գրու թյուն», էջ 212)։ Ըստ Օր բել-
յանի՝ 5-րդ գավառն է եւ հետագայում կոչվել 
է նաեւ Քաշաթաղ եւ Խո ժոռաբերդ։ Դրանք 
միաժամանակ այնտեղ գտնվող բերդերի 
անուններ են։ (էջ 70)։

20. Ըստ «Աշխարհացոյց»-ի՝ Հաբանդը 
Սյունիքի 8-րդ գավառն էր։ Արեւելքից նրա 
սահմանը երիզվում էր Հագարի գետով, 
արեւ մուտքից սահմանակից էր Ծղուկին, 
հյու սիսից՝ Աղահեճին, հարավից՝ երկու 
Բաղ  քին (Բաղք-Քաշունիքին եւ Բաղք-Աճա-
նանին) ։

Գրավում էր 1325 քառակուսի կիլոմետր 
տարա ծություն (տե՛ս Ս. Տ. Երեմյան, նշվ. 
աշխ., էջ 61, 117)։ Նրա տարածքի մի մասը 
համընկնում է Գորիսի շրջանին։ (էջ 70)։

21. Ըստ «Աշխարհացոյց»-ի Սյունիքի 
9-րդ գավառն էր (տե՛ս Ս. Տ. Երեմյան, 
նշվ. աշխ,, էջ 100)։ Թե՛ «Աշխարհացոյց»-
ում եւ թե՛ Ս. Օրբելյանի երկի այս գլխում 
Բաղքը հիշատակվում է նեղ առումով, 
որպես մի գավառ, քանի որ նրանից զատ 
հիշատակվում են եւ այնպիսի գավառներ 
(Ձորք, Կովսական եւ այլն), որոնք մի 
ժամանակ ներառվել են Բաղաց աշխարհի 
մեջ։ Բաղքը որպես գավառ նեղ առմամբ 
արեւմուտքից սահմանակից էր Ծղուկին, 
հարավ-արեւմուտքից՝ Ձորքին, հյուսիսից՝ 
Հաբանդին, հարավից՝ Կով սա կա նին, 
արեւել քից սահմանագծվում էր Հա գա րի 
գետի ստորին հոսանքով։ 10-12-րդ դա-
րերում հաճախ լայն առումով կոչվել է 
«Բաղաց աշխարհ» եւ ընդգրկել է նաեւ Ձորք, 
Կովսական, գուցե եւ Արեւիք գավառները։ 
Հետագայում անվանվել է նաեւ Բաղաձոր 
(հմմտ. Ղ. Ալիշան, «Սիսական», էջ 273)։ 
Սրա նից բացի, եղել է նաեւ արեւելյան 
Բաղք։ Գավառը սկզբնապես բռնել է 925 
քա ռակուսի կիլոմետր տարածություն. հա-
մա պա տաս խա նում է Ղափանի շրջանի 
տարածքի հիմնա կան մասին (տե՛ս Ս. Տ. 
Երեմյան, նշվ. աշխ., էջ 44)։ (էջ 70)։

22. Բաղքի անունը պատմիչը բխեցնում 
է Բաղակի անունից։ Հավանականը այն 
էթնիկական ծագումով բացատրելն է։ Ըստ 
Ն. Ադոնցի՝ այն կապ ունի Բաղասական 
տեղանվան հետ եւ ծագում է բաղասնի-ք 
լեռնային ցեղի անունից (հմմտ. Н. Адонц, 
Նշվ. աշխ., էջ 423)։ Ճշմարտությանն ավելի 
մոտ է Գր. Ղափանցյանի բացատրությունը։ 
Ըստ Գր. Ղափանցյանի՝ այն բխում է բալա 
էթնիկական անունից։ Դրանից է նաեւ 
Բաղակ անունը՝ ակ ածանցով (Историко-
лин гвистические работы, Երեւան, 1975, 
հ. 2-րդ, էջ 126-127)։ Գիտության մեջ բա-
լայերենը (պալայերենը) ճանաչվում է 
որպես հնդեւրոպական լեզու։ Վերջերս 
Ս. Ումառյանը աշխատել է Բաղք ան վան 
(եւ սրա հետ կապված այլ անունների) 

հիմքը բացատրել ըստ հնդեվրոպական այլ 
լեզուների որոշ տվյալների եւ գտնում է, որ 
Բաղքը պիտի նշանակեր «բարձր, լեռնային 
երկիր» (տե՛ս նրա «Սյունիքը դիցարան», էջ 
73)։ (էջ 70)։

23. Ըստ «Աշխարհացոյց»-ի՝ Կովսականը 
նշվում է վերջինը՝ 12-րդը։

Գրավում էր 625 քառակուսի կիլոմետր 
տարածություն (տե՛ս Ս. Տ. Երեմյան, նշվ. 
աշխ., էջ 60, 109, 117)։ «...Հիմնականում տա-
րած  ված էր այժմյան Ծավ գետի ավազանում 
եւ Ողջի գետի աջակողմյան մի շարք վտակ-
ների (դրանք են՝ Բեխ, Վաչագան, Գեղանուշ 
եւ այլ գետակները) շրջաններում» (Թ. Խ. 
Հակոբյան, Հայաստանի պատմական 
աշ խար հա գրություն, էջ 201)։ Ըստ Ս. Տ. 
Երեմյանի՝ տարածքը համապատասխանում 
էր այժմյան Զանգելանի շրջանին (տե՛ս նշվ. 
աշխ., էջ 60)։ Ըստ առանձին տեղանունների 
(Բեխ եւ այլն) հիշատակության՝ գավառի 
մեջ մտել է նաեւ այժմյան Ղափանի շրջանի 
տարածքի մի որոշ մասը (տե՛ս Թ. Խ. 
Հակոբյան, «Սյունիքի թագավորությունը», 
էջ 104)։ Կովսական տե ղան վան մասին Ս. 
Ումառյանը գրել է, թե ծագում է կոսերի 
ցեղանունից, որոնք նույն է համարում հա-
րեւան Քաշունիքի քաշերի հետ («Սյունիքը 
դիցարան», էջ 85)։ (էջ 70)։

24. Արեւիք գավառը հիմնականում ընդ-
գր կում էր Մեղրի գետի ավազանը եւ տա-
րած քով գրեթե համընկնում էր այժմյան 
Մեղրու շրջանին, արեւելյան կողմից մի փոքր 
ձգվում էր Կովսականի մեջ։ Ավելի հնում մտել 
է Գողթնի մեջ, ապա ներառվել Սյունիքի 
կազմում։ Ըստ «Աշխարհացոյց»-ի՝ Սյունիքի 
11-րդ գավառն էր, ուներ 625 քառակուսի 
կիլոմետր տարածության։

25. Մոսկովյան հրատարակության մեջ՝ 
Տաշ տօն, փարիզյանում՝ Դաշտոն։ Այժմ 
պահ պան վել է Տաշտուն ձեւով։ Սա իր շր ջա-
կայ քով վարչական առանձին շրջան չէր, այլ 
կազմում էր գավառի մի մասը։ Ընկած է Մեղ-
րի գետի ակունքների շրջանում։ (էջ 70)։

26. Ձորքը Սյունիքի ամենափոքր գա-
վառն էր. գրավում էր 525 քառակուսի կի-
լո  մետր տարածություն։ Ընկած էր այժմյան 
Ողջի (հնում՝ Կապան) գետի վերին հոսանքի 
շրջանում։ Նահանգի ամենալեռնոտ մասն էր՝ 
ծածկված խիտ անտառներով եւ կտրտված 
ձորակ ներով ու ձորերով (այստեղից էլ Ձորք 
անունը, որ նշանակում է «ձորեր»)։ 11-րդ 
դարից սկսեց կոչվել Կապան, իսկ ավե լի ուշ՝ 
նաեւ Բաղաբերդ։ Կենտրոնական քա ղաքն 
էր Կապանը, որից այժմ միայն ավե րակ-
ների հետքեր են մնացել, այժմյան Ղա փան 
քաղաքից դեպի հյուսիս-արեւմուտք։ Կա-
պան անունը ծագում է կապան հասարակ 
անու նից, որ նշանակում է «կիրճ, նեղ անցք 
երկու լեռների միջեւ», այլեւ՝ «կիրճի նեղ 
մասում եղած ամուր դուռ»։ Այդ իմաստը 
հենց պատշաճում է գավառի տեղանքին։ Այդ 
անու նը արտացոլում ունի Ղափան անվան 
մեջ, իսկ վերջինս արդյունք է հետագայի 
ժողո վրդական ստուգաբանության՝ Կա պան -
Ղափան։ Աղավաղումով կապվել է թուր քա-
կան ղափան բառի հետ՝ «մեծ կշեռք» նշա-
նա կությամբ։ (էջ 70)։

27. Հին Հայաստանի նշանավոր բեր դե -
րից մեկը՝ Ձորք գավառում։ 

Հայտնի է շատ հին ժամանակներից։ Մին-
չեւ այժմ պահպանված են Բաղաբերդի ավե-
րակ ները։ Ողջի գետի եւ նրա ձախակողմյան 
Գիրաթաղ վտակի անկյունում, այժմյան Դա-
վիթ բեկ ավանի մոտ, Ղափան քաղաքից 
դե պի հյուսիս, Քաջարան քաղաքից 17 
կիլոմետր արեւելք (բերդի դիրքի, նրա 
ավերակների ներ կա վիճակի բնութագրման, 
ինչպես նաեւ պատ մության մասին տե՛ս Թ. Խ. 
Հակոբյան, «Սյու նիքի թագավորությունը», 
Երեւան, 1966 , էջ 112-118)։ (էջ 70)։

28. Տե՛ս ծան. 26։ (էջ 70)։
29. Երնջակ գավառը ((Աշխարհացոյց)-

ում հի շատակվում է որպես Սյունիքի 1-ին 
գավառը. ուներ 600 քառակուսի կիլոմետր 
տարածություն, ընկած էր Երնջակ գետի 
(այժմ՝ Ալինջա չայ) վերին հոսանքի 
շրջանում (տե ՛ս Ս. Տ. Երեմյան, նշվ. աշխ., 
էջ 51, 109, 117)։ Նրան սահմանակից էին 
արեւելքից՝ Գողթնը, արեւմուտքից՝ Ճահուկը 
եւ Նախիջեւանը, հյուսիսից՝ Ճահուկի 
մի մասը եւ Ծղուկը, հարավից՝ Երասխ 
(Արաքս) գետը (հմմտ. Ղ. Ալիշան, նշվ. 
աշխ., էջ 348)։ Նրա պատմական տարածքն 
այժմ ընդգրկում է Նախիջեւանի Ջուլֆայի 
շրջանը (տե՛ս Ա. Այվազյան, «Նա խի ջեւանի 
պատմաճարտարապետական հու շար-

ձանները», Երեւան, 1978, էջ 34)։ (էջ 70)։
30. Գողթն (Գողթան) գավառը պատ մա-

կան Հայաստանի հայտնի գավառներից 
մեկն էր։ «Աշխարհացոյց»-ում նշված է Վաս-
պուրականի նահանգի կազմում որպես նրա 
33-րդ գավառը։ Բռնում էր 1375 քառակուսի 
կիլոմետր տարածություն, ընդգրկում էր 
այժ մյան Նախիջեւանի Ապրակունիսի եւ Օր-
դու բադի շրջանները (տե՛ս Ս. Տ. Երեմյան, 
«Հա յաստանը ըստ «Աշխարհացոյց»-ի», էջ 
48, 109, 117)։ Եղել է ժամանակ, երբ Գող-
թնը հաշվվել է Սյունիքի կազմում։ Ս. Oր-
բելյանն այստեղ հիշատակում է Երնջակի 
հետ միասին։ Գողթն տեղանվան ծագման 
վե րաբերյալ մերժելով Կ. Շահնազարյանցի 
այն բացատրությունը, ըստ որի այս անունը 
(ինչպես եւ համանման ուրիշները) բխեցվում 
է գալլական էթնիկական անունից, այլեւ 
Ղ. Ալիշանի ստուգաբանությունը՝ Գորութ 
իշխանի անունից, Ս. Ումառյանր պնդում 
է, որ դա առաջացել է երբեմնի տեղաբնիկ 
կողթերի անունից (տե՛ս «Սյունիքը 
դիցարան», էջ 94): (էջ 70)։

31. Ճահուկ գավառը «Աշխարհացոյց»-
ում հիշվում է 2-րդ տեղում: Ընկած էր Ճահուկ 
(այժմ՝ Ջահրի) եւ Շահապոնս (այժմ՝ Շահբուզ) 
գետերի հովիտների շրջանում: Գրավում էր 
1130 քառակուսի կիլոմետր տարածություն 
(տե՛ս Ս. Տ. Երեմյան, նշվ. աշխ., էջ 64, 109, 
117)։ Նրա պատմական տարածքը հա մըն-
կնում էր այժմյան Նախիջեւանի Շահբուզի 
ամբողջ շրջանին եւ Նախիջեւանի շրջանի 
մի մասին (հմմտ. Ա. Այվազյան, նշվ. աշխ., 
էջ 65)։ Ճահուկ (Ջահուկ) տեղանվան ծա-
գումն անհայտ է։ Ղ. Ալիշանը հիշեցնում է 
Ղա զար կաթողիկոսի ստուգաբանությունը, 
ըստ որի անունը բխեցվում է հայերեն ճահ 
«հարմար, պատշաճ, տեղին» բառից՝ «վասն 
պատուականութեան տեղեացն ճահ եւ 
ըմբոն, այսինքն գեղեցիկ հարկաւոր եւ կարի 
պատշաճ» (Սիսական, էջ 479)։ Ս. Ումառյանը, 
հայերեն ճահուկ բառից անջատելով ճահ 
մասը, որպես անվան հիմք, ներկայացնում 
է «ջոկ», «խումբ», «առանձին» իմաստներով 
եւ ենթադրաբար ավելացնում է. «Երեւի 
գավառանունը Նախիջեւանից անջատվելու 
կապակցությամբ է ստացել այդ անունը...» 
(«Սյունիքը դիցարան», էջ 100): Հայերեն 
Ճա հուկ բառը որպես հասարակ անուն 
ամ բող ջությամբ մի ժամանակ գոր ծած-
վել է «խումբ», «ջոկ», «հոտ», եւ այլեւ 
«բանակատեղի» իմաստ ներով եւ ստու-
գա բան ված չէ (հմմտ. Հ. Աճառյան, «Հա յե-
րէն արմատական բառա րան», համա պա-
տասխան բառահոդվածը): Նման գավառ 
կար նաեւ Կորճեից նահանգում: (էջ 70):

ՀԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ 
ԲԱՐԴՈՒՂԻՄԵՈՍ ՍՈՒՐԲ 
ԱՌԱՔՅԱԼԻ՝ ՄԵՐ ՍՅՈՒՆՅԱՑ 
ԱՇԽԱՐՀԸ ԳԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ... 

Ամենից առաջ ինձ համար կարեւոր ու 
չափազանց անհրաժեշտ էր ցույց տալ հենց 
այս, թե հայերից նախ հավատացյալ դարձան 
սյունեցիները, որոնք սուրբ Ավետարանին 
հնազանդվեցին Բարդուղիմեոս սուրբ առա -
քյալի միջոցով. եւ անտեղի չէ այժմ դա շա-
րադրել: Բարդուղիմեոսը Պարսկաստանից 
վերադառնալիս իր աշակերտների հետ գալիս 
է Ատրպատականով99 եւ անցնելով Երասխ 
գետը՝ մտնում է Սիսականի սահմանները, 
սկսում է քարոզել Որդվատ գյուղում100, 
Արեւիք գավառում101, Բաղքում102 եւ Գող-
թնում103: Սրանք, ընդունելով Ավետարանի 
քա րոզությունը, լուսավորվեցին ավազանի 
մկր տությամբ՝ Բարդուղիմեոս սուրբ առա-
քյալի շնորհիվ: Ապա սուրբ առաքյալը կա-
ռու ցում է եկեղեցի Գողթնի արեւմտյան 
ծայ  րա մասում, մի ժայռի վրա, իրենց կացա-
րա նի գրաված տեղում: Նրա անունը կո չե ցին 
Տյառնընդառաջ եւ այնտեղ մեծամեծ հրաշք-
ներ գործեցին: Քանի որ Որդվատ գյուղում 
վնա սակար էր ջուրը, որ ամեն տարի ոռոգում 
էր բոլոր դաշտերն ու այգիները, աղոթեցին 
ու հան կարծակի խափանեցին այդ ջուրը, 
որի տեղը դեռ մինչեւ այսօր էլ երեւում է:

Գավառի իշխանն էր Շարը, որ ուներ որ-
դի՝ Խոսրով, թոռ՝ Վահան եւ կին՝ Նշնա: [Բար-
դուղիմեոսը] նրանց համար վերակացու է 
նշա նակում, որպեսզի նորից չմոլորվեն կռա-
պաշտությամբ: Իր աշակերտներից մեկին՝ 
Կում սի անունով, ձեռնադրելով եպիսկոպոս 
ու նրան հանձնելով սուրբ հոգուն՝ ինքը 
գա լիս է Վանանդ գյուղը104: Այնտեղ նրա 
աշա կերտներից մեկը՝ Լուսիկ անունով, 
վախճանվեց, որին թաղեցին նույն տեղում ու 

գերեզ մանի վրա շինեցին մի փոքրիկ մատուռ: 
Եվ մինչեւ այսօր [այնտեղ] կատարվում 
են մեծ հրաշքներ, բժշկություններ. գերեզ-
մա նի հողը կատաղիներին խիստ հնա-
զան դության է բերում: Այնտեղ կար եւ մի 
կռատուն, այն էլ կործանեց եւ տեղում կա-
ռու ցեց անշուք մի եկեղեցի ու կոչեց սուրբ 
Թով մայի անունով, որտեղ բազմաթիվ 
հրաշք ներ են տեղի ունենում: Ապա սուրբ 
առաքյալը այնտեղից դուրս գալով գնաց 
Հայաստանի մայրաքաղաքը՝ Դվին: Այնու հե-
տեւ վախճանվեց Կումսին, եւ տեղացի այն 
հավատացյալները չկամեցան առանց առաջ-
նոր դի մնալ, բայց ոչ մի տեղից ակնկալություն 
չունեին: Ապա իրենց առաջնորդ դարձրին մի 
օտարականի105՝ Բաբելաս անունով: Սրա նից 
հետո քաջալերվելով սուրբ հոգուց՝ ուղար-
կե ցին սուրբ Թադեի մոտ Մուշե անունով մի 
մարդու, որը չկարողացավ այնտեղից վե րա-
դառնալ: Եվ այսպես կրոնասերները մնացին 
առանց առաջնորդի՝ բնակվելով այս ու այն-
տեղ: Ոմանք, պատսպարվելով Դարու106 
լե ռան վրա, իրենց կյանքն անցկացնում 
էին մենավորությամբ եւ երկար ժամանակ 
քարոզում էին շատերին՝ մինչեւ մեծ Լուսա-
վո րչի Հայաստան գալը եւ մեր ամբողջ 
Հա յոց երկիրը լուսավորելը: Ապա սրանք 
գնա ցին ու իրենց առաջնորդ խնդրեցին, եւ 
[Լու սա վորիչը] տվեց մի տարոնացի մարդու՝ 
Մով սես անունով107: Սրան հաջորդեց տա րո-
նա  ցի Սահակը, ապա՝ Ստեփանոսը, ապա՝ 
Զրվան դատը, ապա՝ Հովհաննեսը: Եվ այս-
պես կարգի են ընկնում՝ մեկը մյուսին փո-
խա նորդելով մինչեւ այժմ: Բայց իմացի՛ր, 
որ գողթնեցիները Սյունիքից մեկուսացած 
չէին, այլ առաջ ժամանակ, երբ մեր Հայոց 
երկրում եպիսկոպոսներ նշանակված չէին 
եւ հավատացյալ չէին, սրանք տեսուչներ 
ունեին առանձին: Իսկ երբ սուրբ Գրիգորը 
լուսավորեց Հայաստանը եւ սահմանեց 
եպիս կոպոսների պաշտոնն ու աստիճանը, 
սրանց հանձնեց Սյունիքի եպիսկոպոսներին, 
որ պեսզի հնազանդությամբ նրանց 
հրամանին են թարկվեն: Սրա մասին վկայում 
են առա ջին կաթողիկոսների շրջաբերական 
թղթե րը, գավառների եկեղեցական հին հար-
կա ցու ցակը, որը իր մեջ լրիվ ընդգրկում է 
նաեւ ամբողջ Գողթան գավառը: Նույնպես 
եւ Գողթան իշխանները ոչ թե ուրիշ տոհմից 
էին, այլ՝ նույն Սիսական ցեղից, ինչպես ցույց 
է տալիս Մովսես Խորենացին 

Ծանոթագրություն
99. Երկրամաս Պարսկաստանի հյուսի-

սա յին մասում՝ ընկած Ուրմիա լճի եւ Կասպից 
ծովի միջեւ: Այժմյան իրանական Ադրբեջանն 
է: (էջ 76):

100. Այս տեղանունը մինչեւ մեր ժամա-
նակ ները պահպանված է Օրդուբադ ձեւով, 
որն այժմ էլ կրում է համապատասխան բնա-
կա վայրը Նախիջեւանում: (էջ 76):

101. Տե՛ս ծան. 24: (էջ 76):
102. Տե՛ս ծան. 21: (էջ 76):
103. Տե՛ս ծան. 30: (էջ 76):
104. Գյուղ Երնջակ գավառում: (էջ 77):
105. Բնագրում գործածված է խուժիկ: Այս 

բառը մեր լեզվում իրանյան փոխառություն 
է եւ բուն նշանակում է «խուժաստանցի» 
(տե՛ս Հ. Աճառյան, «Հայերէն արմատական 
բառարան», համապատասխան բառա հոդ-
վա ծը): Մ. Բրոսեն թարգմանել է etranger 
«օտա րական» (ֆրանս. թարգմ., էջ 12): Սա 
հավա նական է, որպես եւ թարգմանեցինք 
մենք: (էջ 77):

106. Փարիզյան հրատարակության մեջ 
այս լեռան անունը Գարու ձեւով է (ի լերինն 
Գարուայ), մոսկովյան հրատարակությունն 
ունի Դարու (Դարուայ): Բրոսեն իր ֆրան-
սե րեն թարգմանության մեջ տվել է Daron 
ձեւով (անդ, էջ 12): Ալիշանը, հենվելով իր 
ժամանակի ճնշման, ինչպես եւ այլ վկա յու-
թյունների վրա, ընդունել է Դարու ձեւը (տե՛ս 
«Սիսական», էջ 448): Ճիշտը վերջինս է, դա 
հաստատվում է նաեւ N 6271 լավագույն 
ձեռա գրով, որն ունի Դարուայ (էջ 19 բ): 
Ուստի մենք արտահայտեցինք Դարու ձեւով: 
(էջ 77):

107. Ինչպես նկատել է Կ. Շահնազարյանը 
(փարիզյան հրատ., հ. 1-ին, էջ 318), սա 
հակասում է Օրբելյանի երկի Ե գլխում ար ված 
այն հիշատակությանը, թե Գրիգոր Լուսա-
վորիչը Սյունիքին տալիս է առաջին եպիս-
կո պոսը Գրիգորիոս անունով, որը հիշվում է 
նաեւ պատմիչի երկի ՀԲ գլխում: Է գլխում եւս 
նշվում է, որ Սյունյաց եպիսկոպոսությունը 
սկզբնավորվել է Գրիգորից: (էջ 77): 
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Հայաստանի 
Հանրապետության 
վարչապետի, 
Ադրբեջանի 
Հանրապետության 
նախագահի և 
Ռուսաստանի 
Դաշնության 
նախագահի 
հայտարարությունը

10.11.2020

Մ ենք՝ Հայաստանի Հանրա պե տու-
թյան վար  չապետ Ն.Վ.Փաշինյանը, 
Ադրբեջանի Հան  րա պետության 

նախագահ Ի.Հ.Ալիևը և Ռու սաս տանի 
Դաշնության նախագահ Վ.Վ.Պու տինը, 
հայտարարեցինք հետև յալը.

1. 2020 թվա կա նի նո յեմ բե րի 10-ի մոս-
կով յան ժա մա նա կով 00:00-ից  Լեռ նա յին 
 Ղա րա բա ղի հա կա մար տութ յան գոտում հայ-
տա րար վում է ամ բող ջա կան հրա դա դա րի և 
 բո լոր ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ա վար-
տի մա սին: Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յու նը 
և  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը, այ սու-
հետ՝  Կող մեր, կանգ են առ նում ի րենց զբա-
ղեց րած դիր քե րում:

2. Աղ դա մի շրջա նը վե րա դարձ վում է Ադր-
բե ջա նի  Հան րա պե տութ յա նը մինչև 2020 
թվա կա նի նո յեմ բե րի 20-ը:

3.  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղում շփման գծի 
եր կայն քով և  Լա չի նի մի ջանց քի եր կայն քով 
տե ղա կայ վում է  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան 
խա ղա ղա պահ զո րա խումբ, այդ թվում՝ հրաձ-
գա յին զեն քով զին ված 1960 զին ծա ռա յող, 90 
զրա հա մե քե նա, 380 միա վոր ավ տո մո բի լա յին 
և  հա տուկ տեխ նի կա:

4.  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան խա ղա ղա-
պահ զո րա կազ մը տե ղա կայ վում է  Հայ կա կան 
զին ված ու ժե րի դուրս բեր մա նը զու գա հեռ: 
 Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան խա ղա ղա պահ 
զո րա կազ մը տե ղա կայ վե լու է 5 տա րի ժամ-
կե տով, ո րը ինք նա բե րա բար եր կա րաձգ վե լու 
է հեր թա կան 5-ամ յա ժամ կե տով, ե թե միայն 
 Կող մե րից որ ևէ մե կը տվյալ ժամ կե տի ա վար-
տից 6 ա միս ա ռաջ չհայ տա րա րի սույն դրույ-
թի կի րա ռու մը դա դա րեց նե լու մտադ րութ յան 
մա սին:

5.  Հա կա մար տութ յան  Կող մե րի կող մից 
հա մա ձայ նագ րե րի կա տար ման վե րահս կո-
ղութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը բարձ րաց նե-
լու նպա տա կով հրա դա դա րի ռե ժի մը վե րահս-
կե լու հա մար ստեղծ վում է խա ղա ղա պահ 
կենտ րոն:

6.  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յունն Ադր-
բե ջա նի  Հան րա պե տութ յա նը վե րա դարձ նում 
է  Քել բա ջա րի շրջա նը մինչև 2020 թ. նո յեմ-
բե րի 15-ը, իսկ  Լա չի նի շրջա նը՝ մինչև 2020 
թ. դեկ տեմ բե րի 1-ը:  Լա չի նի մի ջանց քը (5 կմ 
 լայ նութ յամբ), ո րը ա պա հո վե լու է  Լեռ նա յին 
 Ղա րա բա ղի կա պը  Հա յաս տա նի հետ, ըն-
դո րում շրջան ցե լով  Շու շի քա ղա քը, մնում է 
 Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան խա ղա ղա պահ 
զո րա կազ մի վե րահս կո ղութ յան ներ քո:

 Կող մե րի հա մա ձայ նութ յամբ,  Լեռ նա յին 
 Ղա րա բա ղի և  Հա յաս տա նի միջև կապն 
ա պա հո վե լու հա մար ա ռա ջի կա ե րեք տա րի-
նե րի ըն թաց քում պի տի հաս տատ վի  Լա չի նի 
մի ջանց քի եր կայն քով նոր եր թու ղու կա ռուց-
ման նա խա գիծ, ո րից հե տո ռու սա կան խա-
ղա ղա պահ զո րա կազ մը կվե րա տե ղա կայ վի՝ 
այդ եր թու ղին պաշտ պա նե լու հա մար:

Ադր բե ջա նի  Հան րա պե տութ յու նը ե րաշ-
խա վո րում է  Լա չի նի մի ջանց քով քա ղա քա ցի-
նե րի, տրանս պոր տա յին և  բեռ նա տար մի ջոց-
նե րի երթ ևե կութ յան անվ տան գութ յու նը եր կու 
ուղ ղութ յուն նե րով:

7.  Ներ քին տե ղա հան ված ան ձինք և 
 փախս տա կան նե րը ՄԱԿ-ի փախս տա կան նե-
րի հար ցե րով գե րա գույն հանձ նա կա տա րի 
գրա սեն յա կի վե րահս կո ղութ յան ներ քո վե րա-
դառ նում են  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի տա րածք և 
 հա րա կից շրջան ներ:

8.  Տե ղի է ու նե նում ռազ մա գե րի նե րի, պա-
տանդ նե րի և  պահ վող այլ ան ձանց ու մա հա-
ցած նե րի մար մին նե րի փո խա նա կում:

9.  Տա րա ծաշր ջա նում բո լոր տնտե-
սա կան և տ րանս պոր տա յին կա պերն 
ա պա շր ջա փակ վում են:  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յու նը ե րաշ խա վո րում է 
տրանսպոր տա յին կա պե րի անվ տան գութ յու-
նը Ադր բե ջա նի  Հան րա պե տութ յան արևմտ-
յան շրջան նե րի և  Նա խիջ ևա նի Ինք նա վար 
 Հան րա պե տութ յան միջև` եր կու ուղ ղութ յուն-
նե րով քա ղա քա ցի նե րի, տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի և  ապ րանք նե րի ան խո չըն դոտ տե-
ղա շար ժը կազ մա կեր պե լու հա մար: Տ րանս-
պոր տա յին հա ղոր դակ ցութ յան հսկո ղութ յունն 
ի րա կա նաց նում են ՌԴ ԱԴԾ  Սահ մա նա պահ 
ծա ռա յութ յան մար մին նե րը:

 Կող մե րի հա մա ձայ նութ յամբ կա պա հով վի 
 Նա խիջ ևա նի Ինք նա վար  Հան րա պե տութ յու նը 
և Ադր բե ջա նի ա րեւմտ յան շրջան նե րը կա պող 
տրանս պոր տա յին նոր ու ղի նե րի շի նա րա-
րութ յու նը։

 

Նիկոլ Փաշինյանի, Վլադիմիր Պուտինի և 
Իլհամ Ալիևի հանդիպման արդյունքներով 
ընդունվել է համատեղ հայտարարություն

11.01.2021

 Մ ոսկ վա յում կա յա ցած ՀՀ վար չա պետ 
 Նի կոլ  Փա շին յա նի,  Ռու սաս տա նի 
 Դաշ նութ յան նա խա գահ Վ լա դի միր 

 Պու տի նի և Ադր բե ջա նի նա խա գահ Իլ համ 
Ա լի ևի ե ռա կողմ հան դիպ ման արդ յունք նե-
րով ըն դուն վել է հա մա տեղ հայ տա րա րութ-
յուն:

 Հայ տա րա րութ յու նը ներ կա յաց նում ենք 
ստորև.

Ադր բե ջա նի  Հան րա պե տութ յան նա-
խա գա հի,  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
վար չա պե տի և  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան 
նա խա գա հի հայ տա րա րութ յու նը, 11 հուն-
վա րի 2021 թ.

 Մենք՝ Ադր բե ջա նի  Հան րա պե տութ յան 
նա խա գահ Ի.Հ.Ա լի ևը,  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան վար չա պետ Ն.Վ. 
 Փա շին յա նը և  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան 
նա խա գահ Վ.Վ. Պու տի նը հայ տա րա րում ենք 
հետև յա լի մա սին.

1. 2020 թ. նո յեմ բե րի 9-ի հայ տա րա-
րութ յան՝ տա րա ծաշր ջա նում բո լոր տնտե-
սա կան և տ րանս պոր տա յին կա պերն 
ա պաշր ջա փա կե լու մա սին 9-րդ  կե տի 
ի րա կա նաց ման նպա տա կով ա ջակ ցում 
ենք  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան, 
 Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան և Ադր բե ջա նի 
 Հան րա պե տութ յան փոխ վար չա պետ նե-
րի հա մա տեղ նա խա գա հութ յամբ ե ռա կողմ 

աշ խա տան քա յին խումբ ստեղ ծե լու մա սին 
 Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան նա խա գահ Վ.Վ. 
 Պու տի նի ա ռա ջար կը:

2. Աշ խա տան քա յին խումբն ա ռա ջին 
հան դի պու մը կանց կաց նի մինչև 2021 թ. 
հուն վա րի 30-ը, ո րի արդ յունք նե րի հի ման 
վրա կկազ մի  Հայ տա րա րութ յան 9-րդ  կե տի 
կի րա ռու մից բխող աշ խա տանք նե րի հիմ-
նա կան ուղ ղութ յուն նե րի ցան կը՝ որ պես 
գե րա կա յութ յուն ներ ըն դու նե լով եր կա թու-
ղա յին և  ճա նա պար հա յին հա ղոր դակ ցութ-
յուն նե րը, ինչ պես նաև կսահ մա նի Ադր բե-
ջա նի  Հան րա պե տութ յան,  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան ու  Ռու սաս տա նի 
 Դաշ նութ յան (այ սու հետ՝  Կող մեր) միջև հա-
մա ձայ նեց ված այլ ուղ ղութ յուն ներ:

3.  Գոր ծու նեութ յան հիմ նա կան ուղ ղութ-
յուն ներն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով Աշ-
խա տան քա յին խմբի հա մա նա խա գահ նե րը 
կհաս տա տեն այդ ո լորտ նե րում փոր ձա գի-
տա կան են թախմ բե րի կազ մը, ո րում կնե րառ-
վեն  Կող մե րի ի րա վա սու մար մին նե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ ներ և  կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
պաշ տո նա տար ան ձինք։  Փոր ձա գի տա կան 
են թախմ բե րը, աշ խա տան քա յին խմբի նիս-
տից հե տո մե կամս յա ժամ կե տում կներ-
կա յաց նեն նա խագ ծե րի ցանկ, ո րում կներ-
կա յաց նեն անհ րա ժեշտ ռե սուրս ներն ու 
մի ջո ցա ռում նե րը` դրանց ի րա կա նաց ման և 
 Կող մե րի կող մից ա մե նա բարձր մա կար դա-
կով հաս տա տե լու հա մար:

4. Աշ խա տան քա յին խում բը մինչև 2021 
թ. մար տի 1-ը  Կող մե րի կող մից ա մե նա-
բարձր մա կար դա կով հաս տատ ման կներ-
կա յաց նի Ադր բե ջա նի  Հան րա պե տութ յան 
և  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան տա-
րած քով ի րա կա նաց վող մի ջազ գա յին փո-
խադ րում նե րի կազ մա կերպ ման, ի րա կա-
նաց ման և  անվ տան գութ յան ա պա հով ման 
հա մար անհ րա ժեշտ նոր տրանսպոր տա յին 
են թա կա ռուց վածք նե րի օբ յեկտնե րի վե րա-
կանգն ման և  կա ռուց ման մի ջո ցա ռում նե րի 
ի րա կա նաց ման ցանկ և ժա մա նա կա ցույց, 
նույն կերպ Ադր բե ջա նի  Հան րա պե տութ յան 
և  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կող-
մից ի րա կա նաց վող փո խադ րում նե րի հա-
մար, ո րոնք պա հան ջում են հա տել Ադր բե-
ջա նի  Հան րա պե տութ յան և  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան տա րածք նե րը: 

Թե ինչպես Սյունիքի շուրջ ստեղծվեց 
ռազմաքաղաքական նոր իրավիճակ
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ՍՐԲԱՎԱՅՐԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԴԱՐՁԵԼ ԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ

Պաշարաջրի Սուրբ 
Հռիփսիմե եկեղեցին

Բ արձ րա վա նի մեր ձա կայ քում՝  Թա սի 
լեռ նանց քի ա րեւմ տա հա յաց կող մում 
է գտնվում ա վե րակ  Պա շա րա ջուր 

գյու ղը, որ նաեւ կոչ վել է  Բա շա րա ջուր, 
 Բա շի րա ջուր:

Ան տառ նե րով շրջա պատ ված լեռ նա-
բա ցա տում, շրջա կայ քի նկատ մամբ իշ խող 
դիրք ու նի  Պա շա րա ջու րը:

20-րդ  դա րասկզ բին գյու ղը բնա կեց վել է 
թուրք-ա զե րի նե րով, ով քեր 1949-53 թթ. տե-
ղա փոխ վել են Ադր բե ջան: Գ յուղն այ նու հե-
տեւ դար ձել է  Բար ձրա վա նի ձմե ռա նոց:

 Կան գուն է գյու ղի քա ռանկ յուն ե կե ղե-
ցին՝ հա վա նա բար կա ռուց ված 17-18-րդ 
 դա րե րում: Նշ մար վում են տնե րի հետ քե րը:

Ե կե ղե ցուց մի փոքր ա րե ւելք ե ռա հարկ 
քա րան ձավն է: Ե կե ղե ցու շրջա կայ քի տա-
պա նա քա րե րի վրա բա ցա ռիկ նախ շա քան-
դակ նե ր են:

 Սա րա վան դը, որ տեղ գտնվում է 
 Պա  շա րա ջու րը, մա տե նա գի տութ յան մեջ հի-
շա տակ վում է « Պա շա րաջ րի սա րա վանդ» 
ան վամբ:

 

Շուռնուխ. ազերիների 
կողմից նախկինում 
ավերված եկեղեցու 
փոխարեն՝ երկաթե խաչ

Մ ա տե նա գի տութ յան մեջ գյուղն ան-
վան վում է նաեւ Շոռ նո խո, Շոռ նուխ, 
Շոռ նու խա, Շոր նու խո եւ այլն:

Գտն վում է Գո րիս- Կա պան ավ տո մայ րու-
ղու վրա, ան տա ռա պատ, գե ղա տե սիլ լեռ նա-
լան ջին:

Ադր բե ջան ցի նե րով բնա կեց վել է 1930-
ին՝ պատ մա կան Շոռ նո խո ա վե րակ գյու ղի 
տե ղում, որ մտնում էր Մեծ Հայ քի Ս յու նիք 
աշ խար հի Բաղք- Քա շու նիք գա վա ռի մեջ, եւ 
նրա ա վեր ման ժա մա նա կը հայտ նի չէ:

19-րդ դա րա վեր ջին այդ տեղ ա վե րակ ներ 
կա յին, նաեւ ե կե ղե ցու ա վե րակ ներ:

1989-ից գյու ղում այ լեւս ադր բե ջան ցի ներ 
չկան: Գ յու ղը վե րաբ նա կեց վել է հա յե րով:

Գ յու ղի կենտ րո նի փոքր բլրա կի վրա վեր-

ջերս կանգ նեց վել է եր կա թե խաչ, ո րի լու սա-
վոր ված վի ճա կը, գի շե րա յին խա վա րի մեջ, 
ե րե ւում է տար բեր կող մե րից:

2020 թ. նո յեմ բե րի 9-ից եւ հատ կա պես 
դեկ տեմ բե րի 18-ից հե տո գյուղն ա պօ րի նա-
բար կիս վել է եր կու մա սի. գյու ղի ա րե ւել յան 
թա ղա մա սը՝ բաղ կա ցած 11 ա ռանձ նատ նից, 
ան ցել է Աբր բե ջա նի տի րա պե տութ յան ներ-
քո: 

Գ յու ղում եւ գյու ղի մի ջա կայ քում կա ադր-
բե ջա նա կան եր կու հե նա կետ: 

Գ յու ղում է գտնվում նաեւ ՌԴ սահ մա նա-
պահ զոր քե րի հե նա կե տը:

Եր կու հե նա կետ էլ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յունն ու նի:

 

Որոտան գյուղի սրբատեղին, 
որ կառուցվել է ազերիների 
կողմից ավերված եկեղեցու 
տեղում

Գ ո րի սի տա րա ծաշր ջա նի Ո րո տան 
գյուղն է: Սե րո Խան զադ յա նի կար ծի-
քով՝ Ս տե փա նոս Օր բել յա նի վկա յա-

կո չած Շա թի թաղ գյուղն է:
Հե տա գա յում թուրք-ա զե րի նե րը գյու ղին 

տվել են Շահ վեր դի, Շահ վերդ լար, Շախ վեր-
դի Ու շա գի, Շահ վեր դի լար եւ այլ ա նուն ներ։

Գ յու ղը գտնվում է Գո րիս- Կա պան ճա նա-
պար հին՝ Ո րո տան գե տի աջ ա փին, եր բեմ նի 
Շահ վերդ լա րի կամր ջի մոտ (կա մուր ջը կա-
ռուց վել է 19-րդ դա րի վեր ջին քա ռոր դում):

1940-ի վե ջին գյուղն ա պաբ նա կեց վել է, 
իսկ 1960-ա կան նե րին գյու ղի տա րած քում 
կա ռուց վել է Տա թեւ հէ կի ա վա նը (ո րոշ ա զե-

րի ներ կրկին վե րա դար ձել են այդ տեղ եւ 
բնակ վել մին չեւ 1989 թ.):

Թուրք-ա զե րի նե րի բնա կութ յան տա րի-
նե րին գյու ղի հնա մե նի ե կե ղե ցին ա վեր վել 
է, սա կայն ժո ղովր դի հի շո ղութ յան մեջ պահ-
պան վել է նրա տե ղը եւ այդ վայ րի հան դեպ 
պատ կա ռան քը: Ու այդ վայ րում հի մա կա-
մա րա կապ մի սրբա տե ղի է շին վել, որ տեղ 
շա բաթ եւ կի րա կի օ րե րին կա րե լի է տես նել 
Ո րո տան գյու ղի հա վա տա վոր բնա կիչ նե րին:

Գ յուղն ա րե ւել քից ե րի զող բլրի վրա մի 
քա նի տա րի ա ռաջ կանգ նեց վել է եր կա թե 
խաչ, ո րը գի շեր նե րը պա րուր վում է լույ սով:

 

 Բղե նո գա վա ռի հա րա վա յին գյու ղե րի 
սրբա վայ րեր այ ցե լե լու մեր մտադ րութ-
յու նը ան կա տար մնաց. դրանց մեր-

ձա կայ քի ան տառ նե րի մի մա սը դե ռեւս Ար-
ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մի տա րի նե րից 
ա կա նա զերծ ված չէ...
Աղ բու լաղ. գտնվում է Ո րո տա նի ա ջա կողմ-
յան վտակ Քա շու նի գե տից ձախ` ան տա ռա-
պատ լեռ նա լան ջի վրա: 20-րդ դա րասկզ բին 
են ա զե րի-թուր քե րը Կու բաթ լիի տա րած քից 
ե կել այդ գյուղ: Աղ բու լաղ է կոչ վել գյու ղից 
հյու սիս-ա րե ւելք գտնվող հա մա նուն աղբ յու-
րի ա նու նով:
Գ յու ղից մոտ 1 կմ հա րավ-ա րե ւելք Ալ չա լու 
(Շ լո րուտ) ա վե րակ գյու ղա տե ղին է, որ տեղ 
կան ե կե ղե ցու ա վե րակ ներ (այդ Շ լո րու տը 
չպետք է շփո թել Կա պա նի տա րա ծաշր ջա նի 
Շ լո րուտ ամ րո ցի եւ հա մա նուն գյու ղի հետ):
Գ յու ղի մոտ է գտնվում Կա լա նը դար ամ րո ցը 
(գյու ղից մոտ 3 կմ հա րավ-ա րե ւելք` մի լե-
ռան գա գա թին):
Պահ պան վել են անմ շակ խո շոր քա րե րով 

շին ված պարս պի եւ նրա բուր գե րի ա վե-
րակ նե րը, կրա շա ղախ պա տե րով շին վածք-
ներ: Ա կա նա տես ներն ամ րո ցի մեր ձա կայ-
քում բազ մա թիվ խաչ քա րեր են տե սել:
Շամ սուզ, որ կոչ վում է նաեւ Շա հար Մով-
սես, Շամ սըզ, Շ հար Մով սես:
Գտն վում է Ո րո տան գե տի ա ջա կողմ յան 
Քա շու նի վտա կի ձախ կող մում` լեռ նա լան ջի 
վրա, ո րի հյու սի սա յին կողմն ան տա ռա-
պատ է:
1960-ա կան նե րին ա պաբ նա կեց վել է:
Ա վան դութ յան հա մա ձայն՝ այդ տեղ ինչ-որ 
ժա մա նակ քա ղաք է ե ղել (շա հար, շհար)՝ 
քրիստոնեական սրբավայրերով:
Ղուրդ ղու լաղ, որ կոչ վում է նաեւ Գուրդ գու-
լաղ, Գուրթ կա լա, Կուրթ կու լաղ, Չի չակ լու, 
Չի չակ լու ղա րա, Ք յուրդ-ղա լա… Գտն վում է 
Ո րո տա նի ա ջա կողմ յան Քա շու նի վտա կի 
ձա խափն յա ան տա ռա պատ հով տում:
Գ յու ղից 5-6 կմ հա րավ-ա րե ւելք՝ ան տա ռի 
մեջ, կա կի սա վեր ե կե ղե ցի:
 

Բղեն գավառի հարավային 
գյուղերի սրբավայրերը
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Բղենո Նորավանք, միջնադարյան 
վանական համալիր, որը գտնվում է 
Բարձրավան գյուղի մոտ, Շուռնուխ 
տանող ճանապարհից աջ, 
անտառապատ կիրճերով շրջապատված 
եռանկյունաձև հրվանդանի վրա

 Ս  տե փա նոս Օր բել յա նի «Ս յու նի քի 
պատ մութ յան» մեջ նշված գա վա-
ռա ցան կում Բ ղեն գա վա ռը տեղ չի 
գտել, ին չին բա ցատ րութ յուն է տվել 
ին քը՝ պատ մի չը՝ ներ կա յաց նե լով 
Ս յու նի քի գա վառ նե րը. « Բայց ու նի 

ու րիշ շատ գա վառ ներ էլ, ո րոնք չհի շա տա-
կե ցինք: Կան գա վառ ներ, ո րոնց ա նուն նե րը 
փոխ ված են, ու րիշ ներն էլ այլ եւ այլ գա վառ-
նե րի են բա ժան ված» (նշված աշխ. էջ 70):

Այ դու հան դերձ՝ Ս յուն յաց տան պատ միչն 
այդ գա վա ռի զբա ղեց րած տա րած քի մա սին 
ո րո շա կի տե ղե կութ յուն է հա ղոր դել, որն ան-
վի ճե լի պետք է լի նի:

Դա տե լով պատ մի չի հա ղոր դած տե-
ղե կութ յուն նե րից` Բ ղեն (Բ ղեան) գա վա ռը 
գտնվում է Տա թե ւից դե պի հա րավ-ա րե ւելք 
ըն կած տա րած քում, Ո րո տան գե տի աջ կող-
մում (այժմ յան Բարձ րա վան գյու ղի շրջա կայ-
քը):

Եր բեմն Տա թեւն էլ մտել է Բ ղեն գա վա ռի 
մեջ: Օր բել յա նը կողմ նո րո շող մի փաստ էլ է 
բե րում՝ խո սե լով Նո րա վան քի կա ռուց ման 
մա սին՝ «Ա պա գա լով Կա տա րի վան քի հա-
կա ռակ կող մը…» (նշված աշխ. էջ 221):

Իսկ այդ վան քի տե ղադր ման հար ցը 
քննարկ վել է նշված աշ խա տութ յան ծա նո-
թագ րութ յուն նե րում (ծա նո թագ րութ յուն 719) 
եւ Թ. Հա կոբ յա նի «Ս յու նի քի թա գա վո րութ յու-

Նորավանք.
Բղեն գավառի 
սրբավայրերի 
պսակը

նը» աշ խա տութ յան մեջ:
Եվ ու րեմն` ըստ ներ կա յումս իշ խող կար-

ծի քի՝ Բ ղեն (Բ ղե նո) գա վա ռը զբա ղեց րել է 
Գո րի սի տա րա ծաշր ջա նի Բարձ րա վան գյու-
ղի շրջա կայ քը (Ո րո տան գե տի աջ ա փը):

Այդ գա վա ռում են գտնվել Նո րա վան քը, 
Բ ղե նո բեր դը:

Բ ղեն գա վա ռի աշ խար հագ րա կան դիր քի 

Ստեփանոս 
նախաշինողն էր՝ 
քահանայական 
աստիճանի կոչված, 
ով հիմնադրեց Բեղնո 
Նորավանքը:

«Էջմիածնի» կամ «Փղոսկրյա» կոչվող 
Ավետարան։ Ընդօրինակել է Հովհաննես 
Գրիչը 989 թվականին, Բղենո–Նորավանքի 
Սբ. Ստեփանոս եկեղեցում` Ստեփանոս 
քահանայի պատվերով։ Բնագիրը 
պարունակում է 35 x 28 սմ չափի 233 
մագաղաթե թերթ (Մատենադարան, ձեռ. դ 
2374)։ Բաղկացած է գեղեցիկ երկաթագրով 
գրված չորս Ավետարանից։

ՍՐԲԱՎԱՅՐԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԴԱՐՁԵԼ ԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ
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վե րա բեր յալ սխալ տե ղե կութ յուն ներ է հայտ-
նել Ղե ւոնդ Ա լի շա նը:

Գա վա ռի վե րա բեր յալ ոչ հստակ եւ ի մի-
ջիայ լոց ձե ւա կեր պում ներ են տեղ գտել 
« Հա յաս տա նի եւ հա րա կից շրջան նե րի տե-
ղա նուն նե րի բա ռա րա նի» 1-ին հա տո րում:

Ս յու նի քի պատ մա կան աշ խար հագ րութ-
յա նը փոքր-ինչ քա ջա տեղ յակ մարդն ան գամ 

կհաս տա տի, որ բա ռա րա նի ձե ւա կեր պում-
բա ցատ րութ յու նը ո րե ւէ դա րաշր ջա նի ու 
ո րե ւէ քար տե զի վրա չի կա րող տեղ գտնել. 
« Հա վա նա բար կազ մում էր Բաղք-Ա ճա նա նի 
եւ Ծ ղուկ-Այ լա խի սահ մա նա մերձ շրջա նը», 
ին չը տրա մա բա նութ յան մեջ չի տե ղա վոր-
վում:

Բ ղե նո Նո րա վանքն այն սրբա վայ րե րից է, ո րի փառ-
քը միայն անց յա լին չէ, որ պատ կա նում է, այլ ա վե լի 
շատ ներ կա յին ու ա պա գա յին:

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 10

* * *
Բ ղեն գա վա ռի սիր տը՝ Նո րա վան քն է: 

Գտն վում է Բարձ րա վա նից դե պի ա րե ւելք՝ 
3-4 կմ հե ռու: Գո րիս- Կա պան մայ րու ղուց՝ 
Բարձ րա վա նի խաչ մե րու կից թեք վում ենք 
աջ (ա րեւ մուտք): Գտն վում է լեռ նա յին բա-
զու կի ծայ րին, ե րեք կող մը շրջա պատ ված է 
խոր եւ ան տա ռա պատ ձո րե րով:

Այդ վայ րը տե ղա ցի նե րը կո չում են նաեւ 
Ջ հան նամ դա րա սի-Դ ժո խա ձոր:

* * *

Ս յուն յաց աշ խար հի 48 վան քից այդ մե կը՝ 
Բ ղե նո Նո րա վան քը, բա ցա ռիկ տեղ է զբա-
ղեց նում ոչ միայն Ս յու նի քի, այ լեւ հա յոց աշ-
խար հի սրբա վայ րե րի շար քում:

Բ ղե նո Նո րա վան քը, սա կայն, յու րա հա-
տուկ ճա կա տա գիր է ու նե ցել:

Դա րեր շա րու նակ ան հայտ էր վան քի 
տե ղը, պատ միչ ներն ա նո րոշ եւ ի րա րա մերժ 
տե ղե կութ յուն ներ են հա ղոր դել դրա գտնվե-
լու վայ րի մա սին:

Եվ միայն 1932 թվա կա նին ե ղավ Բ ղե նո 
Նո րա վան քի վե րա հայտ նութ յու նը: Եվ այդ 
վե րա հայտ նութ յու նը, վե րին պար գե ւու մով, 
ե ղավ հա յոց մե ծե րից մե կի՝ Ակ սել Բա կուն ցի 
կող մից: Նա է ի մա նում վան քի տե ղի մա սին 
եւ տե ղե կաց նում հնա գետ Սեդ րակ Բար խու-
դար յա նին, ին չից հե տո՝ 1934-ին, հնա գե տը, 
գի տա կան ար շա վախմ բի հետ, ու սում նա սի-
րում եւ ման րա մասն ներ կա յաց նում է սրբա-
վայր-հու շար ձա նա խում բը:

* * *

Բ ղե նո Նո րա վանքն այն սրբա վայ րե րից 
է, ո րի փառ քը միայն անց յա լին չէ, որ պատ-
կա նում է, այլ ա վե լի շատ ներ կա յին ու ա պա-
գա յին: 

Եվ դա՝ շնոր հիվ «Էջ միած նի ա վե տա-
րա նի» կամ «Փ ղոսկ րե ա վե տա րա նի», ո րը 
ե զա կի կան թեղ է քրիս տո նեա կան վար դա-
պե տութ յամբ հա յոց տու նը լու սա վոր պա հե-
լու գոր ծում, ո րը, հի րա վի, Ա վե տա րան նե րի 
թա գու հին է քրիս տոն յա աշ խար հում:

Ճա կա տագ րի կա մոք եւ դա րեր շա րու-
նակ Ա վե տա րա նի գրչութ յան վայ րը սխալ-
մամբ հա մար վել է Էջ միա ծի նը՝ ան տե սե-
լով (չի մա նա լով) գրչութ յան ի րա կան վայ րի 
ա նու նը, որ Բ ղե նո Նո րա վանքն է:
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Հայ գրչութ յան եւ ման րան կար չութ յան 
այս հու շար ձանն ըն դօ րի նա կել է Հով հան-
նես գրի չը՝ 989-ին, Բ ղե նո Նո րա վան քի սուրբ 
Ս տե փա նոս ե կե ղե ցում, պատ վի րա տու՝ 
Ս տե փա նոս քա հա նա:

Ա վե տա րա նը ներ կա յումս գտնվում է 
Ե րե ւա նի Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան Մա տե-
նա դա րա նում (ձե ռա գիր N2374):

Բաղ կա ցած է գե ղե ցիկ եր կա թագ րով 
գրված չորս ա վե տա րա նից: Բա ցա ռիկ է Ա վե-
տա րա նի ման րան կար նե րի դե րը:

«էջ միած նի ա վե տա րա նի» ու սում նա սի-
րութ յամբ զբաղ վել են շատ գիտ նա կան ներ՝ 
Ա. Ու վա րով, Վ. Ս տա սով, Ն. Կոն դա կով, Յո. 
Ստր ժի գովս կի, Գ. Վայց ման, Ֆ. Մակ լեր, Ս. 
Տեր- Ներ սես յան, Նի կո ղա յոս Ա դոնց եւ ու րիշ-
ներ:

* * *

Ան կա րե լի է չհի շել վան քի ե րախ տա վոր-
նե րից մի քա նի սին ու հար յու րամ յակ նե րի 
հեռ վից չխո նարհ վել նրանց հի շա տա կի առ-
ջեւ:

Ե րախ տա վոր նե րի շար քում ա ռա ջի նը, 
ան շուշտ, Ս տե փա նոս նա խա շի նողն է՝ քա-
հա նա յա կան աս տի ճա նի կոչ ված, ով հիմ նա-
դիրն է Բ ղե նո Նո րա վան քի:

Ս տե փա նո սը Սի սա կան տոհ մից էր:
Բ ղե նո Նո րա վան քի ա ռա ջին ե կե ղե ցին 

կա ռուց վել է Հ րա հատ իշ խա նի օ ժան դա-
կութ յամբ:

Ս տե փա նո սի եւ Հ րա հա տի հիմ նադ րած 
ե կե ղե ցու նա վա կա տի քին, որ տե ղի ու նե ցավ 

936 թ., մաս նակ ցել է Ս յուն յաց ե պիս կո պոս 
Տեր- Հա կո բը, ով էլ օ ծել է Աստ ծո այդ տա ճա-
րը:

Ար դա րա ցի կլի ներ Ս տե փա նոս նա խա-
շի նո ղի հետ մեկ տեղ հի շել նաեւ Գ րի գո րի 
( Գեոր գիի) եւ Հով հան նե սի ա նուն նե րը, թեեւ 
նրանք գոր ծե ցին Նա խա շի նո ղից մոտ 100 
տա րի հե տո:

Նորավանք.
Բղեն գավառի 
սրբավայրերի պսակը

Հենց նրանք 1062-ին կա ռու ցե ցին վան քի երկ րորդ ե կե ղե ցին 
(կամ վե րա շի նե ցին ար դեն կա ռուց վա ծը):

Եվ կա ռու ցե ցին, ինչ պես պատ միչն է վկա յում, շատ գե ղե ցիկ հո-
րին ված քով:

Վան քի ե րախ տա վոր նե րի ցան կում ոս կե տա ռե րով են գրված 
Հով հան նես գրի չի՝ «Էջ միած նի ա վե տա րա նի» հե ղի նա կի եւ պատ վի-
րա տու Ս տե փա նոս քա հա նա յի ա նուն նե րը:

Պար տա վոր ենք հի շել նաեւ Ս յու նի քի թա գա վոր Գ րի գոր Ա-ին, ով 
թա գա վո րել է 1051-72թթ. եւ հո վա նա վո րել Նո րա վան քում կա տար-
վող աշ խա տանք նե րը (Գ րի գոր Ա թա գա վո րը թաղ ված է Վա հա նա-
վան քում, նրա դեմ քը վե րա կանգ նել է պրո ֆե սոր Ճա ղար յա նը):

* * *

Բ ղե նո Նո րա վան քը հայ ճար տա րա պե տութ յան մեջ ար տա կարգ 
տեղ է գրա վում նաեւ իր բարձ րար վեստ քան դակ նե րով: Շա տերն են 
անդ րա դար ձել այդ պատ կե րա քան դակ նե րին, բայց մեջ բե րենք միա-
յին փոք րիկ հատ ված Ս տե փա նոս Մ նա ցա կան յա նի « Հայ կա կան աշ-
խար հիկ պատ կե րա քան դակ նե րը IX-XIV դա րե րում» գրքից։

Ա հա՝ «Աղ թա մա րից հե տո Բ ղե նո Նո րա վանքն այն միակ հու շար-
ձանն է, որ այն քան հա րուստ է պատ կե րա քան դակ նե րով:

Ու սում նա սի րութ յու նը կաս կած չի թող նում, որ այս տեղ ի սկզբա-
նե պատ կեր ված են ե ղել Ք րիս տո սի կյան քի հիմ նա կան դրվագ նե րը 
(մեզ հա սած ութ պատ կե րա քան դա կից վե ցում առ կա է Ք րիս տո սը)»:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 9

Գրիգոր Ա Սյունի կամ Գրիգոր Աշոտյան, 
Սյունիքի թագավոր (1051 - 1072)
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Վ եր ջին ան գամ Բարձ րա վա նի սրբա-
վայ րեր այ ցե լե ցինք 2019 թ. դեկ տեմ-
բե րի 21-ին:

Կա րե լի է ա սել՝ քա րե րի տակ ու քեր ծե րի 
մեջ քնած դա րերն էին արթ նա ցել այդ օ րը: 
Յու րա հա տուկ էր հատ կա պես Բարձ րա վա-
նի ձո րից (Ո րո տա նի կիր ճի մի մասն է) ստա-
ցած տպա վո րութ յու նը:

Ձո րը սկսում է գյու ղի հար թութ յան 
պռնկից եւ 40-50 աս տի ճան թե քութ յամբ 
ձգվում մին չեւ Ո րո տան գե տը: Ձո րը լայ նութ-
յամբ ձգվում է դե պի Օ վե նի ան տա ռը:

Ճշ մա րիտ է աս ված՝ ե թե ու զում ես ամ-
բող ջո վին հաս կա նալ Ո րո տա նի կիր ճի վե-
հութ յու նը, ա հե ղութ յու նը, ա նա ռի կութ յու նը, 
հե քիա թայ նութ յու նը, նաեւ գրավ չութ յունն ու 
ան զու գա կան հմայ քը, պետք է այն տեղ իջ նել 
Բարձ րա վա նից:

Ա ռանց չա փա զան ցութ յան` այն տեղ 
ա մեն ինչ՝ քա րե րը, ծա ռե րը, կա ծան նե րին 
չո քած դա րա վոր ըն կու զե նի նե րը մար դայ-
նա ցած են, այն տեղ կա րե լի է զրու ցել դա րե-
րի հետ, այն տեղ կա րե լի է զրու ցել Բարձր յա-
լի հետ:

Լե ռան շուր թից սկսած քա րե րի մի ան սո-
վոր հե ղեղ է՝ սա ռած հե ղեղ, Հա մո Սահ յա նի 
խոս քե րով՝ « Քա րե՛ մրրիկ է ու քա րե բուք է, 
Քա րե՛ բո ղոք է ու քա րե բերդ…»:

Քա րե րի այդ հե ղե ղը 1658-ի, ինչ պես եւ 
1931-ի ա հեղ երկ րա շար ժի հե տե ւանք են 
(վեր ջին երկ րա շար ժից գյու ղում 47 մարդ է 
զոհ վել):

Այդ երկ րա շար ժներն ա վե րել ու տակ-
նուվ րա են ա րել ա մեն ինչ, ան գամ լե ռան 
ան մի ջա կան ստո րո տում գտնվող Քա րո տան 
կամ Քա րատ նիք գյու ղը թո ղել են քա րե րի 

տակ (դա՝ 1658-ի երկ րա շար ժի ժա մա նակ): 
Ու, այ դու հան դերձ, ա հեղ երկ րա շար ժե րը չեն 
վնա սել ո՛չ Սուրբ Մի նաս ե կե ղե ցուն, ո՛չ քիչ 
հեռ վում գտնվող Ս յուն յաց մեծ ա նա պա տի 
ե կե ղե ցուն, որ բար ձուն քից «ի ջել» եւ անվ-
նաս հանգր վա նել է նոր տե ղում ու կան գուն 
է մին չեւ հի մա:

Ժայ ռե րի զա ռի թա փով՝ մե քե նա յով, մոտ 
1 կմ  իջ նե լուց հե տո, ճա նա պար հը շա րու նա-
կե ցինք ոտ քով՝ կա ծան նե րով:

Ծա ռե րի տակ, նաեւ կա ծան նե րին տե-
րեւ նե րի գոր գեր էին: Բայց դրանք երփ նե-
րան գութ յամբ «վառ վող» տե րեւ ներ չեն այ-
լեւս: Դ րանք հի մա քա մու հետ նույ նիսկ չեն 
վի ճում, աստ ղե րի ու ա րե ւի հետ զրույ ցի 
չեն բռնվում (մա նա վանդ որ ձո րի այդ մա սը 
ձմռա նը գրե թե ա րեւ չի տես նում):

Չո րա ցած, խոր շո մած այդ տե րեւ նե րը 
ձյուն են ա ղեր սում, մի բուռ ձմեռ, ո րի նշան-
նե րը չեն ե րե ւում, թեեւ դեկ տեմ բեր ա միսն 
ա վար տին է մո տե նում:

Միայն հեռ վում ե րե ւա ցող Ա րա մազդն է, 
որ սպի տակ շա պիկ է հա գել եւ գլուխն աստ-
ղե րին հե նել:

Ի վեր ջո ձո րից սկսե ցինք բարձ րա նալ 
Բարձ րա վան գյուղ…

* * *

Բարձրավան գյուղի 
սրբավայրերը

Բարձ րա վան գյու ղը մա տե նա գի տութ յան 
մեջ հի շա տակ վում է 12-րդ դա րից եւ ան վան-
վել է Ե րի ցա թումբ, Ք յուր դիկ (վեր ջին ա նու-
նը հա վա նա բար ծա գում է Ս յուն յաց իշ խան 
Քուր դո յից, ով երկ րա մաա սում իշ խել է տաս-
նութ տա րի):

Ռու սա կան 10-վերս տա նոց քար տե զում 
Բարձ րա վան գյու ղը նշված է այս պես՝ Րե ցա-
թումբ ( Րե սա թումբ), ո րը մեր խո սակ ցա կա-
նում դար ձել է Ռուս թումբ` տե ղիք տա լով ար-
հես տա ծին մեկ նա բա նութ յուն նե րի։

Ըստ Սե րո Խան զադ յա նի՝ գյու ղը ե րի զող 
ե րեք բլրից է ա ռա ջա ցել Ե րի ցա թումբ ա նու-
նը: Ա հա նրա խոս քը. « Բարձ րա վա նը հարթ 
տեղ է՝ խոր ան դուն դի եզ րին: Տ նե րը նոր են՝ 
մանր, ցրված: 1931 թ. ապ րի լի 28-ի մեծ երկ-
րա շար ժից գյու ղը փլվել է: Ժայ ռե րի վրա յի 
շատ տներ նետ վել են ան դունդ: Գ յու ղը վե-
րա շի նել են, Ե րի ցա թումբ ա նու նը Բարձ րա-
վան դարձ րել: Ի զու՜ր: Կար ծել են, թե Ե րեց-
քա հա նա ա նու նից է, այ նինչ ե րից-ե րեք 
զար մա նա լի կլոր ու կա նաչ թումբ-բլուր նե-
րից է՝ Եր ցա թումբ:

Այս գյու ղի բնա կիչ նե րը ե կել են ձո րի մյուս 
կող մի Շըն հեր ( Շի նու հայր) գյու ղից»: Գ յու ղը 
Բարձ րա վան ա նու նը ստա ցել է 1940-ին:

Սե րո Խան զադ յա նին գյու ղի տա րեց նե-
րը պատ մել են, որ այս վայ րում Ս տե փա նոս 
պատ մի չի հի շա տա կած Քա րո տան կամ Քա-
րատ նիք գյուղն է ե ղել, նաեւ որ ա վեր վել ու 
քա րե րի տակ է մնա ցել 1658-ի երկ րա շար ժի 
ժա մա նակ:

* * *

Ք րա տա կի Սուրբ Մի նաս ե կե ղե ցին 
գտնվում է Բարձ րա վա նից դե պի Ո րո տան 
իջ նող ձո րա լան ջին` մոտ 2 կմ գ յու ղից հե ռու:

Ե կե ղե ցին շին ված է կո փա ծո քա րե րով եւ 
թա ղա կապ է. միայն ներ սից՝ բե մի կա մա րը 
սրբա տաշ քա րե րով է շին ված:

Ե կե ղե ցու բա կում կան մի քա նի խաչ քա-
րեր (ո րոն ցից մե կը՝ խո շոր) եւ ժայ ռա բե կոր-
ներ, ո րոն ցից մի քա նի սի վրա կան ար ձա-
նագ րութ յուն ներ:

Բարձ րա վան ցի նե րը սրբա վայ րին նաեւ 
Ք րը տա կի եղ ցի են ա սում:

Սե րո Խան զադ յանն ըն թեր ցել է ո րոշ ար-
ձա նագ րութ յուն ներ. բե մի կա մա րին՝ ՉՀ. ՄՍ, 
որ 1321 թվա կանն է:

Դր սում՝ մի քա րի վրա՝ Թվ. ՉԺ (1261 թ.):
* * *

Ք րա տա կի Սուրբ Մի նաս ե կե ղե ցուց մոտ 
200 մետր ա րե ւելք, լե ռան լան ջին է գտնվում 
ոչ սո վո րա կան ան վամբ ուխ տա տե ղին՝ 
Ծ ծա խաչ կամ Կաթ նաղբ յուր:

Է դիկ Հով հան նիս յա նը մեզ ներ կա յաց-
նում է՝ «Ար տա քուստ մայ րա կան կուրծք է»՝ 
ան ձե ռա կերտ, ո րից (մի քա նի տե ղից) հա-
վեր ժո րեն ջուր է ծո րում:

Իսկ խա՞ չը: 
Ըստ Է դիկ Հով հան նիս յա նի՝ կա եր կու 

վար կած. «մայ րա կան կրծքի խոր քում»՝ 
խաչ քար է ե ղել, որ դա րե րի ըն թաց քում 
ծածկ վել է հո ղով՝ թող նե լով միայն հուշ:

Երկ րորդ վար կա ծի հա մա ձայն՝ մայ րա-
կան կուրծ քը սրբութ յուն է՝ խա չին հա վա սա-
րա զոր, ին չի հա մար էլ ստա ցել է այդ ան վա-
նու մը:

Ուխ տա վայ րի ար մատ նե րը, ըստ էութ-
յան, ա վե լի խորն են եւ հաս նում են մին չեւ 
հա զա րամ յակ նե րի խոր քեր:

Ուխ տա վայ րի հիմ քում Ա րա մազ դի 
դուստր Ա նա հի տի՝ պտղա բե րութ յան, ար գա-
սա վո րութ յան, ծննդա բե րութ յան աստ վա-
ծու հու պաշ տա մունքն է, ո րը հե տա գա յում 
վե րագր վել է Մա րիամ աստ վա ծա մո րը:

Ուխ տա վայ րի խորհր դա վո րութ յու նը կա-
րե լի է հաս կա նալ՝ մեր դյու ցազ նա վեպն ըն-
թեր ցե լով. Սա նա սա րի ու Բաղ դա սա րի մայ-
րը հղիա նում է ջրից, ին չը հան դի պում ենք 
« Սաս նա ծռեր» է պո սի մի քա նի պա տում նե-
րում:

Է պո սում հի շա տակ վում է նաեւ Կաթ-
նաղբ յու րը, ո րի ջու րը խմում են եւ զո րա նում:

… Բարձ րա վա նի Ծ ծա խա չը կամ Կաթ-
նաղբ յու րը դա րեր շա րու նակ ի րեն է ձգել կա-
նանց, ով քեր մայ րա նա լու խնդիր են ու նե ցել, 
ով քեր նո րած նին մայ րա կան կա թով սնե լու 
դժվա րութ յուն նե րի են հան դի պել:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Գյուղամիջում է գտնվում Սուրբ Հռիփսիմե 
եկեղեցին: Ըստ հնագետ Սեդրակ 
Բարխուդարյանի՝ վերակառուցված է 19-րդ 
դարում. սրա կտուրին կանգնեցված է մի 
այլ տեղից վերցրած խաչքար՝ 14-րդ դարի 
արձանագրությամբ: 
Այլ աղբյուրների վկայությամբ՝ գուղամիջի 
եկեղեցին կառուցվել է 17-րդ դարում եւ 
վերակառուցվել 19-րդ դարում: Եկեղեցին 
կանգուն է:
Մեկ այլ աղբյուրի համաձայն՝ Սուրբ 
Հռիփսիմեի բակում եղել է հազվադեպ 
տապանաքարերով գերեզմանատուն 11-րդ 
դարից:
Ըստ Սերո Խանզադյանի՝ «Գյուղամիջի 
եկեղեցին կառուցված է 1866 թ.: Շինել են հնի 
հիմքի վրա. պատերի մեջ խաչքարեր կան»: 

ՍՐԲԱՎԱՅՐԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԴԱՐՁԵԼ ԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ

11ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ   30 ՄԱՐՏԻ 2021Թ.     1



Գ  յու ղը գտնվում է Գո րիս քա ղա քից հյու-
սիս-ա րե ւելք՝ լեռ նա յին, կտրտված 
ռե լիե ֆով վայ րում: Այդ տեղ էլ կան եր-

բեմ նի բնա կե լի ե ղած քա րա տակ ներ: Գ րա-
վոր աղբ յուր նե րում գյու ղը հի շա տակ վում է 
13-րդ դա րից (Ս տե փա նոս Օր բել յան, «Ս յու-
նի քի պատ մութ յուն»):

Տա թե ւի վան քին (ըստ հին հար կա ցու ցա-
կի) վճա րում էր 20 չափ հարկ:

Խա նա ծախ գյու ղան վա նը հան դի պում 
ենք Ս տե փա նոս Օր բել յա նին վե րագր վող 
« Ժա մա նա կագ րութ յան» մեջ: Գ յու ղա նու նը 
նշված է նաեւ 1781-ի հար կա ցու ցա կում:

19-րդ դա րա վեր ջին Խա նա ծախ այ ցե լած 
Եր վանդ Լա լա յանն այս պես է նկա րագ րում 
բնա կա վայ րը՝ «Գ յուղն ըն կած է բլրակ նե րի 
լան ջե րին, ո րոնք միմ յանց ընդ հար վե լով՝ մի 
փոք րիկ ձո րակ են կազ մում: Այս տեղ բխում է 
մի վա րար աղբ յուր, ո րի ջու րը հո սե լով ձո րի 
մի ջով, հնա րա վո րութ յուն է տվել պար տեզ-
ներ տնկե լու, ո րոնց մեջ մշակ վում են ա ռա-
վե լա պես կե ռա սե նի ներ:

Տ նե րը ղա րա դամ ներ են, սա կայն կան 

նաեւ քա րա տակ ներ, ոորն ցից մի քա նի սը 
հին են, իսկ կյուս նե րը նոր են փոր ված:

Հին քա րա տակ նե րը գլխա վո րա պես ծա-
ռա յում են որ պես խո տա նոց եւ գոմ:

Բ նա կիչ ներն ա ռա վե լա պես Սուլ թան-
քեն դից գաղ թած հայ լու սա վոր չա կան ներ 
են…»:

Ս յու նի քի տա րած քով շատ վաղ ժա մա-
նակ նե րից անց նող մի քա նի բա նուկ ճա նա-
պար հից մեկն ան ցել է Խա նա ծա խով՝ Նախ-
ճա վա նից-Ան գե ղա կոթ- Սի սիա նի վրա յով՝ 
Հար ժի սի քա րա վա նա տուն, ա պա Գո րայք 
( Գո րիս), ո րից հե տո Խա նա ծախ եւ Տեղ (եր-
կու ճյու ղով)՝ Շու շի:

– Խա նա ծախ ա վա նի պատ մա կան նշա-
նա կութ յու նը բարձ րա նում է 13-րդ դա րից 
սկսած եւ Հա յաս տա նի ընդ հա նուր քայ քայ-
ման-ա վեր ման դա րե րում՝ 15-16-րդ դա րե-
րում, – նշում է Մո րուս Հաս րաթ յա նը եւ ա վե-
լաց նում՝ «Այս ժա մա նակ նե րում Խո նա ծա խը 
դառ նում է Ս յու նի քի ա ռաջ նա կարգ ա վան-
կենտ րո նը (վար չա կան ա ռու մով)՝ գե րա զան-
ցե լով Տա թե ւին, Տե ղին, նույ նիսկ Գո րես- Վե-

Խանածախ. Հին եկեղեցին 
(եղցին) եւ Բահավորի եկեղեցին

րին շե նին եւ Ան գե ղա կո թին»:
Խա նա ծա խի վե րել քը մե ծա մա սամբ 

պայ մա նա վոր ված էր Քա շա թաղ- Մա ղա վու-
զի՝ ա մե նու րեք ճա նաչ ված Մե լիք- Հայ կազն 
երկ րորդի գոր ծու նեութ յամբ: Այդ նույն Մե լիք- 
Հայ կազն երկ րորդն էր, որ կա ռու ցեց Ս յուն-
յաց ( Հա րանց) մեծ ա նա պա տը Հա լի ձոր 
գյու ղի դի մաց: Մե լիք- Հայ կազն երկ րորդն էր, 
որ հա մո զեց Շահ Ա բա սին՝ զերծ մնա լու Ս յու-
նի քի ու Ար ցա խի հայ բնակ չութ յա նը Պարս-
կաս տա նի խոր քեր գաղ թեց նե լու գա ղա փա-
րից:

Հին ե կե ղե ցին (եղ ցին)
Գ յու ղի մի ջով հո սում է Խ նա ծա խի գե տը 

(ա րեւ մուտ քից դե պի հյու սիս-ա րե ւելք): Դա 
Հա գա րիի օ ժան դակ Ա ղօղ լա նի ( Զա բու խի) 
վտակն է: Վ տա կը Զա բուխ գե տին է միա նում 
Մա լի բեյ գյու ղի մոտ ( Զա բու խը Ղե ւոնդ Ա լի-
շա նը են թադ րութ յամբ նույ նաց վում է Շա պո-
կի հետ):

Խա նա ծա խի գե տի աջ ա փին, գյու ղի այ-
գի նե րի տա րած քում, գյու ղից մոտ 3 կմ հե-
ռա վո րութ յան վրա է գտնվում Հին ե կե ղե ցին: 
Ա լեք սանդր կրտսեր Մու սա յել յա նի ա ռաջ-
նոր դութ յամբ մենք գնա ցինք այդ սրբա վայր: 

Շար ված քից ե րե ւում է, որ շատ հին կա ռույց 
է: Գտն վում է գրե թե քանդ ված վի ճա կում: 
Պահ պան վել են եր բեմ նի պարս պի հետ քե րը: 
Ե կե ղե ցուց մոտ հար յուր մետր հե ռա վո րութ-
յան վրա կան գուն մի խաչ քար կա՝ եղծ ված 
ար ձա նագ րութ յամբ:

2020 թ. նո յեմ բե րի 9-ից եւ հատ կա պես 
դեկ տեմ բե րի 18-ից հե տո Հին ե կե ղե ցին 
հայտն վել է հայ-ադր բե ջա նա կան սահ մա նի 
վրա:

Բա հա վո րի ե կե ղե ցին, որ տեղ 
գյու ղա ցին անզ գու շո րեն որ դես-
պան էր դար ձել

Բա հա վո րի ե կե ղե ցի այ ցե լե ցինք 2019 
թ. նո յեմ բե րի 1-ին: Գ նա ցինք Խա նա ծա խի 
Ա նա պա տի կիր ճի հա րավա րեւմտ յան կող մը 
շրջան ցե լով: Մայ րու ղի- Խա նա ծախ ավ տո-
ճա նա պար հից մոտ 3 կմ  ա րե ւելք է գտնվում 
այդ սրբա վայ րը՝ մի բար ձուն քի վրա, մե նա-
վոր ծա ռի հա րե ւա նութ յամբ: Վայ րը խա նա-
ծախ ցի նե րը կո չում են Ա նա պա տի հանդ:

Ե կե ղե ցու հետ կապ ված մի ա վան դազ-
րույց կա, որ վերս տին հի շե ցինք այն տեղ: 
Հ նա րա վոր չէ հի շել այդ ա վան դազ րույ ցը եւ 
չհուզ վել, չխո նարհ վել սրբա տաշ քա րե րով 
կա ռուց ված փոք րիկ ե կե ղե ցու առ ջեւ, չհպվել 
Աստ ծո այդ տա ճա րի մուտ քին հեն ված խաչ-
քա րե րին…

Իսկ ի՞նչ է պատ մում ա վան դազ րույ ցը: 
Այդ հո ղակ տորն իբր պատ կա նե լիս է ե ղել մի 
գյու ղա ցու: Նա բա հը ձեռ քին գնա ցել է հո ղը 
մշա կե լու եւ ցանքս ա նե լու: Ա րե ւի տակ ըն-
կած սեր մա ցո ւի պար կը ծած կել է շո րով եւ 
սկսել աշ խա տել…

Հո րից անն կատ դաշտ է գա լիս գյու ղա-
ցու ման կա հա սակ որ դին եւ ծա ծուկ մտնում 
պար կը ծած կած շո րի տակ:

Երբ մշա կը գա լիս է պար կը տա նե լու, 
նկա տում է, որ շո րի տակ ինչ-որ բան է շարժ-
վում: Ն րան թվում է, թե շարժ վողն օձ է, եւ 
բա հով ու ժեղ հար վա ծում է՝ սպա նե լով որ-
դուն:

Տա րա բախտ գյու ղա ցին այդ նույն վայ-
րում ե կե ղե ցի է կա ռու ցում, ո րին ժո ղո վուր դը 
կո չում է Բա հա վո րի ե կե ղե ցի: 17-րդ դա րում 
կա ռուց ված այդ ե կե ղե ցին հար յու րամ յակ-
ներ շա րու նակ հա վա տա վոր խա նա ծախ-
ցի նե րի պաշ տա մուն քա յին վայ րե րից է ե ղել: 
Մեր օ րե րում նույն պես հա վա տա վոր խա նա-
ծախ ցի ներն ուխ տագ նա ցութ յան են գա լիս 
Բա հա վո րի ե կե ղե ցի, գա լիս են նաեւ մա տաղ 
ա նե լու:

Վառ ված մո մի թանձր եւ թարմ հետ քե-
րը, որ տե սանք ե կե ղե ցու ներ սում, վկա յում 
են, որ Բա հա վո րի ե կե ղե ցին շա րու նա կում է 
ի րեն ձգել հա վա տա վոր նե րին…

Բա հա վո րի ե կե ղե ցին հի մա շատ մոտ է 
հայ-ադր բե ջա նա կան սահ մա նին:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

ՍՐԲԱՎԱՅՐԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԴԱՐՁԵԼ ԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ
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Կ ա ժո ղովր դա կան ա վան դութ յուն առ 
այն, որ Մով սես Խո րե նա ցին հո ղին է 
հանձն վել Տա րո նում՝ Մ շո Ա ռա քե լոց 

վան քի ա րե ւել յան պարս պի տակ: Մո րուս 
Հաս րաթ յա նը ոչ միայն չի վի ճար կում այդ 
վար կա ծը, այ լեւ հա վա նա կան է հա մա րում 
դրա իս կութ յու նը («Ո՞րն է Մով սես Խո րե նա-
ցու ծննդա վայ րը» հոդ վա ծը):

Շր ջա նառ վում է մեկ այլ վար կած նույն-
պես՝ հիմն ված Ղա զար Փար պե ցու պատ-
մութ յան վրա: Իբր Խո րե նա ցու մա հից հե տո 
նրա գե րեզ մա նը պղծվել է, իսկ ոս կոր նե րը 
նետ վել են գե տը:

Մինչ դեռ Ս տե փան Մալ խաս յանցն ա պա-
ցու ցել է, որ Փար պե ցու գրքից էջ է պա կա-
սում, եւ խոս քը ոչ թե Պատ մա հոր, այլ մեկ 
ու րի շի պղծված գե րեզ մա նի մա սին է:

Սա կայն կա ժո ղովր դա կան մեկ այլ 
ա վան դութ յուն, ո րի հա մա ձայն Տեղ գյու ղի 
մեր ձա կայ քում գտնվող Ս ռի եղ ցին է Մով սես 
Խո րե նա ցու գե րեզ մա նա վայ րը:

Ըստ Սե րո Խան զադ յա նի «Հայ րե նա պա-
տու մի»՝ Տեղ գյու ղի բնա կիչ նե րի պատ մե լով՝ 

Պատ մա հայ րը թաղ ված է Ս ռի եղ ցի մա տուռ-
ե կե ղե ցում, ո րը ոչ հե ռու է նրա ծննդա վայր 
Խո րեա–Խ րով գյու ղա տե ղիից, ինչ պես եւ Կի-
րա ձոր-Գ րա ձո րից:

Տեղ գյու ղի բնա կիչ Ա դո րանց Ա ղա լոն, ով 
1930–ա կան նե րին 80 տա րե կանն անց ծե-
րու նի էր, Սե րո Խան զադ յա նին Խո րե նա ցու 
հետ կապ ված մեկ այլ զրույց էլ է պատ մել:

Ա հա՝ « Մով սես Խո րե նա ցին Ս ռի եղ ցում 
ու նե նում է եր կու ա շա կերտ: Երբ սրանց 
կրթում– հա սու նաց նում է, մե կին ու ղար կում 
է Ա րեւմտ յան Հա յաս տան, մյու սին՝ Ար ցախ՝ 
լու սա վո րութ յան գոր ծե րով զբաղ վե լու: Շատ 
տա րի ներ հե տո, երբ ինքն աք սոր ված էր 
այս տեղ եւ ապ րում էր ջրա ղա ցում, նկա տում 
է, որ եր կու ձիա վոր են մո տե նում ջրա ղա ցին:

Ճա նա չում է, տես նում է, որ իր ա շա-
կերտ ներն են: Երբ ձիա վոր նե րը մո տե նում 
են, ա հեղ գո չում է. «Ա նիծ ված նե՜ր, ես ձեր 
միտ քը գի տեմ, դուք ե կել եք ինձ սպա նե լու»:

Ձիա վոր նե րը, սար սա փե լով նրա գու շա-
կութ յու նից, որ ի րոք այդ պես էր, իջ նում են 
ձիե րից եւ ծուն կի գա լով նրա ա ռաջ՝ մե ղա 

գա լիս...»:
Այս կող մե րում ու րիշ զրույց ներ էլ կան 

Մով սես Խո րե նա ցու հետ կապ ված: Այն պես 
որ՝ ոչ ոք ի րա վունք չու նի կաս կա ծի տակ 
առ նե լու ժո ղովր դա կան հի շո ղութ յամբ հյուս-
ված ա վան դազ րույ ցը՝ նրա են թադր յալ գե-
րեզ մա նի մա սին, մա նա վանդ որ Ս ռի եղ ցին 
գտնվում է Մով սես Խո րե նա ցու ծննդա վայր 
գյու ղի մեր ձա կայ քում:

Այդ վար կածն ըն դու նել է նաեւ Վա նա ձո-
րի պե տա կան հա մալ սա րա նի դա սա խոս, 
բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր 
Վա նո Ե ղիա զար յա նը (Ս յու նե ցի նե րը եւ հայ 
հին գրա կա նութ յու նը, «Ս յուն յաց եր կիր», N 
19, 2019 թ.):

Ըստ գրա կա նա գե տի՝ «Ա վան դութ յան 
հա մա ձայն՝ Խո րե նա ցին թաղ ված է Մ շո 
Ա ռա քե լոց վան քում, սա կայն կա կար ծիք, թե 
թաղ ված է Ս յու նի քում՝ այժմ յան Տեղ գյու ղից 
3 կմ հա րավ –ա րե ւելք՝ Խ րո վի ձոր դա րա վան-
դի կան գուն մա տուռ –ե կե ղե ցում, ո րը Տե ղի 
բնա կիչ նե րը կո չում են Ս ռի եղ ցի»:

Մա տե նա գի տութ յան մեջ գյու ղը հի շա-
տակ վում է նաեւ Դեղ, Դե ղի, Դըգ, Դըղ, Տեխ, 
Տե ղեր, Տե ղի, Տիղ, Տող ան վա նում նե րով: 
Գտն վում է Գո րիս քա ղա քից 18 կմ հ յու սիս –
ա րե ւելք՝ Գո րիս–Ս տե փա նա կերտ ավ տո ճա-
նա պար հի վրա: Հ նում մտնում էր Ս յու նիք 

աշ խար հի Հա բանդ գա վա ռի մեջ եւ, ըստ հին 
հար կա ցու ցա կի, Տա թե ւի վան քին տա լիս էր 
12 միա վոր հարկ:

Տեղ գյու ղը եր բեմն կո չում ենք Ս յու նի քի 
թա գա վո րութ յան (970-1170 թթ.) ա ռա ջին 
թա գու հի՝ Սմ բատ Ա ար քա յի կո ղա կից Շա-
հան դուխտ Ա թա գու հու ան վամբ, ով Աղ վա-
նից տնից էր, Խա չե նի եւ Ու տի քի իշ խան Սա-
հակ Սե ւա դա յի դուստ րը:

Ս տե փա նոս Օր բել յա նի «Ս յու նի քի պատ-
մութ յու նը» գրքում պահ պան վել է այն վճռա-
գի րը, ո րով Շա հան դուխտ թա գու հին Տա-
թե ւի վան քին է նվի րա բե րել Տեղ գյու ղը 998 
թվա կա նին:

Ա հա՝ « Հա նուն Աստ ծո ես՝ Սե ւա դա յի 
դուստր Շա հան դուխտս, կա մե ցա ե կե ղե ցուն 
Հա բանդ գա վա ռի Տեղ կոչ ված գյու ղը՝ իր բո-
լոր շրջա կա սահ ման նե րով, լեռ նով, դաշ տով, 
մյուս ե կա մուտ նե րով, որ ինձ էր նվի րել իմ 
թա գա վոր Սմ բա տը, եւ ես խո պան տե ղից 
գյուղ էի դարձ րել, իմ ե րա նե լի թա գա վո րի 
վախ ճա նից հե տո նրա հո գու հա մար Տա-
թե ւի սուրբ կենտ րո նա կան վան քին եւ սուրբ 
նշա նին տվե ցի Ս յուն յաց ե պիս կո պոս Հա կո-
բի մի ջո ցով:

Այ սու հետ ես ու իմ որ դի ներ Վա սակն ու 
Սե ւա դան տի րող չենք»:

19-րդ դա րա վեր ջին, ըստ Եր վանդ Լա լա-
յա նի, գյու ղը պատ կա նում էր Դո լու խան յա-
նին, Ա թա բեկ յա նին:

ԺԷ դա րի հա յե րեն ձե ռագ րե րի հի շա-
տա կա րան նե րում հան դի պում ենք գրիչ 
Մե լիք սեթ ե րե ցի ըն դօ րի նա կած ա վե տա րա-
նը, ո րում գրված է՝ «...ձեռն ար կեալ գի րե ցի 
զսաի քա ղաքս Տեղ»: 1645-ին գրված այս հի-
շա տա կա րա նում Տեղն իբ րեւ քա ղաք ան վա-
նելն առն վազն նշա նա կում է, որ այն իշ խա-
նա նիստ է ե ղել:

Տե ղում չորս հա զար քա րա տակ-տան 
մա սին է վկա յում Սե րո Խան զադ յա նը:

Տե ղը Նա խի ջե ւան- Պար տավ ճա նա պար-
հի վրա աչ քի ընկ նող բնա կա վայ րե րից էր:

1889 թ. հոկ տեմ բե րին Լեոն, Շու շուց Գո-
րիս ճամ փոր դե լիս, ան ցել է Տեղ գյու ղով եւ 
«Ս յու նի քից մի անկ յուն» նո թագ րութ յան մեջ 
( Լեո, Եր կե րի ժո ղո վա ծու, 8–րդ հա տոր, Ե րե-
ւան 1985 թ.. էջ 46) նկա րագ րել գյու ղը։

Տեղ գյու ղից մոտ 3 կմ դե պի հա րավ –ա րե-
ւելք, Խ րո վի ձո րի քա րա փի վրա կան գուն է 
Սռ նեղ ցի ( Սե ռի ե կե ղե ցի) կոչ վող մա տուռ –
ե կե ղե ցին. տեղ ցի ներն ա սում են, թե դա կա-
ռու ցել է ին քը՝ Մով սես Խո րե նա ցին՝ իր ձեռ-
քով, իբ րեւ ճգնա րան: 

Ըստ Մո րուս Հաս րաթ յա նի՝ «Սռ նեղ ցին 
միա նավ, թա ղա ծածկ փոքր ե կե ղե ցի է (7,77 
x 4,51 մ  ար տա քին չա փե րով), շեշտ ված պայ-
տա ձեւ հա տա կագ ծե րով խո րա նով, նե րառ-
ված ար տա քին պա տե րի ուղ ղանկ յուն եզ-
րագ ծի մեջ (չա փագ րութ յու նը՝ Լ. Սա դո յա նի): 

Տեղ գյուղի մերձակայքի Սռի 
եղցին, որտեղ ենթադրաբար 
Մովսես Խորենացու գերեզմանն է
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Պայ տա ձեւ է նաեւ խո րա նի կա մա րը: Բե մը 
ա ղո թաս րա հից բարձր է 0,5 մ: Խո րանն ու-
նի գմբե թար դի տա կով ըն թա ցող գո տի, ո րը 
շա րու նակ վում է հյու սի սա յին եւ հա րա վա-
յին պա տե րի ողջ եր կա րութ յամբ: Ա ղո թաս-
րա հը (3,36 x 2,80 մ) թա ղա կիր կա մար ներ 
չու նի: Ե կե ղե ցին լու սա վոր վում է խո րա նի եւ 
ա րեւմտ յան ճա կա տի նեղ լու սա մուտ նե րով: 
Եր կաս տի ճան որմ նա խարս խի վրա բարձ-
րա ցող պա տե րը շար ված են սրբա տաշ բա-
զալ տի քա րե րից: Ե կե ղե ցին լավ է պահ պան-
վել՝ միայն երկ թեք տա նի քի քա րե սա լերն 
են թափ վել: Միակ՝ ա րեւմտ յան դուռն ու նի 
ուղ ղանկ յուն բաց վածք, ա ռանց շքա մուտ-
քի եւ հար դա րան քի: Դ ռան վե րե ւում, ներ-
սից պահ պան վել են վաղ միջ նա դար յան հայ 
ճար տա րա պե տութ յա նը բնո րոշ մի այն պի սի 
տարր, ինչ պի սին պայ տա ձեւ լյու նետն է»:

Ըստ Օ նիկ Խն կիկ յա նի՝ «Ս ռի եղ ցի» ան-
վամբ այս վայ րում առ կա է բնա կա տե ղի, ո րի 
ա րեւմտ յան կող մով ձգվում էր 2,4 մ հաս-
տութ յամբ կիկ լոպ յան շար վածք ու նե ցող 
պա րիսպ: Այն պահ պա նում էր սե ղա նա ձեւ 
հրվան դա նի վեր ջա վո րութ յու նը... Հր վան-
դա նի ան մի ջա պես եզ րին կան գուն է միջ նա-
դար յան փոքր ե կե ղե ցի, ո րից եւ ա ռա ջա ցել է 
տե ղան քի ան վա նու մը»:

Ս ռի եղ ցուց մի փոքր հա րավ –ա րե ւելք 
գտնվող Կի րա ձոր–Գ րա ձո րում կա մի քա-
րայր, որ ուխ տա վայր է, որ դա րեր շա րու նակ 
մեր նախ նի նե րը մոմ են վա ռել, ա ղոթք ա րել, 
մա տաղ ա րել, հի վանդ ե րե խա նե րին այն-
տեղ բե րել բու ժե լու հույ սով:

Ս ռի եղ ցուց դե պի հյու սիս է գտնվում Սեւ 
քերծ –ուխ տա տե ղին: Քա րան ձա վը տե սա նե-
լի է Ս ռի եղ ցուց: 

Տեղն այն բնա կա վայ րե րից է, որ տեղ մի 
քա նի ան գամ կա տար վել են պե ղում ներ, 
հնա գի տա կան եւ ազ գագ րա կան բնույ թի ու-
սում նա սի րութ յուն ներ: 

Վեր ջին ան գամ Տե ղի տա րած քում պե-
ղում ներ է կա տար վել 1980-ա կան նե րին՝ 
Օ նիկ Խն կիկ յա նի կող մից: Պե ղում նե րի արդ-
յունք նե րը հրա պա րակ վել են «Հ նա գի տա-
կան աշ խա տանք նե րը Հա յաս տա նի նո րա-
կա ռույց նե րում» գրքում: 

Տե ղի եւ նրա շրջա կայ քի հու շար ձան նե րը 
1947–ի օ գոս տո սին ու սում նա սի րել է Մո րուս 
Հաս րաթ յա նը՝ ՀՍՍՀ գի տութ յուն նե րի ա կա-
դե միա յի գի տար շա վի ըն թաց քում:

1927–ին Տե ղում պե ղում ներ է կա տա րել 
հնա գետ Ս. Տեր–Ա վե տիս յա նը:

Տե ղում հնա գի տա կան աշ խա տանք ներ 
է կա տա րել ճա նաչ ված գիտ նա կան Սեդ րակ 
Բար խու դար յա նը:

Տե ղում ազ գագ րա կան եւ հնա գի տա կան 
ու սում նա սի րութ յուն ներ են կա տա րել Եր-
վանդ Լա լա յա նը, Ս տե փան Լի սից յա նը:

1898 թ. Տեղ եւ Զա բուխ գյու ղե րի մի ջեւ 
գտնվող դամ բա րա նա դաշ տում դիպ վա ծա-
յին աշ խա տանք ներ է կա տա րել գեր մա նա ցի 
հնա գետ Է. Ռ յոս լե րը:

Հ.Գ. ՀԻ մա Ս ռի եղ ցին շատ մոտ է հայ-ադր-
բե ջա նա կան սահ մա նին…
Ս ռի եղ ցում վեր ջին ան գամ ե ղանք 2019 թ. 
հու լի սի 14-ին, մեզ ու ղեկ ցում էր Ա լեք սան Շե-
գուն ցը, ով գյու ղի պատ մութ յան ու սու ցիչն է:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Տեղ գյուղի 
մերձակայքի Սռի 
եղցին, որտեղ 
ենթադրաբար 
Մովսես Խորենացու 
գերեզմանն է

Տեղն այն բնա կա վայ րե-
րից է, որ տեղ մի քա նի 
ան գամ կա տար վել են 
պե ղում ներ, հնա գի տա-
կան եւ ազ գագ րա կան 
բնույ թի ու սում նա սի-
րութ յուն ներ

Ս յու նե ցի նե րի հա մար հա զա րամ յակ ներ 
շա րու նակ նվի րա կան դար ձած Մեծ Իշ-
խա նա սա րի գա գաթ բարձ րա նա լը մեզ 
հա մար ե րա զանք էր դե ռեւս ման կութ-
յան տա րի նե րից: Իշ խա նա սար լեռ նա-
զանգ վա ծի ա մե նա բարձր գա գաթն է 
Մեծ Իշ խա նա սա րը: 

Գ տն վում է Ս յու նի քի եւ Ադր բե ջա նի 
սահ մա նագլ խին, Գո րիս քա ղա քից 
հյու սիս-ա րեւ մուտք: Բարձ րութ յու նը 

3552 մ  է, ո րոշ աղբ յուր նե րում՝ 3548 մ: Վե րին 
նեո գե նի հրաբ խա յին գո յա ցում է՝ կազմ ված 
հիմ նա կա նում դա ցի տա յին, ան դե զի տա-դա-
ցի տա յին լա վա նե րից:

Լեռ նա գա գա թից դե պի հյու սիս գտնվում 
է Փոքր Իշ խա նա սա րը (3456 մ): Հ յու սիս-ա-
րեւ մուտ քում Իշ խա նա սա րը 2500-2700մ 
բարձ րութ յան թամ քո ցով ձգվում է դե պի 
Ծ ղու կի լեռ նա զանգ ված: Հա րա վից մի ճյու-
ղով միա նում է Ե ռաբ լուր ներ լեռ նա գա գաթ-
նե րին:

Գա գա թա յին մա սում կա խառ նա րան: 
Ա րե ւել յան եւ ա րեւմտ յան լան ջե րը զա ռի-
թափ են՝ մաս նատ ված հո վիտ նե րով: Ա րե-
ւել յան ստո րո տում է սառ ցա դաշ տա յին ծագ-
ման Սեւ լի ճը՝ 2666 մ բարձ րութ յան վրա:

Սեւ լճից ա րե ւելք Սա գի լիճն է, ո րը Սեւ 

լճից ան հա մե մատ փոքր է եւ ամ ռա նը դառ-
նում է սա կա վա ջուր. այդ տե ղից է սկիզբ առ-
նում Խոզ նա վար գե տը: 

Մեծ Իշ խա նա սա րը Ե րե ւա նից 207 կմ, 
Վե րի շե նից 18 կմ, Նո րա վա նից 9 կմ հե ռա վո-
րութ յան վրա է:

Ան վա նու մը մա տե նա գի տութ յան 
մեջ

Իշ խա նա սար Մե ծը մա տե նա գի տութ յան 
մեջ գոր ծած վում է մի քա նի ա նուն նե րով՝ 
Ը շըգ լը, Ը շըխ լը, Ը շըխ լը Մեծ, Ը շըխ լու, Ի շըխ-
լի, Ի շըխ լի Մեծ, Ի շիխ լի, Ի շիխ լի Մեծ, Ի շիխ-
լու, Իշխ լու Մեծ, Ի շիկ լը, Իշ խա նա սար, Իշխ-
լի Մեծ, Իշխ լու, Իշղ լու Մեծ, Սուրբ Օ հան նես, 
Քա չալ դաղ, Քե չալ դաղ, Քի լի սա լի:

« Հա յաս տա նի եւ հա րա կից շրջան նե րի 
տե ղա նուն նե րի բա ռա րան»-ի (Թ. Հա կոբ յան, 
Ստ. Մե լիք- Բախշ յան, Հ. Բար սեղ յան) վե րոնշ-
յալ տե ղե կատ վութ յան առ թիվ, սա կայն, մի 
վե րա պա հում ու նենք. Քա չալ դաղ, Քե չալ դաղ 
ան վա նու մը Մեծ Իշ խա նա սա րին վե րագ րե լը 
կո պիտ սխալ է: Քա չալ դաղ կամ Քե չալ դաղ 
լե ռը Գ լուխ Ձա գե ձո րո լեռն է, ո րի գա գա թը 
պար զո րոշ ե րե ւում է Գո րիս քա ղա քից եւ առ-
հա սա րակ տա րա ծաշր ջա նի շատ վայ րե րից: 
Այդ լե ռը, որ 2865 մ բարձ րութ յուն ու նի, Սեւ 
լիճն ա րեւ մուտ քից ե րի զող լեռն է:

Մեծ Իշ խա նա սար տա նող ճա նա-
պարհ նե րը

Լեռ նա գա գաթ կա րե լի է բարձ րա նալ մի 
քա նի ճա նա պար հով:

Ա ռա ջին եր թու ղի. Գո րիս-Ե րե ւան մայ-
րու ղուց Վա ղա տին տա նող ճա նա պար հից՝ 
դե պի հյու սիս-ա րե ւելք:

Երկ րորդ եր թու ղի. Գո րիս քա ղա քի մուտ-
քից (նախ կին  «Ա վան գարդ» տնտե սութ յան 
ա նաս նա պա հա կան շեն քե րի մո տա կայ քից) 
դե պի հյու սիս:

Ա ռա ջին եւ երկ րորդ եր թու ղի նե րը հատ-
վում են Է շա մեյ դա նում, որ տե ղից էլ եր թու-
ղին ձգվում է հյու սիս:

Եր րորդ եր թու ղի. Վե րի շե նի տա րած-
քով ( Խոզ նա վար, Վա ղա տուր եւ Խա նա ծախ 
տա նող ճա նա պարհ) բարձ րա նալ Սեւ լիճ, 
որ տե ղից էլ՝ դե պի ա րեւ մուտք:

Չոր րորդ եր թու ղի.  Ակ նե րի տա րած քով 
բարձ րա նալ Իշ խա նա սա րի ստո րոտ, որ տե-
ղից էլ դե պի հյու սիս-ա րեւ մուտք:

Ակ նե րից եւ Վե րի շե նից ձգվող ճա նա-
պարհ նե րը կա րող են հատ վել Սեւ լճից դե պի 
ա րեւ մուտք գտնվող հո վիտ նե րում:

Հին գե րորդ եր թու ղի. Սի սիա նի Իշ խա-
նա սար գյու ղից (նախ կին ան վա նու-
մը՝ Ղզլ ջուղ) դե պի Մին քենդ ձգվող 
դաշ տա յին ճա նա պար հից դե պի հա-

Մեծ Իշխանասարի՝ երկնքի մեջ 
մարգարեացած ամենաբարձր 
եւ սրբացած գագաթը, որ հիմա 
սահմանաբաժան է

Իշ խա նա սար Մե ծը մա տե նա-
գի տութ յան մեջ գոր ծած վում է 
մի քա նի ա նուն նե րով՝ Ը շըգ լը, 
Ը շըխ լը, Ը շըխ լը Մեծ, Ը շըխ լու, 
Ի շըխ լի, Ի շըխ լի Մեծ, Ի շիխ-
լի, Ի շիխ լի Մեծ, Ի շիխ լու, Իշխ-
լու Մեծ, Ի շիկ լը, Իշ խա նա սար, 
Իշխ լի Մեծ, Իշխ լու, Իշղ լու Մեծ, 
Սուրբ Օ հան նես...

ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 13
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րավ-ա րե ւելք:
Եր թու ղի նե րից յու րա քանչ յու րը 

են թադ րում է ժա մա նա կա յին տար բեր 
տե ւո ղութ յուն եւ յու րօ րի նակ ռե լիե ֆա յին 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ:

 Վե րել քը սկսե ցինք Ակ ներ գյու ղից
Ակ նե րը նախ կին Բ ռուն կամ Բու ռուն 

կամ Բ ռունք գյուղն է՝ Գո րիս քա ղա քից մոտ 5 
կմ հ յու սիս-ա րեւ մուտք: Ակ նե րի մո տով է հո-
սում Գո րիս գե տը, ո րի հենց այդ հատ վա ծը 
կոչ վում է Վա րա րակ: Գ յու ղի մո տով է հո սում 
« Տեր տե րի ա ռու» կոչ վող ջրանց քը, որ կա-
ռուց վել է դե ռեւս 10-րդ դա րում, իսկ դի մա ցի 
բարձ րա դիր վայ րում Ակ նե րի եր կու ՀԷԿ-ն  է:

Գ յու ղի շրջա կայ քում կան կիկ լոպ յան կա-
ռույց նե րի, միջ նա դար յան բեր դի ու այլ շի-
նութ յուն նե րի հետ քեր:

Ակ նե րից ճա նա պարհ ըն կանք վաղ 
ա ռա վոտ յան՝ ժա մը 6-ին: Գ յու ղից մին չեւ 
գյու ղի յայ լաղ ներ, որ գտնվում են Մեծ Իշ խա-
նա սա րի ստո րո տում, 9 կմ  է: Ճա նա պար հը 
հա մե մա տա բար լավ վի ճա կում է:

Վե րել քը սկսվում է սրբա վայր ձո րից, ո րի 
աջ կող մում Խա չին օսն է կամ Սուրբ Հա կո-
բը: Սր բա վայ րը ժո ղո վուր դը նաեւ Խաչ է կո-
չել, Ակ նին ճի րին խա չը, Ակ նին խա չը: Խա-
չին օ սից ձախ Ակ ներ աղբ յու րի ա կունք ներն 
են: Խա չին օ սի ձո րով (քա րան ձա վախմ բի 
ա րեւմտ յան մա սով) հո սում է Դաղ ձուտ գե-
տա կը, ո րը Վա րա րա կի ձախ օ ժան դակ նե-
րից է:

Խա չին օսն անց նե լու հե տո ճա նա պար հի 
ձախ մա սում մեզ ըն դա ռաջ է գա լիս գե ղե ցիկ 
մի խաչ քար՝ Ա կո նի խա չը (հայտ նա բեր վել է 
30-40 տա րի ա ռաջ): Խա չին օ սից հյու սիս 
հայտ նի Մթ նա ձորն է: Հեռ վից ե րե ւում են 
Ուղ տի քաշ կա ռը, Կարմ րա քա րը:

Մեծ թե քութ յուն ու նե ցող լեռ նա լան ջը 
հաղ թա հա րե լուց հե տո մենք հար թա վայ րում 
ենք:

Նա խա պատ րաս տա կան ո րոշ աշ խա-
տանք ներ տա նե լուց հե տո ա մե նագ նա ցով 
1-1.5 կմ շա րու նա կե ցինք վե րել քը, քա նի դեռ 

մե քե նան կա րող էր բարձ րա նալ: Մոտ ժա մը 
10-ին կանգ ա ռանք լե ռան հա րավա րե ւել յան 
ստո րո տի այն մա սում, որ տե ղից այ լեւս անհ-
նար էր մե քե նա յի ըն թաց քը: Վե րել քը պետք է 
շա րու նա կեինք ձիե րով: 

Նա խա պես այդ տեղ էր հա սել Գուր գեն 
Մի նաս յա նը՝ վեց ձիով. ե րե քը քուռ կիկ էին՝ 
ե կել էին զամ բի կի՝ ի րենց մոր հե տե ւից: Եվ 
մոտ մեկ ժամ ձիե րով ճա նա պարհ ան ցանք…

Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի է ներ-
գե տի կա յի ֆա կուլ տե տի 4-րդ կուր սի ու սա-
նող Գուր գեն Մի նաս յա նը, ով քա ջա ծա նոթ է 
այս կող մե րի ա մեն սար ու ձո րի, ա մեն քար 
ու կա պի, գնում էր առ ջե ւից՝ իր Սե ւուկ նժույ-
գով: 

* * *

Մի կա նաչ, հե քիա թա յին աշ խարհ էր 
բաց վել մեր ա ռաջ, եւ ա մեն մի թմբի ու բար-
ձուն քի հե տե ւում նոր պատ կեր նե րի էինք 
ա կա նա տես լի նում, եր բեմն դա դար առ նում 
եւ վա յե լում այդ գե ղեց կութ յու նը: 

Մեր գլխա վե րե ւում ժա մա նակ առ ժա-
մա նակ ե րե ւում էին թե ւերն ամ պե րի մեջ 
թրջված ար ծիվ ներ, ագ ռավ ներ, ու րիշ հավ-
քե րի ե րամ ներ: Մի փոքր ա վե լի ներ քեւ ար-
տույտ ներն ու տատ րակ ներն էին սեր ա նում, 
եր բեմն էլ հայ րեն ներ կար դում: Իսկ գետ նի 
վրա… Ծա ղիկ նե րի ու գույ նե րի ի րա րան ցում:

Մեզ տես նե լով՝ քնա թա թախ ու կա պույտ 
զան գակ ներն էին ա մե նուր վեր թռել ու բաց-
վել, ալ պիա կան մա նու շակ ներն էին հան դե-
սի ե լել: Ծա ղիկ նե րի մի մա սը մեզ ան ծա նոթ 
էր, ուս տի եւ Գուր գե նի պար զա բա նումն էինք 
ժա մա նակ առ ժա մա նակ ունկնդ րում: Այդ 
ա մե նից, ա կա մա, մեր հո գու կրակն էր թե-
ժա նում, այդ ա մե նից հա մոզ վում էինք վերս-
տին՝ Մեծ Իշ խա նա սա րի լան ջե րը, մեր ձա կա 
հո վիտ նե րը միայն բա րութ յուն եւ մաք րութ-
յուն են շաղ տա լիս:

* * *

Մեկ ժամ անց ե ռա գա գաթ Իշ խա նա սա-
րի հա րավ-ա րե ւել յան գա գա թի ստո րո տում 

էինք:
Առ ջե ւում մեր ուխ տագ նա ցութ յան ա մե-

նադժ վա րին փուլն էր. ամ բող ջո վին քա րե րով 
պատ ված-ծածկ ված լե ռը պետք է բարձ րա-
նա յինք ոտ քով. պա հանջ վում էր խիստ թեք 
այդ լան ջով բարձ րա նալ մոտ 700 մետր:

Ի րար թիկ նած ու ժա նիք նե րը սրած քա-
րեր՝ մամ ռա կա լած, ծալ-ծալ փե շե րով բար-
ձունք ներ, միմ յանց գլխի թա ռած ա պա ռաժ-
ներ… Վե րել քի այդ հատ վա ծը պա հան ջեց 
մոտ մեկ ժամ. ժա մը 12-ին լե ռան ա ռա ջին 
(հա րավա րե ւել յան) գա գա թին էինք: Այդ տե-
ղից ա վե լի հստակ ու պար զո րոշ ե րե ւաց երկ-
րորդ եւ եր րորդ գա գաթ գնա լու ու ղին:

Քիչ հանգ տա նա լուց հե տո շարժ վե ցինք 
դե պի երկ րորդ գա գաթ: Ա վե լի պար զո րոշ 
դար ձավ, որ լե ռան լան ջե րը ոչ բո լոր տե ղե-
րում են ձմե ռա յին շրջազ գես տը հա նել:

Տեղ հաս նե լու հա մար պետք է հաղ թա-
հա րեինք ձյան շեր տը…

Երկ րորդ գա գա թում ար դեն մեզ դի մա վո-
րեց եւ գուր գու րել սկսեց զմրուխ տե զեփ յու-
ռը, ո րը, սա կայն, եր րորդ ու վեր ջին գա գաթ 
բարձ րա նա լուն զու գա հեռ աս տի ճա նա բար 
փո խա կերպ վում էր քա մու՝ ձո րե րի տա պից 
խրտնած եւ լեռ նա գա գաթ բարձ րա ցած քա-
մու:

Ուրցն էր իր խո նավ աչ քե րը բա ցել եւ հե-
քիա թա յին բույ րը տա րա ծել:

Երկ րորդ լեռ նա գա գա թից դե պի ա րեւ-
մուտք եւ դե պի հա րավ մեր առ ջեւ բաց վեց 
Սի սիա նի ամ բողջ տա րա ծաշր ջա նը: Հենց 
այդ տե ղից սկսած մեզ հետ, կար ծեք, զրույ ցի 
բռնվե ցին Ա ղո թա րա նը, Ուղ տա սա րը, Ա րա-
մազ դը, Կա պուտ ջու ղը…

* * *

…Եվ ա հա երկն քի մեջ մար գա րեա ցած 
լե ռան ա մե նա բարձր եւ սրբա ցած գա գա թին 
ենք:

Ա հա Աստ ծո աստ ղաջ րած՝ սյու նիք յան 
գա հա թոռ-վայ րում ենք: Այդ տեղ երկն քից 
մեր ա կան ջին բան են ա սում ամ պե րը, դա-

Իշխանասարի 
քնարական 
ընկալումները 
Գուսան Աշոտի 
ստեղծագործու-
թյուններում

Ճշմարիտ խոսք է` հայրենիքը սկսվում է 
ծննդավայրից։ Գուսան Աշոտի համար հայ-
րե նիքի կենտրոնը Զանգեզուր աշ խարհն է, 
որն իր վեհանիստ սարերով, եր կն քի հետ հա-
վերժ զրուցող լեռներով ներ շն չման աղբյուր 
են նրա համար։ Աշոտը զանգեզուրյան շար-
քի մի շարք ստեղ ծագործություններով Իշ-
խա նա սարի գովքն է անում եւ ոգի առնում 
այդ սրբավայրից։

Սուրբ սար իմ
Դու այնքան բարձր ես, մով սուրբ սար իմ,
Երկնի հետ կխոսես քո շնչով սիրալի,
Զեփյուռը տաղով է տուն 
 մտնում շորորվում,
Սարերի սարն ես դու` շափաղդ երկնային։

Երբ մի պահ ննջում եմ, հովերով թռչում եմ,
Մայունով գառների մանկությամբ 
 լցվում եմ։

Աշխարհներ ձեզ գիտեն, իմ սարեր 
 իմ օրրան,
Ցոլացոլ աստղերդ իմ հոգուն թեւ կտան,
Սարերն ինձ կկանչեն, վանքերն 
 ինձ կկանչեն,
Ղողանջը զանգերի իմ երգից կլսեն։

Կարոտներ, կարոտներ, հոգու 
 սուրբ աղոթքներ,
Սեր կանչող տաղ դառաք, գարնան 
 վառ բուրմունքներ։

Կանչում եմ սիրահույզ կարոտներ հայրենի,
Զմրուխտյա զառիվառ արոտներ հավքերի,
Աշոտիս վառ միտքը մեծ 
 սարի բարձունքում`
Գովերգած անունն իր սիրահույզ լարերին։

Կարոտներ, կարոտներ, հոգու 
 սուրբ աղոթքներ,
Սեր կանչող տաղ դառաք, գարնան 
 վառ բուրմունքներ։

Սրբասար
Հովիվ էի մեր սարերում, ջինջ երկինքն 
 էր վրանն իմ,
Քարն էր բարձս, անթարթ աչքս սարին 
 վառվող աստղերին,
Հովն ու ծովը պարգեւեցին աստվածային 
 ձայներն իմ։

Կրկ. Սրինգ առա, սուրբ սեր առա, 
 ա՛յ հավքեր,
 Սիրո երգի ակունք դառա, ա՛յ հավքեր,
 Սրբասարի փերին ինձ սեր շշնջաց,
 Հովվականչին իմ մուրազը վրնջաց։

Նազելուս հետ ելանք սարը, սարը ժպտաց, 
 հրա՜շք էր,
Սարերի մեջ` Սրբասարը անզուգական 
 դրախտ է,
Մի նինջ առա իր տաք ծոցում, խնկաբույր 
 էր, լույս նախշ էր։

Կրկ. Ծով աչքերին երբ նայեցի, ա՛յ հավքեր,
Ասես` սար ու ծով չափեցի, ա՛յ հավքեր,
Ասի՛, սիրո՛ւն, շշնջացիր, ի՜նչ նազ էր,
Արթնացա ու մրմնջացի, երա՜զ էր։

Դու երկնաքեր իմ Սրբասար, հողմերը 
 քեզ չեն մաշի,
Կռունկների երամը քեզ զառ փետուրով 
 կնախշի,
Իմ քամանչան քո բարձունքի վեհ շունչն 
 առավ, կկանչի։

Կրկ. Անուրջներս տաղեր դառան, 
 ա՛յ հավքեր,
Լուսաստղի թեւեր դառան, ա՛յ հավքեր,
Սրբասարի փերին, Աշո՜տ շշնջաց,
Լուսաբացին իմ մուրազը վրնջաց։ 
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րե րը… Ներ քե ւում՝ մեր ոտ քե րի տակ՝ ի րար 
գլխի թա ռած, ի րար ծոց մտած սա րեր են, ձո-
րեր, կիր ճեր:

Բազ մա թիվ լճակ ներ են՝ ման կան ար-
ցուն քի պես ջինջ: Դ րանց մար գա րի տը, ան-
շուշտ, Սեւ լիճն է, Իշ խա նա լի ճը:

Ա մե նա գա գա թին եր կա թե խաչն է. ա սում 
են՝ Սի սիա նի տա րա ծաշր ջա նի Իշ խա նա սար 
գյու ղի ե րի տա սարդ ներն են տա րի ներ ա ռաջ 
տե ղադ րել՝ նախ կին մա տու ռի տե ղում:

Խա չի ստո րին մա սում՝ ի րար գլխի ժո ղո-
ված ոչ մեծ քա րեր են՝ ներ սում՝ վա ռած մո-
մեր, կող քը մի քա նի շիշ՝ ներ սում գրվածք ներ 
պա րու նա կող թղթեր, ո րոնք չբա ցե ցինք ու 
չըն թեր ցե ցինք (ա սում են՝ այդ տեղ այ ցի ե կող 

ուխ տա վոր ներն ի րենց ա նուն ներն ու ե րա-
զանք նե րը գրում են եւ շշի մեջ դրած պահ 
տա լիս սրբա վայ րին):

Կար նաեւ մի քար՝ սրբա պատ կե րով, որ 
հա մե մա տա բար նոր էր:

Մոտ մեկ ժամ լեռ նա գա գա թին մնա լուց, 
առ Աստ ված ա ղոթք բարձ րաց նե լուց եւ հա-
վեր ժից ու հա վի տե նա կա նութ յու նից մի 
պտղունց վա յե լե լուց հե տո բռնե ցինք հետ-
դար ձի ճա նա պար հը:

Իշ խա նա սար Մե ծը՝ Սուրբ Հով-
հան նես, Սուրբ Ա վա նես, Սուրբ 
Օ հա նես, Սա րի սուրբ Վա նես, Սա-
րի սուրբ

Մեծ Իշ խա նա սա րը կոչ վել է նաեւ սրբա-

Մեծ Իշխանասարի՝ երկնքի մեջ 
մարգարեացած ամենաբարձր եւ սրբացած 
գագաթը, որ հիմա սահմանաբաժան է

խա նա սա րում. « Մեծ Իշ խա նա սա րը՝ Մեծ 
Ի շիխ լին տե ղա ցի նե րին հայտ նի է նաեւ որ-
պե Սըփ Օ հա նէ սի սար: Նա ա վե լի մատ չե լի 
է հյու սիա րե ւել յան կող մից, որ տեղ նրա ստո-
րո տից ոչ հե ռու կա նաչ ա փե րի մեջ ծփում 
է Սեւ լճի՝ Կա րագ յո լի կապ տա վուն հա յե լին: 
Հին ժա մա նակ այժմ յան Գո րի սի վար չա կան 
շրջա նի գրե թե բո լոր գյու ղե րից բազ մա թիվ 
ուխ տա վոր ներ, ո՛ րը ձիով կամ ջո րիով, ո՛ րը 
բո բիկ ո տով, ա նո ղոր մա բար բզզե լով ծանր 
ա նա սու նը, ըն տա նի քի մեծ ու փոք րով շրջա-
պատ ված՝ շտա պում էին Վար դա վա ռի տո-
նին սա րը բարձ րա նալ: Ի րենց բե ռը ներ քե-
ւում՝ սա րի ստո րո տին թող նե լով, նրանք մի 
քա նի ա րա հետ նե րով շա րան-շա րան ձգվում 
էին սարն ի վեր դե պի գա գա թը, որ տեղ 
կո պիտ խաչ քան դակ նե րով զար դար ված 
վի մա քա րեր են կու տակ ված մի ան հայտ 
գե րեզ մա նի վրա: Այս տեղ լույ սեր՝ մո մեր վա-
ռե լով՝ կպցնում էին քա րե րին, վա ռում էին 
կո պիտ կա վե ճրագ նե րի բամ բա կե պատ-
րույգ նե րը, բա րե պաշ տութ յամբ համ բու րում 
էին քա րե րը եւ ի րենց ջեր մե ռանդ ա ղոթք-
նե րը դե պի ա րե ւելք ա ռա քե լով՝ հայ ցում էին 
մու րազ նե րի կա տա րում: Այ նու հե տեւ իջ նում 
էին սա րե րից եւ լճից ոչ հե ռու մի տա փա րակ 
հրա պա րա կի վրա, բե րած մա տա ղա ցուն 
մոր թում: Քա հա նա ներն ի րենց տի րա ցու-
նե րի հետ մե կի մո տից մյու սի մոտ վազվ զե-
լով՝ ի րենց հա սա նե լիք ոչ խա րի կամ գա ռան 
բուրդն ու մոր թին էին հա վա քում: Շուր ջը 
վխտում էին ման րա վա ճառ ներ, խնձո րեսկ-
ցի ա շուղ ներն այս եւ այն խմբին միա նա լով՝ 
ի րենց եր գի ու նվա գի հա մար մե ծար վում 
էին եւ ի րենց վար ձատ րութ յու նը ստա նում»:

Վեր ջին կան գա ռում. զրույց ա մե-
նա լու սա վոր, ա մե նա պայ ծառ, 
«ար ցուն քի պես ջինջ» Բա կուն ցի 
մա սին

Մեր վեր ջին կան գառն Ակ ներ գյու ղի յայ-
լա ղա տե ղին էր: Ս պար տակ Մի նաս յա նը մեր 
զրույ ցը տա րավ այլ՝ գրա կա նա գի տա կան, 
ա վե լի ստույգ՝ Բա կունց յան թե մա յի ուղ ղութ-
յամբ:

Մո րա կան կող մից Բա կուն ցը 
սե րում է Վե րի շե նից: Եվ ա մե նայն 

սար: Իշ խա նա սա րի պաշ տա մուն քա յին 
նշա նա կութ յանն անդ րա դար ձել է Ս տե փան 
Լի սից յա նը ( Զան գե զու րի հա յե րը, էջ 275). 
« Վար դա վա ռի օ րը հա վա տաց յալ նե րը մեծ 
բազ մութ յամբ դի մում էին սրբա զան լեռ նե-
րի գա գաթ նե րին գտնված սրբա վայ րե րի 
այ ցե լութ յա նը: Այս տեղ գտնվում էին հրա շա-
գործ գե րեզ ման ներ՝ ո րե ւէ պարզ խաչ քա րով 
զար դար ված կամ շատ նոր ժա մա նակ նե-
րի շին ված ա նար վեստ մա տու ռով հո վա-
նա վոր ված: Բարձ րա նում էին Սար վար դի 
( Սալ վար դի), Իշ խա նա սա րի (Ի շիխ լիի) Սուրբ 
Օ հա նե սը եւ մա նա վանդ Խուս տու փի գա-
գաթ նե րը…»:

Ս տե փան Լի սից յա նը ներ կա յաց նում է 
նաեւ տո նա կա տա րութ յան ըն թացքն Իշ-

Մեծ Իշխանասարի 
գագաթի երկաթյա 

խաչը
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Իշխանասարը՝ Համո Սահյանի 
բանաստեղծական բնանկարում

Աստծու կողմից արարված սյունիքյան 
քարափները հավերժորեն տեղ են գտել Համո 
Սահյանի բանաստեղծություններում:

Գյազբելի, Աղոթարանի, Զորզորի, 
Սալվարդի, Տատնա գետի, Լորի, Դարպասի 
ձորի, Որոտանի ու այլ վայրերի շարքում է 
Իշխանասարը:

2020 թ. հուլիսի 5-ի մեր ուխտա գնա ցու-
թյան ընթացքում անհնար էր չհիշել Համո 
Սահյանի՝ հայրենի եզերքը փառաբանող բա-
նաստեղծությունները եւ, իհարկե, Իշխա նա-
սարին նվիրված  տողերը:

Որքա՜ն նման է Արագածին
Կապուտջիղ լեռը այգաբացին:
Ինքը Արան է եռասապատ
Կեսօրվա ժամին լեռը Սալվարդ:

Որքա՜ն նման է Արարատին
Իշխանիկ լեռը մայրամուտին…
Սիսական աշխարհ-եռավահան,
Մեր հին ու հավերժ լեռնադարան:

*  *  *

Եթե չեք իջել դուք երբեւէ
Ու չեք անրջել դուք երբեւէ

Աղոթարանիս լճակներում,
Չվող կարապներ, ձեզ չեմ ներում:

Եթե չեք իջել թեկուզ մի ժամ,
Խաղաղ չեք ննջել թեկուզ մի ժամ
Իշխանասարիս վրաններում,
Չվող կռունկներ, ձեզ չեմ ներում:

Եթե անցել ու չեք մնացել
Եվ ձեր աչքերին չեք նախանձել
Դուք Մթնաձորիս եդեմներում,
Չվող ծիծառներ, ձեզ չեմ ներում:
Եթե ձեր հոգուն մեղք եք արել,
Հավերժության պես չեք երկարել
Դուք բանաստեղծի երազներում,
Չվող վայրկյաններ, ձեզ չեմ ներում:

* * *

Իշխանասար ու Սալվարդ
Խառնվում են մեկ-մեկու,
Դառնում մի սեւ սարահարթ
Սեւ գիշերի մեջ…
Մի եղնիկ է բառաչում,
Վայում է մի հոգնած բու,
Մի ջրվեժ է շառաչում
Իմ հուշերի մեջ: 

ՍՐԲԱՎԱՅՐԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԴԱՐՁԵԼ ԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ
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հա վա նա կա նութ յամբ նա իր Հա-
րութ յուն (Ար թին) պա պի հետ ման-
կութ յան տա րի նե րին բազ միցս ե ղել է 

Իշ խա նա սա րի հո վիտ նե րում: Այն պես 
որ՝ Բա կուն ցը գրա կա նութ յուն էր մտել իր 
աշ խար հից՝ Գո րի սից ու Զան գե զու րից եւ 
դրանց հի ման վրա էր ստեղ ծել իր աշ խար հը:

Ս պար տակ Մի նաս յանն Ակ նե րի եւ Վե-
րի շե նի տա րեց նե րից է լսել՝ տե ղա նուն նե-
րը, դարձ վածք նե րը, ո րոն ցով վեր նագր ված 
են Բա կուն ցի շատ գոր ծեր, գրո ղը վերց րել 
է հենց այս վայ րե րից: Օ րի նակ «Ալ պիա կան 
մա նու շակ»՝ գլուխ գոր ծո ցա յին ստեղ ծա գոր-
ծութ յու նը…

Նուրբ եւ քնա րա կան այդ պատմ ված քի 
վեր նա գի րը կա րող էր ծնվել միայն Մեծ Իշ-
խա նա սա րի լան ջե րին փռված դեղ նա վուն 
(ծի րա նա գույն) մա նու շակ նե րից: Միայն այդ 
մա նու շակ նե րի ազ դե ցութ յամբ կա րե լի էր 
կյան քի բա նաս տեղ ծա կան ըն կալ ման այն-

պի սի հա մադ րութ յան հաս նել, որ տես նում 
եք պատմ ված քում: Կամ « Կարմ րա քար» վե-
պը, ո րից մեզ հատ ված ներ են հա սել:

Ան շուշտ, վե պը Կարմ րա քար ա նու նով 
գյու ղի մա սին է, որն ա վե լի ճիշտ 1914-ից 
ա ռաջ ե ղած հայ կա կան գյու ղե րի ընդ հան-
րա կան պատ կերն է:

Արդ յո՞ք այդ տե ղա նու նը Բա կուն ցը չի 
վերց րել Մթ նա ձո րում գտնվող Կար միր քա-
րից, որ նաեւ Կարմ րա քար է կոչ վում: Իսկ 
Մթ նա ձո րի աս քը (ե՛ւ պատմ վածք նե րի շար-
քը, ե՛ւ նույ նա նուն պատմ ված քը, ե՛ւ «Մթ-
նա ձո րի չար քը»)… Հի շո՞ւմ եք, թե ինչ պես է 
սկսում «Մթ նա ձո րը» պատմ ված քը.  « Մի ու-
րույն աշ խարհ է Մթ նա ձո րը…»:

Այդ վայ րե րում 20-րդ դա րասկզ բին դեռ 
հզոր էին ա ռաս պել նե րը, հե թա նոս դա րե րի 
շուն չը, ո րոնց ազ դե ցութ յու նը տես նում ենք 
«Մթ նա ձո րը» շար քի պատմ վածք նե րում:

Արդ յո՞ք Իշ խա նա սա րի ստո րո տում 

գտնվող Մթ նա ձոր տե ղա նու նը չէ, որ գրա-
կան աշ խարհ է տե ղա փո խել Բա կուն ցը: Ի 
վեր ջո Մթ նա ձո րը դա ձոր չէ սոսկ, այլ…

Մթ նա ձո րը Զան գե զուր-Ս յու նիք աշ-
խարհն է: Մթ նա ձո րը Բա կուն ցի հա մար 
դար ձել է մեծ աշ խարհ, մի ու րույն աշ խարհ: 
Եվ այն քան էր Բա կուն ցը խո րա ցել այդ աշ-
խար հում, որ Չա րեն ցը զգու շաց րեց՝«Աշ խա-
տիր, սա կայն, որ մութ այդ ձո րում/ Քո պայ-
ծառ ու ղին ան դարձ չկոր չի»:

 
Հ.Գ. …Ե րա նի՜ այն հավ քե րին, որ ա մեն օր 
բարձ րա նում են Իշ խան Մեծ սա րի գա գաթ:
Ե րա նի՜ այն ամ պե րին, որ ժա մա նակ առ 
ժա մա նակ գրկում են Մեծ Իշ խա նա սա րի կա-
տար նե րը:
Ե րա նի՜ այն ուխ տա վոր նե րին, որ նոր-նոր 
պի տի բարձ րա նան Սր բա սա րի գա գաթ:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
5 ՀՈՒԼԻՍԻ 2020

Իշխանասար լեռան լանջին
Կա մի լճակ գեղեցկատես,
Հատակը՝ սեղմ, ինքն՝ անչափ ջինջ, 
Հսկայակա՜ն ձագարի պես:

Նրա շուրջը ծաղկունքի ծով
Ու զով բուրմունք է ո՜ղջ ամառ...
Զեփյուռաշունչ ալիքներով 
Նա հովիտն է պահում դալար:

Ինքը՝ լազուր, շուրջը՝ ատլաս,
Ինչպես շրջած կապույտ վրան,
Կարծես երկնից պոկված մի մաս
Ընկել է այդ լեռան վրա:

Դարեր ի վեր այդ լիճը մով
Զովացրել է սարվորին,
Գառ ու մաքի ջրել սիրով
Ամառային շոգ կեսօրին:

Բայց լիճը չէ, որ ինձ գերել,

Խռովել է հոգիս խաղաղ,
Մի կսկիծ է ինձ պարուրել՝
Մի պատմություն արցունքաշաղ:

Ձեզ կպատմեմ ես այն մասին,
Թե ինչու՞ է կոչվել նա Սեւ,
Երբ դարերով շողը լույսի
Մինչեւ լճի խորքն է հասել...

*  *  *
Երկու ջահել իրար տեսան,
Իրար անկեղծ սիրեցին...
Աղջիկն ասես՝ սարի շուշան,
Տղան՝ բարդի սլացիկ:

Հանդիպում էր ամեն գիշեր
Սիրած զույգը լճափին,
Բերում իրար գգվա՜նք ու սեր,
Ինչպես գարունն ու արփին:

Բայց հրճվանքն էլ ունի սահման,
Նրա հետ է վիշտն արթուն,

Այնպես, ինչպես լույս ցերեկվան
Միշտ գիշերն է հաջորդում:

Երբ աղջկա հայրն իմացավ
Սիրո մասին այդ զույգի,
Մի իսկական դահիճ դարձավ՝
Անզգա ու անհոգի...

Ու «անպատկառ» իր աղջկան 
Այնքան ծեծեց զայրույթից,
Որ մեծացավ այդ լիճն անգամ
Նրա թափած արցունքից: 

Հետո նետեց մի մութ վրան,
Ինչպես ժայռի մի խոռոչ,
Որ սպանի սերը նրա՝
Դեռ չծաղկած, դեռ բողբոջ:

– Հարու՛ստ մարդու պիտի գնաս, –
Թնդաց հոր ձայնը դաժան, –
Ի՞նչ ես կպել խեղճ ու տհաս
Էդ հովիվին անարժան...

* * *
Բայց աղջկա սերը մաքուր
Զորանում էր ինքնակամ,
Ինչպես պարարտ հողի գրկում

Սերմն է աճում ժամ առ ժամ:

Մինչդեռ տղան, գիշեր ու զօր,
Ընկճված ու թեւաթափ՝
Տվայտում էր մտամոլոր,
Մտքով հասնում ափից ափ:

Տեսնում նրան՝ անօգ տեսքով.
Դեմքը՝ մռայլ, աչքը՝ թաց,
Գութ չունեցող իր հոր կամքով
Եղնիկի պես վանդակված:

Լճի ափին նստում էր նա
Ու տարվում իր սրինգով
Եվ մոռանում վիշտը մի պահ
Իր սրտառուչ նվագով:

Բայց աղջիկը չէ՛ր երեւում,
Ասես երբե՜ք չէր եղել...
Խեղճն այն ափին՝ սերը սրտում,
Ծով արցունք էր հեղեղել:

Երբ տղայի ցավն անհատնում
Խորանում է օրեցօր,
Մի գիշեր էլ տղան տրտում
Լիճն է մտնում խենթօրոր:

Ու լողալով ուզում է նա
Հասնել ափը դիմացի,
Ուր աղջիկն էր այրվում մենակ՝
Առանց ծխի ու բոցի:

Բայց կենտրոնում այդ լճակի 
Խորասուզվեց խեղճ տղան,
Առանց թաղման ու թափորի
Լիճը դարձավ գերեզման...

*  *  * 
Հենց ի կսկիծ այս պատմության՝ 
Անվանեցին նրան «Սեւ լիճ»,
Անունն՝ ինչպես գույնը մահվան,
Ինքը՝ հովվի սիրո պես ջինջ:

Իսկ որ լճի ջուրն աղահամ
Չի՛ քաղցրանում դար ու դարեր,
Այդ արցունքն է այն աղջկա
Լճում աղի շերտեր թողել:

Եվ սրինգն են գտել մի տեղ 
Հեռու՜- հեռու մի գյուղակում,
Ասում են թե՝ երկար ու նեղ 
Անցք է բացված լճի խորքում:

Երբ կեսօրին ամառային
Մաքիներն են ջրի վազում,
Ասես՝ փնտրում են տղային,
Որին աղջիկն է դեռ սպասում…

 

Սյունյաց աշխարհի մարգարիտը` Սեւ լիճը կամ Իշխանա լիճը, 
որ նաեւ Սրբոց սարի ծովակ է կոչվում

Սեւ լճի մասին շատերն են գրել, բայց անգերազանցելի ենք համարում 
Գրիշա Մանուչարյանի եւ Տիգրան Գրիգորյանի հեղի նա կած լեգենդը 
«Սեւ լիճ» վեր նագրով, որը, իրապես, գեղարվեստական կատա րե լու թյան 
հասցված գործ է, որն էլ ներ կա յացնում ենք ստորեւ։

Սև լիճ, Կարագյոլ, Ղարագյոլ: 
Գտնվում է Մեծ Իշխանասար 
լեռան հարավարևելյան լանջին՝ 
2658 մ բարձրության վրա։ 
Անհոսք քաղցրահամ լիճ է։
Մակերեսը մոտ 2 կմ² 
է, երկարությունը՝ 1,6 
կմ, լայնությունը՝ 1,2 կմ, 
առավելագույն խորությունը 
մոտ 7,5 մ է, ջրի ծավալը՝ ավելի 
քան 9 միլիոն մ³։

ՍՐԲԱՎԱՅՐԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԴԱՐՁԵԼ ԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ
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2020 թ. օ գոս տո սի 29-ին «Ս յուն յաց եր-
կի րը» ուխ տագ նա ցութ յուն կա տա րեց 
Ա ղո թա րան սուրբ սա րի լեռ նա գա գաթ, 
որ տեղ հնա մե նի մա տուռ նե րի հետ քեր 
կան, կեն դա նա կեր պով ար ձան ներ, բա-
գին նե րի եւ ատ րու շան նե րի տե ղեր, 
ժայ ռա պատ կեր ներ եւ այլն:

Մ ին չեւ լեռ նա գա գաթ հաս նե լը ե ղանք 
սրբա սա րի լան ջին գտնվող Սուրբ 
Հա րութ յուն նո րա կերտ մա տու ռում, 

իսկ լեռ նա գա գա թից իջ նե լիս՝ Մա տաղ աղբ-
յու րում՝ ճա նաչ ված իբ րեւ սուրբ աղբ յուր:

Մեր ստեղ ծա գոր ծա կան խմբին էր միա-
ցել Ս յուն յաց աշ խար հի ե րե ւե լի մտա վո րա-
կան նե րից մե կը՝ Բռ նա կոթ գյու ղի միջ նա-
կարգ դպրո ցի նախ կին տնօ րեն (1975-94 
թթ.), Բռ նա կո թի նախ կին գյու ղա պետ (1999-
2002 թթ.) Սամ վել Սա հակ յա նը:

Ա ղո թա րան կամ Սալ վարդ կամ Սար-
վարդ սրբա սար կա տա րած մեր այ ցը հնա-
րա վոր դարձ նե լու հա մար ե րախ տա գի տութ-
յուն ենք հայտ նում ԵԿՄ Ս յու նի քի կա ռույ ցի 
ղե կա վար, գնդա պետ Մե լիք սեթ Պո ղոս յա-
նին: Իսկ փոր ձա ռու վա րորդ Պար գեւ Ղա րիբ-
յա նը մեզ սրբա վայր տա րավ Ա շո տա վան- 
Հա ցա վան- Թա սիկ-Ա րե ւիս եր թու ղով: 

Դա Ա ղո թա րան կա տա րած մեր երկ րորդ 
այցն էր: Ուխ տագ նա ցութ յան ճա նա պար հին 
հան դի պե ցինք Հա յաս տա նի զին ված ու ժե րի 
այն զո րա կան նե րից մի քա նի սին, ով քեր մեր 
հան րա պե տութ յան եւ Նա խի ջե ւա նի մի ջեւ 
ըն կած այդ տա րած քում պաշտ պա նում են 
հա յոց սահ ման նե րի անվ տան գութ յու նը:

Հ նա րա վոր չէր տես նել այդ զին վոր նե րին 
ու սպա նե րին, նրանց հետ զրու ցել, նրանց 
ծա ռա յութ յան հան գա մանք նե րին ի րա զեկ 
դառ նալ, նրանց բա րո յա հո գե բա նա կան վի-
ճա կին ու մար տա կան պատ րաստ վա ծութ-
յա նը հա ղոր դակց վել ու չհպար տա նալ, չո գե-
ւոր վել:

Զին վոր նե րը ող ջու նե ցին «Ս յուն յաց երկ-
րի» այ ցը եւ խնդրե ցին մեր պար բե րա կա նի 
մի ջո ցով ըն թեր ցո ղին փո խան ցել հե տեւ յա լը. 
«Ա մուր կանգ նած ենք մեր դիր քե րում, պատ-
րաստ ենք հետ մղել ցան կա ցած ոտնձ գութ-
յուն, իսկ Ս յու նի քի բնա կիչ նե րին խա ղաղ ու 
ստեղ ծա գործ աշ խա տանք ենք մաղ թում»:

Ե՛վ Ա ղո թա րա նի լեռ նա գա գա թի մա տու-
ռում, ե՛ւ Սուրբ Հա րութ յուն նո րա կերտ մա-
տու ռում միա սին մոմ վա ռե ցինք ու ա ղոթք 
բարձ րաց րինք առ Աստ ված՝ մեր հրա շա լի 
զին վոր նե րի ու քա ջա րի հրա մա նա տար նե րի 
հա մար, ով քեր ա մե նայն գի տակ ցութ յամբ ու 
պա տաս խա նատ վութ յամբ ա պա հո վում են 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան պե տա կան 
սահ մա նի այդ հատ վա ծի ան ձեռնմ խե լիութ-

յու նը:
Ա ղո թա րան կա տա րած ա ռա ջին այ ցը. 

գնա ցինք Սար վարդ գյու ղով… Ա ղո թա րա նը 
նաեւ Սալ վարդ ( Սար վարդ) է կոչ վում: Լե ռան 
ստո րո տում է Սալ վարդ գյու ղը:

Լե ռան գա գա թին պահ պան վել է մի 
սրբա տե ղի` ա ռանց շա ղա խի: Դե ռեւս հե թա-
նո սութ յան շրջա նում սրբա տե ղին հա մար վել 
է պտղա բե րութ յան եւ հատ կա պես անձ րեւ-
նե րի ա ռա տութ յան հո վա նա վոր, ո րով հե տեւ 
Սի սիա նի տա րած քի տե ղում նե րը ձե ւա վոր-
վում են լեռ նաշղ թա յի այդ հատ վա ծում:

Ս տո րո տից մին չեւ գա գաթ ծածկ ված է 

ալ պիա կան ա րոտ նե րով, փե շե րին կան սառ-
նո րակ աղբ յուր ներ, սառ ցա համ լճեր:

Գա գա թը վե ղա րա ձեւ է, ո րից քիչ ներ քեւ 
Մա տաղ աղբ յուրն է: Այն տեղ ուխ տա վոր նե-
րը մա տաղ են ա րել եւ ակն կա լել ա ռատ տե-
ղում ներ ու բա րե բեր տա րի:

Սի սիա նում հին ժա մա նակ նե րում այս-
պի սի մի սո վո րույթ կար. երբ ո րե ւէ մե կը պի-
տի երդ վեր, ե րե սը պետք է դարձ ներ դե պի 
Ա ղո թա րան ու նոր միայն խա չակն քեր` չմե-
ղան չե լու եւ ճշմար տութ յունն ա սե լու նպա-
տա կով:

Հա յաս տա նի ան կա խութ յան հռչա կու մից 
ի վեր այն տեղ է գտնվում հան րա պե տութ յան 
զին ված ու ժե րի մար տա կան դիր քե րից մե կը:

2017թ. հու լի սի 29-ին լեռ նա գա գա թին 
բարձ րաց վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան պե տա կան դրո շը. դա ծա գու մով 
սալ վար դե ցի, ռու սաս տա նաբ նակ Կա րեն 
Օ սի պո վի նա խա ձեռ նութ յունն էր:

Թեր թի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը եւ հա մայն-
քի ղե կա վա րը հան դի պել են մար տա կան 
դիր քե րում հեր թա պա հող զին վոր նե րի, իսկ 

Իսկ Աղոթարանում 
հոգեբուխ աղոթք էր…

մինչ այդ` Սալ վար դի բնա կիչ-
նե րի ու Ա ղո թա րա նի փե շե րին 
հանգր վա նած յայ լա ղա վոր նե-
րի հետ:

Ա ռա ջին այ ցից հե տո 
«Ս յուն յաց երկ րում» հե տաքր-
քիր մի հոդ ված էր տպագ րել 
Ալ վարդ Մես րոպ յա նը: Մեկ-եր-
կու քաղ վածք հոդ վա ծից:

… Քար քա րոտ, ա նան ցա-
նե լի ճա նա պար հով գնում ենք 
Սի սիա նի տա րա ծաշր ջա նի 
Սալ վարդ գյուղ: Գ նում-գնում 
ենք... Վեր ջա պես... Ա հա եւ 
գյուղն ու նրա կենտ րո նը 
(մար դիկ գյու ղի կենտ րո նը 
հա մա րում են գյու ղա պե տա-
րա նի շեն քի մոտ գտնվող տա-
րած քը): 

Այս տեղ դաղ ձի ծով է, 
դաղ ձի համ բույր ու դաղ ձի 
գգվանք: Եվ օր վա օրհ նանքն 
ա սես կաթ-կաթ թափ վում է 
դաղ ձի թփե րի վրա եւ տա-
րած վում գյու ղով մեկ, ու օր-
վա օրհ նութ յունն ա մեն տուն 
է մտնում: Ու նաեւ այն տնե-
րը, ո րոնց տե րե րը գնա ցել են՝ 

ուր նրանց աչ քը կտրի... Օր վա օրհ նութ յունն 
այդ լքված տնե րը կպա հի՝ մին չեւ տե րե րը 
հետ կդառ նան, քա նի որ մի օր ան պայ ման 
« Հա յաս տան ա սե լիս» նրանց «շրթուն քը» 
ճա քե լու է…

… Մենք դեռ ճամ փա ու նենք անց նե լու: 
Թեր թի խմբա գիր Սամ վել Ա լեք սան յա նը մեկ 
օր ա ռաջ է նպա տակ դրել՝ բարձ րա նալ Ա ղո-
թա րան՝ Բարձր յա լի հետ զրու ցե լու, սահ յա-
նա կան ո գուց «ջուր խմե լու»... Հ րա ժեշտ ենք 
տա լիս սար վոր նե րին: 

Հեշտ չէր վե րել քը, բարձ րա նում ենք, 
բարձ րա նում... Գ յու ղա պետ Վար դան Մես-
րոբ յանն ու զին վո րա կան Նա րե կը մեզ հետ 
են, չենք մո լոր վի: Քար քա րոտ ճա նա պար հը 
« Նի վա յի» «միսն» ու տում է: Սամ վել Ա լեք-
սան յա նը եր կու ոտ քը դրել է մի չմուշ կում՝ 
ան պայ ման Ա ղո թա րան պի տի բարձ րա-
նանք: Ճա նա պար հի ցից քա րերն ուր որ է 
կմտնեն մե քե նա յի ա նիվ նե րի մեջ, եւ մե քե-
նան... 

Մե քե նան տես նե լով՝ կա քավ նե րի ե րա մը 
թռավ խո տե րի մե ջից... Ու դարձ յալ հի շում 
եմ Սահ յա նին՝

Հավք ու զեիր, նա քեզ կտար
Մե կի տեղ հա զա րը,
Հավ քի բույն էր փե շից-կա տար
Ա ղո թա րան սա րը:
Հե տո ծտե րի ե րա մը թռավ, հե տո... Ի րոք, 

հավ քե րի թա գա վո րութ յուն է Ա ղո թա րան 
սա րը:

Ներ քե ւում՝ սար վոր նե րի մոտ, չոր էր չորս 
բո լո րը: Իսկ այս տեղ՝ լեռ նա գա գաթ տա նող 
ճա նա պար հին, ա սես ծաղ կի ցու ցա հան դես 
է բաց վել:

Բայց Ա ղո թա րա նը միայն ծա ղիկ նե րով չէ, 
որ պա հում է աշ խար հը: Այն նաեւ եր կինքն 
է իր ու սե րին դա րեր շա րու նակ պա հում: Եվ 
ա ղոթք է Ա ղո թա րան սա րում: Իսկ ա ղոթքն 
այդ հա յոց զին վո րի նվի րումն է, խի զա խութ-
յու նը, ան չա փե լի սե րը հայ րե նի քի ու ժո ղովր-
դի հան դեպ: Լեռ նա գա գա թից նրանք հսկում 
են հա յոց սահ ման նե րը…

Օրն ար դեն մայ րա մուտ էր թեք վում, երբ 
հրա ժեշտ տվե ցինք երկ րի ար թուն պա հա-
պան նե րին…

Ա ռա ջին այ ցից հե տո լույս տե սավ նաեւ 
Սամ վել Ա լեք սան յա նի հոդ վա ծը՝ «Ա ղո թա րա-
նի լեռ նա գա գա թին հայ զին վոր նե րի հաս-
տա տուն ներ կա յութ յունն է» վեր տա ռութ-
յամբ, ո րը ներ կա յաց նում ենք ստո րեւ:

… Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան եւ 
Նա խի ջե ւա նի Ինք նա վար Հան րա պե տութ-
յան մի ջեւ ձգվող պե տա կան սահ մա նի մի 
հատ վա ծը հա մընկ նում է Սի սիա նի տա րա-
ծաշր ջա նի ա րեւմտ յան սահ մա նին: 

Պե տա կան սահ մա նի պաշտ պա նութ յան 
հա մար հիմն ված հե նա կե տե րից (մար տա-
կան դիր քե րից) մեկն էլ Ա ղո թա րա նի լեռ նա-
գա գա թին է` 3161.8մ բարձ րութ յան վրա: 
Մար տա կան այդ հե նա կե տը տար բեր վում է 
մյուս հե նա կե տե րից նա խե ւա ռաջ իր իշ խող 
դիր քով: Այդ տե ղից պարզ, ինչ պես ա փիդ 
մեջ, ե րե ւում են մեր ձա կայ քում գտնվող եւ՛ 
մեր, եւ՛ Ադր բե ջա նի պաշտ պա նա կան կա-
ռույց նե րը: Ա ռանց հե ռա դի տա կի կա րե լի է 
տես նել հա կա ռա կոր դի՝ մար տա կան դիր քեր 
ե լու մուտ ա նող մարդ կանց, ե կող-գնա-
ցող մե քե նա նե րին: 

Ար ցախ յան պա տե րազ մի ա ռա-

ՍՐԲԱՎԱՅՐԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԴԱՐՁԵԼ ԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ
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ջին շրջա նում այդ բար ձուն քի հա-
մար մար տեր են մղվել, հայ զին վո րի 
ար յուն է թափ վել այդ տեղ. 1992-ին 

նա հա տակ վեց բռնա կոթ ցի Ա հա րոն Շահ-
նա զար յա նը, ում հի շում են մար տա կան դիր-
քում հեր թա պա հող զին վոր նե րը:

1993-94-ին, այ դու հան դերձ, տե ղանքն 
ադր բե ջան ցի նե րի վե րահս կո ղութ յան ներ-
քո էր, ի րենք էին իշ խում բար ձուն քում, ին-
չը վտան գա վոր էր մեզ հա մար: Այդ դիր քից 
դժվար չէր հրե տա կո ծել եւ՛ Սի սիան քա ղա-
քը, եւ՛ տա րա ծաշր ջա նի գյու ղե րը (բա ցի 
Ձո րե րի գյու ղե րից): Ուս տի խնդիր էր դրվել 
վե րա դարձ նել Ա ղո թա րա նի լեռ նա գա գա թը: 
Խն դի րը լու ծեց Սի սիա նի գուն դը` հրա մա-
նա տա րութ յամբ Հո վիկ Ա զո յա նի: Այն պես 
որ` 1995-ից Ա ղո թա րա նի լեռ նա գա գա թը 
մեր ձեռ քում է:

Դ րա նից հե տո է, որ Մա տաղ աղբ յու-
րից մին չեւ լեռ նա գա գաթ մե քե նա հար մար 
ճա նա պարհ, նաեւ ին ժե նե րա կան հու սա-
լի կա ռույց ներ են պատ րաստ վել: Առ հա-
սա րակ մար տա կան այդ դիր քը փոք րիկ մի 
բնա կա տե ղի է հի շեց նում` կենտ րո նում հին 
մա տուռն է` ա ռանց ծած կի, դա րե րի խոր քից 
ե կող զար մա նահ րաշ խաչ քա րե րով: Կող քին 
ծա ծան վում է հա յոց ե ռա գույ նը: Մար տա-
կան այդ դիր քի տա րածք մտնե լիս նա խե ւա-
ռաջ աչ քի է զարն վում մաք րութ յու նը. ոչ մի 
ա վե լոր դութ յուն, նույ նը` փոք րիկ զո րա նո-
ցում, խո հա նո ցում…

Ո գե ւո րիչ էին հատ կա պես մար տա կան 
դիր քում հեր թա պա հող զին վո րա կան նե-
րի տրա մադ րութ յու նը, վստահ ված դիր քը 
պաշտ պա նե լու նրանց պատ րաս տա կա-
մութ յու նը: Մար տա կան այդ ո գին նկա տե լի 
էր եւ՛ հե նա կե տի պա տաս խա նա տու, լեյ տե-
նանտ Դա վիթ Յա ղում յա նի, եւ՛ ժամ կե տա յին 
զին ծա ռա յող նե րի, եւ՛ պայ մա նագ րա յին նե րի 
շրջա նում:

Հե նա կե տի բո լոր զին վո րա կան նե րի 
հետ, բնա կա նա բար, չկա րո ղա ցանք հան-
դի պել. նրանք ծա ռա յութ յան մեջ էին տվյալ 
պա հին: Բայց մի խումբ զին վո րա կան նե րի 
հետ սրտա ռուչ զրույց ներ ու նե ցանք: Տե ղին 
ենք հա մա րում հի շել նրան ցից յու րա քանչ-
յու րին. Այ վազ յան Կա րեն (ժամ կե տա յին 
զին ծա ռա յող, Ար տա շա տից), Հով հան նիս-
յան Գե ւորգ (պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող, 
Ույ ծից), Բար սեղ յան Սու րեն (պայ մա նագ րա-
յին զին ծա ռա յող, Հա ցա վա նից), Լա լա յան 
Գաբ րիել (պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող, 
Լեռ նա շե նից), Մա նուկ յան Թա թուլ (պայ մա-
նագ րա յին զին ծա ռա յող, Սի սիա նից), Հով-
հան նիս յան Գ րի շա (ա վագ լեյ տե նանտ, հե-
նա կե տի ա վագ, Սի սիա նից), Շահ նա զար յան 
Ա րա յիկ (պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող, Բռ-
նա կո թից), Զա տիկ յան Ա լիկ (պայ մա նագ րա-
յին զին ծա ռա յող, Հա ցա վա նից), Մկրտչ յան 
Մի քա յել (ժամ կե տա յին զին ծա ռա յող, Շի-
նու հայ րից), Մ րազ Դա լո յան (ժամ կե տա յին 
զին ծա ռա յող, Հոկ տեմ բեր յա նից) եւ ի հար կե 
Դա վիթ Յա ղում յան` լեյ տե նանտ, հե նա կե տի 
պա տաս խա նա տու, Ախ լաթ յա նից…

Չէր կա րե լի չնկա տել` պայ մա նագ րա յին-
նե րի ներ կա յութ յամբ ժամ կե տա յին զին ծա-
ռա յող ներն ա վե լի վստահ ու հաս տա տա կամ 
էին: Եվ, որ կա րե ւոր է, ժամ կե տա յին նե րի ու 
պայ մա նագ րա յին նե րի մի ջեւ ջերմ հա րա բե-
րութ յուն ներ էին իշ խում:

Եզ դի Մ րազ Դա լո յա նը, ով գնդաց րորդ է 
եւ զո րա կոչ վել է յոթ ա միս ա ռաջ, հե տաքր-
քիր պա տաս խան տվեց մեր հար ցին` արդ-
յո՞ք դժվար չէ ծա ռա յել այս բար ձուն քում 
ցրտա շունչ ձմռա նը:

– Մեծ սի րով եմ ծա ռա յում, իմ հայ րե նի-
քի սահ ման ներն եմ պաշտ պա նում, ե թե ոչ 
ես, ա պա ու րիշ ո՞վ պի տի այս տեղ կռիվ տա 
ձմռան բու քու բո րա նի հետ, –  ա սաց Մ րազ 
Դա լո յա նը:

Իսկ շի նու հայր ցի գնդաց րորդ Մի քա յել 
Մկրտչ յա նի դեմ քից հպար տութ յուն, վստա-
հութ յուն էին ծո րում... Ա վե լին` իր վե հանձ-
նութ յամբ վա րա կում էր զրու ցակ ցին: Նա կոչ 
ուղ ղեց բո լոր տա րե կից նե րին` «Ան պայ ման 
ե կեք ծա ռա յութ յան, մենք պի տի պաշտ պան 
կանգ նենք մեր պե տա կան սահ մա նին…»:

Հա ցա վան ցի պայ մա նագ րա յին զին ծա-
ռա յող Սու րեն Բար սեղ յանն էլ, պարզ վում 
է, տեղ յակ է Ա ղո թա րա նի հետ կապ ված, 
դա րե րով հյուս ված ա վան դազ րույց նե րին. 
տա տից է լսել: Նա ցույց տվեց լե ռան ա րեւմ-
տա հա յաց կող մում գտնվող (գա գա թից մոտ 

100մ ներ քեւ) Աղ ջիկ-տղա ան վան յալ քեր ծը: 
Ըստ Սու րե նի` մու սուլ ման տղա յին եւ քրիս-
տոն յա աղջ կան, ով քեր սի րում էին միմ յանց, 
չեն թո ղել ա մուս նա նալ` պատ ճառ բռնե լով 
դա վա նան քի տար բե րութ յու նը: Բայց նրանց 
սերն ան կեղծ էր, եւ չէին ու զում հաս կա նալ, 
որ դա վա նան քի տար բե րութ յան պատ ճա-
ռով չպի տի բա ժան վեն: Եվ ո րո շե ցին միա-
նալ հան դերձ յալ աշ խար հում` այդ քեր ծից` 
ձեռք ձեռ քի տված, ի րենց ցած գլո րե լով, ին չի 
հա մար էլ քա րա ժայ ռը մին չեւ հի մա կոչ վում 
է Աղ ջիկ-տղա քերծ:

Հայ-նա խի ջե ւան յան պե տա կան սահ մա-
նի օ պե րա տիվ վի ճա կը ներ կա յաց րեց հե նա-
կե տի պա տաս խա նա տու Դա վիթ Յա ղում յա-
նը: Լեյ տե նան տը ժա մա նա կին ա վար տել է 
Ար ցա խի պե տա կան հա մալ սա րա նը, հե տո 
վե րա պատ րաստ վել զին վո րա կան գոր ծի 
հա մար եւ իր կյան քը կա պել հա յոց ազ գա յին 
բա նա կի հետ:

– Պե տա կան սահ մա նի այս հատ վա ծում 
օ պե րա տիվ ի րա վի ճա կը խա ղաղ է, կրա-
կոց ներ չկան, –  ա սաց Դա վիթ Յա ղում յա նը: 
– 2016-ի ապ րիլ յան օ րե րին նույն պես այս-
տեղ հա րա բե րա կան ան դորր էր, բայց մենք 
պատ րաստ էինք ա մեն մի զար գա ցու մի: Այ-
սօր էլ պատ րաստ ենք, հա րա բե րա կան ան-
դոր րը չի կա րող մեր զգո նութ յու նը թու լաց նե-
լու պատ ճառ լի նել:

Ըստ լեյ տե նան տի` ձմռա նը, բնա կա նա-
բար, ո րոշ դժվա րութ յուն ներ են ա ռաջ գա-
լիս` ցրտա շունչ ե ղա նակ, ա ռատ ձյուն, բու-
քու բո րան, ճա նա պարհ նե րի վի ճակ… Բայց 
ար դեն հար մար վել են: Եվ պե տա կան սահ-
մանն այն տե ղը չէ, որ տեղ զին վո րը դժվա-
րութ յուն նե րի ա ռաջ պետք է ընկր կի:

Թեեւ օ գոս տոս է, բայց հե նա կե տում ար-
դեն պատ րաստ վում են ա ռա ջի կա ձմռա-
նը. վա ռե լա փայտն ար դեն տեղ է հասց վել, 
հե նա կետն ա պա հով ված է է լեկտ րա կան 
հո սան քով, ճա նա պարհ ներն էլ՝ կար գի բեր-
ված...

Օր վա վեր ջին զին վոր նե րը մեզ հրա վի րե-
ցին հա մա տեղ ընթ րի քի` այդ կող մե րին հա-
տուկ հյու րա սի րութ յամբ: Դա նաեւ ա ռիթ էր 
տես նե լու, թե ինչ պես են սնվում ա ռաջ նագ-
ծում մար տա կան ծա ռա յութ յուն ի րա կա նաց-
նող մեր զին վոր նե րը. ծնող նե րը մտա հոգ վե-
լու կա րիք չու նեն:

Հ րա ժեշ տից ա ռաջ մեր մի ջեւ, կար-
ծես, յու րօ րի նակ հո գե հա րա զա տութ յուն էր 
ստեղծ վել. մենք ո գե ւոր ված էինք նրանց քա-
ջա րի պահ ված քով, ի րենք էլ՝ մեր այ ցե լութ-
յամբ: Ո րե րորդ ան գամ տե սանք, զգա ցինք 
այն վիթ խա րի պա տաս խա նատ վութ յու նը, 
որ դրված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
պե տա կան սահ մա նի անվ տան գութ յունն 
ա պա հո վող զին վո րա կա նի վրա: Եվ պա-
տա հա կան չէր ա մե նե ւին, որ մեր հրա ժեշ տի 
ինք նա բուխ խոս քը հենց այս պես էլ հնչեց` 
« Հա յաս տա նը դուք եք…»:

Ա ղո թա րան բա նաս տեղ ծա կա նաց ված 
սրբա սա րը ե րե ւում է Հա մո Սահ յա նի վաղ 
շրջա նի բա նաս տեղ ծութ յուն նե րից՝ Սար-
վարդ ա նու նով: Ա ղո թա րա նը հե տա գա յում 
ա վե լի շատ է բա նաս տեղ ծա կա նաց վել: Ա ղո-
թա րա նի ներշն չան քով են գրվել մի շարք բա-
նաս տեղ ծութ յուն ներ:

   Ա ղո թա րան սա րը, Եր կեր 4 հա տո րով, 

հա տոր 2-րդ, 2014թ., էջ 124,
   Խ նա յեք նրանց, Եր կեր 4 հա տո րով, հա-
տոր 2-րդ, 2014թ., էջ 195,

   Լ ճեր, Եր կեր 4 հա տո րով, հա տոր 2-րդ, 
2014թ., էջ 198,

   Ա շուն, Եր կեր 4 հա տո րով, հա տոր 2-րդ, 
2014թ., էջ 263,

    Գի շեր, Եր կեր 4 հա տո րով, հա տոր 2-րդ, 
2014թ., էջ 289,

    Թո ղեք, որ ննջի, Դաղ ձի ծա ղիկ, 2006թ., 
էջ 12,

   Ե թե չեք ի ջել դուք եր բե ւէ, Դաղ ձի ծա ղիկ, 
2006թ., էջ 87,

   Աստ ծո սիրտն է, Ինձ բա ցա կա չդնեք, 
2014թ., էջ 155:

Ե թե չեք ի ջել դուք եր բե ւէ
Ու չեք անր ջել դուք եր բե ւէ
Ա ղո թա րա նիս լճակ նե րում,
Չ վող կա րապ ներ, ձեզ չեմ նե րում:

– – –
Կ ռունկ նե րը պա րան-պա րան
Աչ քե րի մեջ ա ռան-տա րան
Իմ Շա քիի Նիա գա րան.
Սարս ռաց սարն Ա ղո թա րան:

* * *

Սալ վարդ սա րի գա գա թա յին մասն է 
Ա ղո թա րա նը, այդ պատ ճա ռով էլ դրանք հա-
ճախ նույ նաց վում են: Մինչ դեռ Սալ վարդն 
ա վե լի լայն ընդգր կում ու նե ցող տա րածք է, 
որ նե րա ռում է ամ բողջ լեռ նա զանգ վա ծը՝ 
ձո րե րով, լեռ նաթմ բե րով ու բլուր նե րով, սա-
րա հար թե րով, գե տակ նե րով, լճե րով, վա րե-
լա հո ղե րով, ա րո տա վայ րե րով: Սալ վարդ ան-
վա նու մը գոր ծած վում է Հա մո Սահ յա նի մի 
շարք բա նաս տեղ ծութ յուն նե րում:

   Ա ռուն (հ. 1. էջ 39)
   Այս ա ռա վոտ (հ.1, էջ 237)
    Սալ վարդ սա րի բար ձուն քին (հ.1, էջ 

257)
   Ի րար փնտրեն (հ.2, էջ 103)

    Սալ վար դա սար է (հ.2, էջ 251)
   Աշ խար հը երգ է դառ նում (հ.2, էջ 403)
    Լեռ նա դա րան (Դ. ծ., էջ 33)
    Տագ նապ (Դ. ծ., էջ 101)
   Իշ խա նա սար ու Սալ վարդ (Դ. ծ., էջ 105)
   Թե մի կում ջուր (Դ. ծ., էջ 182)
  Այս լե ռան (Ի. բ. թ., էջ 100)

Աշ խար հը երգ է դառ նում
Սալ վարդ ա սե լիս,
Ա րե ւը հավք է դառ նում,
Իջ նում ու սե րիս:

– – –
Սալ վարդ, գիրկդ սլա նամ,
Եր կին քը բռնեմ,
Լ ճե րիդ մեջ լվա նամ
Լան ջե րիդ փռեմ:

– – –
Էն գլխից եմ սի րա վար
Ա ղոթք ու տա ղիդ…
Մեկ է, Աստ ված էլ դառ նամ,
Գառն եմ մա տա ղիդ:

Գ յու ղա պետ Վար դան Մես րոբ յա նը հու-
շեր պատ մեց մեծ բա նաս տեղ ծի սալ վարդ-
յան այ ցե լութ յուն նե րի մա սին: Ին քը քա նիցս 
ա կա նա տես է ե ղել Հա մո Սահ յա նի` Մա տաղ 
աղբ յուր եւ Սալ վարդ կա տա րած այ ցե լութ-
յուն նե րին: Սալ վարդ ցի նե րը միշտ էլ ո գե ւո-
րութ յամբ ու ա ռանձ նա հա տուկ ջեր մութ-
յամբ են հյու րըն կա լել մեծ քնա րեր գո ւին: Եվ 
ստաց վեց այն պես, որ Ա ղո թա րա նի ու Սալ-
վար դի ան մա հութ յա նը միա ձուլ վեց հա վեր-
ժի ճամ փա բռնած Հա մո Սահ յա նը:

Ա ղո թա րաննն այ սօր էլ ներշն չան քի աղբ-
յուր է: Բազ մա թիվ վկա յութ յուն նե րից մե կը 
ստո րեւ ներ կա յաց վող ան տիպ բա նաս տե-
ծութ յունն է «Ա ղո թա րան» վեր տա ռութ յամբ, 
ո րի հե ղի նա կը մեր բա րե կամ Սամ վել Սա-
հակ յա նի հայրն է՝ լու սա հո գի Ա րա մա յիս Սա-
հակ յա նը, որ ստեղ ծա գոր ծել է 1970-ին: 

Քա նի ան գամ եմ վա զե լով հա սել
Մեր նվի րա կան սարն Ա ղո թա րան,
Ու քա նի ան գամ սուրբ քա րին ծնկել
Կա րող Աստ ծուն եմ ես երկր պա գել:

Քա նի ան գամ եմ հմայ ված նա յել,
Սա րին փա թաթ ված չվող ամ պե րին,
Ու քա նի ան գամ պարզ կա օ րե րին
Այս վեհ կա տա րից Մա սի սով գեր վել:

Շատ էի սի րում, երբ սար վոր նե րը
Քո չե լուց ա ռաջ, որ պես գո հութ յուն
Հա վաք վում էին այդ սրբա վայ րում
Ու մա տաղ նե րի բույրն էր ա նուշ 
 տա րած վում:
 
Բո լո րում էին ծով ծաղ կանց մի ջին
Սար վորն ու րախ սա րի «սե ղա նին»,
Ա մենքն էլ ի րենց ջերմ հո գու խոր քում 
Գ լուխ խոն ա րհում պա հա պան սա րին:

Ա՝խ շատ եմ հի շում այս նվի րա կան
Սա րը մեր բարձր՝ սուրբ Ա ղո թա րան...

* * *

Սալ վարդ գյու ղը. հա մա ռոտ տե ղե կութ-
յուն ներ. մա տե նա գի տութ յան մեջ՝ նաեւ 
Ա լե լու, Ա լե լո ւա, Ա լի լու, Այր լու… Գտն վում է 
Սի սիան քաղա քից 15 կմ  ա րեւ մուտք՝ Ա ղո թա-
րան ( Սալ վարդ) սա րի ստո րո տում, Սի սիան 
գե տի Զայ ( Զանգ) վտա կի վեր նա գա վա ռում: 
Այժմ յան բնա կիչ նե րը ե կել են 1828-29 թթ. 
Պարս կա հա յաս տա նի Խոյ գա վա ռի Մահ լա-
զան եւ Ու զում չի գյու ղե րից:

Սալ վարդ գյու ղում պահ պան վել էր հե թա-
նո սա կան մեհ յա նի վրա շին ված մա տու ռը, 
որ անց յալ դա րա վեր ջին ծա ռա յում էր որ պես 
ե կե ղե ցի՝ մին չեւ Սուրբ Գե ւորգ թա ղա կապ 
ե կե ղե ցու կա ռու ցու մը (19-րդ դա րա վերջ): 

Այս գյու ղը չկա Տա թե ւի վան քի Հին եւ 
երկ րորդ ցու ցա կում: Բայց գյու ղի եր բեմ նի 
ան վան մա նը՝ Ա լե լու-ին (եւ ոչ թե Ա լի-լու) անդ-
րա դար ձել է Սեր գեյ Ու մառ յա նը՝ այն հա մա-
րե լով խու ռիե րեն գլխա վոր աստ ծո ա նուն:

03.01.1935-ին գյու ղը վե րան վան վել է 
Սալ վարդ:

Սեր գեյ Ու մառ յա նը դի ցա կան սկիզբ է 
տես նում նաեւ Սալ վարդ ան վա նու մի մեջ՝ 
իբր ծա գում է խու ռիա կան Սա լա աստ ծու 
ա նու նից:
ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԸ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐԸ՝ «ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԵՐԿՐԻ»

ՍՐԲԱՎԱՅՐԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԴԱՐՁԵԼ ԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ
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Ա  ռա ջին ան գամ Ուխ տա սար այ ցե լե-
ցինք 2013 թ  օ գոս տո սի 25-ին: Այդ 
ժա մա նակ ժայ ռա պատ կեր նե րի 

թան գա րա նում պա տա հա բար հան դի պե-
ցինք գեր մա նա կան մի ար շա վախմ բի ան-
դամ նե րի, ով քեր երկ րորդ տա րին էր, ինչ 
աշ խա տում էին ժայ ռա պատ կեր նե րի բաց 
թան գա րա նում եւ փոր ձում էին բա ցա հայ տել 
հա զա րամ յակ նե րի պատ մութ յուն ու նե ցող 
ժայ ռա պատ կեր նե րի գաղտ նիք նե րը: Ըստ 
նրանց՝ դրանք մե զա նից մին չեւ վեց հա զար 
տա րի ա ռաջ ապ րած մար դու պատ կե րա վոր 
մտա ծո ղութ յան դրսե ւո րում են: 

Ս յու նի քի ժայ ռա պատ կեր նե րի յու րա-
հատ կութ յունն այն է, որ դրանք փոր ված են 

2500-3500 մ բարձ րութ յուն նե րում եւ ձգվում 
են կի լո մետ րեր:

Գեր մա նա կան ար շա վա խում բը եր կու 
տար վա ըն թաց քում հասց րել էր Սե պա սա-
րում փաս տագ րել 1000 քա րա բե կոր՝ 6500 
պատ կե րով: Փաս տագր վեց նաեւ Սե պա սա-
րի մո տա կայ քում գտնվող Նա զե լի հրաբ խա-
յին խառ նա րա նի մեր ձա կա՝ փո րագ րութ-
յուն ներ պա րու նա կող եւս 600 քա րա բե կոր:

* * *

Երկ րորդ ան գամ Ուխ տա սար այ ցե լե-
ցինք 2020 թ. սեպ տեմ բե րի 5-ին: Մեզ ա ռաջ-
նոր դում էր ճա նաչ ված գե ղան կա րիչ, հայ րե-
նի ե զեր քի նվիր յալ Ա շոտ Ա վագ յա նը:

Այս ան գամ Ուխ տա սար գնա ցինք ոչ թե 
Իշ խա նա սար գյու ղով, այլ Սառ նա կուն քով՝ 
Գո րիս-Ե րե ւան մայ րու ղուց թեք վե լով աջ (դե-
պի հյու սիս): Վե րա դար ձանք Ս պան դար յան 
գյու ղի ա րո տա վայ րե րով. բա րե հար մար ճա-
նա պարհ է:

Ա մե նաար տա սո վո րը, որ նկա տե ցինք 
ճա նա պար հին, մի քա նի հար յուր հեկ տար 
ընդգր կող ժայ ռա բե կոր նե րի կու տա կում ներն 
էին՝ քա րե րի ցրոն նե րը եւ քա րաց ցունք նե րը, 
ո րոնց տե ղա ցի ներն ան վա նում են Քար քար 
կամ քա րե րի ծով: Տե ղա ցի նե րը նաեւ Փա րի 
չընգլ են ան վա նում այդ տա րած քը:

Մեկ այլ ար տա սո վոր տե սա րա նի էլ ա կա-
նա տես ե ղանք: Քար քա րի ամ բողջ տա րած-

քում ար ծիվ նե րի իս կա կան թա գա վո րութ յուն 
էր: Ժա մա նակ առ ժա մա նակ մեր առ ջե ւից 
կամ քա րա կույ տե րի մի ջից ար ծիվ ներ էին 
ել նում: Ա սում են՝ քա րե րի ան ծայ րա ծիր այդ 
ծո վը տես նե լուց հե տո է Հա մո Սահ յա նի մեջ 
հղա ցել «քա րա յին» եր կու բա նաս տեղ ծութ-
յու նը, ո րոնք, մեծ ի մաս տով, Ս յուն յաց աշ-
խար հի այդ հատ վա ծի բնան կարն են:

« Քա րը» բա նաս տեղ ծութ յու նից՝ եր կու 
քա ռա տող.

Քա րը՝ ե րամ, քա րը՝ նա խիր,
Քա րը՝ հոտ:
Քա րը՝ հո տաղ, քա րը՝ հո վիվ,
Քա րը՝ հող:

Քա րը՝ օ ջախ, քա րը՝ կրակ,
Քա րը՝ բոց:
Քա րը՝ խոր հուրդ, քա րը՝ խրատ,
Քա րը՝ փորձ: 

Ա շոտ Ա վագ յա նը, ի դեպ, ի ծագ րե րի եւ 
ժայ ռա պատ կեր նե րի թան գա րա նի տե ղան-
քի Ուղ տա սար ան վա նը հա մա ձայն չէ: Ն րա 
կար ծի քով՝ վայ րը ոչ թե Ուղ տա սար է կոչ-
վում, այլ Ուխ տա սար, քան զի դա րեր շա-
րու նակ դա ե ղել է սրբա վայր, ուխտ գնա լու 
վայր: Իսկ ուխ տա վայրն Ուղ տա սար կո չե լը 
սո վո րա կան վրի պակ չի ե ղել, այլ ժա մա նա-
կի գա ղա փա րա կան ազ դե ցութ յամբ ու սահ-
մա նա փա կում նե րով կա տար ված ոչ գի տա-
կան սրբագ րում՝ հիմ քում դնե լով մո տա կա 
լեռ նա գա գա թի սա պա տա վոր (սա պա տուն) 
դիր քը, իբր տա րածքն ուղ տի սա պատ հի-
շեց նող լե ռան ա նու նով է:

Ա շոտ Ա վագ յա նը, այ դու հան դերձ, ե րախ-
տի քի խոս քեր հնչեց րեց Գ. Կա րա խան յա նի 
եւ Պա վել Սաֆ յա նի հաս ցեին, ո րոնց ջան-
քե րով ա ռա ջին ան գամ գի տա կան ու սում-
նա սի րութ յան են թարկ վե ցին Ուխ տա սա րի 
ի ծագ րե րը եւ ով քեր հե ղի նա կե ցին «Ս յու նի-
քի ժայ ռա պատ կեր նե րը» հրա շա լի գիր քը՝ 
լա վա գույնս ներ կա յաց նե լով Ուխ տա սա րի 
ժայ ռա պատ կեր նե րի թան գա րա նը: 

Ուխ տա սար բարձ րա նա լով Սառ նա-
կունք գյու ղի ա րո տա վայ րե րով՝ մեր ա ռա ջին 
կան գա ռը ե ղավ Նա զե լի լե ռան ստո րո տը: 
Այն տեղ նույն պես ժայ ռա պատ կեր նե րով քա-
րեր էին…

Ա շոտ Ա վագ յա նի զո րա վոր ա մե նագ նա-
ցը մեզ բարձ րաց րեց Նա զե լի լե ռան գա գաթ: 
Այն տե ղից դե պի հյու սիս-ա րե ւելք մեր առ ջեւ 
բաց վեց մի հե քիա թա յին տե սա րան՝ Ալ լի-
ճը, ո րը մա տե նա գի տութ յան մեջ նաեւ այլ 
ա նուն նե րով է հիշ վում՝ Ա լագ յոլ, Ա լագ յոլ լար: 
Գտն վում է Հա յաս տա նի եւ Ադր բե ջա նի սահ-
մա նագլ խին, Ղա րա բա ղի բարձ րա վան դա կի 
կենտ րո նա կան մա սում: 

…Այդ տեղ ո րե րորդ ան գամ հա մոզ վե-
ցինք՝ աշ խար հի ա մե նա գե ղե ցիկ անկ յու նը 
Ս յու նիքն է, ու րիշ նման երկ րա մաս-լեռ նաշ-
խարհ դժվար թե գտնվի: Եվ հի շե ցինք Մեծն 
գու սա նի խոս քե րը՝ « Հա զար ու մի եր գում 
գո ված սար եմ տե սել, բայց միշտ քո կա-
րոտն եմ քա շել՝ Ս յուն յաց սա րեր»:

* * *

Ուխ տա սար ( Սա տա նա քար). մա տե նա-
գի տութ յան մեջ նաեւ՝ Դա վա բոյ նի, Դա վա-
բոյ նու, Դա վագ յոզ, Դա վագ յո զի, Դե ւեգ յոզ, 
Ուղ տա սար եւ այլն: Լեռ նա գա գաթ 
Ս յուն յաց ( Զան գե զու րի) լեռ նաշղ թա-
յում, բարձ րութ յու նը՝ 3169 մ, ու նի 

Փոքր Ալ լիճը 
գտնվում է Սյունիքի 
մարզում՝ Հեղգաց 
սարավանդի 
կենտրոնական 
մասում, 2947 մ 
բարձրության վրա, 
Սառնակունք գյուղից 
հյուսիս-արևելք, Ծար 
գյուղից և Ջերմաջուր 
առողջարանային 
ավանից դեպի 
հյուսիս։ Մակերեսը՝ 
53 հա, միջին 
խորությունը՝ 1,88 մ:

Ոչ թե Ուղտասար, այլ 
Ուխտասար, քանզի դարեր 
շարունակ սրբավայր է եղել

ՍՐԲԱՎԱՅՐԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԴԱՐՁԵԼ ԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ
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հրաբ խա յին ծա գում: 
1968 թ. Ե րե ւա նի պե տա կան 

հա մալ սա րա նի հնա գետ նե րը Սա տա-
նա քա րի թի կուն քի բարձ րա դիր լճա կի հա-
րա վա յին ա փի մոտ՝ ձո րի պռնկի վիթ խա րի 
ժայ ռի վրա, հայտ նա բե րե ցին 2 հա զա րից 
ա վե լի ժայ ռա պատ կեր, ո րոնք վե րա բե րում 
են մ.թ.ա 5-3-րդ հա զա րամ յակ նե րին: Ժայ-
ռա պատ կեր նե րի վրա փո րագր ված կեն դա-
նի նե րի հստակ գծագ րում ներն ու կոմ պո զի-
ցիան, տե սա րան նե րի բազ մա զա նութ յու նը 
մեծ հե տաքրք րութ յուն են ներ կա յաց նում:

Սա տա նա քա րի հյու սի սա յին կո ղին 
հայտ նա բեր վել են նախ նա դար յան մար դու 
բնա կա րան- քա րայ րեր: Հ նա գետ ներն այս 
լեռն ան վա նել են Ուղ տա սար:

* * *

Ըստ ՀՍ հան րա գի տա րա նի (հա տոր 
12, էջ 247)` ժայ ռա պատ կեր նե րը ցրված են 
հրաբ խա յին խառ նա րան նե րից գո յա ցած 
լճակ նե րի շուր ջը, ձո րակ նե րում ու դա րա-
վանդ նե րում, ա վե լի քան 2 հա զար պղնձա-
գույն կամ սեւ ժայ ռա բե կոր նե րի հո րի զո նա-
կան եւ ուղ ղա հա յաց մա կե րես նե րին:

Բ նօ րի նակ նե րից 4-10 ան գամ փոքր 
պատ կեր նե րը փոր ված են 2-6 մմ խո րութ-
յամբ եւ 2-20 մմ լայ նութ յամբ խո րագ ծե րով: 
Քա րե րի մի մա սը, ո րոնք մոտ են ե ղել ա նաս-
նա պահ նե րի վրան նե րին, ծածկ ված են հո-
ղա շեր տով: Հ նա գույն ժայ ռա պատ կեր նե րը 
վե րա բե րում են նեո լիթ-է նեո լիթ յան դա րաշր-
ջան նե րին (մ.թ.ա 6-4-րդ հա զա րամ յակ ներ):

Ա ռա վել մեծ քա նա կութ յուն են կազ մում 
բրոն զե դար յան (մ.թ.ա 3-2-րդ հա զա րամ յակ-
ներ) պատ կե րախմ բե րը, ո րոնք ներ կա յաց-
նում են Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի հնա գույն 
ցե ղե րի ար տադ րա կան, կեն ցա ղա յին, որ-
սոր դութ յա նը, պաշ տա մուն քին եւ այլ բնա-
գա վառ նե րի վե րա բե րող տե սա րան ներ:

Գե րակշ ռում են հատ կա պես նետ ու 
ա ղե ղով, պարզ՝ որ սոր դա կան այլ պա րա-
գա նե րով (օ ղա պա րան ներ, թա կարդ ներ եւ 
այլն) որ սի տե սա րան նե րին (ան հա տա կան, 
շուրջ կալ), փո խադ րա մի ջոց նե րին (սայ լե րի 
տա րա տե սակ ներ եւ այլն), տիե զե րա կան եւ 
կրո նա կան պատ կե րա ցում նե րին (Ա րե գա կի, 
Լուս նի եւ այլ լու սա տու նե րի պաշ տա մունք), 
ծի սա կան ա րա րո ղութ յուն նե րին առնչ վող 
թե մա նե րը:

Կեն դա նի նե րի (բե զոար յան այծ, մուֆ լոն, 
վիթ, եղ ջե րու, ցուլ, ձի, վա րազ, շուն , գայլ, 
հո վազ, առ յուծ եւ այլն) պատ կեր նե րում կուռ 
ո ճա վոր մամբ ար տա հայտ ված են դրանց 
բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, շարժ-
ման պա հե րը: Իբ րեւ ո ճա կան յու րա հատ-
կութ յուն ներ են դիտ վում ցու լե րի՝ վե րե ւից 
դի տարկ ված պատ կեր նե րը, ծա վա լա յին 
(ե ռանկ յու նի) ման րա մաս նե րով կա ռուց ված 
կեն դա նա պատ կեր նե րը (այ ծեր եւ այլն):

Սա կա վա թիվ խումբ են կազ մում թռչնա-
պատ կեր նե րը: 

Ուղ տա սա րի ժայ ռա պատ կեր նե րը՝ իբ-
րեւ նախ նա դար յան ար վես տի կա րե ւոր հու-
շար ձան ներ, ար ժե քա վոր սկզբնաղբ յուր են 
Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի հնա գույն ցե ղե րի 
հո գե ւոր եւ նյու թա կան մշա կույ թի պատ-
մութ յան ու սում նա սիր ման հա մար: 

* * *

Հեն զել Ա ռա քել յանն Ուղ տա սա րի ժայ -
ռա պատ կեր նե րի մա սին. Սի սիա նի պատմա-
կան ար ժեք նե րի թվում ա ռանձ նա պես կա-
րե ւո րութ յուն եւ մեծ հե տաքրք րութ յուն են 
ներ կա յաց նում ժայ ռա պատ կեր նե րը: Դ րանք 
գտնվում են Սառ նա կունք գյու ղի հե ռա վոր 
ա մա ռա յին ա րո տա վայ րե րում, Ա լա գյո լի հա-
րե ւա նութ յամբ, եր կու լե ռան՝ Ուղ տա սա րի եւ 
Տաքջ րի վրա: Այդ լեռ նե րի բարձ րութ յու նը 
ծո վի մա կե րե ւույ թից հաս նում է 3000-3300 
մետ րի: Ամ բողջ լեռ նա զանգ ված նե րը պատ-
ված են հա զա րու մի տե սակ քան դակ-նկար-
նե րով:

Ըստ պատ մա բան ներ Գ. Կա րա խան-
յա նի եւ Պ. Սաֆ յա նի՝ ժայ ռա պատ կեր նե րը 
բա ժան վում են եր կու խմբի: Ա ռա ջին խումբ 
ժայ ռա պատ կեր ներն ար վել են ա վե լի վաղ՝ 
մեր թվար կութ յու նից ա ռաջ 5-4, իսկ երկ-
րորդ խում բը՝ 3-2-րդ հա զա րամ յակ նե րում:

Ե թե հիմք ըն դու նենք այդ տե սա կե տը, 
որ դե ռեւս միակն է, ու րեմն ա ռա ջին ժայ ռա-
պատ կեր ներն այդ տեղ ար վել են մե զա նից 
շուրջ 7 հա զար, իսկ ա վե լի նո րե րը՝ 4 հա զար 

տա րի ա ռաջ: Այդ փաս տը եւս մեկ ան գամ 
գա լիս է ա պա ցու ցե լու այն հան գա ման քը, 
որ դե ռեւս նախ նա դա րում, մին չեւ հա յոց պե-
տա կա նութ յան ձե ւա վո րու մը, Ս յու նի քը ե ղել է 
ոչ միայն Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի ա մե նա-
վաղ բնա կեց ված տա րա ծաշր ջան նե րից, այ-
լեւ՝ քա ղա քակր թութ յան օր րան նե րից մե կը: 

Ժայ ռա պատ կեր նե րից յու րա քանչ յուրն 
ար վես տի ու րույն մի գործ է: Դ րանք ու նեն 
տար բեր փոր վածք: Փո րագ րութ յան խո րութ-
յու նը տա տան վում է մե կից մին չեւ վեց մի լի-
մետ րի սահ ման նե րում: Ըստ դի տար կում նե-
րի՝ ժայ ռե րի վրա ե ղած պատ կեր նե րը եւս 
կա րե լի է բա ժա նել մի քա նի խմբի:

Յու րա քանչ յուր այ ցե լու (ա ռանց կողմ նա-
կի բա ցատ րութ յան) այդ տեղ կա րող է տես-
նել լեռ նաշ խար հի ֆաու նա յի այն ժա մա նակ-
վա ողջ հարս տութ յու նը: 

Հատ կան շա կան է, որ այդ տեղ կան նաեւ 
տիե զե րա կան պատ կե րա ցում նե րի հետ 
առնչ վող նկար ներ: Իսկ դա նշա նա կում է, 

որ նախ նա դար յան մարդն առնչ վել է նաեւ 
տիե զե րա կան հե տա զո տութ յուն նե րի հետ: 
Այդ հան գա ման քը զուրկ չէ հիմ քե րից, ե թե 
նկա տի ու նե նանք, որ մեզ նից դե ռեւս հա զա-
րամ յակ ներ ա ռաջ գոր ծել է Սի սիա նի հայտ-
նի աստ ղա դի տա րա նը՝ Զո րաց  քա րե րը, որ 
գտնվում է հենց նույն լեռ նա զանգ ված նե րի 
ստո րո տում:

Քա նի որ ժայ ռա պատ կեր ներ տա նող ճա-
նա պարհ նե րը ոչ բո լո րին են մատ չե լի, ուս տի 
դրան ցից մի քա նի սը դե ռեւս 1980 թ. բեր վել 
եւ ցու ցադր վում են Սի սիա նի Քա րի թան գա-
րա նում: Դ րան անդ րա դար ձել է նաեւ «Պ րավ-
դա» թեր թը՝ « Թան գա րանն ի ջավ լեռ նե րից» 
վեր տա ռութ յամբ հոդ վա ծով: Սա կայն հատ-
կան շա կան է այն հան գա ման քը, որ Սի սիան 
բեր ված ցու ցան մուշ ներն ըն դա մե նը տա սը 
տա րում ար դեն խու նա ցել են, շատ պատ-
կեր ներ հա զիվ են նշմար վում: Ըստ էութ յան 
պա տա հա կան չէ, որ մեր նախ նի ներն ի րենց 
ար վես տի գոր ծե րը մշտա պես լուրթ երկն քի 

մեջ մխրճված լեռ ներ են հա նել:
« Սի սիա նի հա մա ռոտ հան րա գի տա-

րան», Ե րե ւան 2004, էջ 65-66:
* * *

Գ յուղ Իշ խա նա սար, որ տե ղով անց նում 
է Ուխ տա սար գնա լու (թեեւ դժվա րին) ճա-
նա պար հը. նախ կին ան վա նու մը՝ Ղ զըլ ջուղ, 
Կզլ ջուղ: Գտն վում է Իշ խա նա սար լե ռան 
ստո րո տա յին մա սում, Սի սիան քա ղա քից 7 
կմ հ յու սիս ( Գո րիս-Ե րե ւան ավ տո մայ րու ղուց 
1.5 կմ  աջ): 

Ըստ Շ չորս Դավթ յա նի՝ «Ո րե ւէ հնա գի-
տա կան ար ժեք ներ կա յաց նող շի նութ յուն 
կամ վայր այդ տա րած քում չի պահ պան վել»: 
Եվ, այ դու հան դերձ, գյու ղի շրջա կայ քում 
գտնվող հին ամ րոց նե րի եւ բնա կա տե ղի նե-
րի ա վե րակ նե րը վկա յում են, որ տա րած քը 
բնա կեց ված է ե ղել դե ռեւս հին ժա մա նակ նե-
րում: 

Մին չեւ 1988 թ. գյու ղը բնա կեց ված է ե ղել 
ադր բե ջան ցի նե րով, իսկ ա վե լի ստույգ՝ սուն-
նի թուր քե րով: 1989 թվա կա նին, նրանց տե-
ղա փո խու մից հե տո, այդ տեղ են հաս տատ-
վել Ադր բե ջա նից գաղ թած մոտ հար յուր հայ 
փախս տա կան, ինչ պես նաեւ շրջա կա գյու-
ղե րից հայ ըն տա նիք ներ: 

Խորհր դա յին իշ խա նութ յան վեր ջին տա-
րի նե րին գյու ղը միա վոր ված էր Սի սիա նի 
ա նաս նա պա հա կան պե տա կան տնտե սութ-
յա նը: 1984-ից մին չեւ 1991 թ. վար չա կան 
տե սա կե տից են թարկ վում էր Ու զի գյուղ սո-
վե տին: 1990-ից գյու ղը ստա ցել է նոր ան վա-
նում՝ Իշ խա նա սար:

Հ.Գ. Ուխ տա սա րի մա տույց նե րում մեզ 
միա ցավ ու ղե ւոր նե րի մի խումբ՝ եր կու մե քե-
նա յով: Ե րի տա սարդ նե րը ե կել էին մայ րա քա-
ղա քից՝ հա տուկ նպա տա կով՝ ծա նո թա նա լու 
ժայ ռա պատ կեր նե րին: 
Ուխ տա սա րի լճի մոտ փոքր-ինչ հանգս տա-
նա լուց հե տո բա ժան վե ցինք: Մենք բռնե ցինք 
հետ դար ձի ճա նա պար հը, իսկ նրանք (մե քե-
նա նե րը թող նե լով լճի մոտ) ճա նա պարհ վե-
ցին դե պի Ծ ղուկ լե ռան գա գաթ, որ Ուխ տա-
սա րից ա րե ւելք է:
ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԸ

ՍՐԲԱՎԱՅՐԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԴԱՐՁԵԼ ԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ

21ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ   30 ՄԱՐՏԻ 2021Թ.     1



Դ ա վիթբեկ գյու ղա նու նը մա տե նա գի-
տութ յան մեջ հի շա տակ վում է նաեւ 
Դա վիդ բեկ, Զեյ վա, Զեյ վա Մ յուս, Ներ-

քին Զեյ վա ան վա նում նե րով: Գտն վում է Կա-
պան քա ղա քից հյու սիս-ա րե ւելք, Բար գու շա-
տի լեռ նաշղ թա յի հյու սի սա յին ստո րո տում, 
Քա շու նի գե տի հով տում, ան տա ռա պատ 
վայ րե րում:

Դավիթբեկը Հա յաս տա նի նշա նա վոր 
գյու ղե րից է: Ներ կա յիս գյու ղը հիմն վել է 18-
րդ դա րի երկ րորդ կե սից՝ Ղա րա բա ղի Հի լիս 
գյու ղից տե ղա փոխ ված ըն տա նիք նե րի հի-
ման վրա: Դավիթբեկ է վե րան վան վել 1949 
թ. հու նի սի 29-ին:

Գ յու ղի կենտ րո նում է Սուրբ Ս տե փա նոս 
ե կե ղե ցին՝ կա ռուց ված 1868 թվա կա նին:

Ն շա նա վոր սյու նե ցի, բա րե գործ Մի րիկ 
Մ նա ցա կան յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ 2008 
թվա կա նին հայ րե նի գյու ղում կանգ նեց վել է 
Սուրբ Գա յա նե ե կե ղե ցին:

2011-ին՝ Մեծ հայ րե նա կա նում զոհ ված 
դա վիթ բեկ ցի նե րի հի շա տա կը հա վեր ժաց-
նող հու շար ձա նի մոտ կանգ նեց վել է խաչ-
քար՝ ի հի շա տակ Ար ցախ յան պա տե րազ մի 
նահատակների:

Իսկ 2018-ին, Կարմ րա քա րի եր բեմ նի 
գու մար տա կի վե տե րան նե րի նա խա ձեռ-
նութ յամբ՝ այդ գու մար տա կի նա հա տակ 
մար տիկ նե րի հի շա տա կը հա վեր ժաց նե լու 
հա մար, Կարմ րա քա րի մեր ձա կայ քում՝ Կա-
պան- Գո րիս մայ րու ղու վրա, կանգ նեց վել է 
խաչ քար: 

Ըստ Րաֆ ֆու՝ բնա կիչ ներն այս տեղ են 
տե ղա փոխ վել Ձոր քի Զեյ վա յից 1830-ա կան 
թվա կան նե րին: Թուրք մեն չա յի պայ մա նագ-
րից հե տո գյու ղում վե րաբ նակ վել են նաեւ 
ղա րա դաղ ցի ներ:

Հե տա զո տող նե րի մի մասն այս գյու ղը 
հա մա րում է Ան դով քի դուստր Փա ռան ձե մի՝ 
Հա յոց թա գու հու ծննդա վայ րը:

Սե րո Խան զադ յա նը 1952-ին գրել է. « Հին 
չէ Զեյ վա ա նու նը: Ա ռաջ Ան դո կա բերդ 
էր ( Զեյ վա պարս կե րեն է, որ նշա նա-
կում է ամ րոց, բերդ: Միայն ե րեք տա-
րի ա ռաջ է Զեյ վան դար ձել Դավիթբեկ: 
4-րդ դա րում եւս Ան դո կա բերդ էր՝ Քա-
շու նիք գա վա ռում: Այս բեր դում է ծնվել 
Փա ռան ձեմ թա գու հին՝ Ան դոկ Ս յու նի 
նա խա րա րի դուստ րը»:

Այդ տեղ է ծնվել նաեւ Հա յաս տա նի ա ռա-

Հայոց չքնաղագեղ Փառանձեմ 
թագուհու և Հայաստանի առաջին 
հանրապետության հիմնադիր 
Արամ Մանուկյանի ծննդավայր 
Դավիթբեկ գյուղի սրբավայրերը

ջին հան րա պե տութ յան հիմ նա դիր Ա րամ 
Մա նուկ յա նը:

1952 թ. դա վիթ բեկ ցի Ա վի դա յին Սե րո 
Խան զադ յա նին պատ մել է Ա րամ փա շա-
յի մա սին. «Ն րա հայ րը Շու շի քա ղա քից 
էր, դար բին Թու նի ( Հա րութ յուն) Ղոն-
դաղ սազ յան: Ե կել, բնակ վել է Զեյ վա 
գյու ղում: Այս տե ղա ցի են Ա րամ փա շա 
Մա նուկ յա նը եւ նրա ոչ պա կաս քաջ եղ-
բայ րը՝ Խա չա տու րը:»

Եր ջան կա հի շա տակ Սա ֆար Ե ղիա զար-
յա նը Ա րամ Մա նուկ յա նի՝ դա վիթ բեկ ցի լի-
նե լու իր վար կածն ու ներ, ո րը ժա մա նա կին 
տպագ րել ենք «Ս յուն յաց եր կիր» պար բե րա-
կա նում:

Գ յու ղի պատ մութ յան ու սու ցիչ Վա հագն 
Մով սիս յա նը պնդում է, որ Ա րամ Մա նուկ յա-
նի հոր՝ Հա րութ յու նի ազ գա նու նը Հով հան-
նիս յան էր: Ին քը մաս նա գի տութ յամբ հյուսն 
էր՝ ղոն դաղ սազ, ուս տի եւ Ղոն դաղ սազ յան 
են:

2018 թվա կա նին՝ Հա յաս տա նի ա ռա ջին 
հան րա պե տութ յան 100-ամ յա կի կա պակ-
ցութ յամբ, ՀՅԴ-ն գ յու ղում կանգ նեց րել է 
Ա րամ Մա նուկ յա նի կի սանդ րին:

Գ յու ղի մո տա կայ քում է գտնվում Կարմ-
րա քար հանգստ յան գո տին կամ ա մա ռա նո-

ցը:
Գ յու ղի ա րե ւել յան կող մում կա մի կի սա-

վեր մա հար ձան (ըստ տե ղա ցի նե րի՝ 10-րդ 
դար):

Նույն կող մում՝ 3 կմ հե ռա վո րութ-
յամբ, Տախ կոչ վող ե կե ղե ցին է՝ հա մա-
նուն ա վե րակ գյու ղով, ո րի բնա կիչ նե րը 
Դավիթբեկ են տե ղա փոխ վել 19-րդ դա րում: 
Տա խը մա տե նա գի տութ յան մեջ նաեւ Դախ, 
Դախն, Տախն է ան վան վում: Ե կե ղե ցու եւ 
մյուս շի նութ յուն նե րի ա վե րակ նե րը պահ-
պան վում են:

Գ յու ղի տա րած քում՝ Կարմ րա քա րի 
հանգստ յան տան (ա մա ռա նո ցի) հյու սի սա-
յին կող մում են գտնվում Բեր դի կի ա վե րակ-
նե րը: Բլ րի վրա, ան տա ռոտ վայ րում կան-
գուն են պա րիսպ նե րի՝ խո շոր եւ ան տաշ 
քա րե րով շար ված հիմ նա պա տե րը:

Այդ տեղ նաեւ նույն ան վամբ գյուղ է ե ղել: 
Հի շա տակ վում է Տա թե ւի վան քի նոր հար-
կա ցու ցա կում եւ մի քա նի քար տեզ նե րում: 
Ա լի շա նի ժա մա նակ ար դեն գո յութ յուն չի ու-
նե ցել:

Գ յու ղի դաշ տա մա սե րին քա ջա տեղ յակ 
Դա վիթ Հայ րա պետ յա նի վկա յութ յամբ՝ այդ-
տեղ պահ պան վում է մի զո րա վոր ե կե ղե ցի, 
որն ար տա քին չափ սե րով հա մե մա տե լի է 

Դավիթբեկ գյու ղի Սուրբ Ս տե փա նոս ե կե ղե-
ցու չափ սե րին:

Սե րո Խան զադ յա նի կար ծի քով՝ դա ոչ թե 
սո վո րա կան ե կե ղե ցի է, այլ Կի նե վանքն է. 
« Սա կա ռու ցել են 7-րդ դա րում, իբ րեւ 
աղ ջիկ նե րի կրթա րան: Վան քից վե րեւ 
պճնված է Բեր դի կի տա ճա րը»: 

– Ա վեր ված վի ճա կում էլ նա գե ղե ցիկ 
է: Դե ղին ծա ղիկ ներ են բու սել պա տե րի 
մեջ եւ ոս կե ե րանգ տվել գե ղեց կու հուն, 
- գրում է Սե րո Խան զադ յա նը:

Ե կե ղե ցուց վե րեւ ամ րոցն է, որ տեղ նաեւ 
մա տուռ կա: Են թադր վում է, թե սա Բաղ քի 
Ան դո կա բերդն է, որն ըստ Ս տե փա նոս Օր-
բել յա նի՝ պաշտ պա նա կան կա րե ւոր դեր է 
կա տա րել 7-12-րդ դա րե րում: Սա կայն տե-
սա կե տը, որ Բեր դիկն Ան դո կա բերդն է, չի 
հա մա պա տաս խա նում ի րա կա նութ յա նը:

Սե րո Խան զադ յանն էլ, ըստ էութ յան, 
սխալ վում է, երբ Բեր դի կը նույ նաց նում է Ան-
դո կա բեր դի հետ:

Դավիթբեկ գյու ղի վե րոնշ յալ բնա կիչ 
Դա վիթ Հայ րա պետ յա նը հա վաս տիաց նում 
է, որ Ան դո կա բեր դը գտնվում է Դավիթբեկ 
գյու ղից (ու ղիղ գծով) մոտ 3-4 կմ դե պի ա րե-
ւելք: Բեր դը գտնվում է Քա շու նի գե տի ձախ 
ա փին՝ բար ձուն քի վրա, ո րի պարս պի մի մա-
սը պահ պան վում է: Բեր դի ստո րո տում նաեւ 
գյու ղա տե ղիի հետ քեր են՝ ե կե ղե ցու ա վե-
րակ նե րով:

Մին չեւ պա տե րազմն այդ տեղ կա րե լի էր 
գնալ նաեւ մե քե նա յով՝ Չայ զա միից դե պի 
Կու բաթ լի ձգվող ճա նա պար հով. մոտ 8-10 
կմ հե ռա վո րութ յան վրա է, ո րը հի մա Ադր բե-
ջա նի տի րա պե տութ յան ներ քո է:

Դա վիթ Հայ րա պետ յա նի ա սա ծը հա վաս-
տեց « Սի սիա կան» ջո կա տի հրա մա նա տար 
Ա շոտ Մի նաս յա նը, ով նույն պես ե ղել է Ան դո-
կա բեր դում:

Գ յու ղի տա րած քում կան նաեւ այլ գյու-
ղա տե ղի ներ ու սրբա վայ րեր:

Սր բա վայ րե րից հի շար ժան է Կա յա նի 
ե կե ղե ցին: Ա նա ռիկ դիր քի վրա՝ ե կե ղե ցու 
մեր ձա կայ քում, կան նաեւ բեր դի ա վե րակ-
ներ:

Գ յու ղա տե ղի նե րից հի շար ժան են Քամ-
խա չը, Շի խը, Են գի ջան (գյու ղի թա ղա մա սե-
րից մեկն է) եւ Խա թուն բա ղը (խաչ քա րե րով):

Գ յու ղի դի մաց՝ դե պի ա րե ւելք, Ղա րա բա-
ղի Դի զա փայտ լեռ նաշղ թան է, ներ քե ւում՝ 
Բար գու շատ ըն դար ձակ հո վի տը, ո րին, իր 
բեր րիութ յան հա մար, Օր բել յան պատ մի չը 
«Ե ղի պետ»-Ե գիպ տոս է ան վա նել:

Մին չեւ 1921 թ. այդ հո վի տը նույն պես 
մտնում էր Զան գե զու րի գա վա ռի մեջ:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ՎԱՀԱԳՆ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ

Կայանի եկեղեցին (ըստ Վահագն Մովսիսյանի)

ՍՐԲԱՎԱՅՐԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԴԱՐՁԵԼ ԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ
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Կ ա պա նից մոտ 10 կմ հա րավ-ա րե ւելք 
գտնվող այդ գյու ղը հին ժա մա նակ նե-
րում մտնում էր Ս յուն յաց աշ խար հի 

Կով սա կան (Գր համ) գա վա ռի մեջ:
Գ յու ղի կենտ րո նում է Սուրբ Հ ռիփ սի-

մե ե կե ղե ցին (կա ռուց վել է 1880 թ.): Դե ռեւս 
2002-ին է վե րա կանգն վել տաս նամ յակ նե րի 
ան տար բե րութ յու նից խո նարհ ված այդ տա-
ճա րը: Նա խա ձեռ նո ղը Գա գիկ Մել քում յանն 
էր: Այդ թվա կա նին էլ տե ղի է ու նե ցել Սուրբ 
Հ ռիփ սի մեի վե րաօ ծու մը՝ ձե ռամբ Տեր Աբ րա-
համ ե պիս կո պոս Մկրտչ յա նի:

Ծա վա լուն հո ղա յին աշ խա տանք ներ կա-
տա րե լու շնոր հիվ բա րե կարգ վել ու ակ նա-
հա ճո տես քի է բեր վել նաեւ ե կե ղե ցու շրջա-
կայ քը, հո ղա յին ծած կույ թից ա զատ վել են 
հնա մե նի տա պա նա քա րե րը, ո րոնք գյու ղի 
պատ մութ յան հա վել յալ վկա յա րան ներ են:

2019 թ. օ գոս տո սի 23-ին, Հա յաս տա նի 
ան կա խութ յան հռչա կագ րի ըն դուն ման հեր-
թա կան տա րե դար ձի օ րը, գյու ղի հա րավ-ա-
րեւմտ յան բար ձուն քում՝ ան տա ռի բա ցա-
տում, կանգ նեց վել է եր կա թա կուռ մի խաչ՝ 
6 մ x 3 մ չափ սե րով: Խա չի օրհ նութ յու նը 
կա տա րել են ար ժա նա պա տիվ Տեր Սա հակ 
քա հա նա Մար տի րոս յա նը եւ Կա պա նի տա-
րա ծաշր ջա նի հո գե ւոր հո վիվ Տեր Վա հան 
քա հա նա Հե բո յա նը:

Ճա կա տե նում կա հրա շա լի մեկ այլ ուխ-
տա տե ղի եւս: Դա Սուրբ Հով հան նես մա-
տուռն է՝ գյու ղից մոտ 3 կմ հա րավ՝ Ծավ տա-
նող ավ տո մայ րու ղու աջ մա սում՝ բար ձուն քի 
վրա: Մա տու ռը 2009-ին հիմ նել է Ճա կա տեն 
գյու ղի մեկ այլ ե րախ տա վոր զա վակ՝ Ար շա-
վիր Սարգս յա նը: Այն օծ վել է Տեր Աբ րա համ 
ե պիս կո պոս Մկրտչ յա նի կող մից: Ա ռա ջին 
իսկ օր վա նից Սուրբ Հով հան նեսն ուխ տա-
տե ղի է ոչ միայն ճա կա տեն ցի նե րի, այլ տա-
րա ծաշր ջա նի հա վա տա վոր բնակ չութ յան 
հա մար:

* * *

Ճա կա տեն կա տա րած մեր ուխ տագ նա-
ցութ յունն ա ռիթ էր՝ ա վե լի ամ բող ջա կան ծա-
նո թա նա լու գյու ղի մյուս սրբա վայ րե րին ու 
հնա վայ րե րին նույն պես:

Նախ ե ղանք Ղու զուն ար տի ե կե ղե ցու 
ա վե րակ նե րում:

Պահ պան վում է հյու սի սա յին պա տի 
մի մա սը, կան բազ մա թիվ խաչ քա րեր: Այդ 
վայ րը Ղու զուն արտ են ան վա նում հի մա: 
Մինչ դեռ դա Գե ղե ցու խութ գյու ղա տե ղին է: 
Սկզբ նա կան ա նու նը, ա մե նայն հա վա նա կա-

նութ յամբ, ե ղել է Ե կե ղե ցու խութ:
Գ յու ղից 5 կմ հա րավ-ա րե ւելք է գտնվում 

Ի րի գիս գյու ղա տե ղին. Ծավ տա նող ճա-
նա պար հի ձախ կող մում՝ բար ձա դիր տե-
ղում: Պահ պան վում է թա ղա կապ ե կե ղե ցին, 
նկատ վում են ջրանց քի, կա վե խո ղո վակ նե-
րի, գե րեզ ման նե րի, խաչ քա րե րի հետ քեր: 
Են թադր վում է, որ Ի րի գի սը Ս տե փա նոս Օր-
բել յա նի հի շա տա կած Ե ղե գիք գյուղն է:

Ճա կա տե նից 6-7 կմ հա րավ՝ բլրի վրա է 
գտնվում Շնդ ռեն գյու ղա տե ղին (նաեւ կոչ վել 
է Շին դիր յան, Շնդ րեն): Գ յուղն ա պաբ նա-
կեց վել է 1930-ա կան նե րին՝ բնա կա վայ րե րի 
խո շո րաց ման հե տե ւան քով: Շի նութ յուն նե-
րի ա վե րակ նե րը նշմար վում են: Գ յու ղը նաեւ 
ե կե ղե ցի է ու նե ցել, որ գի տա կան գրա կա-
նութ յան մեջ եր բեմն սխալ մամբ ան վան վում 
է Շին դո նի ե կե ղե ցի:

Ճա կա տե նից մոտ 3 կմ հա րավ-ա րե ւելք է 
գտնվել Շի նա թաղ գյու ղը, ո րի շի նութ յու նե րի 
հետ քե րը նույն պես պահ պան վում են:

Ճա կա տե նից հա րավ-ա րե ւելք է գտնվել 
Սու սա նի գյու ղը: Տա րեց նե րը պատ մել են, 
որ 19-րդ դա րա վեր ջին եւ 20-րդ դա րասկզ-
բին գյու ղը կան գուն էր ու հա յաբ նակ: Դա 
Սու սան դաղ լե ռան ստո րոտն է, ո րը մտնում 
է Բար գու շա տի լեռ նաշղ թա յի հա մա կար գի 
մեջ: Ի դեպ, Սու սան դաղն այն քան էլ բարձր 
լեռ չէ. ա մե նա բարձր գա գա թը 1300 մետր է:

Ճա կա տե նի մեր ձա կայ քում՝ 4-5 կմ  ա րե-
ւելք, կա եւս մեկ գյու ղա տե ղի՝ բարձ րա դիր 
լեռ նա յին վայ րում, բլրի ստո րո տում: Նշ մար-
վում են տնե րի ա վե րակ նե րը: Դա Գր մեշ գյու-
ղա տե ղին է, որ տեղ նույն պես ե ղել է Աստ ծո 
տա ճար: 

Ըստ պատ մա կան գրա կա նութ յան՝ Ճա-
կա տե նի տա րած քի ա մե նա հին ու խո շոր 
բնա կա վայ րը Վա րոս գյուղն է ե ղել, որ տեղ 

Ճակատենի սրբավայրերն 
այլեւս սահմանամերձ են

էլ գտնվում էր Վա րո սի վան քը: Ան տա ռում 
ծվա րած այդ գյու ղում, որ տեղ պետք է որ 
լի նեն ե կե ղե ցու ա վե րակ ներ, ճա կա տեն ցի-
նե րին հայտ նի չէ, ուս տի եւ չկա րո ղա ցանք 
ստույգ տե ղո րո շել ու այ ցե լել: Այդ գյու ղի մա-
սին նշում է Ս տե փա նոս պատ մի չը՝ իբ րեւ 
Տա թե ւի վան քին 10 չափ հարկ վճա րող բնա-
կա վայր: Վա րո սի վան քի մա սին հի շա տա-
կում է նաեւ Ղե ւոնդ Ա լի շա նը՝ Կով սա կա նի 
գյու ղե րի մեջ:

Եվ, այդ բո լո րով հան դերձ, Ճա կա տե նի 
տա րած քի ա մե նան շա նա վոր մշա կու թա-
յին ժա ռան գութ յու նը Ս յուն յաց աշ խար հի եւ 
առ հա սա րակ Մեծ Հայ քի ա մե նան շա նա վոր 
ամ րոց նե րից մեկն է՝ Գր հա մը: Ճա կա տե նից 
հա րավ-ա րե ւելք գտնվող այդ բերդ-ամ րո ցի 
մա սին ա ռա ջի նը հի շա տա կում է Ս տե փա նոս 
Օր բել յա նը: Ըստ ե րե ւույ թին Գր հա մը գո յութ-
յուն է ու նե ցել 9-10-րդ դա րե րից: 

Հի շա տակ վում է 1104 եւ 1166 թթ. թուրք-
սել ջուկ նե րի ար շա վան քի կա պակ ցութ յամբ: 
Տե սա կե տը, որ հենց դա է Գր հա մը, հաս-
տա տել է նաեւ մեր հայ րե նա կից, հա յա գետ 
Թ. Հա կոբ յա նը: Ըստ նրա՝ Գր հա մը գտնվում 
է Ղա փան- Մին ջե ւան եր բեմ նի եր կաթգ ծի 
Շաիբ լու կամ Շա րիբ լու կա յա րա նի դի մա-
ցի լե ռան գա գա թի վրա (մենք նույն պես այդ 
կար ծի քին ենք):

* * *

Ճա կա տեն ան վա նու մը, ո րը լու սա հո գի 
Ռո բերտ Է ջա նան ցու կար ծի քով պահ լա վե-
րեն սկիզբ ու նի, գա գաթ ի մաստն է պա րու-
նա կում: Գ յու ղա նու նը ո մանք էլ բա ցատ րել 
են որ պես ա րե ւե լա հա յաց կողմ՝ Բաղ քի ճա-
կա տա մաս:

Գ յու ղը նաեւ այլ կերպ է ան վան վել՝ Ճա-
քա տեն, Ճգ տեն, Ճը կե տեն, Ճըկ տեն, Ճը քա-
տեն, Ճ կա տեն, Ճկ տեն, Չա քի դին, Չը քա դեն, 
Չի կա դեն, Չ քա տեն, Չք տեն:

Գ յուղն ըստ նոր հար կա ցու ցա կի՝ Տա թե ւի 
վան քին վճա րում էր 1200 դա հե կան հարկ:

* * *

Ներ կա յիս Ճա կա տե նը, ըստ ա վան դույ-
թի, հիմ նադր վել է 17-րդ դա րա վեր ջին: Բ նա-
կա տե ղին նախ ե ղել է Ի րի գիս կոչ վող հան-
դա մա սում (այդ գյու ղի մա սին քիչ ա ռաջ 
նշե ցինք), հե տո՝ 19-րդ դա րասկզ բին տե ղա-
փոխ վել է ներ կա յիս տե ղը:

Գ յու ղի ա ռա ջին բնա կիչ նե րը ե ղել են 
Ի րա նից տե ղա հան ված Մե լիք Ա ղագ յուլ յան 
եւ Կա րա խան յան տոհ մի ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րը:

Դե ռեւս 1967 թ. գյու ղում հա վեր ժաց վել է 
Մեծ հայ րե նա կա նում զոհ ված 99 ճա կա տեն-
ցի նե րի հի շա տա կը: Ան կա խութ յան տա րի-
նե րին գյու ղի կենտ րո նում կա ռուց վել է մի 
հա մա լիր, որն իր մեջ ամ փո փում է նաեւ Ար-
ցախ յան հե րո սա մար տում զոհ ված հա մագ-
յու ղա ցի նե րի հի շա տա կը:

Զար մա նահ րաշ բնութ յուն ու նե ցող գյու-
ղը, ո րի հա րա վա յին մա սով հո սում է Ճա-
կա տեն ( Ջա ղա ցի) գե տը՝ սա կա վա ջուր 
դար ձած, հա րուստ է դաշ տա յին սառ նո րակ 
աղբ յուր նե րով:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Սուրբ Հովհաննես 
եկեղեցին

Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցին

ՍՐԲԱՎԱՅՐԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԴԱՐՁԵԼ ԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ
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Գ  յու ղը գտնվում է Կա պան քա ղա քից 
մոտ 18 կմ  ա րե ւելք՝ Բար գու շա տի 
լեռ նաշղ թա յի ստո րո տում, Ող ջի գե-

տի ձախ կող մում: Կոչ վել է նաեւ Հա գե րակ, 
բար բա ռում՝ Հըկ յե րակ: Հի շա տակ վում է 12-
13-րդ դա րե րում, մտնում էր Ս յու նիք աշ խար-
հի Բաղք-Ա ճա նան գա վա ռի մեջ:

Ըստ հին հար կա ցու ցա կի՝ Տա թե ւի վան-
քին տա լիս էր 20 միա վոր հարկ եւ հա մար-
վում էր Ս յու նի քի խո շոր բնա կա վայ րե րից:

Ա գա րակն ու նի հե րո սա կան պատ մութ-
յուն: Մեկ օ րի նակ. 1919 թ. հու նի սի 28-ին 
գյու ղին է մո տե ցել Ք յա զիմ փա շան՝ 13 հա-
զար ասկ յա րով: Ա գա րակ ցի նե րը թուր քա-
կան բա նա կին պար տութ յան են մատ նել: 
Նաեւ ճա կա տա մար տի եր կու օ րում թշնա-
մուց խլել են հինգ գնդա ցիր, եր կու հար յուր 
հրա ցան, 15 ձիա բեռ փամ փուշտ:

Գ յու ղում կան գուն է 19-րդ դա րում կա-
ռուց ված Օ հա նա ե կե ղե ցին:

Ա գա րա կը կրա կա գիծ դար ձավ նաեւ Ար-
ցախ յան եր րորդ պա տե րազ մի ժա մա նակ: 
Իսկ 2020 թ. նո յեմ բե րի 9-ի կա պի տուլ յա ցիա-
յից ու նույն տար վա դեկ տեմ բե րի 18-ի հայտ-
նի հու շագ րից հե տո գյու ղը կրկին դար ձավ 
սահ մա նա յին, ինչ պես որ ե ղել է Ար ցախ յան 
ա ռա ջին պա տե րազ մից ա ռաջ:

Երբ 2020 թ. դեկ տեմ բե րի 18-ին հայ կա-
կան մար տա կան դիր քե րը (վե րին հրա մա-
նով) հետ քաշ վե ցին, Ա գա րա կի մի շարք տա-
րածք ներ (մե խա նի կա կան սահ մա նո րո շ ման 
հե տե ւան քով) դար ձան վի ճե լի: Վի ճե լի դար-
ձավ Փե լա սար լեռ նա բա զու կի այն հատ վա-
ծը, որ տեղ 2019 թ. մար տի 31-ին ծա գու մով 
ա գա րակ ցի, ՌԴ բնա կիչ Ար թուր Քա րամ յա նի 
մի ջո ցով կանգ նեց վեց եր կաթ յա խաչ: Ի դեպ, 
Փե լա սա րը Բար գու շա տի լեռ նաշղ թա յի բա-
զուկ նե րից մեկն է: Փե լա սա րը կոչ վում է նաեւ 
Գր վին սեռ, Գր վին քար: Կա պան քա ղա քից 
ա րե ւելք գտնվող այդ լեռ նաճ յու ղը կոչ վում 
է «լավ ե րե ւա ցող տեղ»: Լեռ նա բա զու կի 
բարձր գա գա թը Գր վան է:

Ագարակ գյուղի սրբավայրերը. 
Աստծո կամոք փրկված 
երկաթյա խաչը լույս է սփռում

Սահ մա նո րոշ ման ժա մա նակ, ըստ GPS 
կոչ վա ծի, Փե լա սա րի այն հատ վա ծը, որ տեղ 
նաեւ եր կա թե խաչն է, պետք է հանձն վեր 
ա զե րի նե րին. այդ դեպ քում պի տի մոն տաժ-
վեր եր կաթ յա խա չը: Սա կայն, Աստ ծո կա մոք, 
այդ օ րե րին խա չից 15 մ հե ռա վո րութ յան 
վրա պա տա հա բար գտնվեց ԽՍՀՄ ժա մա-
նակ նե րից մնա ցած վար չա կան սահ մա նաս-
յու նը: Եվ դա հիմք հան դի սա ցավ, որ Փե լա-
սա րի այդ հատ վա ծը՝ եր կաթ յա խա չով, մնա 
Հա յաս տա նի տա րած քում: Այն պես որ՝ սրբա-
զան խա չը մնա ցել է իր տե ղում եւ աստ վա-
ծա տուր լույ սով ա մեն գի շեր լու սա վո րում 
է Ս յուն յաց աշ խար հի ա րե ւել յան սահ մա նի 
այդ հատ վա ծը:

* * *

Ա գա րա կի տա րած քում կան բա զում այլ 
սրբութ յուն ներ եւս, որ հայտն վել են հայ-
ադր բե ջա նա կան սահ մա նի մո տա կայ քում: 
Դ րանք հիմ նա կա նում հին գյու ղա տե ղի ներ 
Գե չուտ եւ Սիր դա րա վայ րե րում են…

Սիր դա րա գյու ղա տե ղին գտնվում է Ա գա-
րակ գյու ղից փոքր-ինչ հա րավ-ա րե ւելք, սա-
րա հար թում: Պահ պան վում են տնե րի հետ-
քե րը: Պահ պան վում է ա վեր ված ե կե ղե ցին՝ 
մեր ձա կա գե րեզ մա նով եւ բա զում խաչ քա-
րե րով:

Գե չուտ գյու ղա տե ղին գտնվում է Ա գա-
րա կից 1-2 կմ  ա րե ւելք՝ ձո րա լան ջին: Նշ մար-
վում են շի նութ յուն նե րի, ինչ պես եւ ե կե ղե ցու 
հետ քե րը: Ըստ զրույց նե րի՝ բնա կիչ նե րը 19-
րդ դա րասկզ բին տե ղա փոխ վել են եւ վե րաբ-
նակ վել Ա գա րակ գյու ղում:

Ջուխ տակ մա տուռ. այդ սրբա վայ րը 
գյու ղից դե պի Փե լա սար լեռ նաճ յուղ ըն կած 
բարձ րա դիր վայ րում է, որ տեղ պահ պան-
վում են եր բեմ նի մա տու ռի հետ քե րը: 

Ա գա րակ- Կա պան մայ րու ղու վրա, որ այ-
լեւս չի գոր ծում, չհա սած Փե լա սա րի գա գաթ 
(որ տեղ եր կաթ յա խաչն է), կա փոք րիկ մի 
հանգստ յան գո տի, ո րի կենտ րո նում չքնաղ 
մի խաչ քար է՝ կոտր ված վի ճա կում: Կող քին 
վա ռած մո մե րի հետ քե րը վկա յում են, որ այդ 
խաչ քա րին առ այ սօր այ ցե լում են հա վա տա-
վոր ա գա րակ ցի նե րը:

Ըստ Ռազ միկ Մար տի րոս յա նի՝ խաչ քա րը 
1970-ա կան նե րին ինքն ու Համ լետ Քա րամ-
յա նը տե ղա փո խել են Զան գե լա նի շրջա նի 
Վե րին Ե մա լու գյու ղից, որ տեղ՝ դպրո ցի մեր-
ձա կայ քում ան փու թո րեն ըն կած էր այն, ո րով 
ա զե րի նե րը ոտ քեր էին մաք րում ցե խոտ օ րե-
րին, ինչն էլ ստի պել է ի րենց՝ փրկել խաչ քա-
րը: Բայց խաչ քա րը տե ղա փո խող մե քե նան, 
երբ ար դեն Ա գա րակ գյու ղի մեր ձա կայ քում 
էր (խաչ քա րի ներ կա յիս վայ րում), վթա րի 
է են թարկ վել, ին չի հե տե ւան քով խաչ քա րը 
կոտր վել է ու մի մա սը ձո րը գլոր վել:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
Ագարակի 19-րդ դա րում կա ռուց ված 

Օ հա նա ե կե ղե ցին

ՍՐԲԱՎԱՅՐԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԴԱՐՁԵԼ ԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ
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Ս  յու նի քի մար զի Եղ վարդ գու ղը, ո րը 
Ս յուն յաց աշ խար հի հնա գույն բնա-
կա վայ րե րից է, գտնվում է Կա պան 

քա ղա քից 22 կմ հ յու սիս-ա րե ւելք՝ Բար գու շա-
տի լեռ նաշղ թա յի մեղ մա թեք, ան տա ռա պատ 
լան ջին: Եղ վարդ գյու ղը նույ նաց վում է պատ-
մա գիր Ս տե փա նոս Օր բել յա նի պատ մութ-
յան վեր ջում ներ կա յաց ված բնա կա վայ րե րի 
ցան կում հի շա տակ ված Մ յուս Բաղք կամ 
Քա շու նիք գա վա ռի Ա ղա հորդ գյու ղին:

Բ նա կա վայ րի հին լի նե լու մա սին են վկա-
յում գյու ղում եւ նրա հան դա մա սե րում առ կա 
պատ մամ շա կու թա յին հու շար ձան նե րը՝ տա-
պա նա քա րեր, խաչ քա րեր, բնա կա տե ղի ներ:

Այս պես՝ գյու ղից մոտ 1 կմ հա րավ՝ Ծա-
վի կի խաչ կոչ վող ծա ռա պատ բլրա կի վրա 
գտնվում են միջ նա դար յան մի գե րեզ մա նո ցի 
եւ բնա կա տե ղիի ա վե րակ ներ: Գ յու ղի ստո-
րո տի Մով տան ձո րում ե ղել է ջրա ղաց, ո րից 
մնա ցել է միայն կոտր ված ա ղաց քա րը: 

Ս պի տակ աղբ յու րի խաչ կոչ վող սա րա-
լան ջին կան ե կե ղե ցու ա վե րակ ներ: 2011 թ. 
գյու ղից մոտ 3 կմ հ յու սիս-ա րե ւելք հայտ նա-
բեր վե ցին հել լե նիս տա կան ժա մա նա կաշր-
ջա նի կա րա սա յին թա ղում ներ (Ք. Ա.1-ին 
դար): 

Եղ վարդ գյու ղից 8 կմ  ա րե ւելք գտնվում 
է Շու շան նե րի դաշտ ( Նար գիզ լու ղա մի) կոչ-
վող վայ րը, որ տեղ 1725 թ. տե ղի է ու նե ցել 
ճա կա տա մարտ՝ Թո րոս իշ խա նի հրա մա նա-
տա րութ յամբ գոր ծող Դա վիթ Բե կի եւ Բար-

գու շա տի Ֆա թա լի խա նի հրո սակ նե րի մի ջեւ: 
Ճա կա տա մար տում ազ գու րաց մե լիք Ֆ րան-
գու լի կազ մա կեր պած դա վադ րութ յան հե-
տե ւան քով սպան վում է իշ խան Թո րո սը, ում 
աճ յունն ամ փոփ ված է Եղ վար դի Ս. Աստ վա-
ծա ծին ե կե ղե ցու մոտ գտնվող օ րո րո ցա ձեւ 
տա պա նա քա րի տակ: Պետք է նշել, որ պան-
ծա լի զո րա վա րի շիր մի հայտ նա բե րու մը Ս. 
Աստ վա ծա ծին ե կե ղե ցու բա կում պատ ճառ 
հան դի սա ցավ, որ «Եր կիր եւ մշա կույթ» կազ-
մա կեր պութ յու նը ձեռ նա մուխ ե ղավ ե կե ղե-
ցու վե րա կանգն ման աշ խա տանք նե րին: 

Դա վիթ Բե կին սա տա րե լու եւ Թո րո սի 
զոր քե րի կազ մում Շու շան նե րի դաշ տի ճա-
կա տա մար տին մաս նակ ցե լու հա մար Եղ-
վար դը, որ պես ապս տամբ գյուղ, 1729 - 30 
թթ. Ի րա նի շա հի հրա մա նով ա վեր վում է, իսկ 
բնա կիչ նե րը տար վում են Պարս կաս տան՝ 
Ղա րա դա ղի Վի նա գյուղ: Մեկ դար անց, հա-
մա ձայն Թուրք մեն չա յի պայ մա նագ րի, եղ-
վարդ ցի նե րը` թվով 54 ըն տա նիք, վե րա դառ-
նում են ի րենց նախ նի նե րի գյուղ: 

Ցա րա կան Ռու սաս տա նի օ րոք Եղ վար դը 
Ե լի զա վետ պո լի նա հան գի Զան գե զու րի գա-
վա ռի գյու ղե րից էր՝ Ա ղա հորդ ա նու նով:

Եղ վարդ գյու ղի կենտ րո նում է գտնվում 
Ս. Աստ վա ծա ծին ե ռա նավ ե կե ղե ցին, ո րի 
միակ հա րա վա յին մուտ քի բա րա վո րի 
վրա փո րագր ված է կա ռուց ման թվա կա նը՝ 
ՌՃԽԹ=1700 թ.: Այն հա տա կագ ծում 20.3 x 
13.4 մ. չա փի, ե ռա նավ հո րին ված քով բա-

Եղվարդ գյուղի 
սրբավայրերից մի 
քանիսը 

զի լիկ սրահ է, պատ կա նում է զար գա ցած 
եւ ուշ միջ նա դա րում մեծ տա րա ծում գտած 
ե ռա նավ բա զի լիկ նե րի տի պին: Նա վե րի թա-
ղա ծած կե րը թա ղա կիր կա մար նե րի մի ջով 
հանգ չում են եր կու զույգ մույ թե րի եւ կրող 
պա տե րի վրա: Խո րա նը գտնվում է ա ղո-
թա րա նի ա րե ւել յան կող մում, ու նի կի սաշր-
ջա նա ձեւ հա տա կա գիծ եւ մեկ պա տու հան: 
Խո րա նի եր կու կող մե րում մե կա կան ա վան-
դատ ներ են: 

Տար բեր պա տե րազմ նե րի, այդ թվում՝ 
Ար ցախ յան ա զա տա մար տի ա կա նա տեսն է 
ե ղել ե կե ղե ցին: Կա ռուց ման ժա մա նա կից ի 
վեր՝ 307 տա րի նե րի ըն թաց քում, ե կե ղե ցին 
բա վա կա նին վնաս վել էր, պատ մա կան այ լե-
ւայլ անց քերն ու տա րի նե րի ա վե րիչ հետ քե-
րը տե սա նե լի էին ա մե նուր՝ հողմ նա հար ված 
վե մեր ու տա պա նա քա րեր, ձնից ու անձ րե-
ւից ա վեր ված տա նիք, ճաք տված պա տեր: 
Քի վե րը եւ տա նի քի կղմինդ րե ծած կը չէին 
պահ պան վել:

Ֆ րան սիա յում գոր ծող «Եր կիր եւ մշա-
կույթ» կազ մա կեր պութ յու նը (հիմ նա դիր նա-
խա գահ՝ Գե ղամ Գե ւոն յան) 2007 թ. ստանձ-
նեց Եղ վար դի Ս. Աստ վա ծա ծին ե կե ղե ցու 
վե րա կանգն ման հայ րե նան վեր գոր ծը:

Պատ մամ շա կու թա յին ժա ռան գութ յան 
գի տա հե տա զո տա կան կենտ րո նի ար շա վա-
խում բը (ղե կա վար՝ Հա կոբ Սի մոն յան) 2007 
թ. օ գոս տոս-սեպ տեմ բեր ա միս նե րին ի րա-
կա նաց րեց վե րա կանգն վե լիք հու շար ձա նի 
պե ղում նե րը, ո րին մաս նակ ցե ցին «Եր կիր եւ 
մշա կույթ» կազ մա կեր պութ յան կա մա վոր-
ներ՝ Ֆ րան սիա յից, Անգ լիա յից, ԱՄՆ-ից, Սի-
րիա յից, Ե րե ւա նից, Կա պա նից: Պե ղում նե րի 
շնոր հիվ ի հայտ ե կան նոր գե րեզ ման ներ, 
խաչ քա րեր, նյու թա կան մշա կույ թի մե տաղ-
յա եւ կա վա կերտ տար բեր գտա ծո ներ:

Կա տար վե ցին ե կե ղե ցու չա փագր ման 
աշ խա տանք ներ, կազմ վեց վե րա կանգն ման 
էս քի զա յին նա խա գիծ (ճար տա րա պետ՝ Լե-
ւոն Վա սիլ յան):

Ե կե ղե ցու սա լա հա տա կը, բե մի ճա կա տը, 
ա վագ սե ղա նը եւ դրսի ճե մու ղի նե րը կա ռուց-
վե ցին տե ղի կարմ րա վուն կարծր քա րից, որն 
առ կա է նաեւ պա տե րի շա րվածքի մեջ: Դահ-
լի ճի ա րեւմտ յան մույ թե րի հե տե ւում ըն կած 
հատ վա ծը բարձ րաց վեց եր կու աս տի ճա նով՝ 
բնա կան ժայ ռի ել քի մա կար դա կով:

Կա տար վեց նաեւ ե կե ղե ցու բա րե կար-
գում, ո րի շնոր հիվ ե կե ղե ցու հա րա վա յին 
հրա պա րա կը շրջա փակ վեց ներ քե ւի մա սում 
խամ քա րով շար ված, վե րե ւում ՝ մե տա ղա-
կան ճա ղե րով ձե ւա վոր ված պարս պով: Ե կե-
ղե ցու հա րա վա յին ճա կա տը մա սամբ փա-
կող Երկ րորդ աշ խար հա մար տում զոհ ված 
եղ վարդ ցի նե րի հի շա տա կին նվիր ված հու-
շար ձա նը տե ղա փոխ վեց:

Շուրջ չորս եր կար ու ձիգ տա րի ներ տե-
ւած վե րա կանգն ման աշ խա տանք ներն 
ա վարտ վե ցին 2011 թ.: Շի նա րա րա կան աշ-
խա տանք նե րն ի րենց ակ տիվ մաս նակ ցութ-
յու նը ու նե ցան շի նա րար ներ Ս պար տակ 
Հա րութ յուն յա նը, Վա րու ժան Սի մոն յա նը, 
վե րա կանգ նող ճար տա րա պետ Ս տե փան 
Նալ բանդ յա նը, գյու ղա պետ Ս պար տակ Զա-
քար յա նը, հա մագ յու ղա ցի նե րը եւ այլք: Այդ 
ա մե նի շնոր հիվ ե կե ղե ցին վեր հառ նեց նախ-
կին տես քով՝ իր դռնե րը բա ցե լով հա վա տա-

Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի

Թորոս Իշխանի գերեզմանը

Խդրնեցուց խութի խաչը Սպիտակ աղբյուրի խաչը

վոր մարդ կանց ա ռաջ:
Ս ՊԱՐ ՏԱԿ ԶԱ ՔԱՐ ՅԱՆ

Խմ բագ րութ յան կող մից
1. Գ յու ղի մոտ է գտնվում Ս պի տակ աղբ-

յու րի խաչ կոչ ված ե կե ղե ցին եւ գե րեզ մա նո-
ցը՝ 10-19-րդ դա րե րի խաչ քա րե րով:

2. Շի նա տեղ գյու ղա տե ղին գտնվում է 
Եղ վարդ գյու ղից ա րե ւելք, բարձ րա դիր ձո-
րա կո ղի վրա: Նշ մար վում են շի նութ յուն նե րի 
ա վե րակ ներ, գե րեզ ման ներ: Ա վեր ման մա-
սին վկա յութ յուն ներ չկան: Բ նա կիչ նե րը տե-
ղա փոխ վել են Եղ վարդ գյուղ:

Հի մա այդ վայ րը, թեեւ գտնվում է Հա-
յաս տա նի տա րած քում, ըն կած է հայ կա կան 
եւ ադր բե ջա նա կան մար տա կան դիր քե րի 
մի ջեւ ու գրե թե անհ նար է ա ռանց կող մե րի 
թույլտ վութ յան այ ցե լել այն տեղ:

3. Ծա վիկ գյու ղը գտնվում է 1,5 կմ  ա րե-
ւելք Եղ վարդ գյու ղից: Պահ պան վել է գե րեզ-
մա նո ցը՝ խաչ քա րե րով:

4. Եղ վար դի մեր ձա կայ քում է գտնվում 
Ծա վիկ կամ Ցա վիկ լեռ նա գա գաթր (լե ռը), 
ո րը Բար գու շա տի լեռ նաշղ թա յի ա րե ւել յան 
ճյու ղա վո րումն է:

Եղ վար դից հա րավ-ա րե ւելք գտնվող այդ 
լեռ նա գա գա թը Կա պա նի շրջա նի եւ Ադր բե-
ջա նի սահ մա նագլ խին է:

5. Փե րի խաչ՝ գյու ղի մո տա կայ քում, Ար-
ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մի ժա մա նակ 
ջարդ վել էր հրե տա կո ծութ յան հե տե ւան քով: 
Սա կայն ե րախ տա պարտ եղ վարդ ցի նե րը 
(Ար մե նակ Հայ րա պետ յա նի նա խա ձեռ նութ-
յամբ) նոր խաչ քար են կանգ նեց րել այդ վայ-
րում, ո րը շա րու նա կում է մնալ ա գա րակ ցի-
նե րի ա մե նա պաշ տե լի վայ րե րից մե կը:

6. Խդր նե ցուց խու թի խաչ քա րե րը… 
Այդ դաշ տա մա սը ժա մա նա կա վո րա պես 
( Շու շան նե րի դաշ տում տե ղի ու նե ցած 
հայտ նի ճա կա տա մար տից հե տո, երբ գյու ղը 
բռնա գաղ թի են թարկ վեց) տրվել է Խդ րանց 
գյու ղին, ին չի հա մար էլ ստա ցել է այդ ան-
վա նու մը: Իսկ բա զում խաչ քա րե րից դե ռեւս 
պահ պան վող եր կու խաչ քարն ա վե լի հին 
պատ մութ յուն ու նեն կար ծեք:

Այդ սրբա վայ րից հա րավ եւ հա րավ-ա րե-
ւելք ադր բե ջա նա կան ու հայ կա կան մար տա-
կան դիր քերն են՝ պար զո րոշ ե րե ւա ցող:

Այդ սրբա վայ րից եւ ընդ հան րա պես Եղ-
վար դից ա րե ւելք ըն կած ոչ հե ռա վոր տա-
րած քում բարձ րա նում են մեծ եւ փոքր 
Հար թիզ-նե րը, ո րոնց ստո րո տում եր բեմ նի 
հայ կա կան ե րեք գյու ղի ա վե րակ ներն են՝ 
այ լեւս ադր բե ջա նա կան շին ծու ան վա նում-
նե րով՝ Սալ դաշ, Գո յալ, Փա րի ջան (վեր ջի նիս 
անդ րա դարձ ենք կա տա րում Մո ղես- Կաղ-
նու տի մա սին հրա պա րակ ման մեջ):

 

ՍՐԲԱՎԱՅՐԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԴԱՐՁԵԼ ԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ
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Ու  ժա նիս գյու ղը մա տե նա գի տութ-
յան մեջ հի շա տակ վում է նաեւ 
Վա ժո նիք, Վա ժու նիք, Վար ժու նիկ, 

Վ ժա նիս, Վ ժե նիս եւ այլ ան վա նում նե րով: 
Գտն վում է Կա պան քա ղա քից հյու սիս-ա րե-
ւելք, գե ղա տե սիլ բարձ րա դիր հար թութ յան 
վրա՝ շրջա պատ ված ան տառ նե րով: Հ նում 
մտնում էր Ս յու նիք աշ խար հի Բաղք- Քա շու-
նիք գա վա ռի մեջ:

Հի շա տակ վում է Ս տե փա նոս Օր բել յա նի 
(13-րդ դար)՝ Վա ժո նիք (ըստ Ղե ւոնդ Ա լի շա-
նի՝ նաեւ Վա ժու նիք) ձե ւով՝ Տա թե ւի վան քին 
հար կա տու գյու ղե րի հին հար կա ցու ցա կում 
(13-րդ դար), ո րի հա մա ձայն վան քին տա լիս 
էր ութ միա վոր հարկ: Հե տա գա յում մտնում 
էր Ե լի զա վետ պո լի նա հան գի Զան գե զու րի 
գա վա ռի մեջ:

Գ յուղն ու նի 1873 թ. կա ռուց ված Սուրբ 
Հով հան նես ե կե ղե ցին: 

Ու ժա նի սից 2-3 կմ հ յու սիս-ա րե ւելք՝ սա-
րա լան ջի հար թութ յան վրա, գտնվում է Հին 
Ու ժա նիս գյու ղա տե ղին, ո րի ա վե րակ նե րի 
մեջ պահ պան վել է կի սա վեր ե կե ղե ցին:

Հին Ու ժա նի սի ա վեր վե լուց հե տո բնա-
կիչ նե րը հիմ նադ րել են նույ նա նուն այս գյու-
ղը: Գ յու ղից 1 կմ հ յու սիս՝ Հան դին արտ կոչ-
ված վայ րում, կա ըն դար ձակ գե րեզ մա նոց, 
կենտ րո նում՝ գե ղե ցիկ զար դա քան դակ նե րով 
մա տուռ-խաչ քար:

Ու ժա նի սից 3 կմ հ յու սիս-ա րեւ մուտք կա 
Ալ մա լուղ գյու ղա տե ղին: Վեր ջի նիս բնա կիչ-
նե րը գյու ղը լքել եւ Ու ժա նիս են փո խադր-
վել 1948-ին, այս տե ղից էլ՝ Վե րին Գ յո դաք լու 
(ներ կա յումս՝ Վար դա վանք):

Ու ժա նի սում է ե ղել վի պա սան Րաֆ ֆին, 
ում վկա յութ յամբ՝ այս գյու ղից էր Դա վիթ 

Ուժանիս. որքան էլ դժվար 
լինի՝ մարդիկ կշարունակեն 
այցելել Հին Ուժանիսի կիսավեր 
եկեղեցի-սրբատեղի

 Բե կի զի նա կից Տեր- Կաս պա րը՝ «Ավ շար ե րե-
ցը» ( Րաֆ ֆի, Երկ. Ժո ղո վա ծու, հ. 6, Ե րե ւան, 
1956 թ., էջ 380):

Ար դեն նշե ցինք, որ Հին Ու ժա նի սում 
պահ պան ված է մի թա ղա ծածկ, կի սա վեր 
ե կե ղե ցի: Կա ռուց ված է գրա նի տի ան տաշ 
քա րե րով, սրբա տաշ են միայն մուտ քը եւ 
բե մի եր կու կող մից բարձ րա ցող ոտ քե րը: 
Մուտ քի ճա կա տի վրա կա 1629 թ. ար ձա-
նագ րութ յուն, որ թո ղել է ե կե ղե ցու կա ռու ցող 
ճար տա րա պետ Գ րի գոր Ուս տան: Հի շա-
տակ ված է նաեւ Շահ Ա բա սի ա նու նը, ում 
ժա մա նակ է կա ռուց վել ե կե ղե ցին:

* * *

Սե րո Խան զադ յա նը, լի նե լով Ու ժա նի-
սում, հու շագ րել է. «1919 թվա կա նին… Մե-
լիք- Քա րամ յան Սմ բատ- Բե կը (ղա րա բա բե ցի) 
Քըշկ ռո տի կա պում սպա նեց Ք յա զիմ փա շա-
յի զոր քի պի լի մոտ չուն… Սի մոն Զա քար յանն 
ինք նա շեն ռում բով ոչն չաց րեց Ք յա զիմ փա-
շա յի շտա բը»:

* * *

Ու ժա նիսն ի  վեր ջո ա ռաջ նա գիծ դար-
ձավ Ար ցախ յան եր րորդ պա տե րազ մի վեր-
ջին փու լում: Իսկ 2020 թ. դեկ տեմ բե րի 18-ի 
հու շագ րից հե տո, երբ հայ կա կան դիր քե րը 
նա հան ջի հրա ման ստա ցան Ե րե ւա նից, Ու-
ժա նի սի սրբա վայ րե րը հայտն վե ցին հայ-
ադր բե ջա նա կան շփման գծին մոտ տա րած-
քում:

Հ.Գ. Կա պա նի տա րա ծաշր ջա նի Ու ժա նիս, 
ինչ պես եւ Ա գա րակ եւ Եղ վարդ գյու ղեր այ-
լեւս հնա րա վոր չէ այ ցե լել եր բեմ նի աս ֆալ-
տա պատ ճա նա պար հով (Ս յու նիք գյու ղով 
անց նող): Ս յու նիք գյու ղից հե տո սկսվում է 
ադր բե ջա նա կան Սեիդ լար գյու ղի տա րած-
քը ( Զան գե լա նի շրջան): Իսկ բար ձուն քում՝ 
Փե լա սա րը հա տող հատ վա ծում Ռու սաս տա-
նի Դաշ նութ յան, Հա յաս տա նի եւ Ադր բե ջա նի 
զին վո րա կան դիր քերն են՝ միմ յան ցից մի 
քա նի մետր հե ռա վո րութ յան վրա:
Ուս տի եւ Ու ժա նիս, Ա գա րակ, Եղ վարդ գյու-
ղեր գնա ցինք շրջան ցող ճա նա պար հով՝ 
Կա պան- Գո րիս մայ րու ղուց թեք վե լով դե պի 
ա րե ւելք: Ճա նա պարհն անց նում է Ներ քին 
Գ յո դաք լու, Վե րին Գյո դաք լու ( Վար դա վանք), 
Ջի բիք լու, ա պա՝ Խդ րանց գյու ղե րով:
Այդ ճա նա պար հը, սա կայն, Վար դա վան քից 
սկսած շու տա փույթ հիմ նա նո րոգ ման կա րիք 
ու նի:
Կա պան-Ա գա րակ հիմ նա կան եւ նո րոգ ճա-
նա պար հը ( Սեիդ լա րի հատ վա ծում) փակ ված 
լի նե լը ցույց է տա լիս, որ հաղորդակցության 
ուղիների ա պաշր ջա փակ ման մա սին հայտ նի 
հայ տա րա րութ յուն նե րի եւ հու շագ րի դրույթ-
ներն ա ռայժմ ո րե ւէ ա ղերս չու նեն ի րա կան-
ութ յան հետ:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Ու ժա նի սից 2-3 կմ հ յու սիս-ա րե ւելք՝ 
սա րա լան ջի հար թութ յան վրա, գտնվում 
է Հին Ու ժա նիս գյու ղա տե ղին, ո րի ա վե-
րակ նե րի մեջ պահ պան վել է կի սա վեր 

ե կե ղե ցին

Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին
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ՍԵՐ ԳԵՅ Ջ ՀԱՆ ԳԻՐ ՅԱՆ

Կ աղ նուտ ( Մո ղես) գյու ղից 2,5 կմ հա-
րավ-ա րե ւելք, դժվար մատ չե լի մի 
ան տա ռա պատ բլրա կի գա գա թին է 

գտնվում մի սրբա տե ղի, ո րը տե ղա ցի նե րը 
կո չում են Հո նա պատ։ Այն ի րե նից ներ կա-
յաց նում է հա մա լիր՝ ո րից հա մե մա տա բար 
լավ է պահ պան վել միա նավ բա զի լիկ ոչ մեծ 
ե կե ղե ցին՝ ա վեր ված ծած կով։ Ս րա նից բա ցի 
առ կա են նաեւ այլ շի նութ յուն նե րի ա վե րակ-
ներ թե՛ ե կե ղե ցու շուր ջը, եւ թե՛ ա վե լի հե-
ռու՝ դե պի հյու սիս՝ ան տա ռի մեջ։ Ե կե ղե ցու 
շրջա կայ քում կան մեկ տասն յա կի չափ պար-
զու նակ խաչ քա րեր1 եւ տա պա նա քա րեր։ 
Տա րած քը եր բե ւէ գի տա կա նո րեն չի ու սում-
նա սիր վել, պե ղում ներ չեն ար վել (չհաշ ված 
գանձ ո րո նող նե րի կող մից թողն ված փո սե րը 
եւ բաց ված գե րեզ ման նե րը)։ Պատ մա կան 
աղբ յուր նե րում եւ հե տա զո տութ յուն նե րում 
(որ քա նով տեղ յակ էինք) այս հա մա լի րի եւ 

նույ նիսկ վեր ջի նիս ան վան մա սին ոչ մի տե-
ղե կատ վութ յուն չկա։ Սա կայն հիմ քեր կան 
են թադ րե լու, որ ու սում նա սի րութ յուն նե րը 
կա րող են ո րո շա կի արդ յունք տալ․ ե կե ղե-
ցու հա րա վա յին պա տի մոտ, հենց ան մի ջա-
պես մուտ քի դի մաց, գան ձա գո ղե րի թո ղած 
փո սի մեջ շրջված է մի տա պա նա քար, ո րի 
ե րե սի վրա նշմար վում է ար ձա նագ րութ յուն, 
ո րը սա կայն տա պա նա քա րի շրջված դիր քի 
պատ ճա ռով անհ նար է ըն թեր ցել։

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ու սում նա սի րութ յուն-
նե րի շնորհիվ ո րո շա կի տե ղե կութ յուն հո-
գե ւոր այս շի նութ յան մա սին մեզ հա ջող վեց 
հայ թայ թել ձե ռա գիր մի հի շա տա կա րա նից։

Մա տե նա դա րա նի ձե ռա գիր N4477-ի 
տակ մի ա վե տա րան է, ո րը, ինչ պես եւ շատ 
ձե ռագ րեր, ա վարտ վում է հի շա տա կա րա-
նով։ Ա վե տա րա նի հե ղի նա կը կամ գրի չը 
Աբ րա համ ա բե ղան է, որն «ի գեղս, որ կո չի 
Փա րա ջանց, ի եր կիրս Հա քա րու, ի ոտս Դի-
զա փայ տու, ի թվին ՌԻԳ (1574)»։ Ա վե տա-
րանն ըն դօ րի նա կե լով՝ նշում է, թե դա այն 
դառն տա րին է «կա թո ղի կո սու թեան տանս 
Ա ղու նից տեր Գ րի գո րի սի, որ ե րետ Թա հեայ-
մազ փաթ շահ ան կա մա տաջ կա ցուց, մեզ 
մեծ սուգ ե ղաւ անմ խի թար»2։ Հի շա տա կա-
րանն ու սում նա սի րել եւ վեր լու ծել է ան վա-
նի պատ մա բան Բագ րատ Ու լու բաբ յա նը, 
հա մա ձայն ո րի՝ խոս քը գնում է Պար սից 
Թահ մասպ Ա շա հի3 (1524-1576թթ․) կող մից 
բռնութ յամբ Գան ձա սա րի կա թո ղի կոս Գ րի-
գոր Հա սան- Ջա լալ յա նի ստի պո ղա բար մահ-
մե դա կա նութ յուն ըն դու նե լու (թլպա տե լու) 

մա սին։ Պատ ճա ռը վեր ջի նիս Սեֆ յան Ի րա-
նից ան կախ, ան ջա տո ղա կան քա ղա քա կա-
նութ յուն վա րելն էր4։ Սա կայն ան վա նի պատ-
մա բա նի ու սում նա սի րութ յան շրջա նակ նե րի 
մեջ չի մտել հի շա տա կա րա նի ստեղծ ման 
վայ րի կամ «ի գեղս, որ կո չի Փա րա ջանց»-ի 
տե ղո րոշ ման պար զա բա նու մը։ 

Փա րա ջան ցը գտնվում է Մո ղես գյու ղից 
3,7 կմ դե պի ա րե ւելք, իսկ հի շա տակ վո ղը՝ 
վա նա կան հա մա լի րից ըն դա մե նը 2 կմ դե-

Մողես-Կաղնուտ․ Փարաջանց 
անապատը
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պի ա րե ւելք։ Փա րա ջան ցը (կամ Փ ռո չան ցը) 
հին հայ կա կան գյուղ է, ո րը, ինչ պես Հա գա րո 
հով տի շատ հայ կա կան գյու ղեր, հա յա թափ-
վել է 18-րդ դա րի վեր ջում։ Տա թե ւի վան քի 19-
րդ դա րի հար կա ցու ցա կում առ կա է ինչ պես 
Մո ղե սը, այն պես էլ Փ ռո չան ցը, ո րը, որ պես 
բնա կա վայր, այդ ժա մա նակ ար դեն թուր-
քաբ նակ էր5 ( Ֆեր ջան ան վան մամբ)։ Հաշ վի 
առ նե լով այն հան գա ման քը, որ Փա րա ջան ցի 
(կոչ վում էր Փա րի ջան) շրջա կայ քում այլ վա-
նա կան հա մա լիր ներ կամ ե կե ղե ցի ներ չկան, 
կա րե լի է պնդել, որ վե րո հիշ յալ ձե ռա գիր 
ա վե տա րա նը ըն դօ րի նակ վել է հենց այս տեղ։

Ձե ռագ րի հե ղի նա կի՝ Աբ րա հա մի հո գե ւո-
րա կան աս տի ճանն ա բե ղա էր՝ հա յոց ե կե ղե-
ցու կու սակ րոն հո գե ւո րա կա նութ յան ա մե-
նա ցածր աս տի ճա նի վա նա կան։ Ա բե ղա ներն 
ապ րում էին վան քում, վա րում էին ճգնա վո-
րի եւ ա նա պա տաբ նա կի կյանք։ Հիմն վե լով 
այս ա մե նի վրա՝ կա րե լի է են թադ րել, որ Փա-
րա ջանց հո գե ւոր հաս տա տութ յու նը մա տուռ 
կամ ե կե ղե ցի չէր, այլ վանք, վա նա կան հա-
մա լիր կամ ա նա պատ։ 

Եվս մեկ կա րե ւոր հան գա մանք․ հի շա-
տա կա րա նի հե ղի նակ  Աբ րա համ ա բե-
ղան վա նա կան հա մա լի րի (կամ Փա րա ջանց 
գյու ղի) վայ րը բնո րո շե լիս այն նկա րագ րում 
է որ պես «ի եր կիրս Հա քա րու, ի ոտս Դի զա-
փայ տու», այ սինքն՝ որ պես ու ղե նիշ ներ բե-
րե լով ոչ թե Կա պա նի տա րա ծաշր ջա նի կամ 
Ս յու նի քի աշ խար հագ րա կան տե ղա նուն ներ, 
այլ՝ Ար ցախ աշ խար հի նշա նա վոր գետն ու 
լե ռը (ո րոնք, ի դեպ, այդ վայ րից ե րե ւում են) 
եւ որ պես էա կան ի րա դար ձութ յուն նշում է 
Գան ձա սա րի կա թո ղի կո սի հետ կապ ված 
մի ջա դե պը։ Սա միայն մեկ բա ցատ րութ յուն 
ու նի․ Փա րի ջա նի ա նա պա տը Հա յոց Ա րե ւե-
լից կող մանց կամ Գան ձա սա րի կա թո ղի կո-
սա րա նի են թա կա յութ յան ներ քո էր գոր ծում։

Հատ կան շա կան է ժա մա նա կաշր ջա նը, 
երբ Աբ րա համ ա բե ղա յի կող մից կազմ վել 
էր ձե ռա գիր այդ ա վե տա րա նը՝ 16-րդ դա րը, 
որն ամ բող ջութ յամբ մշա կույ թի ա մե նա խոր 
անկ ման ժա մա նա կաշր ջանն էր։ Հա յաս տա-
նի հո գե ւոր եւ մշա կու թա յին հաս տա տութ-
յուն նե րի գոր ծու նեութ յու նը խամ րում է 15-րդ 
դա րի կե սե րից մին չեւ 17-րդ դա րի սկիզ բը6։ 
Հիմ նա կան պատ ճա ռը Սեֆ յան Ի րա նի եւ 
Օս ման յան կայս րութ յան մի ջեւ ան դա դար 
ըն թա ցող աշ խար հա վեր պա տե րազմ ներն 
էին, ո րոնց թա տե րա բեմն էր ողջ Հա յաս տա-
նը։ Փա րա ջանց հո գե ւոր հաս տա տութ յու նը 
գոր ծել է նախ քան Հա րանց մեծ ա նա պա տից 
ծա գած ա նա պա տա կան շարժ ման սկզբնա-
վո րու մը, երբ վեր ջի նիս սա նե րը գրե թե ողջ 
Հայ կա կան լեռ նաշ խար հով ու նրա սահ-
ման նե րից դուրս հիմ նե ցին գրչութ յան կենտ-
րոն ներ եւ մշա կու թա յին կրթա կան հաս տա-
տութ յուն ներ7։

Եվ ու րեմն՝ Սեֆ յան նե րի տի րա պե տութ-
յան ժա մա նա կաշր ջա նում, 1574թ -ին, Մո-
ղես գյու ղից 2,5 կմ դե պի ա րե ւելք գոր ծել է 
Գան ձա սա րի կա թո ղի կո սա րա նին են թա կա 
հո գե ւոր հաս տա տութ յուն՝ մե նաս տան կամ 
ա նա պատ, ո րը միա ժա մա նակ գրչութ յան 
օ ջախ էր, որ տեղ ըն դօ րի նակ վում էին ձե-
ռագ րեր եւ չի բա ցառ վում նաեւ՝ ստա նում 
էին կրթութ յու ն։
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2020 թ. հու լի սի 26-ին այ ցե լե-
ցինք Սո սի նե րի պու րակ՝ զրու-
ցե լու հա զար-եր կու հա զար 
տա րե կան սո սի նե րի հետ:

Ա ռ հա սա րակ ծա ռա պաշ տութ յու նը, 
որ պես բնա պաշ տա կան-ո գե խո սա-
կան հա վա տա լիք, կա րե ւոր տեղ է 

գրա վել հին հա յոց կրո նում:
Հա վա տաց յալ ներն ունկնդ րե լով սո սի նե-

րի սո սափ յու նը՝ պատ գա մա խոս ո գի նե րի 
«կամ քով» ա րել են զա նա զան գու շա կութ-
յուն ներ:

Հին հույ նե րը սո սի ծա ռը նվի րա բե րել են 
Ա պոլ լո նին, լա տի նա ցիք՝ Պա հա պան ո գուն, 
իսկ ծննդյան օ րե րին մեր ձա վոր նե րը միմ-
յանց նվի րել են սո սու ճյու ղե րից հյուս ված 
պսակ ներ:

Սո սի նե րի մի տե սա կը՝ ա րե ւել յան սո սին, 
Հա յաս տա նում հա մար վել է սրբա զան ծառ 
եւ հայտ նի է ան հի շե լի ժա մա նակ նե րից: Հա-
յաս տա նում ա րե ւել յան սո սիի «բնա կա վայ-
րը» Բա սու տա ( Ծավ) գե տի հո վիտն է՝ 64 հա 
տա րած քով: Ծա ռու տի գրե թե նույն մա կե րե-
սով մեկ այլ հատ ված մտնում է Ադր բե ջա նի 
Զան գե լա նի շրջա նի տա րածք նե րի մեջ:

Տե սա կետ կա, որ Ներ քին Հան դի Սո սի-
նե րի պու րա կը նախ կին Խորհր դա յին Միութ-
յան՝ սո սու այդ տե սա կի միակ բնա կան ան-
տառն է ե ղել:

Հա վի տե նա կան սրբութ յան, օրհ նութ յան 
եւ ան մե ղութ յան խորհր դա նիշ « Կե նաց ծա-
ռի» պաշ տա մուն քը տա րած ված է ե ղել Հայ-
կա կան լեռ նաշ խար հի այլ վայ րե րում նույն-
պես՝ վաղ ժա մա նակ նե րից սկսած: Հա յոց 
մեջ սո սիի պաշ տա մուն քի գլխա վոր տա ճա-
րա տե ղին ե ղել է Ար մա վիր մայ րա քա ղա քը:

Ըստ հայ ա վան դա կան պատ մութ յան՝ 
Ա րա Գե ղե ցի կի թոռ Ա նու շա վա նը կրել է 
նաեւ Սո սի նվի րա կան ա նու նը: Սո սի ա նու-
նով տա ճար ներ են ե ղել նաեւ հա յոց Ու րար-
տո ւում (մ.թ.ա. 9-6-րդ դա րեր):

Ծա ռա պաշ տութ յու նը, ո րոշ ձե ւա փո-
խութ յուն նե րով, գո յա տե ւել է քրիս տո նեութ-
յան ժա մա նա կաշր ջա նում եւս: Ներ սես Շ նոր-
հա լին վկա յում է, որ Սա մո սա տա քա ղա քի 
հայ ա ղան դա վոր նե րի՝ ա րե ւոր դի նե րի մեջ 
12-րդ դա րում պահ պան վում էր բար դի ծա ռի 
պաշ տա մուն քը:

Ծա ռա պաշ տութ յու նը տա կա վին դրսե-
ւոր վում է մեր օ րե րում. հա վա տաց յալ նե րը 
«սրբա զան» ծա ռը զար դա րում են ժա պա-
վեն նե րով, տիկ նիկ նե րով, այլ զո հան վեր-
նե րով, ա ղո թում են նրա մոտ, զո հա բե րում 
կեն դա նի ներ, ծա ռի շուրջ պտտվե լով՝ ա պա-
քի նում ա ղեր սում… Սր բա զան սո սի ծա ռի 
յու րօ րի նակ ըն կա լում ու ներ մեր ազ գա յին 
մե ծե րից մե կը՝ Դա նիել Վա րու ժա նը. 

«Եղեգնյա գըրչով երգեցի փառքեր.
-Քեզի ընծա՜, իմ հայրենիք-
Սոսյաց անտառեն էի զայն կըտրեր…
-Քեզի ընծա, հին հայրենիք-
Եղեգնյա գըրչով երգեցի քուրմեր.
Ընդ եղեգան փող լո՛ւյս ելաներ…» 
Ըստ Անդ րա նիկ Ա բել յա նի՝ Սո սի նե րի 

պու րա կի հա յաս տան յան հատ վա ծում ներ-
կա յումս հաշվ վում է մոտ չորս հա զար սո սի: 
Դ րանց մի մասն ու նի եր կու հա զա րից ա վե լի 
տա րիք:

Ո րոշ սո սի նե րի փչակ նե րում կա րող են 
միան գա մից տե ղա վոր վել մեկ տասն յա կից 
ա վե լի մար դի կ…

Հ. Գ. Ճա նա պար հին՝ Կա պա նից Ներ քին 
Հանդ գնա լիս, մենք նա խե ւա ռաջ հայտն վե-
ցինք չքնա ղա կան Մթ նա ձո րի սկզբնա մա-

Սոսի սրբազան ծառի հայաստանյան 
«բնակատեղին» Սյունիքի Բասուտա 
գետի հովիտն է՝ Ներքին Հանդ-Զանգելան 
սահմանին սփռված

սում: Մթ նա ձո րը վա ղուց աշ խար հագ րա կան 
վայր չէ սոսկ: Մթ նա ձո րում այդ օ րը կա նաչ 
պա տա րագ էր...
Մթ նա ձո րը մեր ըն կա լում նե րում Ակ սել Բա-
կուն ցի «Մթ նա ձոր» պատմ վա ծա շա րի գե-
ղար վես տա կան կու տա կում նե րի մի ջա վայրն 
է: Եվ ըմբռն վում է որ պես Կա պա նի տա րած-
քի Ծա վի հո վիտ, որ տեղ պահ պան վել են մի 

քա նի գյու ղե րի, նաեւ Մթ նա ձոր հի նա վուրց 
գյու ղի ա վե րակ նե րը:
Մթ նա ձո րը վա ղուց հո գե ւոր տա րա ծութ յուն 
է, ո րի հի ման վրա Ակ սել Բա կուն ցը վրձնել է 
բնութ յան անկրկ նե լի պատ կեր ներ, մարդ կա-
յին բա ցա ռիկ կեր պար ներ:
Մթ նա ձո րը հե տա գա յում ներշն չան քի աղբ յուր 
է ե ղել ու րիշ ստեղ ծա գոր ծող նե րի հա մար եւս:

Այն պես որ՝ մենք այն տեղ էինք, որ տե ղից 
տար վա բո լոր ե ղա նակ նե րին (եւ հատ կա պես 
գար նա նը, ամ ռանն ու աշ նա նը) կա րե լի է քա-
ղել ե դե մա կան գույ ներ ու մե ղե դի ներ…
Մթ նա ձոր յան ո գե ւո րութ յամբ էլ մուտք գոր ծե-
ցինք Սո սի նե րի պու րակ:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

ՍՐԲԱՎԱՅՐԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԴԱՐՁԵԼ ԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ
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Կար ճե ւանն ու նի Ք.ա. 
2-1 հա զա րամ յա կից մին-
չեւ 18-րդ դա րը, ինչ պես 
եւ 1968թ. թվագր վող 
տարբ նույթ հու շար ձան-
ներ՝ ամ րոց-բեր դեր, 
գե րեզ մա նոց ներ, Սբ 
Աստ վա ծա ծին որմ նան-
կա րա զարդ ե կե ղե ցին, 
բնա կե լի տներ, ջրանցք…

Մ եղ րու տա րա ծաշր ջա նում է գտնվում Կար ճե ւան գյու ղը՝ ա նա-
ռիկ մի ձո րում, ո րը ե րեք կող մից առն ված է լեռ նե րի նիս տում, 
իսկ հա րա վա յին կող մից հա րա կից է Ա րաք սի քա րա վազ նե-

րին: Բ նա կա վայ րը հայտ նի է Կիր ճե ւան, Պայ ծա ռագ յուղ, Քա րա չե ւան 
եւ այլ ա նուն նե րով:

13-րդ դա րում գյու ղը Տա թե ւի վան քին վճա րել է 12 միա վոր դրա-

Կարճեւանի Սուրբ Ուխտը կամ 
Սուրբ Հովհաննեսը, որ նաեւ 
Նուխուդա Սուրբ Հովհաննես է 
կոչվում

սի եւ նրա քրոջ ուխ տա տե ղին, ինչ պես տե-
ղա ցի ներն են ա սում, գտնվում է Կար ճե ւան 
գյու ղից մոտ 5 կմ հ յու սիս-ա րեւ մուտք՝ Սա ղալ 
լե ռան լան ջին: Ուխ տն ու նե ցել է ե կե ղե ցի, 
Ժայ ռա փոր ճգնա րան: Այս հու շար ձա նի տա-
րած քում կան բրոն զե դար յան ամ րոց եւ դամ-
բա րա նա դաշտ, 13-րդ դա րի եր կու եւ 18-րդ 
դա րի նվի րատ վա կան խաչ քա րեր: Վեր ջի նիս 
վրա յի ար ձա նագ րութ յան մեջ սրբա վայրն 
ան վան վում է Սուրբ Հով հան նե սի ուխտ: 
Ուխ տի դի մա ցի հարթ ժայ ռը ժո ղո վուր դը կո-
չել է « Քա րե Ա վե տա րան»: Կար ճե ւա նի Սուրբ 
Ուխ տի տա րած քում է բխում Ա նա հի տի 
մշտա հոս աղբ յու րը, ո րի ջու րը ոտ նա ցա վե-
րը բու ժե լու հատ կութ յուն ու նի, իսկ մոտ 500 
մ դե պի ա րե ւելք՝ Աստ ղի կի աղբ յու րը: Ա սում 
են՝ այս աղբ յու րի ջուրն էլ աչ քե րի հի վան դոթ-
յունն է բու ժում եւ մաք րում ար ցուն քա գեղ ձի 
բոր բո քու մը: 

Գ րա վոր աղբ յուր նե րում հի շա տա կվում 
է Կար ճե ւա նի սուրբ Ուխ տի վա նա հայր 
Ե սա յի վար դա պե տը: Նա ե ղել է Մով սես 
Տա թե ւա ցի կա թո ղի կո սի ա շա կեր տը, կա-
ռու ցել է Երն ջա կի Սուրբ Կա րա պետ վան քը 
եւ դար ձել նրա ա ռաջ նոր դը 1665թ.: Ե սա յի 
վար դա պե տի եղ բայ րը՝ Տեր Հով հան նե սը, 
լա տի նե րե նից 1666թ. ըն դօ րի նա կել է հռո-
մեա ցի հրեա պատ միչ Հով սե փիոս Փ լա վիո-
սի « Պատ մութ յուն պա տե րազ մաց հրեից» 
(«Հ րեա կան պա տե րազ մի մա սին») թարգ-
մա նութ յու նը: Գր քում թո ղել վկա յութ յուն 
այն մա սին, որ ին քը «եր ջան կա պա տիվ Տեր 
Ս տե փա նոս Վար դա պետ Լե հա ցուն ա ղա չել է 
միա սին լա տի նե րե նից հա յե րեն թարգ մա նել 
պատ մութ յու նը, ո րից հե տո ինքն ըն դօ րի նա-
կել է այն:

Թեեւ Կար ճե ւա նի Սուրբ Ուխտն այ սօր 
ա վեր է, բայց ա մեն տա րի բազ մա թիվ ուխ-
տա վոր ներ են գա լիս խնդրա կա տար Կար-
ճե ւա նի Սուրբ Ս տե փա նո սի, կամ Նու խու դա 
Սուրբ Հով հան նե սի Ուխ տ:

Հի մա, ցա վոք, այն քան էլ անվ տանգ չէ 
հայ-ադր բե ջա նա կան սահ մա նին գտնվող 
այդ սրբա վայր գնա լը:
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ՍՐԲԱՎԱՅՐԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԴԱՐՁԵԼ ԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ

մա հարկ, իսկ 18-րդ դա րում ՝ 
3400 դա հե կան պտղա հարկ:

Կար ճե ւան գյու ղի պատ մութ-
յու նը կա րե լի է սկսել Ք.ա. 2-1-ին 
հա զա րամ յա կից՝ են թադ րե լով 
նրա տա րած քում հայտ նա բեր-
ված գտա ծո նե րի ժա մա նա կագ-
րութ յու նից: Սա կայն նրա մա սին 
ա ռա ջին գրա վոր տե ղե կութ յու-
նը վե րա բե րում է 10-րդ դա րին, 
այն էլ 13-րդ դա րի պատ միչ 
Ս տե փա նոս Օր բել յա նի աշ խա-
տութ յան մեջ բեր ված փաս տով. 
« Թա գա վո րը սուրբ ե կե ղե ցուն է 
ըն ծա յում Ա րե ւիք գա վա ռի Մեղ-
րա ձո րի  Կար ճա վան մեծ ա վա-
նը, որն ին քը ձեռք էր բե րել 
գնու մով»:

Կար ճե ւանն ու նի Ք.ա. 2-1 
հա զա րամ յա կից մին չեւ 18-
րդ դա րը, ինչ պես եւ 1968թ. 
թվագր վող տարաբ նույթ հու-

շար ձան ներ՝ ամ րոց-բեր դեր, 
գե րեզ մա նոց ներ, Սբ Աստ վա-
ծա ծին որմ նան կա րա զարդ ե կե-
ղե ցին, բնա կե լի տներ, ջրանցք… 
Ս րանց մեջ իր ու րույն տեղն ու նի 
խնդրա կա տար Սուրբ Ս տե փա-
նոս ուխ տա տե ղին: 

Պատ մա կան սկզբնաղբ յուր-
նե րում հու շար ձա նը հան դես է 
գա լիս Կար ճե ւա նի Սուրբ Ուխտ, 
Կար ճե ւա նի Սուրբ Հով հան նես, 
Կար ճե ւա նի Նու խու դա Սուրբ 
Հով հան նես ա նուն նե րով: Այս 
վան քը 13-րդ դա րում հար կա-
տու է ե ղել Տա թե ւի վան քին եւ 
վճա րել է 12 միա վոր հարկ:

Ս տե փա նոս Օր բել յա նը Ս յու-
նի քի տա սը նշա նա վոր վան քե րի 
ու ա նա պատ նե րի շար քում հի-
շա տա կում է նաեւ Կար ճե ւա նի 
Սուրբ Ուխտ ա նու նը: 

Նու խու դա Սուրբ Հով հան նե-
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Ն  յու վա դի գյու ղը գտնվում ՀՀ Ս յու նի քի 
մար զի Մեղ րիի տա րա ծաշր ջա նի հա-
րավ-ա րե ւել յան կող մում: Այն սահ մա-

նա կից է Կով սա կան գա վա ռին, իսկ այ սօր՝ 
Ադր բե ջա նի հա րավ ա րեւմտ յան շրջան նե-
րին: Գ յու ղը սկզբնաղբ յուր նե րում հայտ նի է 
Ն յո ւա տի, Ն յու գա դե, Նու վադ, Նա վադ ա նուն-
նե րով: Գտն վում է Մեղ րի քա ղա քից 30 կմ 
հա րավ-ա րե ւելք: 

Ն յու վա դի գյու ղը 1867 թ. ընդգրկ վել է Ռու-
սա կան կայս րութ յան Կով կա սի փո խար քա-
յութ յան Ե լի զա վետ պո լի նա հան գի կազ մում: 
19-րդ դա րի ֆրան սիա ցի ճա նա պար հորդ 
Դ յու պո ւան հիաց մուն քով է խո սում գյու ղի 
այ գի նե րի, ո ռոգ ման ա ռու նե րի, նռան եւ մեղ-
րա կաթ թզի, գյու ղի ձո րա միջ յան գե ղա տե սիլ 
դիր քի մա սին:

Ըստ ու սում նա սի րող նե րի՝ 19-րդ դա րի 
երկ րորդ կե սին Ն յու վա դիի մու սուլ ման բնա-
կիչ նե րը ե ղել են թա թեր, ո րոնք տաս նամ յակ-
նե րի ըն թաց քում, ինչ պես հա զա րա վոր թա-
թեր, դար ձել են ադր բե ջան ցի:

Գ յու ղը 1831 թ. ու նե ցել է 291, 1873 թ.՝ 
705, 1886 թ.՝ 1083, 1897թ՝. 952, 1926թ՝. 
494, 1931 թ.՝ 596, 1939 թ.՝ 618, 1959 թ.՝ 76, 
1970թ.՝ 1277, 1979թ.՝ 1539, 1989 թ.՝ 1344 
բնա կիչ:

Բ նա կիչ նե րը զբաղ վում էին խա ղո ղա-
գոր ծութ յամբ, պտղա բու ծութ յամբ, ա նաս-
նա պա հութ յամբ եւ մեղ վա բու ծութ յամբ: 
Նախ կի նում այս տեղ տա րա ծում ու ներ շե րա-
մա պա հութ յու նը: Խորհր դա յին ժա մա նակ նե-
րում գյուղն ու նե ցել է միջ նա կարգ դպրոց, 
ա կումբ, գրա դա րան, կեն ցա ղաս պասարկ-
ման տա ղա վար եւ ամ բու լա տո րիա: Գ յու ղում 
գոր ծել է « Հայ գորգ» ար տադ րա կան միա վոր-
ման մաս նաճ յու ղը:

1988-1989թթ. Ադր բե ջա նում սկիզբ 
ա ռած հա յա կական կո տո րած նե րի պատ-
ճա ռով ադր բե ջան ցի նե րը հե ռա ցան: 1990թ. 
երկ րորդ կե սին այս տեղ վե րաբ նակ վե ցին 
100 տուն հա յեր՝ մե ծա մա սամբ Ե րե ւա նից, 
ԼՂՀ-ից, Սում գա յի թից, Գե տա շե նից: 1995 թ. 
ապ րի լի 12-ին բնա կա վայ րը մտել է ՀՀ Ս յու-
նի քի մար զի մեջ: 

Ն յու վա դի-Նռ նա ձոր բնա կա վայ րի վար-
չա կան տա րած քում առ կա են եւ ՀՀ կա-
ռա վա րութ յան 2005 թ. հաս տատ ված հու-
շար ձան նե րի պե տա կան ցու ցա կում են 
ընդգրկ վել «նա խան յու վա դիա կան» պատ-
մա կան շրջա նում գո յութ յուն ու նե ցած հու-
շար ձան ներ: Այդ հու շար ձան նե րի առ կա յութ-
յու նը վկա յում է՝ մին չեւ թա թաբ նակ դառ նա լը 
բնա կա վայ րի հա յաբ նակ լի նե լու մա սին: 

Որ Ն յու վա դի-Նռ նա ձորն ընդգրկ ված է 
ե ղել Ա րե ւիք գա վա ռի կազ մում՝ վկա յում է ոչ 
միայն Ղե ւոնդ Ա լի շա նը, այլ նաեւ օ տա րազ-
գի ճա նա պար հորդ նե րը: Պար զա պես բնա-
կա վայ րը մին չեւ 18-րդ դարն այլ ա նու նով է 
հի շա տակ վել: 

Նռ նա ձոր բնա կա վայ րի վար չա կան տա-
րած քում առ կա է միջ նա դար յան պատ մա-
կան մի ջա վայ րը՝ գ յու ղա տե ղի նե րի տես քով:

Էռ նա ձոր
Գտն վել է Ե լի զա վետ պո լի նա հան գի Զան-

գե զու րի գա վա ռում: Հե տա գա յում Էր նա ձոր 
ա նու նով ընդգրկ վել է ՀՍՍՀ Մեղ րու շրջա նի 
կազմ:

Գ յու ղա տե ղին հայտ նի է նաեւ Այ նա զոր, 
Եռ նա ձոր, Ե րա նա ձոր, Եր նա զիր, Էյ նա զուր, 

Էռ նա ձոր, Ըռ նա ձոր, Առ նա ձոր ա նու նով: Այն 
գտնվում է Ն յու վա դի գյու ղից մի քա նի կմ դե-
պի հյու սիս-ա րե ւելք՝ Ա րաք սի ա վա զա նի Էր-
նա ձոր գե տա կի ա փին: Կար ծիք կա, որ հա-
յա թափ ված գյու ղը վե րաբ նա կեց վել է 1828 
թ. Թուրք մեն չա յի պայ մանագ րից հե տո, երբ 
Պարս կա հայ քի Ըռ նա կամ Առ նա գյու ղի մի 
քա նի ըն տա նիք տե ղա փոխ վել եւ վե րա շի-
նել է ա վեր ված պատ մա կան Վաշտ գյու ղը՝ 
՝ տա լով նրան Ըռ նա ձոր ա նու նը: 

Գ յու ղը 1878թ. ու ներ 153, 1897թ. ՝163, 
1926թ.՝ 221, 1939թ.՝ 174, 1959-ին՝ 32 բնա-
կիչ: 1960-ա կան թթ. սկզբնե րին լքվել է, բնա-
կիչ նե րը տե ղա փոխ վել են Շ վա նի ձոր գյուղ: 
Գ յու ղա տե ղիի տա րած քում պահ պան ված են 
բնա կե լի տնե րի ա վե րակ նե րը: Հս տակ ե րե-
ւում է, որ բնա կիչ ներն ա պա հով ապ րուստ 
են ու նե ցել. տնե րի մուտ քը սրբա տաշ քա րե-
րով շար ված կա մար է, նմա նա պես պա տու-
հան նե րը եւ ներ սի ին տե րիե րը: Տ ներ կան, որ 
ան գամ երկ հարկ են: Գ յու ղա տե ղին ու նի հայ-
կա կան գե րեզ մա նոց, որ տեղ առ կա են նաեւ 
19-րդ դա րի մահ մե դա կան թա ղում ներ: 

Տա րած քում դեռ կան գուն է միա նավ բա-
զի լիկ խո նարհ ված ե կե ղե ցին:

Բ նա կիչ ներն ապ րել են երկ թաղ: Գ յու ղա-
տե ղին ու նի կա ռա վա րութ յան կող մից հաս-
տատ ված հու շար ձա նի կար գա վի ճակ, իսկ 
որ պես հու շար ձան ՝ պահ պա նա կան գո տի :

Մաց րիկ՝ Ե կե ղե ցու ձոր 
Գ յու ղա տե ղի Մաց րի կը հա մա պա տաս-

խա նում է Նռ նա ձո րի վար չա կան տա րած-
քում գտնվող Ե կե ղե ցու ձոր կոչ վող վայ րին: 
Գ յու ղա տե ղին հի շա տակ վում է 13-րդ դա-

րում՝ Տա թե ւի վան քի հին հար կա ցու ցա կում, 
ըստ ո րի վճա րել է 8 միա վոր հարկ: Գ յու ղա-
տե ղիում կան գուն է ե կե ղե ցին: Նշ մա րե լի է 
բնա կա տե ղին՝ ա վեր ված տնե րով եւ գե րեզ-
մա նո ցը: 

Այն գրանց ված է Ս յու նի քի մար զի հու-
շար ձան նե րի պե տա կան ցու ցա կում եւ ու նի 
պահ պա նա կան գո տի:

* * *

Կա պա նից 108 եւ Մեղ րի քա ղա քից 30 
կմ հե ռա վո րութ յան վրա գտնվող սահ մա նա-
մերձ այս բնա կա վայ րը վար չա կան տա րած-
քով մար զի ա մե նա խո շոր գյու ղե րից է: Թեեւ 
հայ-ադր բե ջա նա կան հա կա մար տութ յան 
հետ քե րը տա կա վին գյու ղում առ այ սօր մնա-
ցել են` բայց բնա կիչ նե րի կող մից եւ գյու ղի 
ղե կա վա րի ա ջակ ցութ յամբ Նռ նա ձո րը կրկին 
շե նանում է:Այն չպետք է կրկին հա յա թափ վի: 

Չմ տած գյուղ՝ Ա րաքս գե տին զու գա հեռ 
ձգվում է դե պի ա րե ւելք աս ֆալ տա պատ 
ճա նա պարհ, որն Ադր բե ջա նի կող մից կա-
ռուց վել էր խորհր դա յին տա րի նե րին՝ Բա-
քու- Մեղ րի- Նա խի ջե ւան ճա նա պար հա յին 
կապն ա պա հո վե լու հա մար: Միայն Կա րեն 
Դե միրճ յա նի հե ռա տես քա ղա քա կա նութ յան 
շնոր հիվ ճա նա պար հի հե տա գա կա ռու ցու-
մը դա դա րեց վեց, քա նի որ Մեղ րու շրջա նի 
ժո ղովր դագ րա կան պատ կե րը փո խե լու հե-
ռագ նա նպա տակ էր հե տապնդ վում:

Իսկ այդ ճա նա պար հից դե պի ձախ՝ Ե կե-
ղե ցու ձոր տա րած քի ե կե ղե ցին շա րու նա-
կում է որ պես ուխ տա տե ղի ծա ռա յել նռնա-
ձոր ցի նե րի հա մար:

 

ՆՅՈՒՎԱԴԻ – ՆՌՆԱՁՈՐԻ սրբավայրերը՝ 
սահմանամերձում գտնվող

Ն յու վա դի-Նռ նա ձոր բնա կա վայ րի վար չա կան տա րած-
քում առ կա են եւ ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2005 թ. հաս-
տատ ված հու շար ձան նե րի պե տա կան ցու ցա կում են 
ընդգրկ վել «նա խան յու վա դիա կան» պատ մա կան շրջա-
նում գո յութ յուն ու նե ցած հու շար ձան ներ: 

Ծանոթագրություններ
1. Միայն մեկ խաչ քա րի մոտ 1/4 կտոր 

կար բա վա կան ճոխ զար դա քան դակ նե րով, 
ո րը ներ կա յումս տե ղա փոխ վել է գյու ղին մոտ 
գտնվող Սուրբ աղբ յու րի տա րածք։

2 . Մա տե նա դա րան, ձեռ․ N4477, էջ 608բ։
3. Թահ մասպ Ա (1524-1576թթ․)- ե ղել է 

Սեֆ յան դի նաս տիա յի հիմ նա դիր շահ Իս-
մաիլ Ա-ի ա վագ որ դին եւ շահ Աբ բաս Ա-ի 
պա պը։ Հենց սա է վերջ դրել Շիր վան շա հե րի 
եր բեմ նի հզոր պե տութ յա նը։ 

4. Բ․ Ու լու բաբ յան «Ոս կե շղթա», Ե րե ւան-
1979թ․  էջ 166, « Մի ա ռեղծ վա ծի հետ քե րով» 
նաեւ նույ նի « Խա չե նի իշ խա նութ յու նը 10-16 
դա րեր», Ե րե ւան 1975թ․, էջ 361։

5.  Ղե ւոնդ Ա լի շան « Սի սա կան», Ե րե ւան 
2011թ․, էջ275

6. 17-րդ դա րի սկզբին հիմն ված Ս յուն յաց 
Մեծ կամ Հա րանց ա նա պա տով վե րա կեն-
դա նաց վում է հայ ազ գա յին գի տամ շա կու-
թա յին կյան քը։

7. Հա րանց Մեծ ա նա պա տից դուրս 
ե կած Ա րիս տա կես վար դա պե տը 1620-ա-
կան թվա կան նե րին վե րա կա ռու ցել է Բե խի 
կամ Տան ձա փա րա խի վաղ միջ նա դա րում 
հիմն ված ա նա պա տը, ո րն իր տե ղան քով եւ 
մե կու սաց վա ծութ յամբ ամ բող ջութ յամբ բա-
վա րա րում էր հո գե ւոր մե նաս տա նի, ա նա-
պա տի եւ գրչութ յան օ ջա խի ծա ռա յե լու պա-
հանջ նե րին։

Խմ բագ րութ յան կող մից
1. Կաղ նուտ գյու ղը մա տե նա գի տութ յան 

մեջ նշվում է նաեւ Մո ղես, Մու կես, Նավ րուզ-
լու, Նով րուզ լու ան վա նում նե րով։ Գտն վում 
է Կա պան քա ղա քից մոտ 9 կմ հ յու սիս-ա-
րե ւելք, Բարգու շա տի լեռ նաճ յու ղե րից մե կի 
լան ջին՝ չորս կող մից պա տած ան տառ նե րով։ 
Հան րա պե տութ յան ա մե նա գե ղա տե սիլ վայ-
րե րից է։ 

Հ նում՝ Մո ղես ան վամբ, մտնում էր Ս յու-
նի քի Ա ճա նան գա վա ռի, հե տա գա յում՝ Ե լի-
զա վետ պո լի նա հան գի Զան գե զու րի գա վա-
ռի մեջ։ Կաղ նուտ է վե րան վան վել 1949թ․  
ապ րի լի 29-ին։

1830թ․ գ յու ղում հաս տա տվել են Ի րա նի 
Ղա րա դաղ գա վա ռից ե կած բա վա կան թվով 
հա յեր։

2. Փ ռո չանց գյու ղը մա տե նա գի տութ յան 
մեջ հի շա տակ վում է նաեւ Փ ռո շանց, Փ ռո-
ջանց ան վա նում նե րով: Մտ նում էր Ս յու նիք 
աշ խար հի Բաղք Մ յուս գա վա ռի մեջ: Հի շա-
տակ ված է Տա թե ւի վան քի 1781 թ. հար կա-
ցու ցա կում: Նույ նաց վում է Հա րար գյու ղին, 
ըստ այ լոց՝ Գող թա նիկ գյու ղին: Մա տե նա դա-
րա նի ձե ռագ րե րից մե կում հի շա տակ վում է 
Փ ռո ջանց ձե ւով:

3. Ֆեր ջան գյու ղը մա տե նա գի տութ յան 
մեջ հի շա տակ վում է նաեւ Փա ռի ճան, Փա-
րի ջան, Փա ռի ջան ան վա նում ներվ: Գտն վում 
է Կա պան քա ղա քից 14 կմ հ յու սիս-ա րե ւելք, 
բարձ րա դիր, ա նա ռիկ վայ րում: Նախ կի նում 
մտնում էր Ե լի զա վետ պո լի նա հան գի Զան գե-
զու րի գա վա ռի մեջ:

Գ յու ղում ե ղել է ե կե ղե ցի: Նույ նաց վում է 
Ս յու նիք աշ խար հի Բաղք Մ յուս գա վա ռի Փ ռո-
չանց գյու ղին: Ղե ւոնդ Ա լի շա նը հի շա տա կում 
է Փա ռի ճան տա ռա դար ձութ յամբ:

4. Հա րար գյու ղը մա տե նա գի տութ յան 
մեջ հի շա տակ վում է նաեւ Խա րալ, Յա րար 
ան վա նում նե րով: Զան գե զուր գա վա ռի գյու-
ղե րից էր: Բ նա կիչ նե րը գաղ թել են Ղա րա-
դա ղից: Գ յու ղի ե կե ղե ցին կոչ վում է Սուրբ 
Մկր տիչ: Գ յուղն ու նի հին, ըն դար ձակ գե-
րեզ մա նոց՝ շքեղ տա պա նա քա րե րով: Ե ղել է 
գրչութ յան կենտ րոն, բա ժան ված է ե ղել չորս 
թա ղի, ո րոնք հա մար վել են ա ռան ձին-ա ռան-
ձին գյու ղեր:

Խորհր դա յին տա րի նե րին գյու ղը բնա-
կեց վել է ադր բե ջան ցի նե րով եւ ար հես տա-
կան ա նուն ստա ցել՝ Ջա ֆա րա բադ, ա պա՝ 
Ա շա ղա Ֆա րա ջան:

 

Մողես-Կաղնուտ․ 
Փարաջանց 
անապատը
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Ձագեձորի կամ Համբադա բերդը՝ 
Էյվազլարի տարածքում, որի հարավային 
ու հարավ-արեւելյան ստորոտում բազում 
խաչքարեր մնացին

Գ  յա վու րի բեր դը Գո րիս- Կա պան ավ-
տո մայ րու ղու վրա՝ Քա րա հուն ջից 5-6 
կմ հա րավ գտնվող լեռ նա շարքն է, որ 

սկսվում է հայտ նի Ծա կե րից… 
Ծա կե րը, կար ծեք, բեր դի յու րօ րի նակ 

դար պասն են հյու սի սա յին կող մից:
Մենք բարձ րա ցանք միջ նա բեր դի ստո-

րոտ, բայց գա գաթ ել նել չկա րո ղա ցանք: Մոտ 
30-40մ բարձ րութ յան քա րաբ լու րը բարձ րա-
նա լու հա մար պետք է օգտ վեինք Ար ցախ-
յան պա տե րազ մի օ րե րին միջ նա բեր դի գա-
գա թից կախ ված եր կա թե աս տի ճա նից, ո րի 
ամ րութ յու նը եւ հու սա լիութ յու նը կաս կա ծի 
տե ղիք տվեց:

Փո խա րենն ու սում նա սի րե ցինք միջ նա-
բեր դի՝ դե ռեւս պահ պան ված պա տի հատ-
ված նե րը, քա րան ձավ-անց քե րը, մեր ձա կայ-
քում գտնվող գե րեզ մա նա տան հետ քե րը, 
որ տեղ բազ մա թիվ խաչ քա րեր կան:

Կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ միջ նա բեր դից 
դե պի հա րավ-ա րե ւելք եւ դե պի հյու սիս ու 
ա րեւ մուտք ձգվող լեռ նա բա զուկ նե րը բեր դի 
տար բեր ճյու ղա վո րում ներն են:

Իսկ Գո րիս- Կա պան ավ տո մայ րու ղին, 
Ո րո տա նի կիրճ մտնե լիս, անց նում է հենց 
Գ յա վու րի միջ նա բերդն ամ րո ցի հա րա վա-
րե ւել յան թե ւին միաց նող հատ վա ծով, ո րը 
տաս նամ յակ ներ ա ռաջ է բաց վել՝ ավ տո ճա-
նա պար հը կա ռու ցե լու նպա տա կով:

* * *

Շատ կա րե ւոր է Գ յա վու րի բեր դի իշ խող 
դիր քը. այն տե ղից տե սա նե լի են Ո րո տա նի 
կիր ճի մի մեծ հատ վա ծը, Վա րա րակ նի հո վի-
տը, Բ ղե նո բեր դի միջ նա բեր դը, Բ ղե նո Նո րա-
վան քը, Թաս լեռ նանց քից ա րե ւելք գտնվող 
եր բեմ նի Մազ րա գյու ղի կան գուն ե կե ղե ցին…

Գ յա վու րի բեր դը շրջա պատ ված է ե ղել 
հայ կա կան բազ մա թիվ գյու ղե րով: Դ րանց 
նախ նա կան ա նուն նե րը դեռ պետք է ճշտել: 
Բայց ուշ միջ նա դա րում դրանք ար դեն ու-
նեին նոր ա նուն ներ՝ Թափ տու ղա շեն, Կա-
լեր, Խա նում, Քա րա տակ, Մեծ կապ, Գ յու նեյ, 
Գ յաուր ղա լա, Յազ…

Այդ գյու ղա տե ղի նե րում, հատ կա պես 
Յազ գյու ղա տե ղիում, մեծ դամ բա րա նա-
դաշտ է ե ղել՝ բա ցա ռիկ խաչ քա րե րով, ո րոնք 
ոչն չաց վել են Կու բաթ լիի իշ խա նութ յուն նե րի 
կող մից՝ տա րած քի մե լիո րաց ման հե տե ւան-
քով: Բեր դի հա րա վա րե ւել յան ճյու ղա վոր ման 
ստո րո տում գտնվող այդ վայ րը հի մա վա րե-
լա հող է:

Գ յա վու րի բեր դը, սա կայն, հզոր ամ րոց 
չի ե ղել սոսկ: Պարզ վում է՝ այն՝ մեր ձա կա 
բնա կա վայ րե րով, բա զում սրբութ յուն ներ է 
ու նե ցել: Դ րա նում հա մոզ վե ցինք, երբ ու սում-
նա սի րե ցինք բեր դին մեր ձա կա գե րեզ մա-
նատ նե րի հետ քե րը: Հան դի պե ցինք տասն-
յակ հրա շա լի խաչ քա րե րի, ո րոնք հի մա 
ընդգրկ ված են ադր բե ջա նա կան Էյ վազ լար 
գյու ղի տա րած քում:

Դ րա նում ա վե լի հա մոզ վե ցինք, երբ 

ժա մա նե ցինք Գ յա վու րի բեր դի ա րե ւել յան 
ստո րոտ՝ Վա րա րակ նի կիրճ, որ տեղ Սու-
րեն Հա րութ յուն յա նը ( Քա րա հունջ գյու ղից) 
1990-ա կան նե րից սկսած հրա շա լի մի անկ-
յուն է ստեղ ծել:

« Սու րի կի լիճ» ան վան յալ այդ վայ րում 
տե սանք իս կա կան մի քա րա դա րան՝ բազ-
մա թիվ խաչ քա րե րով եւ հնա գի տա կան տա-

րաբ նույթ ցու ցան մուշ նե րով, ո րոնք (փրկե լու 
նպա տա կով) հա վա քել-բե րել է բեր դի մեր ձա-
կայ քից: Բա րե բախ տա բար, Գ յա վու րի բեր-
դի ստո րո տի այդ հատ վա ծը՝ խաչ քա րե րով, 
մնա ցել է Քա րա հուն ջի տա րած քում, թեեւ 
սահ մա նա մեր ձում: Իսկ մնացածը հայտնվել 
է ադրբեջանական գերության մեջ...

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
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Հ ին Խն ձո րես կից հա րավ (դե պի Ո րո-
տան գետ)՝ մոտ 10 կմ հե ռա վո րութ-
յան վրա է գտնվում մի ժայ ռա փոր 

ե կե ղե ցի՝ դա րե րի խոր քից ե կող… 
Վաղն ջա կան ժա մա նակ նե րից այդ տա-

րած քը ե ղել է Խն ձո րես կի ձմե ռա նո ցը. վայ րը 
գյու ղա ցի նե րը կո չել եւ կո չում են Ուղ լե ցի:

Բայց 19-րդ դա րում այդ տեղ բնակ վե ցին 
ա զե րի թուր քեր՝ վայ րը կո չե լով Ա լի ղու լի շաղ, 
ին չի մա սին վկա յում է նաեւ Ղե ւոնդ Ա լի շա նը:

Վեր ջին ան գամ այդ սրբա վայր այ ցե լե-
ցինք 2019 թ. հու նի սի 23-ին:

Մեր ար շա վախմ բի մեջ էին Սամ վել Ա լեք-
սան յա նը, Գ րի շա Հա րութ յուն յա նը, Ժո րա 
Ա լեք սան յա նը եւ Սո նա Ար զու ման յա նը:

Ուղ լե ցիում ա կա նա տես ե ղանք ան ձե ռա-
կերտ եր կու հսկա հու շար ձա նախմ բի:

Ա ռա ջինն Ուղ լե ցու անկրկ նե լի ամ րոցն 
էր:

Իսկ մի փոքր հա րավ-ա րեւ մուտք մեկ ու-
րիշ ամ րոց է՝ ան թիվ-ան հա մար քա րան ձավ-
նե րով, ո րի ներ քե ւի մա սում ժայ ռա փոր ե կե-
ղե ցին է՝ հո ղա շեն բե մով:

Ա զե րի նե րը ժա մա նա կին ջար դուփ շուր 
են ա րել ե կե ղե ցու եւ մեր ձա կայ քի խաչ քա րե-
րը, ո րոնց բե կոր նե րը պահ պան վում են:

Հենց ե կե ղե ցում խոր հուրդ ա րե ցինք ու 
ո րո շե ցինք ա նուն ա ռա ջար կել Աստ ծո մո-
ռաց ված այդ տա ճա րին:

Եվ ա ռա ջար կութ յուն ներ կա յաց րինք 
Ս յուն յաց թե մի ա ռաջ նոր դա կան տե ղա պահ 
Տեր Մա կար վար դա պետ Հա կոբ յա նին՝ ժայ-
ռա փոր ե կե ղե ցին կո չել Սուրբ Մա րիամ, ով 
էլ բա րե հա ճութ յամբ հա վա նութ յուն տվեց 
հա վա տա վոր նե րիս մտահ ղա ցու մին՝ խոս-
տա նա լով այ ցե լել այդ ե կե ղե ցի ու այն տեղ 
(դա րե րի լռութ յու նից հե տո) պա տա րագ 
կազ մա կեր պել ու կա տա րել օծ ման եւ ան վա-

Ուղլեցի ձմեռանոցի ժայռափոր եկեղեցին՝ 
Սուրբ Մարիամ անվամբ, այլեւս գերության մեջ է

հով վին:
… Իսկ ձո րում այդ օրն ան սո վոր շոգ էր, 

մաս րե նին տեղ-տեղ կար միր էր հա գել ար-
դեն…

Ու, որ քան էլ զար մա նա լի է, հա սու նա ցող 
մաս րե նու, վա ղուց բա նաս տեղ ծա կա նաց-
ված եւ մարդ կա յին զգա ցո ղութ յուն նե րով 
ի մաստ ու բո վան դա կութ յուն ստա ցած մաս-
րե նու հետ զրույ ցի բռնվե ցինք սահ յա նա-
բար.

«Պ տուղդ քա ղող չկա, 
Մաս րե նի, սա րի մաս րե նի,
Պա տիվդ պա հող չկա,
Մաս րե նի, բա րի մաս րե նի:
Ա սում են՝ թէ մարդ չկա,
Որ փնտրի քնքշանքդ փշոտ,
Քեզ գրկի ու տա քա նա,
Մաս րե նի, ժայ ռի մաս րե նի»:
Եվ, այ դու հան դերձ, մաս րե նին մեր կող-

մե րում չի փոր ձում «քա ղա քակրթ վել», չի 
ա ղա վաղ վում աշ խար հի ան հաս կա նա լի 
ան ցու դար ձի մեջ ու մնում է իր նախ նա կան 
տես քով՝ որ պես Ս յուն յաց ան զու գա կան քա-
րափ նե րի հա վեր ժա կան ու ղե կից…

Սա կայն մեր մտքով չէր կա րող անց նել 
զար գա ցում նե րի այն տար բե րա կը, որ այդ 
սրբա վայ րը եր բե ւէ կա րող է անց նել Ադր բե-
ջա նի տի րա պե տութ յան ներ քո…

Բայց տե ղի ու նե ցավ ա նե րե ւա կա յե լին. 
Ար ցախ յան եր րորդ պա տե րազ մից հե տո՝ 
2020 թ. դեկ տեմ բե րի 18-ին հա յոց դիր քա-
պահ նե րը նա հան ջի հրա ման ստա ցան: Ու 
այդ սրբա վայ րը նույն պես ան ցավ Ադր բե ջա-
նի տի րա պե տութ յան ներ քո...

Ափ սոս… Մենք չհասց րինք քա րան ձա վա-
յին չքնաղ այդ սրբա վայրն ան վա նա կո չել ու 
կա տա րել մեր խոս տա ցած պա տա րա գը:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

նա կո չութ յան ա րա րո ղութ յուն:
Ժայ ռա փոր ե կե ղե ցի այ ցե լե լուց ա ռաջ 

մեր ար շա վա խում բը ե ղավ (եր կար ո րո նում-
նե րից հե տո) Աղջ կա բերդ (Ղզ ղա լա, Կա-
պույտ բերդ) պաշտ պա նա կան կա ռույց նե րի 
(ամ րոց նե րի) հա մա լի րում, որ դա րեր շա րու-
նակ հա րավ-ա րե ւել քից ան խո ցե լի է պա հել 
Ս յուն յաց աշ խար հի Հա բանդ ու Ծ ղուկ գա-
վառ նե րը:

Ուղ լե ցու ժայ ռա փոր ե կե ղե ցի այ ցե լե ցինք 
Խն ձո րեսկ- Կու բաթ լի ճա նա պար հով, Հա րա-

մի հար թա վայ րի վերջ նա մա սից թեք վե լով աջ 
ու ոչ ան հայտ Թա լա կի ձո րով իջ նե լով նախ՝ 
Աղջ կա բերդ, ա պա՝ Ուղ լե ցի: 

Թա լա կի ձո րից դե պի Ուղ լե ցի ձգվող ճա-
նա պար հը, ինչ պես պատ մեց Ժո րա Ա լեք սան-
յա նը, Ար ցախ յան գո յակռ վի օ րե րին մար տա-
կան գոր ծո ղութ յուն նե րի թա տե րա բեմ է ե ղել: 

Այդ ճա նա պար հին է Սա նա սար Բեգ լար-
յան դյու ցազ նի ջո կա տը վրեժ լու ծել ա զե րի-
նե րից այն բա նի հա մար, որ նրանք Թա լա կի 
ձո րում դա ժա նա բար սպա նել էին մեր չորս 
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Ս  յուն յաց աշ խար հի ա րե ւել յան սահ մա-
նագ ծում՝ Հին Խն ձո րես կից հա րավ, 
Ո րո տան գե տի ձախ ա փին է գտնվում 

հրա շա լի մի խաչ քար՝ բնա կան եւ հսկա քա-
րա բե կո րի վրա:

Խաչ քա րը կա ռուց վել է Ար ցախ յան ա ռա-
ջին պա տե րազ մից հե տո՝ մի խումբ գո րի սե-
ցի նե րի կող մից:

Վեր ջին ան գամ այդ սրբա վայր այ ցե լե-
ցինք 2019 թ. հու նի սի 15-ին:

«Ս յուն յաց երկ րի» ար շա վախմ բի մեջ էին 
Սամ վել Ա լեք սան յա նը, Գ րի շա Հա րութ յուն յա-
նը, Ժո րա Ա լեք սան յա նը եւ Սո նա Ար զու ման-
յա նը:

Սր բա վայր գնա ցինք Գո րի սի տա րա-
ծաշր ջա նի Ո րո տան գյու ղից դե պի ա րե ւելք 
իջ նե լով:

Ճա նա պար հին մեզ «ու ղեկ ցում» էր Ո րո-
տան գե տը՝ ան պատ կե րաց նե լի խո րը կիր-
ճե րով ու կեռ ման նե րով:

Եվ մենք հի շե ցինք Հա մո Սահ յա նի տո ղե-
րը.

Ո մանք հեգ նում են, ո մանք ափ սո սում,
Որ ես քո մա սին հա ճախ եմ խո սում,
Որ շա ռա չում եմ քո ջրե րի հետ,
Հա վիտ յան ջա հել իմ հայ րե նի գետ:
Հա յոց բարձ րա բերձ սա րե րից գա լիս
Լույս դար ձած՝ նո րից սա րերն ես գնում,
Դու ան հի շե լի դա րե րից գա լիս,
Եվ դե պի գա լիք դա րերն ես գնում:
Որ քան «նեղ» լի նի ու որ քան էլ «հին»
Ես նա խան ձում եմ քո ճա նա պար հին…
Մին չեւ խաչ քա րին հաս նե լը մեզ «ըն դա-

ռաջ» ե կավ 19-րդ դա րի բա ցա ռիկ մի հու-
շար ձան՝ Լա լա զա րի կա մուր ջը:

Եր կու կա մա րով այդ կա մուր ջը չի կորց-
րել իր հմայ քը եւ ա մուր վի ճա կում է, սա կայն 
1980-ա կան նե րի վեր ջին ա զե րի վան դալ նե րի 

Մեծ խաչքարը Լալազարի 
կամրջի մոտ. արդյո՞ք այն 
կանգուն է դեռ, թե՞…

կող մից զրկվել է ա րե ւե լա հա յաց պա տի վրա 
քան դակ ված հա յա տառ ար ձա նագ րութ յու-
նից, ո րը յու րօ րի նակ անձ նա գիրն էր հրա շա-
լի այդ կո թո ղի:

Լա լա զա րի կա մուր ջը հա յոց ճար տա րա-
պե տա կան մտքի փայ լա տա կում նե րից է…

Կա մուր ջը եւս մեկ վկա յութ յուն է առ այն, 
թե մեր նախ նի ներն ինչ պի սի հո գա ծութ յամբ 
եւ ար ժա նա պատ վութ յամբ են տեր կանգ նել 
Ս յուն յաց տա նը եւ շե նաց րել այն:

Իսկ կամր ջի մա տույց նե րում մենք այ ցի 
գնա ցինք մի հա մեստ հու շա քա րի՝ ա ռա վել 
հա մեստ հի շա տա կագ րու մով՝ Մկրտչ յան 
Ա րա յիկ Անդ րա նի կի (1960-1992), Միր զո յան 
Մու շեղ Յու րի կի (1972-1992), Բաղ դա սար-
յան Կա րեն Վազ գե նի (1971-1992), Մի նաս-
յան Կա րեն Արծ րու նի (1968-1992):

Գո րի սե ցի այդ ե րի տա սարդ նե րը հենց 
այդ տեղ էին ան հա վա սար մար տի բռնվել 
ա զե րի հրո սակ նե րի հետ, որ տեղ էլ նա հա-
տակ վե ցին հե րո սա բար…

Ա յո, այդ տա րած քում ա մեն մի հո ղա-
թումբ քա ջե րի շի րիմ է, ա մեն մի պտղունց 
հող՝ հա յոց նվիր յալ նե րի ար յամբ շա ղախ-
ված, ո րը մո ռա նալ ան կա րե լի է…

Եվ ա հա մո տե ցանք Մեծ խաչ քա րին…
Ո րոշ ժա մա նակ այն տեղ մնա լուց եւ այդ 

սրբութ յան հետ հա ղորդ վե լուց հե տո բռնե-
ցինք հետ դար ձի ճա նա պար հը…

* * *

Հա յոց նվիր յալ նե րի ար յամբ սրբա գործ-
ված այդ վայ րը, նաեւ Մեծ խաչ քա րը, Լա լա-
զա րի կա մուր ջը եւ Ար ցախ յան հե րո սա մար-
տի մի խումբ նա հա տակ նե րի հի շա տա կը 
հա վեր ժաց նող հու շա քա րը մնա ցին Ադր բե-
ջա նի տի րա պե տութ յան տակ այն բա նից հե-
տո, երբ 2020 թ. դեկ տեմ բե րի 18-ին հա յոց 
դիր քա պահ նե րը (վե րին կար գադ րութ յամբ) 
նա հան ջե ցին մե խա նի կո րեն հո րին ված հայ-
ադր բե ջա նա կան սահ մա նից այս կողմ:

…Արդ յո՞ք Մեծ խաչ քա րը կան գուն է դեռ, 
թե՞…

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Հին Խն ձո րես կից հա րավ՝ Ո րո տան գե տի ձախ 
ա փին է գտնվում հրա շա լի մի խաչ քար՝ բնա-
կան եւ հսկա քա րա բե կո րի վրա:
Խաչ քա րը կա ռուց վել է Ար ցախ յան ա ռա ջին 
պա տե րազ մից հե տո՝ մի խումբ գո րի սե ցի նե րի 
կող մից:

19-րդ դա րի բա ցա ռիկ 
հու շար ձան՝ 

Լա լա զա րի կա մուր ջը

Հուշաքար կամր ջի մա տույց նե րում հետեւյալ 
հի շա տա կագ րու մով՝ Մկրտչ յան Ա րա յիկ Անդ-
րա նի կի (1960-1992), Միր զո յան Մու շեղ Յու-
րի կի (1972-1992), Բաղ դա սար յան Կա րեն Վազ-
գե նի (1971-1992), Մի նաս յան Կա րեն Արծ րու նի 
(1968-1992)
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Խ ոզ նա վա րը Գո րի սի տա րա ծաշր ջա-
նի հյու սի սա րե ւել յան կող մի ա մե-
նա հե ռու գյուղն է:

Մա տե նա գի տութ յան մեջ նշվում է նաեւ 
Խազ նա վար, Խան ձա բերդ, Խզ նա վար, Խո-
զա նա վար, Խո զան վար, Խոզ նա վոր, Խոն զա-
վար…

Ա նունն ու նի ժո ղովր դա կան ստու գա բա-
նութ յուն, հա վա նա բար ծա գել է խո զան եւ 
վար բա ռե րից: 1490 թ. մի հի շա տա կա րա-
նում նշվում է որ պես Ս յու նի քի Ա ղա հեջի մաս 
կազ մող Քա շա թաղ գա վա ռի գյու ղե րից մե կը:

Ըստ նոր հար կա ցու ցա կի՝ Տա թե ւի վան-
քին տա լիս էր 4400 դա հե կան պտղի հարկ:

Գ յու ղի մի ջով է հո սում Խոզ նա վար գե-
տա կը՝ Հա գա րի գե տի ա ջա կողմ յան վտակ 
Զա բուխ գե տի աջ օ ժան դա կը, որ սկիզբ է 
առ նում Սեւ լճի մեր ձա կայ քից: 

Քա շա թաղ «հա յա բուն գա վա ռում» ժա-
մա նա կին 43 հայ կա կան գյուղ կար: Հե տա-
գա յում՝ մոտ 200-250 տա րի ա ռաջ, այդ գյու-
ղե րի մի մա սը դա տարկ վեց կամ բնա կեց վեց 
Դիար բե քի րի կող մե րից բեր ված քրդա կան 

ցե ղե րով:
1813 թ. ըն դա մե նը 6 տուն էր մնա ցել 

Խոզ նա վար գյու ղում՝ 78 բնակ չով: Այս գյուղ 
եւս, Ռու սաս տա նին միա նա լուց հե տո, բազ-
մա թիվ հայ ըն տա նիք ներ ե կան՝ ա պա հո-
վութ յուն գտնե լու: Գ յու ղը փոր ձութ յան է են-
թարկ վել 1905, 1913 եւ 1918 թվա կան նե րին:

* * *

Խոզ նա վար գե տա կի ա փին, բո լոր կող-
մե րից լեռ նե րով պա տած գե ղա տե սիլ վայ-
րում գտնվող գյու ղը, ո րի մեր ձա կայ քում կան 
բազ մա թիվ ձո րեր, հողմ նա հար ված ժայ ռաս-
յու ներ, գրչութ յան կենտ րոն է ե ղել:

« Ցու ցակ ձե ռագ րա ցում» Խոզ նա վա րը 
հի շա տակ վում է որ պես գրչութ յան կենտ րոն:

1490-ին այդ տեղ ըն դօ րի նակ վել է մի Ա վե-
տա րան, ո րով Ե ղիա ա նու նով գրի չը խնդրում 
է հի շել իր վա ղա մե ռիկ կնո ջը՝ Կ յուլ փա շին:

Ն րա դուստ րը եւս՝ Շահ զա դեն, սո վո րել 
է գրչութ յան ար վես տը: Ե ղիա յի հայ րը՝ Շա-
պան, նույն պես գրիչ է ե ղել:

Գ յու ղի ե կե ղե ցում դա րեր շա րու նակ 

պահ պան վել են հնա գույն ձե ռագ րեր:
1913-ին, երբ թուր քե րը ժա մա նա կա վո-

րա պես գրա վե ցին գյու ղը, վա ռե ցին ե կե ղե-
ցում պահ վող 200-ից ա վե լի ձե ռա գիր (այս 
փաս տը վկա յա կո չում է Սե րո Խան զադ յա նը):

* * *

Ս տո րեւ՝ 1652-ին Խոզ նա վա րում գրված 
մի Ա վե տա րան, ո րի հե ղի նակն է գրիչ՝ Մի քա-
յել սար կա վա գը:

Փառք...
Զոր եւ տե սեալ զսո սայսն ան ճառ փրկա-

գոր ծու թեան խոր հուրդ սրբա սէր եւ մա քուր 
եւ բա րե գործ այրն Զա քա րայ եւ բա րե հո գի 
եւ ա ռա տա միտ ա մու սինն իւր` Նա նէրն, ոչ 
ու նե լով իւ րեանց զա ւակ մարմ նա ւոր եւ կամ 
յի շա տակ ի վե րայ երկ րի, այլ ի միտ ա ռան 
զբանն Ա ւե տա րա նին որ ա սէ. « Գան ձե ցէք 
ձեզ գանձ յեր կինս, ուր ոչ գող մեր ձե նայ...»։

Եւ արդ` ես յե տինս ի կրաւ նա ւո րաց եւ 
ա նար ժանս ի կրաւ նա ւո րաց ման կանց ե կե-
ղեց ւոյ` Մի քա յէլ սար կա ւագս, տե սի զսէր 
եւ զփա փագ ա ռա տա միտ Զա քա րին եւ 
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Խոզնավար գյուղի Շռնաղ դաշտավայրի 
խաչքարերը՝ Ադրբեջանի տիրապետության 
ներքո, իսկ հազարամյա վիշապաքարը՝ 
սահմանի վրա

ա մուս նոյն` Նա նե րին, եւ Նա նե րի եղ բաւր 
Սարք սին, Աս տո ւած իւր վարձն հա տու ցա-
նէ աստ եւ անդ, որ կա մա կից ե ղեւ գրե լոյ սբ. 
Ա ւե տա րա նիս, զոր ու նէին առ II iii իմ ա նըն-
դու նակ գո լով յա րո ւեստս գրչու թեան, այլ 
ըստ կա րի մե րում, զոր պար գե ւեաց Հո գին 
Սուրբ առ մեզ մա [ր] դա սէր Հո գին, յանձն 
ա ռի եւ բա զում աշ խա տու թեամբ եւ տա-
ռա պա նօք գծագ րե ցի զսա մեղ սա մած մա-
տամբ ի մով, ի յաս տո ւա ծաբ նակ եւ յա նա ռիկ 
դղեակս Քաշ թաղ, ի գ [ե] օղն խզնա վար, ընդ 
Հո վա նեաւ Սր բոյն Ս տե փա նո սի Նա խավ կա-
յին, ի հայ րա պե տու թեան տեառն Փի լիպ պո-
սի Հա յոց վե րա դի տո ղի, ի թվա բե րու թեանս 
Հա յոց ՌՃԱ (1652)։

Եւ արդ` յե րես ան կեալ ա ղա չեմք զսրբու-
թիւնդ ձեր սբ. ըն թեր ցողք, հարք եւ եղ բարք, 
յի շե ցէք զմե ղա ւոր գրող սո րա եւ զծնօղսն եւ 
եղ բարքն։

Դար ձեալ [յի շե ցէք] Զա քա րէն, կո ղա-
կիցն` Նա ներն, եղ բայրն` Թա մուրն, ա մու-
սինն` Շար բաթն, միւս եղ բայրն` Խա չա-
տուրն, ա մու սին Գուլ խա թունն յի շե ցէք ի 
Ք րիս տոս...։

Ս տա ցող` Զա քա րէ
Եւ արդ` ես Զա քա րէս ստա ցայ սբ. Ա ւե-

տա րանս ի հա լալ եւ յար դար վաս տա կոց 
ի մոց, յի շա տակ II ծնաւ ղաց ի մոց, որք ըն թեռ-
նուն ի ժամ սբ. եւ սոս կա լի պա տա րա գին, 
եւ թո ղու թիւն հայ ցեն մե ղացն հաւրն ի մոյ` 
Ի փա կին, մաւրն ի մոյ` Հո ռու մին, ա մու սինն 
իմ` Նա նե րին, եղ բօրն` տա նու տէր Սարք-
սին, եւ իմ եղ բօրն` Թա մու րին, Խա նու-
մին, կո ղակ ցին իւ րոյ` Շար բա թին, հա րա-
զատ որ դին` Վար դա նա նին, ա մո [ւ]-սինն` 
Խա նու մին, միւս որ դին` Գ րի գո րին, ա մու-
սինն՝ Մա րիա մին, Թա մու րի դստերն` Շ նա-
ւո րին, Սան դուխ տին, Խա նու մին, Ղու մաշ 
[ին] III [հան գու ցե] լոցն ա մե նայ նի, ա մէն։

Դար ձեալ յի շե ցէք զբ [ա] րե միտ Զա քա-
րէն եւ հիւ րըն կալ կին [ն] իւր` Նա ներ III եղ-
բայրն Խա չա տուրն, հայրն` Ու լու խանն եւ 
մայրն իւր` Հու րի խանն, յի շե ցէք ի Ք րիս տոս։

* * *

Տա րա կար ծութ յուն կա գյու ղի կենտ րո-
նում գտնվող ե կե ղե ցու ան վան շուրջ: Մա-
տե նա գի տութ յան մեջ այն ան վան վում է 
Սուրբ Ս տե փա նոս Նա խավ կա: Պատ մա կան 
հու շար ձան նե րի ցան կում ե կե ղե ցին նշված է 
Սուրբ Մի նաս ան վամբ:

Գ յու ղա ցի նե րի հա մար էլ, կար ծեք, գոր-
ծա ծա կան է վեր ջին տար բե րա կը: Ղե ւոնդ 
Ա լի շա նի վկա յութ յամբ ( Սի սա կան)՝ գյու ղի 
ե կե ղե ցին Սուրբ Ս տե փա նոս Նա խավ կա է 
կոչ վել, իսկ հե տա գա յում ան վա նել են Սուրբ 
Մի նաս:

Ե կե ղե ցու կա ռուց ման ստույգ տա րե թի-
վը հայտ նի չէ, բայց հիմ քեր կան են թադ րե-
լու, որ 1212-ին Աստ ծո այդ տա ճարն ար դեն 
կար:

Ե կե ղե ցին վեր ջին ան գամ վե րա շին վել-
վե րա կա ռուց վել է 1675-ին: Պատ մում են, թե 
ե կե ղե ցին վնաս վել է 1931 թվա կա նի, ա պա 
1968-ի հայտ նի երկ րա շարժ նե րի հե տե ւան-
քով: Ե կե ղե ցու քա րե րի մի մա սը, գե րեզ մա-
նա քա րե րը (այդ երկ րա շարժ նե րի հե տե ւան-
քով) թափ վել են ցած:

Պա տի մեջ մնա ցել է ա վա զա նը՝ « Մե լիք 
Էքհզ յի շե ցեք ի ՔՍ»: Սա, ան շուշտ, 
Մե լիք Հայ կազն 2-րդն  է:

Ար ձա նագ րութ յան մեջ նշմա րե-

Սուրբ Ստեփանոս Նախավկա կամ Սուրբ 
Մինաս եկեղեցու ավերակները
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Գ ո րիս- Կա պան ավ տո մայ րու ղին անց-
նում է Թա սի լեռ նանց քով…

43 ո լո րան ու նե ցող այդ զա ռի վե-
րի գրե թե վերջ նա մա սում մի հար թութ յուն 
կա, այդ տեղ է գտնվել հայ կա կան Թաս գյու-
ղը:

Այդ գյու ղի ան վամբ էլ կոչ վում է լեռ նանց-
քը՝ Թա սի լեռ նանցք:

Տա րած քում կան ա նար ձա նա գիր գե րեզ-
մա նա քա րեր:

Ըստ ա վան դազ րույ ցի՝ Թա սի բնա կիչ նե-
րը գյու ղը լքել են այն տեղ շատ օ ձեր լի նե լու 
պատ ճա ռով:

Լեռ նանց քի վեր ջին ո լո րա նից ան մի ջա-
պես հե տո՝ ավ տո մայ րու ղուց դաշ տա յին ճա-
նա պարհ է ձգվում դե պի ա րե ւելք: Եվ մոտ 2 
կմ ճա նա պարհ անց նե լուց հե տո հայտն վում 
ենք Մազ րա գյու ղի ա վե րակ նե րում (չշփո թել 
Սի սիա նի եւ Կա պա նի տա րա ծաշր ջան նե րի 
հա մա նուն գյու ղե րի հետ):

Ա վե րակ ված գյու ղի կենտ րո նում՝ բար-
ձուն քի վրա, Սուրբ Հ ռիփ սի մե ե կե ղե ցին է՝ 
կա ռուց ված (ըստ բա նա վոր զրույց նե րի) 17-
րդ դա րում:

Ըստ 1781 թ. հար կա ցու ցա կի՝ հայ կա կան 
այդ գյու ղը Տա թե ւի վան քին տա լիս էր 1600 
դա հե կան պտղի հարկ:

Գ յու ղը 19-րդ դա րա վեր ջին բնա կեց վել է 
թուրք-ա զե րի նե րով:

1920-ա կան նե րին Հա յաս տան-Ադր բե-
ջան սահ ման նե րի վե րա ձեւ ման հե տե ւան-
քով գյու ղը հայտն վել է Ադր բե ջա նի Կու բաթ-
լիի շրջա նի եւ Գո րի սի շրջա նի վար չա կան 
 սահ մա նի վրա:

Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մի տա-
րի նե րին գյուղն ա զա տագր վել է:

Սուրբ Հ ռիփ սի մեն կան գուն է: Սա կայն 
ա վեր ված է ե կե ղե ցու բե մը, ջարդ ված են 
մեր ձա կայ քում գտնվող խաչ քա րե րը:

… Հի մա Թա սի լեռ նանց քի գա գա թին ՌԴ 
սահ մա նա պահ զոր քե րի հե նա կետն է:

Իսկ լեռ նանց քի վեր ջին ո լո րա նից ան մի-
ջա պես հե տո՝ դե պի ա րե ւելք, ինչ պես նշե-
ցինք, մի ճա նա պարհ է ձգվում… Դա Մազ րա 
գյուղ տա նող ճա նա պարհն է:

Այդ խաչ մե րու կում գրե թե ա մեն օր կա րե-
լի է տես նել ա զե րի զին վոր նե րի, թեեւ նրանց 
հե նա կե տը խոր քում է, ու նրանք այդ խաչ մե-
րու կում գտնվե լու ի րա վունք չու նեն:

Հի մա միայն հեռ վից կա րող ենք նա յել 
Սուրբ Հ ռիփ սի մե ե կե ղե ցուն, ո րը գե րութ յան 
մեջ է եւ ա նընդ հատ մեզ է կան չում…
Հ.Գ. Վեր ջին ան գամ Մազ րա գյու ղի Սուրբ 

Հ ռիփ սի մե ե կե ղե ցում ե ղանք 2020 թ. դեկ-
տեմ բե րի 18-ից ա ռաջ, երբ դեռ հայ դիր քա-
պահ նե րին սահ մա նից նա հան ջե լու հրա-
հանգ չէին տվել:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Մազրա գյուղի Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցին՝ 
Ադրբեջանի տիրապետության ներքո

լի է նաեւ Ցո ղու նի ա նու նը… Հա վա-
նա բար մո տա կայ քում նույ նա նուն 
գյուղն է ե ղել, ո րի մա սին հի շա տա-

կում է Ս տե փա նոս Օր բել յան պատ մի չը:
* * *

Գ յու ղի տա րած քում ե ղել է նաեւ Սուրբ 
Հ ռիփ սի մե ա նու նով ե կե ղե ցի: Գ յու ղա մի ջի 
այդ ե կե ղե ցին 1935-ին հիմ նո վին քան դել են, 
ո րի տե ղում էլ կա ռուց վել է դպրո ցը:

Դպ րոցն այդ շեն քում գոր ծել է 1953-ից 
մին չեւ 2009 թ.: Այն հի մա ծա ռա յում է որ պես 
բնա կե լի շենք:

Գ յու ղի դպրո ցի ուս մաս վար Հա րութ յուն 
Անդր յա նի վկա յութ յամբ՝ շեն քի պա տե րի մեջ 
(որ տեղ պա տի ծե փը քանդ վել է), խաչ քա րեր 
են ե րե ւում: Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ՝ 
դպրո ցա կան այդ շեն քը կա ռուց վել է հենց 
ե կե ղե ցու քա րե րով:

* * *

Գ յու ղից մոտ 2 կմ  ա րեւ մուտք՝ սա րա-
վան դի վրա, կա մի գյու ղա տե ղի, որ կոչ վում 
է Խա չեր:

Ինչ պես գյու ղի տա րեց ներն են պատ մել, 
բազ մա թիվ շի նութ յուն նե րի մնա ցորդ ներ եւ 
հնութ յուն ներ ժա մա նա կին ան ցել են գետ նի 
տակ: Պահ պան վում են գե րեզ ման նե րի հետ-
քեր, նաեւ՝ խաչ քա րեր:

Ա րամ Բաղ դա սար յա նի վկա յութ յամբ` 
տաս նամ յակ ներ շա րու նակ այդ վայ րից են 
խոզ նա վար ցի նե րը մեկ նել բա նա կա յին ծա-
ռա յութ յան:

Այ սօր էլ եր կու չքնաղ խաչ քա րի եւ հին 
մո մա կա լի մոտ (շա բաթ եւ կի րա կի օ րե րին) 
կա րե լի է տես նել հա վա տա վոր խոզ նա վար-
ցի նե րի: Ի դեպ, 5 մ  եր կա րութ յամբ եր կաթ յա 
մի խաչ էլ Ա րամ Բաղ դա սար յանն է տե ղադ-
րել այդ տեղ։

* * *

Գ յու ղի գե րեզ մա նատ նից դե պի հյու սիս-
ա րե ւելք՝ Հա ջի լար գյուղ գնա ցող ճա նա պար-
հին գտնվող մի բլրի վրա է (գե րեզ մա նատ-
նից մոտ 1 կմ հե ռու) գտնվում Սուրբ ծառ 
ուխ տա վայ րը:

Դա րա վոր, հաս տա բուն կաղ նու տակ 
խաչ քար եւ կրա կա րան կա: Մին չեւ հի մա էլ 
խոզ նա վար ցի ներն ակ նա ծան քով են վե րա-
բեր վում այդ սրբա վայ րին:

* * *

Ս յու նի քի շուրջ ստեղծ ված ռազ մա քա-
ղա քա կան նոր ի րա վի ճա կում ռիս կա յին 
են դար ձել Խոզ նա վար գյու ղի սրբա վայ րեր 
ուխ տագ նա ցութ յուն կա տա րե լը, իսկ ո րոշ 
սրբա վայ րե րի ճա կա տա գի րը վտանգ ված 
է: Մաս նա վո րա պես, վտանգ ված է Շռ նա ղի 
խաչ քա րե րի ճա կա տա գի րը:

Գ յու ղից մոտ 3-4 կմ հե ռա վո րութ յան 
վրա է գտնվում Ծի ծեռ նա վան քը: Ծի ծեռ նա-
վանք տա նող ճա նա պարհ նե րից մե կը (բո-
լոր ճա նա պարհ նե րը ոչ մե քե նա հար մար են) 
ձգվում է ձո րա մի ջո ցով՝ Խոզ նա վար գե տի 
հու նին զու գա հեռ:

Գ յու ղից մոտ 2 կմ հե ռա վո րութ յան վրա 
( Ծի ծեռ նա վանք տա նող ճա նա պար հին) է 
գտնվում հան քա յին ջրե րի Շռ նաղ աղբ յու րը:

Այդ տեղ պահ պան վում են հին ժա մա-
նակ նե րում ստաց ված խաչ քա րեր:

Գ յու ղի միջ նա կարգ դպրո ցի ուս մաս-
վար Հա րութ յուն Անդր յա նի փո խանց մամբ, 
ինչ պես գյու ղի տա րեց ներն են ժա մա նա-
կին պատ մել, Շռ նա ղի մեր ձա կայ քում նաեւ 
գյու ղա տե ղի է ե ղել, որն ա ռա վել ակն հայտ է 
դար ձել 1960-70-ա կան նե րին այն տեղ հո ղա-
յին աշ խա տանք ներ կա տա րե լիս:

Ըստ խոզ նա վար ցի նե րի՝ խորհր դա-
յին ժա մա նակ նե րում այդ վայ րը մտնում էր 
Խոզ նա վա րի տա րած քի մեջ, իսկ հի մա ադր-
բե ջան ցի ներն ի րենցն են հա մա րում՝ հիմք 
ըն դու նե լով GPS-ով կա տար ված մե խա նի կա-
կան սահ մա նո րո շու մը: Եվ մեր ձա կայ քում 
կազ մա կերպ ված ադր բե ջա նա կան հե նա կե-
տերն այ լեւս անհ նար են դարձ րել հա վա տա-
վոր նե րի այ ցը Շռ նա ղի խաչ քա րե րից կազմ-
ված սրբա վայր:

Իսկ հա զա րամ յա վի շա պա քա րը հայտն-
վել է սա հմա նի վրա, ո րի ճա կա տա գի րը 
նույն պես ա նո րոշ է:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Հի մա միայն հեռ-
վից կա րող ենք նա յել 
Սուրբ Հ ռիփ սի մե ե կե-
ղե ցուն, ո րը գե րութ-
յան մեջ է եւ ա նընդ-
հատ մեզ է կան չում…

ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ԳԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՀԱՅՏՆՎԱԾ ՍՅՈՒՆԻՔՅԱՆ ՍՐԲԱՎԱՅՐԵՐԻՑ ՄԻ 
ՔԱՆԻՍԸ

Թե ինչպես Սյունիքի շուրջ ստեղծվեց 
ռազմաքաղաքական նոր իրավիճակ

Меморандум 
об организации 
безопасного 
движения граждан, 
транспортных 
средств и грузов 
по автомобильным 
дорогам Горис – 
Давид-Бек и Кафан – 
Чакатен

В о исполнение пункта 9 Заявления 
Пре зи дента Азербайджанской 
Республики, Прем ьер-министра 

республики Армения и Пре зи дента 
Российской Федерации от 9 ноября 2020 г. 
с целью обеспечения бе зо пас ного дви-
жения по дорогам: Горис – Давид-Бек и 
Ка фан – Чакатен стороны договорились о 
сле дующем:

1. Армянская сторона 18 декабря 
2020 г. выводит свои вооруженные 
формирования с территории 

Зангеланского и Кубатлинского 
районов Азербайджанкой Республики.

2. Одновременно с этим, в целях обес-
пе чения безопасного передвижения 
лиц, тран спортных средств и грузов на 
учас тках автомобильных дорог: Горис 
– Да вид-Бек от точки с координатами: 
39°26’34.577’’ – северной широты, 
46°23’42.646’’ – восточной долготы, до 
точ ки с координатами: 39°19’56.032’’ 
– се вер ной широты, 46°28’03.157’’ 
– восточной долготы, и Кафан – 
Чакатен до точки с координатами: 
39°12’28’’ – северной широты, 
46°24’18’’ – восточной долготы до 
точки с координатами: 39°08’54.603’’ 
– северной широты, 46°26’33,747’’ 
– восточной долготы Пограничные 
войска Службы национальной безо-
пасности Республики Армения, на ар-
мян ской территории, Госсударственная 
по гра ничная служба Азербайджанской 
Республики на азербайджанской 
территории на удалении от дорог, 
обеспечивающем визуальное и тех-
ническое наблюдение, выставляют 
погра нич ные наряды.

3. Армянская и азербайджанские стороны 
гарантируют безопасность движения 
лиц, транспортных средств и грузов 
по ука зан ным дорогам, а в пределах 
от дорог до мест расположения 
пограничных нарядов отсут ствие иных 
вооруженных формирований сто рон, 
безопасность местного населения и по-
граничной инфраструктуры и на своих 

тер риториях.
4. Пограничные органы Федеральной 

служ бы безопасности Российской 
Федерации обес печивают контроль 
на дорогах за перемещением лиц, 
транспортных сред ств и грузов 
осуществляют обмен акту аль ной 
информацией и доведение до сто-
рон необходимых требований с 
целью соб лю дения достигнутых 
договоренностей.

5. Азербайджанская сторона гарантирует 
безопасное передвижение лиц, 
транспортных средств и грузов 
Армении по автомобильной дороге: 
Горис – Давид-Бек и реализует 
свое право по использованию 
данного участка дороги от точки 
с координатами 39°26’34.577’’ – 
северной широты, 46°23’42.646’’ 
– восточной долготы, до точки с 
координатами: 39°19’56.032’’ – 
северной широты, 46°28’03.157’’ 
– восточной долготы после 
предварительного информирования.

6. Срок действия данного меморандума – 
5 лет с автоматическим продлением на 
очередные 5-летние периоды, если ни 
одна из Сторон не заявит за 6 месяцев 
до истечения срока о намерении 
прекратить применение данного 
положения.

Примечание: 
армянская сторона за ме нила слово 
«Кафан» на «Капан»
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ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ «ՍՅՈՒՆՅԱՑ 
ԱՇԽԱՐՀ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2021Թ. ՄԱՐՏԻ 30-ԻՑ:

Թղթակցությունները չեն 
գրախոսվում եւ հեղինակներին չեն 
վերադարձվում: Խմբագրության եւ 
հեղինակների կարծիքները կարող են 
չհամընկնել: Նյութերը ներկայացնել 
մեքենագիր վիճակում:

Հղումը «Սյունյաց երկիր. 
մշակու թա յին» պարբերականին 
պարտադիր է:
Հրատարակվում է ՀՀ կրթության, 
գիտության, մշակույթի եւ սպորտի 
նախարարության աջակցությամբ:

Թերթը տպագրվում է «Տիգրան Մեծ»
հրատարակչության տպարանում: 
Հասցեն` ք. Երեւան, Արշակունյաց 2:

Ծավալը` 9 տպագրական մամուլ: 
Տպաքանակը` 800, գինը` 100 դրամ: 
Ստորագրված է տպագրության 
29.03.2021թ.:Գլխավոր խմբագիր՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

 3301, Սյունիքի մարզ, 
ք. Կապան, Շահումյան 
20/32:

 (+374 285) 5 25 63 
 (+374 91) 45 90 47
 (+374 77) 45 90 47

 syuniacyerkir@mail.ru    www.syuniacyerkir.am

V -VI դա րե րի այդ վան քը գտնվում է 
 Գո րի սի շրջա նի Խ նա ծախ գյու ղից 
ա րե ւելք։ Ս տե փա նոս Օր բել յա նը 

 Ծի ծեռ նա վան քը դա սում է Ս յուն յաց նշա նա-
վոր վան քե րի շար քը։  Նախ կին մեծ հա մա-
լի րից պահ պան վել են ե կե ղե ցին (սրբա տաշ 
բա զալ տից), պարս պի եւ այլ շի նութ յուն նե րի 
մնա ցորդ ներ։ Ե կե ղե ցու շենքն ուղ ղանկ յուն 
հա տա կագ ծով (մոտ` 25,5մ X 12մ) բա զի լիկ է՝ 
չորս զույգ մույ թե րի եր կու շար քով մաս նատ-
ված ե րեք թա ղա ծածկ նա վե րի։ Գլ խա վոր, 
ա վե լի լայն եւ բարձր նա վը արլ-ից վեր ջա-
փակ վե լով պայ տա ձեւ խո րա նով (լու սա մուտ 
չու նի), ար տա քուստ ար տա հայտ ված է երկ-
լանջ ծածկ ու նե ցող ծա վա լով, ո րը եր կայ-
նա կան պա տե րին ու նի բաց վածք ներ, իսկ 
արմ-ից եւ արլ-ից՝ զույգ լու սա մուտ։  Կո ղա յին 
նա վե րը վեր ջա փակ վում են սեն յակ նե րով, 
լու սա վոր վում արմ-ից մե կա կան, պայ տա ձեւ 
կա մա րա վարտ բաց ված քից եւ եր կայ նա կան 
պա տե րի լու սա մուտ նե րից։  Ծած կե րի թա ղե-
րը երկ կենտ րոն են (սլա քա յին)։  Նախ կի նում 
ու նե ցած ե րեք մուտ քե րից միայն մե կը (հվ -
-ից) շար ված չէ։  Խո յակ ներն ա տամ նա շար 
են, ո ճով՝ ար խաիկ։  Մույ թե րից մե կի վրա կա 
օ ձե րի բարձ րա քան դակ։  Հու շար ձա նի կա րե-
ւոր ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից է խո րա նի 
գմբե թար դից վեր կա ռուց ված երկ րորդ հար-
կը, որն ա ղո թաս րա հին հա ղոր դա կից է ե րեք 
կա մա րա վարտ բաց վածք նե րով (տրի բե լոն)։ 
 Կա ռույ ցի ար տա քին եւ ներ քին պա տե րից, 
ճարտ․ եւ կա ռուց ված քա յին տար րե րից ե րե-
ւում են տար բեր ժա մա նակ նե րում կա տար-
ված վե րա նո րո գում ներն ու ձե ւա փո խում նե-
րը։ Եկեղեցու ստո րին մա սը հա վա նա բար IV 
դա րից հին է։
ՀՍՀ ՀԱՆ ՐԱ ԳԻ ՏԱ ՐԱՆ, ՀԱ ՏՈՐ 5, ԷՋ 126

* * *

 Ծի ծեռ նա վան քի մա սին բա զում ավան -

Սյունյաց աշխարհի Աղահեջ կամ 
Քաշաթաղ գավառի գլխավոր սրբավայր 
Ծիծեռնավանքը՝ նորից աղոթքի ու 
պատարագի կարոտ

ճգնու թիւ նից յե տոյ ձգում է իւր վե րայ տաս-
ներ կու շղթայ եւ ա սում. «Ե թէ ա զա տո ւած եմ 
ա նէծ քից` թող այս շղթա նե րը ի րենք ի րենց 
ար ձա կո ւին»:  Նոյն գի շե րը, ե րա զում ե րե ւում 
են նրան ա նի ծող քա հա նան Ք րիս տո սի հետ 
եւ ա սում. « Մե լիք, հրա մա նաւն Ք րիս տո սի 
ար ձա կեմ զքեզ», եւ իս կոյն շղթա ներն ար-
ձակ ւում են:

 Մի ժա մա նակ անց նե լուց յե տոյ, մի օր այս 
մե լի քը կծում է  Պետ րոս ա ռա քեա լի ճկոյթ (ծի-
ծեռ նը) մա տից եւ պա հում բե րա նում: Իս կոյն 
սրբե րի բո լոր պատ կեր նե րը վայր են ընկ-
նում:  Գա լիս են քա հա նա նե րը եւ նկա տե լով 
մե լի քի գո ղու թիւ նը` կա մե նում են մա սուն քը 
հա նել նրա բե րա նից եւ ի րեն էլ սպա նել, սա-
կայն սե ղա նից մի ձայն է լսւում, որ ա սում է, 
թէ մի՛ մեր ձե նաք մե լի քին: Ուս տի եւ քա հա-
նա նե րը ոչ մի վնաս չեն հասց նում մե լի քին 
եւ սա անվ տանգ գա լիս հաս նում է այժ մեան 
 Ծի ծեռ նա վան քի տե ղը: Այս տեղ վաղ ժա մա-
նակ նե րից մի շլո րի ծառ է լի նում, որ շրջա-
պա տող բո լոր ժո ղո վուրդ նե րից պաշ տո ւե լիս 
է ե ղել, մին չեւ ան գամ եղ ջե րու նե րը ի րենք 
ի րենց գա լիս եւ զո հո ւե լիս են ե ղել նրան: Ա հա 
այս ծա ռի մօտ մե լի քը շի նել է այժ մեան տա-
ճա րը եւ ս.  Պետ րո սի ճկոյ թը (ծի ծեռ նը) նրա 
մէջ ամ փո փել. այս պատ ճա ռով վան քը կո չո-
ւել է  Ծի ծեռ նա վանք, այ սինքն՝ ճկոյ թի վանք:

Ա սում են, թէ այս մա սուն քը այժմս էլ 
մնում է ձախ ա ւան դա տան դռան ա ռաջ 
գտնո ւած գե րեզ մա նում»:

 

դազ րույց նե րից մե կը ներ կա յաց նում է Եր-
 վանդ  Լա լա յա նը «Ազ գագ րա կան  Հան դէ-
 սում» (1898-N2): Ա հա ա վան դազ րույ ցը. 
« Հո չաս գիւ ղի մե լիք  Թու մա նը շա րու նակ 
նե ղաց նե լիս է ե ղել նոյն գիւ ղի քա հա նա յին, 
այն պէս որ վեր ջինս, նրա նից ա զա տո ւե լու 
հա մար` մի ա նէծ քա թուղթ է գրել գցել նրա 
սե նեա կը ու ին քը փա խել, գլուխն ա զա տել: 
Ա նէծ քաթղ թի զօ րութ յամբ, մե լի քը շու տով 
կորց րել է որ դի նե րը, կի նը եւ ամ բողջ հարս-
տու թիւ նը:  Վեր ջա պէս հաս կա նա լով, որ այդ 
բո լոր թշո ւա ռու թիւն նե րը քա հա նա յի ա նէծ-
քից են ա ռա ջա ցել, գնում է նրան ո րո նե լու, 
որ պէս զի թո ղու թիւն խնդրէ: Անց նում է շատ 
քա ղաք ներ, գա լիս հաս նում Հ ռոմ, որ տեղ 
ի մա նում է, որ քա հա նան վախ ճա նո ւել է: 
 Յու սա հա տո ւած մնում է նա Հ ռո մի մի վան-
քում իբր լու սա րար եւ միշտ ա ղօ թում իւր 
հո գու փրկու թեան հա մար: Ե րեք տա րո ւայ 

Հ.Գ. Մայ րա քա ղա քի մի խումբ ե րի տա սարդ ներ ի րենց նա խա ձեռ նութ յամբ 
(2020 թ. դեկ տեմ բե րի 1-ի նա խօ րեին) հա սել էին Ծի ծեռ նա վանք՝ հա-
վա քել ամ բողջ գույ քը՝ ջա հեր, դռներ, մո մա կալ ներ, սրբա պատ կեր ներ, 
գոր գեր եւ, ի հար կե, խաչ քա րեր ու տե ղա փո խել Գո րի սի Սուրբ Հ ռիփ-
սի մե ե կե ղե ցու տա րածք:
Խաչ քա րե րի մի մա սը փո խադր վել է Գո րի սի « Միր հավ» հյու րա նո ցի 
բակ, իսկ ո րոշ նե րը՝ Ե րե ւան՝ Մա տե նա դա րա նի մեր ձա կայ քում այդ 
նպա տա կով ա ռանձ նաց ված տա րածք:
Մինչ 2020 թ. դեկ տեմ բե րի 1-ը Ծիծ եռ նա վան քից տե ղա փոխ վել են 
նաեւ ո րոշ որմ նան կար ներ, ին չի մա սին տե ղե կաց րեց Մայր ա թո ռի 
գլխա վոր ճար տա րա պետ Ա րա Վար դան յա նը:
Ծի ծեռ նա վան քում, ցա վոք, մնա ցել են ո րոշ որմ նան կար ներ:
– Դ րանք 7-րդ դա րի որմ նան կար ներ են, ո րոնց վի ճա կը շատ 
անմ խի թար էր եւ դրանք հա նե լը հնա րա վոր չէր՝ ա ռանց 
մշա կե լու, ո րի հա մար ար դեն ժա մա նակ չու նեինք: Այդ որմ-
նան կար նե րը լու սան կար վել են, փաս տագր վել, հաս տատ վել 
է դրանց գո յութ յու նը: Ե թե ոչն չաց վեն՝ փաս տեր կու նե նանք 
մի ջազ գա յին ատ յան նե րում բարձ րա ձայ նե լու հա մար, – ա սաց 
Ա րա Վար դան յա նը:
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