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ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ* 

 
 
 

 
Արդյո՞ք գորիսյան քարագործ վարպետների նախնիները 

դարեր ի վեր գործ են ունեցել քարը քանդակելու, մշակելու 
արվեստի հետ: Արդյո՞ք հին ժամանակներից ինչ-որ բան մեզ է 
հասել, որպեսզի կարողանանք լիարժեք խոսք ասել դրա 
վերաբերյալ: Պարզվում է՝ այո՛: Ամբողջական շենք-շինու-
թյուններ հին դարերից մեզ չեն հասել, չեն պահպանվել, շատ 
բան չհուշող, տեղ-տեղ փլված պատերի կամ պարզապես քարե 
կույտերի, պատաշարերի մնացորդներ կարելի է տեսնել, եթե 
չհաշվենք Ակներ գյուղի կիկլոպյան կառույցների նշմարելի 
հետքերը: Բայց և այնպես, բարեբախտաբար, ճեղքելով ժամա-
նակների սլացքի հեռավորությունը ու  կրոնական արգելանք-
կաղապարները՝   մեզ են հասել մեր նախնիների կերտած, կռա-
պաշտական-հեթանոսական ժամանակներից մնացած կուռ-
քերի արձաններ, վիշապասյուներ, խոյակներ և այլն: Դրանցում 
իսկույն աչքի է զարնվում ստեղծագործ անհատի ձեռագիրը: 

Հին քարագործ վարպետների աշխատանքների մասին 
մեզ հուշում են առ այսօր պահպանված քարե կուռքերի 
մնացորդները, որոնք հատկապես շատ են Հարժիս գյուղում: 
Ահա դրանցից մի քանի նմուշներ: 
  

* Հոդվածը ներկայացվել է 22.11.2019 թ., գրախոսվել՝ 15.12.2019 թ., 
տպագրության ընդունվել՝ 20.12.2019 թ. : 
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Հինգդիմանի քարե կուռք: Բարձրությունը՝ 50 սմ , գլխամասի 
տրամագիծը՝ 52 սմ: Գտնվել է Հարժիսում, պահպանվում է  

Գորիսի թանգարանում: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Կուռքի  գլուխ: Քիչ հանդիպող կարմիր չեչոտ քար: Բարձրությունը՝ 33 սմ, 
լայնությունը՝ 23 սմ: Գորիս, Շռռան թաղամաս: Գտնվում է Վոլոդյա 

Հակոբջանյանի բակում: Պեղվել է տեղում 1985 թ.: 
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Վնասված դեմքով գլուխ: Հարժիս: Տեղական սպիտակ քար: 
Բարձրությունը՝ 50 սմ, լայնությունը՝ 25 սմ 

 
 
 

Պաշտամունքային սյան գլխամաս, խորհրդավոր ժպիտով 
դիմաքանդակով: Սյան երկարությունն է՝ 2 մ 60 սմ, կողերի լայնությունը՝ 

36 սմ x 46 սմ: Հարժիս 
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ: Հազարավոր տարիներ 
առաջ Գորիսի և նրա գյուղերի տարածքներում իրականացվել 
են նաև քաղաքացիական շինարարական աշխատանքներ: 
Դրանք եղել են քարավանատներ, ձիթհանքեր, ջրաղացներ, 
ամրոցներ ու բերդեր, կամուրջներ, բնակելի տներ, ջրանցքներ, 
աղբյուրներ և այլն:  

      Նմանատիպ կառույցների մեծ մասը լիովին կամ 
մասամբ կիսավեր կամ անօգտագործելի վիճակում են, սակայն 
դրանց չափերը իրականացման մասշտաբները, ծավալները 
որոշակի տպավորություն են թողնում՝ լինելով երբեմն 
ինժեներական բարդ խնդիրների լուծումների արգասիք: 
Աննշան չափով են պահպանվել  հատկապես հին բերդերն ու 
ամրոցները: Թշնամին երկրամաս ներխուժելուց հետո դրանք 
քանդել-հողին է հավասարեցրել: Հզոր բերդ է եղել նաև Գորիս 
գյուղի գլխավերևում, որն այսօր տեղացիները կոչում են Բերդ-
քերծ: Այդ կառույցից մնացել է ժայռի ծայրին կպած 
բերդապատի մի փոքրիկ հատված, որը երկրաշարժից ժայռի 
հետ պոկվել է հիմնական պատից ու թեքվել առաջ: Հիմնական 
պատը չկա, բայց ժայռի պտկին թառած պատի հատվածը 
մնացել է: 

 

 
 

Թեքված ժայռի գլխին պահպանված բերդի պատի հատված:  
Գեղանկար՝ Հ. Թադևոսյանի, 1992 թ. 

6 
 



Շրջանի տարածքում մի քանի տեղ բերդի կամ ամրոցի 
հետքեր նշմարվում են, բայց ոչ ավելին: 

Հարյուրամյակների պատմություն ունեցող ամենա-
երևելի կառույցը շրջանի տարածքում թերևս եղել է Վարարակն-
Ցաքուտ ջրանցքը: Ինչպես վկայում է Ս. Օրբելյանը, Ձագեձորի 
Վարարակն (Ակներ) կոչված ջուրը 932 թ. գնել է Տաթևի Հակոբ 
եպիսկոպոսը (12000 դրամով ու մի թանկագին քարով) ու 
տարել-հասցրել է մինչև Տաթևի ձորը՝ Սատանայի կամրջի մոտ 
գտնվող Ցաքուտ կոչվող տեղամասն ու այն դարձրել վարդաս-
տան1: Ջրանցքի գործարկումից հետո այստեղ կառուցվել է 
գմբեթահարկ նկարազարդ խորան, որի ավերակները մնում են 
Գորիս-Տաթև ճանապարհի վրա՝ մինչև Սատանայի կամուրջ 
հասնելը: 

Ակներ-Ցաքուտ ջրանցքն ունեցել է 30 կմ երկարություն, 
ջրի անկումն ելման կետից կազմել է ավելի քան 1000 մ: Այն 
իրենից ներկայացրել է հիդրոտեխնիկական բարդ ու մեծա-
ծավալ կառույց: Ինչպես իր հիշատակի գրում-խոստովանում է 
Հակոբ եպիսկոպոսը, կառույցը իրականացվել է «...բազում 
ծախսերով ու մեծամեծ չարչարանքներով»: Ջրանցքը կառուցվել 
է ինժեներական հմտությամբ, առանց արհեստական լրացուցիչ 
շինությունների, շրջանցել է ձորակներ, հեղեղատներ, անցել 
ժայռոտ ու անտառոտ տեղանքներով: Այստեղ աշխատել են 
տասնյակ վարպետների, հարյուրավոր բանվորեր: Ջրանցքի 
հարատև հետագա գործարկումը պահանջել է մշտական 
հսկողություն, ամենամյա մաքրման կամ նորոգման աշխա-
տանքներ: 

Ցաքուտում ճանապարհի շինարարության ժամանակ 
բացվել են կավե զույգ խողովակներ՝ քյունգեր: Դրանց շարու-
նակությունը կազմող զույգ խողովակները երևում են նաև ձորից 
այն կողմ՝ դիմացի լանջին, Տաթև տանող ճանապարհի ձախ 
մասում, Սատանայի կամրջից քիչ վերևը՝ ճամփեզրի լանջի 

1 Տե՛ս Ստեփանոս Օրբելյան, Սյունիքի պատմություն: Թարգմանությունը, ներա-
ծությունը և ծանոթագրությունները Ա. Աբրահամյանի, Երևան, 1986, էջ 226-227: 
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վրա: Ջրանցքի ջուրը հատել է Սատանայի կամրջի կիրճը և 
ինքնահոս հասել հակադիր ափի պապակ հողերին: 

Ակներ-Ցաքուտ  ջրանցքը գործել է տասնամյակներ կամ 
գուցե հարյուրամյակներ, բայց հետո խափանվել է: Պրոֆ. Գր. 
Գրիգորյանի կարծիքով` այդ կարող էր տեղի ունենալ 13-րդ 
դարում, երբ Սյունիքին տիրած մոնղոլների մոտ սկսվեցին լուրջ 
արքունական խժդժություններ1: 13-րդ դարի վերջին Տաթևի 
վանքի առաջնորդ Հայրապետ եպիսկոպոսի ու տեր Հովհան-
նեսի ջանքերով կատարվում են ջրանցքի վերանորոգման ու 
մաքրման լուրջ աշխատանքներ: Այդ առթիվ նրանք Ձագեձորի 
հովտի հյուսիսում, Վարարակն գետի ակունքից ոչ հեռու, մի 
խոշոր ժայռաբեկորի վրա, որ տեղացիները կոչում են Ճղած 
(ճեղքված) քար, թողել են նորոգման արձանագրություն. «ՉխԳ 
(1294 թ.) Ես, տեր Հովհաննեսս, Աստծո կամքով և աղոթքով իմ 
հոգևոր հայր տեր Հայրապետի, Վարարակնի ջուրը տարա 
Վարդուտ, որ աստվածապատիվ և հոգևոր տեր Հակոբը գնել էր 
և տարել մեծամեծ աշխատանքներով, երկար ժամանակ խա-
փանված էր, կրկին նորոգեցինք ի հիշատակ մեզ և մեր նախ-
նիների, ովքեր որ հանդիպեն, թող հիշեն սուրբ երրորդությամբ 
ի սեր Քրիստոսի»2: 

Վարարակն-Ցաքուտ ջրատարի հետագիծը Ձագեձորի 
լեռան լանջին այսօր էլ  նշմարվում է Ակներ և Վերիշեն 
գյուղերից: Տեղացիները այն կոչում են  Տերտերի կամ 
Քահանայի առու: XX դարի կեսերին Ակների ջրի մի մասը, 
որպես խմելու զուլալ ջուր,  տարվել է Գորիս քաղաք: 

1 Տե՛ս Գրիգորյան Գր., Հախվերդյան Ս., Սյունիքի պատմություն, Երևան, 2001, էջ 119: 
2 Արձանագրությունն առաջին անգամ աշխարհաբար թարգմանվել ու հրա-
տարակվել է տողերիս հեղինակի կողմից 2005 թ. (տե՛ս Հախվերդյան Ս., Գորիսի 
ամփոփ պատմություն, Երևան, 2005, էջ 88-89): Իսկ արձանագրությունը կրող քարը 
ճեղքվել է ջրանցքի համար: 
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Ձագեձոր-Ցաքուտ ջրանցքի նորոգման արձանագրությունը (1294 թ.): 
Ակներ 

 
Գորիսի շրջանի Հալիձոր գյուղի Շրջիկ կոչված վայրում՝ 

Որոտանի ձախ ափի այգիների մեջ կանգնեցված խաչքարի 
թիկունքի արձանագրությունը վկայում է, որ ոմն Գրիգորիկ մեծ 
աշխատանքներով 1265 թ. անց է կացրել առու: Տարսայիճ 
Օրբելյան իշխանը հաստատում է Գրիգորիկի ջանքերով 
կառուցված ջրանցք-առուի վկայագիրը. «Ես Տարսայիճս գիր 
տվի հայրէնեց ազգէ ազգ: Յ: ամ էր որ ավեր էր...»1: Հաբանդ-
Գորիսի իշխանը հավանություն է տալիս 300 տարի ավեր 
մնացած ջրանցքի գործարկմամբ, որով Որոտանի կենարար 
ջուրը հասցվում էր այգիներին: 

Ք(Յ)ԱՀՐԵ(Ի)ԶՆԵՐ, ՔԱՐԱՎԱՆԱՏՆԵՐ, ԱՄԱՐԱԹՆԵՐ: 
Սյունիքում, մասնավորապես Գորիսում և նրա գյուղերում, քա-
ղաքացիական կարևոր կառույցներ են համարվել քահրիզները: 
Քահրիզը, ինչպես արդեն նշել ենք, ստորգետնյա ջրահավաք 
համակարգ է, որը հիմնականում արվել է խմելու ջրի ակունք-
աղբյուր ստեղծելու համար2: Այդ եղել է աշխատատար գործ. 

1 Դիվան հայ վիմագրության: Պրակ II: Գորիսի, Սիսիանի և Ղափանի շրջաններ: Կազ-
մեց` Ս. Բարխուդարյան, Երևան, 1960, էջ 52:  
2 Տե՛ս Պապուխյան Ն., Սյունիքի  ժողովրդական ճարտարապետություն, Երևան, 
1972, էջ 16, տե՛ս նաև Աղայան Է., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Երևան, 
1976, էջ 1545, 1570: 
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կառուցող-շինարարներից պահանջվել են որոշակի 
հիդրոինժեներատեխնիկական հմտություններ, կարողություն-
ներ, երբեմն` նաև ինժեներական բարդ լուծումներ: 
Կառուցողները ստիպված են եղել պատրաստել պատաշար 
թունելներ: Այդ իմաստով թերևս ամենից բարդ ու երևելի 
կառույցը եղել է մելիքանիստ Խանածախ գյուղի  քահրիզի 
կառուցումը Մելիք-Հայկազ Բ-ի օրոք՝ 16-րդ դ. 2-րդ կեսին: 
Ջուրը բերվել է հեռվից՝ որոշակի թեքություն ունեցող գյուղի ողջ 
երկարությամբ, այն, հատուկ ջրահավաք թունելով իր մեջ 
առնելով այս ու այնտեղից դուրս եկող ջրերը, հասցվել է մինչև 
գյուղի հարավային ծայրը՝ մինչ մելիքի ապարանքի սահմանը. 
այն նաև հոգալու էր մելիքական բաղնիքի կարիքները: 
Բաղնիքի շինության պատերը նշմարվում են: Քահրիզ-աղբյուրի 
ջուրը մինչև օրս բավարարում է գյուղի բնակիչների կարիքները: 

Քահրիզ ունի նաև Տեղ գյուղը, բայց այն գյուղի 
տարածքում չէ, այլ բավական հեռվում` Խանածախ տանող 
ճանապարհի ձախ մասում: Սակայն դա չի խանգարում, որ գյու-
ղացիները իրենց տոնախմբություն-հյուրասիրություններն անց 
կացնեն քահրիզ-աղբյուրում: Բնակավայրից հեռու կառուցված 
քահրիզը եղել է տոնախմբությունների վայր: 

Գորիսի շրջանում հանդիպում են հին սրանոցներ, 
ջրաղացներ, հնձաններ, քարավանատներ, փոքրիկ ջրատար, 
բայց հմտությամբ կառուցված առուներ: Գորիսում սրանոց-
ձիթհանները սովորաբար առանձին կանգնած կառույցներ են` 
թաղակապ ծածկերով, որոշները՝ նույնիսկ գմբեթով: Գմբեթով է 
նաև Տաթևի վանքի մոտ` պարիսպներից դուրս գտնվող 
սրանոցը, որը մի ամբողջական արտադրական կառույց է`  
ձեթի արտադրության առանձին գործողությունների՝ բովման, 
աղացման, մամլման համար նախատեսված արտադրա-
մասերով: Սրանոցներ են կառուցվել նույնիսկ քրատակ-ժայռ-
անձավներում, որպիսին կա, օրինակ, հին Խնձորեսկում: 

Գորիսի շրջանի տարածքում` Հարժիս գյուղից մոտ մեկ 
կիլոմետր հյուսիս, պահպանվել են Օրբելյան իշխանների 
կառուցած պանդոկ-հյուրատան՝ քարավանատան ավերակ-
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ները: Քարավանատունը բաղկացած է եղել մի քանի շինու-
թյուններից: 

Ուշագրավ է սկալակտիազարդ շքամուտքը: Այստեղ 
կնքվել են բազմաթիվ առևտրական գործարքներ: Քարավանա-
տան արևմտյան մուտքի ճակատին մնում է խիստ վնասված 
արձանագրություն, ուր ընթերցվում է 1343 թվականը և Բեշքեն 
Օրբելյան անունը: Պահպանվել է կիսավեր վիճակում: Պատկա-
նում է եռանավ դահլիճ քարավանատների տիպին: Ուղղան-
կյուն դահլիճը (ներսի չափերը՝ 10.2x18.2 մ) երկու շարք (4-ական 
յուրաքանչյուրում) մույթերով բաժանված է 3 մասերի: Մույթերը 
միմյանց ու պատերին կապված են եղել այժմ կիսավեր 
թաղածածկ կրող կամարներով, որոնք թաղերի հետ միասին 
առնված էին երկլանջ կտուրի տակ: Հետագայում մուտքի առաջ 
կցվել է փոքր չափերի (4.05 x 4.9 մ) մի նախասրահ (այժմ՝ 
ավերակ): 

Հարժիսի քարավանատունը կարևորվում է նրանով, որ 
տեղադրությամբ պարզում է Նախիջևանից և Արարատյան 
դաշտից Սյունիքի Ծղուկ և Հաբանդ գավառների վրայով դեպի 
Արցախ ու Պարտավ տանող առևտրական հին ճանապարհի 
ուղղությունը: Քարավանատան շրջակայքում հայտնաբերվել են 
1.5-2 մ բարձրությամբ ցից քարեր, որոնք, հետազոտողների 
կարծիքով, դրվել են ճանապարհի վտանգավոր մասերում՝ ձյան 
կամ մառախուղի պայմաններում ճանապարհի ուղղությունը 
չկորցնելու համար: Նման ճանապարհացույց քարեր գտնվել են 
նաև Գորիսի Խանածախ գյուղի մոտ: Ցից քարերի գլխամասում 
երևում են անցքեր, որոնք արվել են փոկերի միջոցով ծանր 
քարերը քարշ տալու համար: 
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Հարժիսի քարավանատունը 
                

Հարժիսի ձոր: Սատանի կամուրջը 
                                                         

Հարժիսի ձորում պահպանվել է այդ ժամանակաշրջա-
նում Որոտան գետի վրա կառուցված միաթռիչք քարե կա-
մուրջը: Կամրջի ներքին հատվածը կլոր է, որի պատճառով 
տեղաբնակներն այն կոչում են «Սատանի կամուրջ»: Նրա վրա 
կա օտար լեզվով արձանագրություն, որը չի հրապարակված: 

Ժողովրդական ճարտարապետության ներկայանալի 
նմուշներ են գորիսեցու հին բնակավայրերը կամ, ինչպես 
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տեղացիներն են կոչում, Շեները: Դրանք արծվաբների պես 
կպած են եղել լեռնալանջերին, ունեցել են և՛ խմելու, և՛ ոռոգման 
ջուր, պաշտպանված են եղել և՛ թշնամուց, և՛ քամիներից, և՛ 
նույնիսկ երկրաշարժերից: Երկրաշարժի ժամանակ Շեները 
քարերի գահավեժ հեղեղից չեն տուժել, քանի որ քարերը թռել-
անցել են տների վրայով: 

Քաղաքացիական վաղ կառույցներից մեզ են հասել նաև 
մելիքական ապարանքները Խանածախ, Տեղ և Խնձորեսկ 
գյուղերում: Ապարանքների կառուցումը իրականացնողները, 
անշուշտ, եղել են բարձրակարգ շինարար-վարպետներ, որոնք 
ցուցաբերել են ճարտարագիտական ու ճարտարապետական 
հմտություններ և կարողություններ: Մելիքական ապարանքը 
եղել է համալիր կառույց՝ պարսպի մեջ առնելով նաև 
օրինազանցների համար նախատեսված բանտը, բաղնիքը, 
հացատունը, զորանոցը և այլ կարգի շինություններ: Հաստ ու 
բարձր պարիսպների առկայությունը վկայում է, որ ապարանքը 
եղել է նաև պաշտպանված հանկարծակի հարձակումից: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Մելիք-Հայկազ Բ-ի՝ Խանածախում կառուցած ապարանքը  
(16-րդ դ.) 

 
17-րդ դարի 2-րդ կեսին Մելիք-Հայկազ Բ-ի Խանածա-

խում կառուցած մելիքական ապարանքը մեզ է հասել համե-
մատաբար բարվոք վիճակում: Տեղ գյուղում Մելիք-Բարխու-
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դարի ժառանգների ամարաթը կառուցվել է 1783 թ.: Այն իրենից 
ներկայացնում է տարբեր սենյակներից բաղկացած ամբողջա-
կան բնակելի համալիր: Հատկապես աչքի է ընկնում ընդարձակ 
սեղանատունը՝ քարերով կրաշաղախ շարված գմբեթավոր 
առաստաղով, որի ծայրը պսակվում է շրջանաձև լուսամուտով: 

Հին Խնձորեսկում գտնվող կիսավեր մելիքական ապա-
րանքը պատկանել է Մելիք-Փարամազին: Մելիքական ապա-
րանք-ամարաթները, պատկանելով ուշ միջնադարին, իրենց մեջ 
պարունակում են ավելի վաղ ժամանակների պալատական 
ճարտարապետության շատ տարրեր: 
 
 

 
                      
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Մելիք Բարխուդարի ապարանքի սեղանատան գմբեթավոր  
առաստաղը ներսից: Տեղ գյուղ, 1783 թ. 
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ԳՈՐԻՍԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
 

ՍԵՐԳԵՅ ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ  
 

Հոդվածում փորձ է արվում պատասխանել այն հարցին, 
թե ինչը կարող էր խթան հանդիսանալ գորիսեցի շինարար 
վարպետների համար, ձեռնամուխ լինելու ժողովրդական 
ճարտարապետության սքանչելի նմուշների ստեղծմանը: Հեղի-
նակը կարծիք է հայտնում, որ նման խթան կարող էին լինել 
գորիսեցի կանայք, որոնք ստեղծում էին բարձրարժեք  գորգեր: 

Բանալի բառեր - Գորիս, ժողովրդական ճարտարա-
պետություն, ակունք գորգագործություն, քաղաքացիական 
կառույցներ: 
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ИЗ ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ ГОРИСА 
 

РЕЗЮМЕ 
СЕРГЕЙ  АХВЕРДЯН 

 
Статья  пытается ответить на вопрос о том, что могло 

быть стимулом горисских мастеров  строителей для создания 
великолепных народных архитектурных произведений. 

По мнению автора, этим стимулом могли быть горисские 
женщины, которые создавали ценные ковры. 

 
Ключевые слова: Горис, народное зочество, источник, 

ковроделие, гражданские  стройки. 
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FROM THE HISTORY OF GORIS ARCHITECTURE 
 

SUMMARY 
 

SERGEY  HAXVERDYAN 
 
In the an attempt is made to answer the guestion of what 

serve as an incentive for the masters-builders  of Goris to begin to 
create superb models of folk architecture. 

The author believes that such an incentive could be women  
from Goris, who made  expensive carpets. 

Key words: Goris, folk  architecture, origin, carpetmaking, 
civil  structures. 
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ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ԳՈՐԻՍԻ ՄԵԼԻՔՈՒԹՅԱՆ 
ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՄԵԼԻՔԻ՝ ՄԵԾ  

ՄԵԼԻՔ- ՕՀԱՆԻ ՈՒ ՆՐԱ ՈՐԴՈՒ՝  
ԲԱՂՐԻ ՎԻՄԱԳՐԱԿԱՆ 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ* 
         
Հայերեն վիմագիր արձանագրություններն իրենց ծանրա-

կշիռ տեղն ունեն Գորիսի պատմությունն ավանդող սկզբնաղ-
բյուրների շարքում: Վիմագիր արձանագրությունները հատ-
կապես գնահատելի են Գորիսի մելիքության հիմնադիր Մելիք 
Օհանյան-Հուսեինյանների տոհմի տարբեր սերունդների կյան-
քի տարեգրությունը վերականգնելու տեսանկյունից1:  

Սյունյաց աշխարհի Հաբանդ գավառի հնավանդ ու հա-
րուստ կենսագրություն ունեցող բնակավայրերից է Ձագեձորի 
(Ձագաձոր)2 կամ Վարարակնի լեռնահովտի բարձրադիր գոգա-

*  Հոդվածը ներկայացվել է 23.11.2019 թ., գրախոսվել՝ 15.12.2019 թ., տպագրության 
ընդունվել՝ 20.12.2019 թ.: 
1 Մեջբերված վիմագիր արձանագրություններրի բնագրերում վերականգնումները 
կատարել ենք պայմանական հետևյալ նշաններով.  
…  Կետերով նշված են եղծված կամ ջարդված գրերը՝ անկախ քանակից: 
/ Գծով նշված են տողերի սահմանները: 
    Փակագծով նշված են եղծված կամ ջարդված տառերի վերականգնումները:                                                   
 Փակագծով նշված են փորագրողի բաց թողած, «պատիվ»  նշանով կամ առանց դրա 
հապավված տառերի կամ տառակապակցությունների վերականգնումները:  
2 Սյունյաց տան XIII դ. պատմիչ Ստեփանոս Օրբելյանը «Պատմութիւն Տանն Սիսական»  աշ-
խատության մեջ նշում է, որ Սիսակի տոհմից սերված Ձագ նահապետը Վարարակն գե-
տակի հովիտը «...կոչէ յիւր անուն զձորն Ձագեձոր...» (Ստեփաննոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի 
պատմութիւն Տանն Սիսական, ի լոյս ընծայեաց Մկրտիչ Էմին, Մոսկվա, 1861 (այսուհետ  ̀
Ստեփաննոս Օրբէլեան, էջ 7): Հատկանշական է, որ XIX դարասկզբի ֆրանսիացի 
հայագետ Ժան Անտուան Սեն-Մարտենը «Պատմական և աշխարհագրական հիշա-
տակությունները Հայաստանի մասին» (հ. II) աշխատության մեջ, որը հիմնականում 
վերաբերում է Ստեփաննոս Օրբելյանի «Պատմութիւն Տանն Սիսական» երկի 
քննությանը, Հաբանդ գավառում նույնպես հիշատակում է Ձագ (Dsak) անվամբ ձորը 
(տե՛ս Mémoires historique et géographiques sur l’Arménie, J. A. Saint-Martin, t. II, Paris, 
1819, p. 129): Նշենք, որ Սյունիքում գյուղերի զգալի մասը տեղավորված է ձորերում, և 
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վորության վրա, Վարարակն գետակի վերին հոսանք՝ Քրմագետ 
կամ Վերիշեն1 վտակի ձախափնյա կանաչապատ ձորամիջում և 
բլրալանջին ընկած Հին Գորիս (տեղացիների կողմից անվանված 
Յերի Շեն, Վերին Շեն)2 գյուղը՝ հնահիմք Գորայք-Գորէս-Գորիս-
Կյորես-ը3: Գորայք-Գորիս գյուղի տարեգրությունը անխզելիո-
րեն կապված է Սյունյաց պատմության հետ և կազմում է նրա մի 
մասը: Սկզբնաղբյուները փաստում են, որ, ասպատակություն-
ների ու անօրեն տիրապետողների հալածանքների պայմաննե-
րում, Գորայք-Գորիսը հնարավորինս կարողացել է պահպանել 
իր գոյությունը և շարունակել ծավալել ազգային մշակութա-
կերտ գործունեություն՝ ի հնուց անտի հանդիսանալով Հաբանդ 
գավառի քաղաքակրթության բնօրրաններից: 

Գորայք-Գորիսը միշտ չի մնացել շեն ու բարգավաճ, այլ, 
ինչպես Հայաստանի բազմաթիվ բնակավայրեր, պարբերա-
բար ենթարկվել է ասպատակությունների՝ ավերվել ու կո-
ղոպտվել է: Գյուղը դեռ շունչ չէր քաշել իրար հաջորդող նվա-
ճողների (արաբներ, թուրք-սելջուկներ, մոնղոլ-թաթարներ, 
Լանկ-Թամուր, սրանց հետքերով` կարակոյունլու և աղկոյուն-

նրանց անուններն էլ սկսում կամ վերջանում են «ձոր»-ով, օրինակ` Կոռնիձոր, 
Հալիձոր, Այգեձոր, Առաջաձոր, Ձորաշեն և շատ ուրիշ շենաձորեր ու ձորաշեներ: 
1 Քրմագետ կամ Վերիշեն վտակը Վարարակնի ձախ օժանդակն է: Սկիզբ է առնում 
Աղոթաքարի լեռնանցքի Քոռ աղբյուրից և Վերիշեն գյուղի մոտ միախառնվում մայր 
գետին: Երկարությունը 5 կմ է (տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկաաշ-
խարհագրական օբյեկտների համառոտ տեղեկատու-բառարան, Երևան, 2007, էջ 135): 
Վարարակն գետակի մյուս օժանդակը Մեծշեն վտակն է: Սկիզբ է առնում Մեծ Իշխա-
նասար լեռան հարավային լանջերից և Ակներ գյուղից արևմուտք միախառնվում մայր 
գետին: Երկարությունը՝ 11 կմ (տե՛ս նույն տեղում, էջ 84): 
2 Չպետք է շփոթել Ստեփաննոս Օրբելյանի` Աղահեջք գավառում հիշատակված «Վերին 
շէն» բնակավայրի հետ (Ստեփաննոս Օրբէլեան, էջ 375):  
3 Գորայք-Գորիս տեղանվան լեզվաբանական-ստուգաբանական քննությունը տե՛ս 
Հասրաթյան Մ., «Ձորաշէն-Գորու», Հայաստանի ազգային արխիվ (այսուհետ՝ ՀԱԱ), 
ֆ. 1109, ց. 1, գ. 46, թ. 2; Մարգարյան Ալ., Գորիսի բարբառը, Երևան, 1975, տե՛ս նաև 
նույնի` Մի քանի տեղանունների ծագման մասին, ՊԲՀ, Երևան, 1988, № 4, էջ 123-
124; Քումունց Մ., «Գորիս» տեղանվան ստուգաբանություն: Գիտական հոդվածների 
ժողովածու (Նվիրվում է Հրաչյա Աճառյանի ծննդյան 140-ամյակին), Երևան, 2016, էջ 
378-396: 
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լու թուրքմեն քոչվոր ցեղեր) ավերիչ արշավանքներից, հարս-
տահարումներից, երբ ենթարկվում է Արևելյան Այսրկովկասի 
հարավային (Երասխի (Արաքս), Կուրի միջին ու ստորին հո-
սանքները)` Մուղանի դաշտավայրերում անասնապահութ-
յամբ զբաղվող թուրքմենական թերեքեմե (տարբ. թարաքա-
մա)1 կոչվող ռազմատենչ վաչկատուն ցեղախմբերի ասպա-
տակությանը: Թերեքեմեների առաջնորդ ոմն Մահմադ (տարբ. 
Նեհիլ-Մուհամմեդ)2 խան Ղաջարը, որը «...շատ երկրներ էր 
ավերել»3`աչք ունենալով Արարատյան բարեբեր դաշտավայրի 
հարստությունների վրա, բավական մեծ բանակի գլուխ անցած՝ 
1749 թ. օգոստոսի սկզբներին4 Մուղանի դաշտից արշավում է 
Երևանի վրա5: Իր չարագործություններով ու դաժանությու-
ններով հայտնի Մահմադ խանը ասպատակության է ենթար-
կում նաև ճանապարհին ընկած շեն ու ծաղկուն հայաբնակ 
բնակավայրերը, այդ թվում՝ Գորիս-Կյորես գյուղը: Մահմադ 
խանի արյունարբու զորքերը գազանային չարությամբ թալա-
նում և ավերում են գյուղը. բնակչության մեծ մասը անլուր չար-
չարանքներով սպանվում, գերեվարվում կամ դառնում է բնա-
վեր:  

 

1 Թերեքեմե «թուրքմեն» բառի արաբերեն հոգնակի ձևն է: Թուրքալեզու թուրքմե-
նական ցեղախմբերը պատկանում էին ղզլբաշ ցեղին (տե՛ս Петрушевеский И., 
Очерки по истории феодальных отношений в Аэербайджане и Армении в XVI – 
начале XIX вв., Ленинград, 1949, с. 91-92). 
2 Տե՛ս Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և Անդրկովկասի մյուս 
ժողովուրդների մասին, հ. Ա: Կազմեց՝ Ա. Սաֆրաստյան, Երևան, 1961, էջ 202-203: 
3 Մելիքսեթ-Բեկ Լ., Վրաց աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին, հ Գ. (ԺԸ-ԺԹ 
դդ), Երևան, 1955, էջ 172: 
4 Տե՛ս Армяно-русские отношения в втором тридцатилетии XVIII века. Сборник 
документов, т. III, отв. ред. В. Восканян, Ереван, 1978, док. 174, с. 241. 
5 Տե՛ս Հայոց պատմություն, հ. III, Նոր ժամանակաշրջան (XVII դարի երկրորդ կես-
1918 թ.): Գիրք առաջին (XVII դարի երկրորդ կես-XIX դարի վերջ), Երևան, 2010, էջ 88:  
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                  Հին Գորիս-Վերին Շեն գյուղի Ձոր թաղամասը 
 
Հաբանդ-Ձագեձոր գավառի հինավուրց գյուղերից մեկին հեր-

թական անգամ բաժին ընկած այդ դառն ճակատագիրն աղետաբեր 
եղավ նրա համար: Անպաշտպան ժողովուրդն այս արհավիրքի դեմ 
պայքարելու ոչ մի միջոց չուներ. անկարող էր հակահարված տալ 
թշնամու գերակշիռ բանակին: Այս աղետից հետո երբեմնի բազմա-
մարդ1 ու նշանավոր գյուղը տևական ժամանակով կորցրեց իր վա-
ղեմի փայլը և վերածվեց ավերակ գյուղատեղիի: Այդ են փաստում 

1 Հավաստի աղբյուրները փաստում են, որ XVIII դարի երկրորդ քառորդի վերջերին 
գյուղն ունեցել է 700 տուն (տե՛ս Հայկունի [Եղիշե ավ. քհն. Գեղամյանց], 
Ուղեգնացական ակնարկներ (II), «Մեղու Հայաստանի», Թիֆլիզ, 1886, օգոստոսի 10, 
№ 45, տե՛ս նաև Արգամ, Շուշուց Տաթեւ (ճանապարհորդական նկատողութիւններ), 
«Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1888, մարտի 11, № 35): Ընդսմին՝ եթե յուրաքանչյուր տուն մի-
ջին հաշվով 5-6 շունչ հաշվվի, ստացվում է, որ գյուղն ունեցել է ավելի քան 3500-4200 
բնակիչ: Նկատենք, որ հետազոտվող ժամանակահատվածում նահապետական հայ-
կական գյուղերում, իբրև ընտանիքի ձև, գոյություն է ունեցել մեծ ընտանիքը կամ 
գերդաստանը: Այդ դեպքում յուրաքանչյուր տուն հաշվվում է ոչ պակաս, քան 10 ան-
դամից բաղկացած: 1885 թ. ամռանը Գորիս գյուղում ուսումնասիրություններ կա-
տարած ժամանակի հայտնի տնտեսագետ Սմբատ Բահաթրյանի տվյալներով` գյու-
ղում կային 10 հոգուց բաղկացած ընտանիքներ (տե՛ս Բահաթրեան Ս., Մի հայեացք 
այժմեան Զանգիազուր գաւառի գիւղացւոց տնտեսական դրութեան վերայ, «Նոր-
Դար», Թիֆլիս, 1885, օգոստոսի 22, № 140):  
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ինչպես ձեռագիր մատյանների, այնպես էլ վիմագիր արձանագ-
րությունների՝ գյուղի մասին լռությունն ու անորոշությունը: Մեծ 
դժվարությամբ խուսափելով գյուղ ներխուժած ասպատակիչնե-
րի բարբարոսություններից և հետապնդումներից` կոտորածից 
և գերեվարությունից փրկված գյուղացիները ստիպված թողնում 
են իրենց պապենական բնօրրանը և ցրվում զանազան կողմեր, 
ապաստան փնտրում լեռնային անառիկ բնակավայրերում, 
ծվարում անմատչելի լեռնածերպերում և այլուր: Ֆիզիկական 
բնաջնջումից փրկվելու համար գյուղացիների մի մասն ապաս-
տանում է Հաբանդ գավառի ամենահին բնակատեղիներից մե-
կում` Շորին ձորից հարավ՝ Ծակեր անունով հայտնի անդնդա-
խոր ձորում (այդպես է կոչվել իր մեծ թվով բնական և արհես-
տական քարայրների շնորհիվ)՝ պատմական Աղոջրիկ1 լքյալ 
բնակավայրում, որի միջով հնուց անտի հոսել է Վարարակն գե-
տակի վտակ Շոր ջուրը: Հիրավի, դժվարամատչելի, կիրճերով 
ու խոր ձորակներով մեկուսացած այդ արծվաբույնն իր բնաշ-
խարհագրական առանձնահատկություններով, բարձր ժայռերի 
մեջ և ձորալանջերին փորված անառիկ ու անմատույց բազմա-
թիվ մեծ ու փոքր այրերով հարմարավետ մի ապաստարան էր 
թշնամիների`դեռևս չդադարող ասպատակություններից պաշ-
տպանվելու համար: Տոհմիկ Գորիս-Կյորեսից, Տեր-Մինասյան 
գերդաստանից սերող, Հին Գորիս (Վերին Շեն) գյուղի ծխական 
քահանա Հակոբ Տեր-Մինասյանն իր տոհմի մասին 1919 թ. հուն-
վարին հեղինակած «Հիշատակարան»-ում2, որում պատկերված 

1 Ա. Ղարագյոզյանի դիտարկման համաձայն՝ Ծակերի ձորը Ստեփաննոս Օրբելյանի 
հարկացուցակում (հին ցուցակ) հիշատակված «...Աղոջրիկ գյուղն է, որն իր անունը 
կարող էր ստանալ Շոռ ջուր վտակը կազմող սելտերյան աղբյուրներից... » (Ղարա-
գյոզյան Ա., Ձագաձորի տեղադրությունը, ԼՀԳ, Երևան, 1985, № 11, էջ 60): Ս. Հախ-
վերդյանը ձորափի աջափնյա տափարակում ընկած ներկայիս Ըղջիազի տեղանունը 
համադրում է Աղոջրիկ անվան հետ և իրավամբ գտնում, որ «…այդ հողատարածքը 
պատկանել է Աղոջրիկ գյուղին» (Հախվերդյան Ս., Գորիսի ամփոփ պատմություն, 
Երևան, 2005, էջ 31): 
2 Հակոբ քհն. Տեր-Մինասյանի ձեռագիրն առաջին անգամ «Հիշատակարան» խորա-
գրով որոշ կրճատումներով հրատարակել է արձակագիր Սերո Խանզադյանը: 
Ձեռագիրը գրողին էր հանձնել Հակոբ քհն. Տեր-Մինասյանի Փառանձեմ դստեր որ-
դին` պրոֆ. Վազգեն Գրիգորի Հայրապետյանը (տե՛ս Խանզադյան Ս., Տեր-Հակովբ 
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իրադարձությունները մեզ տանում են գյուղի պատմության 
խորքերը, «Ծագումն հօրն իմոյ Մինաս քահանայի» ենթագլխում 
գրում է. «Իմ հայրը` Մինաս քահանան բուն Գորիս գիւղացի է ե-
ղել, Մինասանց տոհմից: ...Մեր մեծ պապը եղել է Մինասանց 
Թունին1 ...Դոքայ հին Գորիսից տաճիկների և պարսիկների աս-
պատակութիւնների ժամանակները ապաստանած են եղել Գո-
րիս գիւղից բարձր ծորակում, որտեղին ծակերի ծոր են ասում, 
նոյնպէս և շորջրի ծոր են ասում (ընդգծումը մերն է՝ Գ.Ս.), այդ-
տեղ մեր պապ Թունին մեռնում է, գերեզմանը յայտնի չէ...»2: Ող-
բերգական դիպվածից փրկված և գաղթի ուղին բռնած Գորիս-Կ-
յորեսի տարաբախտ բնակիչների մի մասը, հարկադրաբար հե-
ռանալով հայրենի եզերքից, հանգրվան է գտնում նաև Արցա-
խում, իսկ առևտրական դասը՝ ընդհուպ նաև Ռուսաստանում, 
Վրաստանում և Պարսկաստանում3:  

Աղետաբեր այդ դեպքերի պատկերը լիակատար և բազ-
մակողմանի ներկայացնելու համար ստորև վկայաբերենք աղբ-
յուրների հաղորդած վավերական վկայությունները: Այս առու-
մով, պատմական հենք պարունակող ավանդազրույցներից և 
ձեռագիր մասունքներից բացի, աշխարհագրական-տեղագրա-
կան ու պատմաազգագրական նյութի կարևորությամբ աղբյու-
րագիտական սկզբնաղբյուրի դեր են ծառայում նաև ճանապար-
հորդ-տեղագիր հեղինակների հաղորդած տեղեկությունները: 
Հատկանշական է այն իրողությունը, որ այդ ճանապարհոր-
դական նոթերի շնորհիվ նաև գիտական աշխարհը ճանաչեց 
Գորայք-Գորիսի անցյալի պատմության որոշ դրվագներ:  

Տեր-Մինասյան Գորիսեցու «Հիշատակարանը», ԲՀԱ, Երևան, 1989, № 2, էջ 125-136): 
Ձեռագիրը ներկայումս պահվում է Հայաստանի ազգային արխիվում, Ս. Խանզադ-
յանի անվանական ֆոնդում (ֆ. 798, ց. 1, գ. 1220, թ. 1-172):  
1 Սյունիքի և Արցախի ժողովրդաբարբառային խոսվածքին բնորոշ առանձնահատ-
կությամբ Հարություն անձնանունը կրճատվում և արտասանվում է նաև Արութին, 
Արթին, Արութ, Հարութ, Արթո, Թյունի, Աթուն ձևերով (տե՛ս Աճառյան Հ., Հայոց 
անձնանունների բառարան, հ. Գ, Երևան, 1946, էջ 519-520):  
2 ՀԱԱ, ֆ. 798, ց. 1, գ. 1220, թ. 136-ի շրջերես: 
3 Տե՛ս Արգամ, Շուշուց Տաթեւ (ճանապարհորդական նկատողութիւններ), «Նոր-Դար», 
Թիֆլիս, 1888, մարտի 11, № 35:  
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Քննվող հարցի լուսաբանման համար առանձնահատուկ 
են 1887 թ. ամռանը1 Զանգեզուրի գավառում ճանապարհորդած 
«Արգամ»2 ստորագրությամբ հանդես եկած հեղինակի՝ «Նոր-Դա-
ր»-ի 1888 թ. մարտի 11-ի համարում հրատարակած «Շուշուց Տա-
թեւ (ճանապարհորդական նկատողութիւններ)» ուղեգրական նո-
թերը, որոնցում Գորիսի հնաբնակներից գրառած տեղեկություն-
ներից հնարավոր է դառնում պարզել վերոնշյալ իրադարձութ-
յուններին վերաբերող որոշ մանրամասնություններ: Սկզբնաղբ-
յուրային ու վավերական կարևոր արժեք պարունակող այս նոթե-
րը ցարդ անծանոթ են եղել գիտական շրջանակներին, ուստի 
ստորև մեջբերում ենք ամբողջությամբ: Ըստ իր ձեռքի տակ եղած 
աղբյուրների` Արգամը գրում է. «Կօրիսը իւր համանուն գետով 
բաժանվում է երկու մասի. հիւսիս-արևելեան կողմը մի ահագին 
ժայռից կպած է Կօրիս գիւղը, իսկ նրա հանդէպ մի երկայն տա-
փարակում–քաղաքը…: …Հին Կօրիսը գտնվում էր այստեղից 
(գավառակենտրոն Գորիսից - Գ. Ս.) 2 վերստ հեռու դէպի արևելք 
(հարկավ, տպագրական սխալ է, պետք է լինի հյուսիս - Գ. Ս.)՝ 
700 տուն բնակիչներով, սակայն տեղն ամուր չլինելով, պարսից 
արշաւանքների ժամանակները ցիր և ցան են եղել և, ինչպէս 
ասում են, բնակիչների մի մասը գաղթել է Ռուսիա, մինը Վրաս-
տան և միւսը կուլ է գնացել նոյն իսկ Պարսկաստանի մէջ... մնա-
ցել են միայն 18 տուն հայեր: Օհան անունով մի հայ կամենալով 
այս մնացեալն էլ իրեն բաժին անել և ազատել մի կերպ հրոսակ-
ների ասպատակութիւնից՝ առնում է սրանց և բերում այն ահա-
գին և անմատչելի ժայռի տակ, որտեղ այժմ Կօրիս գիւղն է: Օհա-
նը կարգվում է գիւղի իշխան և պետ, և համարվում այժմեան Մե-
լիք-Հիւսէինեանների նախապապը: Գիւղը ընդլայնելով հետզհե-
տէ շատանում են բնակիչները և դառնում են Մելիք-Օհանի հպա-
տակ: Օհանի ժառանգներից այժմ Կօրիսում գտնվում է մեծ Մա-

1 Տե՛ս նույն տեղում: 
2 Հեղինակի ինքնությունը պարզել չհաջողվեց: Սակայն նրա՝ «Նոր-Դար»-ին հղած 
մեկ այլ թղթակցությունից հայտնի է դառնում, որ եղել է շուշեցի (տե՛ս Արգամ, Շու-
շի, «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1890, ապրիլի 6, № 38):  
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նուչար-բէկ Մելիք-Հիւսէինեանցը – մի պատկառելի և ազդեցիկ 
անձնաւորութիւն և Կօրիսի առաջին տուն»1:  

Այժմ տեսնենք, թե մեզ հուզող դեպքն ինչպես է նկարա-
գրում գիտական ազգագրության երախտաշատ և նշանավոր 
ներկայացուցիչ Երվանդ Լալայանը, ով ազգագրական-բանա-
հյուսական նյութեր հավաքելու նպատակով 1897 թ.2 ամռանը 
ճանապարհորդել է Զանգեզուրի գավառում: Գիտնականը Ձա-
գեձորի հովտում գիտնական-հետազոտողի բարեխղճությամբ 
հավաքած ազգագրական նյութերի՝ գրառում-պատումների 
հիման վրա «Զանգեզուր» ուսումնասիրության մեջ` «Մելիք 
Հիւսէինեաններ» վերտառությամբ ենթագլխում, վկայաբերում 
է Նոր Գորիսի հիմնադիր Մեծ Մելիք-Օհանի տոհմի շառա-
վիղներից Մելիք-Հարությունի որդու՝ Մանուչար բեկ Մելիք-
Հուսեինյանի՝ իր տոհմի մասին հաղորդած տեղեկություննե-
րը, որոնք ստուգապատում սկզբնաղբյուր են Գորիսի պատ-
մության ուսումնասիրության համար և փոքր-ինչ այլ իրերի 
ընթացքով հավաստում ու էապես լրացնում և ամբողջացնում 
են Արգամի ուղեգրական նոթերի բովանդակած տեղեկութ-
յունների ճշմարտացիությունը: Ինչպես վկայում է Ե. Լալայա-
նը, «Այս տոհմից այժմ կենդանի է Մանուչար բէկը, վերջին 
Մելիք Յարութիւնի որդին, ամենից սիրւած ու յարգւած անձ-

1 Արգամ, Շուշուց Տաթեւ (ճանապարհորդական նկատողութիւններ), «Նոր-Դար», Թիֆ-
լիս, 1888, մարտի 11, № 35:  
2 Ե. Լալայանը Զանգեզուրի գավառում ճանապարհորդել է նախապես պատրաստ-
ված գիտական ծրագրով: Ձեռնարկելով որևէ շրջանի ուսումնասիրությունը՝ նա օգ-
տագործում էր մատենագիրների և այլ հեղինակների անտիպ կամ տպագրված 
հատուկենտ տեղեկություններն ու հավաքած նյութերը՝ հարստացնելով իր աղբյու-
րագիտական հենքը: «Զանգեզուր» հատորի հրատարակությունը պատրաստելուց 
առաջ` «Ազգագրական հանդէս»-ի 1897 թ. Բ գրքի «Այլ եւ այլք» բաժնում նա ընթեր-
ցողներին հայտնել էր. «Արդէն ձեռնարկուած է նիւթեր հաւաքելու Լոռու (Տաշիր) և 
Զանգեզուրի գաւառների մասին, ուստի խնդրում ենք, որ նիւթեր ունեցողները 
ուղարկեն մեզ իրենցն էլ, մերինների հետ միացնելու: Պարզ է, որ իւրաքանչիւր նիւթ 
կը տպագրւի հաւաքողի ստորագրութեամբ» («Ազգագրական հանդէս», Թիֆլիս, 1897, 
գիրք Բ, էջ 381): Ի դեպ` նշենք, որ Ե. Լալայանը Զանգեզուրի գավառում շրջագայել է 
նաև 1903 թ. ամռանը՝ Կովկասյան հնագիտական ընկերության անդամ եղած ժամա-
նակ (տե՛ս Հնագիտական ընկերութեան նիստը, «Մշակ», Թիֆլիս, 1903, յունիսի 3, № 
117): 
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նաւորութիւն, որ սիրով պատմեց ինձ իւր տոհմի պատմութիւ-
նը և ցոյց տուեց մելիքներից մնացած գրութիւնները»1:  

Ե. Լալայանը, հենվելով Մանուչար բեկ Մելիք-Հուսեին-
յանի իրապատման և նրա տրամադրած արժանահավատ վա-
վերագրերի վրա, դրանք լրացնելով հինավուրց Քարահունջ 
գյուղի Տեր Հովսեփ քահանայի վավերականություն ունեցող 
տեղեկություններով ու տարեց մարդկանց սերնդեսերունդ 
պատմվող ավանդազրույցներով2, փաստագրում է, որ «Մելիք-
Հիւսէինեանների տոհմը յառաջացել է հին գորիսեցի խոջա 
Լազարի3 որդի Լալայից, որի աւագ եղբայր Պարոնից սերել են 
այժմեան Պարոնեանները4, իսկ կրտսեր եղբայր Աւագից` Ա-
ւագեանները: ...Կարճ միջոցից յետոյ թարաքեամայ թափառա-
կանները յարձակւում են Հին Գորիսի վրայ, բնակիչներին կո-
տորում, թալանում և ցրւում»5: Թերեքեմե հրոսակների վայրա-
գությունների հետևանքով կոտորածի զոհ է դառնում նաև 
գյուղի մեծատուն տոհմից սերող խոջա Լազարի (Ղազար) թոռը, 
Լալայի որդի՝ Բաղրը, որի երկու զավակները` Օհանն 
(Յոհան)6 ու Ամիրը, մազապուրծ հաստատվում են Արցախի 

1 Լալայեան Ե., Զանգեզուր: Նիւթեր ապագայ ուսումնասիրութեան համար, «Ազգա-
գրական հանդէս», Թիֆլիս, 1898, գիրք Դ, № 2, էջ 8:  
2 Տե՛ս նույն տեղում:  
3 Վիմագրական տեղեկությունները փաստում են, որ Մելիք-Հուսեինյան տոհմի նա-
խահայրն էր Մկրտիչը: Նրա որդին՝ խոջա Լազարը (Ղազար), մահացել է 1688 թ.: 
Գերեզմանը գտնվում է պատմական Գորայք-Գորիսում, ներկայիս Վերիշեն գյուղի 
հին գերեզմանատանը: Տապանաքարին արձանագրված է. «ԱՅՍ Է ՀԱՆԳԻՍՏ ՄԿՐՏՉԻ 
ՈՐԴԻ ՂԱԶԱՐԻՆ» ԹՎ. ՌՃԼԸ» (1688) (Բաբայան Ա., Այր Մեծ իշխան Մելիք Օհանը 
Գորիսի մելիքության հիմնադիր, «Բան ու Գործ», Գորիս, 2012, հունվարի 27, № 1-2): 
Լազարի որդին էր Լալան, որը մահացել է 1713 թ. և թաղվել Վերիշեն գյուղի Ս. 
Հռիփսիմե եկեղեցու բակում: Տապանաքարին արձանագրված է. «ԱՅՍ Է ՀԱՆԳԻՍՏ 
ԼԱԼՈՒՆ ԹՎ. ՌՃԿԲ»  (1713) (նույն տեղում): 
4 Պարոնյան նշանավոր գերդաստանի շառավիղները մեծ դերակատարություն են ունե-
ցել Գորիսի հասարակական-քաղաքական և կրթամշակութային կյանքում: Տոհմի 
շառավիղները հասարակությանը շատ արժանավոր զավակներ են տվել՝ պետական 
պաշտոնյա, գեղանկարիչ, բժիշկ, առևտրական և այլն:  
5 Լալայեան Ե., Զանգեզուր, էջ 8:  
6 Նկատենք, որ Հովհաննես անձնանվան գրության նկատմամբ հայ մատենագի-
տության մեջ դարերի ընթացքում մշակվել է այդ անձնանվան տարբեր գրության 
ինչ-որ ավանդույթ: Գրության բազմազանության օրինակներից են՝ «Յոհանէս, Յով-
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Մելիք-Շահնազար Բ-ի (իշխել է 1748-1792 թթ.) տիրույթում 
գտնվող Չանախչի գյուղում1: Օհանը, որը եղել է քաջակորով 
անձնավորություն և դեռևս պատանի հասակում ռազմունա-
կությամբ աչքի էր ընկել Դավիթ-բեկի գլխավորած Սյունյաց 
ազատամարտի ժամանակ2, շատ չանցած այստեղ ևս հայտնի 
է դառում իր քաջագործություններով և ամուսնանում է «…շօ-
շեցի3  մի մեծատան աղջկայ հետ»4:  

Որոշ ժամանակ անց, երբ դադարում են վաչկատուն ցե-
ղախմբերի հարձակումները, երբեմնի շեն ու ծաղկուն Գորայք-
Գորիս գյուղը վերականգնելու նպատակով արհավիրքից 
փրկված և անառիկ վայրերում ապաստանած անտերունչ փոք-
րաթիվ գյուղացիները դիմում են Օհանին, որ «…գայ իրենց 

հանէս, Յովհան, Յոհան, Յոնան, Յովան, Էգան, Եկան, Օհան» և այլն (տե՛ս Աճառյան 
Հ., Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Գ, էջ 537-538): 
1 Տե՛ս Լալայեան Ե., Զանգեզուր,  էջ 8:  
2 1841 թ. ամռանը վիմագրական նյութեր հավաքելու նպատակով Գորիս գյուղ այցե-
լած Սանահինի վանքի վանահայր երախտաշատ Սարգիս վրդ. Ջալալյանցն իր «Ճա-
նապարհորդութիւն ի Մեծն Հայաստան» ճամփորդական-տեղագրական մեծարժեք 
աշխատության «Կորիս» վերտառությամբ ենթագլխում ուշագրավ տեղեկություն է 
հայտնում (ամենայն հավանականությամբ բանավոր զրույցներով ավանդված) գո-
րիսեցի «անպարտելի այրն Յօհան»-ի մասին, որը «…միացեալ ընդ Դաւիթ իշխանի 
արար զքաջութիւնս բազումս» (Ջալալեանց Ս., Ճանապարհորդութիւն ի Մեծն Հայաս-
տան, մասն Բ, Տփխիս, 1858, էջ 309): 
3 Շոշը սկզբնական շրջանում եղել է Վարանդա գավառի գյուղերից և պատկանել է 
Մելիք-Շահնազարյաններին: Ներկայումս գտնվում է Ասկերանի շրջանում, Շուշի 
քաղաքից 4 կմ հարավ-արևելք՝ Կարկառ գետի աջափնյակում: Նշենք, որ գյուղը Շոշ, 
Շօշու ավան անվամբ հիշատակվում է միայն Մակար եպս. Բարխուտարեանցի մոտ 
(տե՛ս Բարխուտարեանց Մ., Արցախ, Բագու, 1895, էջ 228-229, տե՛ս նաև նույնի՝ Պատ-
մութիւն Աղուանից, հ. Բ, Թիֆլիս, 1907, էջ 99): Պատմական այլ աղբյուրներում գյուղը 
ներկայացվում է Շուշու կամ Շուշոյ, Շուշի, Շուշի գյուղ, անուններով (տե՛ս ԺԵ դարի 
հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ: Մասն Ա (1401-1450 թթ): Կազմեց՝ Լ. 
Խաչիկյան, Երևան, 1955, էջ 384, տե՛ս նաև Ջալալեանց Ս., Ճանապարհորդութիւն ի 
Մեծն Հայաստան, մասն Բ, էջ 244, տե՛ս նաև Բալայան Վ., Շուշի. Տեղն ու դերը Հայոց 
քաղաքակրթական համակարգում, Երևան, 2017, էջ 51): Ըստ Ս. Սարգսյանի՝ «…Շոշն 
ու Շուշին համանուն բնակավայրեր են եւ փաստորեն միմյանցից տարբերելու համար 
է գյուղը Շոշ կամ Շուշի քենդ (Շուշի գյուղ) անունները ստացել» (Սարգսյան Ս., 
Արցախի բնակավայրերը (ստուգաբանություններ), Երևան, 2018, էջ 47): 
4 Լալայեան Ե., Զանգեզուր, էջ 8:  
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մելիք դառնայ…»1: Նույն խնդրով գյուղացիները դիմում են նաև 
Մելիք-Շահնազար Բ-ին, որի միջնորդությամբ Ղարաբաղի խա-
նության հիմնադիր Փանահ Ալի խան Ջևանշիրը (իշխել է 1747-
1763 թթ.) Օհանին՝ «Գորիս, Խոտ, Շնհէր, Հալիձոր, Քարահունջ, 
Ալիղուլիքենդ (Ազատաշեն - Գ. Ս.)2, Տաշքենդ (Քարաշեն - Գ. 
Ս.)3, Մաղանջուղ4, Կորու5»6 գյուղերի նկատմամբ շնորհում է 
մելիքական տիտղոս և ժառանգաբար իշխելու իրավունք7: 

1 Նույն տեղում, էջ 9:  
2 Ալիղուլիշեն, Ուրղունիշեն, Աթղունի գյուղը Ազատաշեն է վերանվանվել 1940 թ. 
(տե՛ս Հակոբյան Թ., Մելիք-Բախշյան Ստ., Բարսեղյան Հ., Հայաստանի և հարակից 
շրջանների տեղանունների բառարան (այսուհետ` ՀՀՇՏԲ),  հ. 1, Երևան, 1986, էջ 40, 85-
86): 1898 թ. աշնան վերջերին գյուղ այցելած «Նոր-Դար»-ի գավառական թղթակից 
Տիգրան Խոջա-Թումանյանը ուղեգրական նոթերում գյուղի մասին հայտնում է 
հետևյալ տեղեկությունը. «Ալիղուլին հայկական գիւղ է՝ ընկած մի փոքրի 
սարահարթի վրայ արեգուն տեղ: …ունի 100 ծուխ, մի աղքատ և անշուք եկեղեցի և 
մի քահանայ» (*** [Խոջա-Թումանյան Տ.], Ճանապարհորդական ակնարկներ, «Նոր-
Դար», Թիֆլիս, 1899, ապրիլի 10, № 64): 
3 Ներկայիս Քարաշեն գյուղն է (տե՛ս ՀՀՇՏԲ, հ. 5, Երևան, 2001, էջ 317-318): Գյուղը 
հիշատակվում է Տաթևի վանքի 1730 թ. պտղացուցակում և 1781 թ.« Քէօթուկ» մատյանի 
հարկացուցակում (տե՛ս Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ-Մա-
տենադարան (այսուհետ` Մատենադարան), ձեռ. № 1488, 215ա-215բ, 219բ, տե՛ս նաև 
Ժամանակագրութիւն Ստեփաննոսի Օրբէլեանի: Հրատարակության պատրաստեց Ա. 
Աբրահամյանը, Երևան, 1942 (հավելված), էջ 42: 
4 Մաղանջուղ, Մահանճու, Մաղանջուխ գյուղը հիշատակված չէ Ստեփաննոս Օրբել-
յանի հարկացուցակում (հին ցուցակ): Գյուղը «Զանկազուրու գաւառ»-ում Մաղանճուղ 
ձևով առաջին անգամ հիշատակվում է Տաթևի վանքի 1781 թ. «Քէօթուկ» կոչված մատ-
յանի հարկացուցակում (տե՛ս Մատենադարան, ձեռ. № 1488, 219բ): Գտնվել է Գորիս 
քաղաքից 3-4 կմ հարավ-արևելք (տե՛ս ՀՀՇՏԲ, հ. 3, Երևան, 1991, էջ 658): Ունեցել է Ս. 
Հռիփսիմե եկեղեցին: ՀՍՍՀ Գերագույն խորհրդի 1950 թ. ապրիլի 19-ի հրամանագրով 
բնակավայրը վերանվանվել է Այգեձոր (տե՛ս ՀՀՇՏԲ, հ. 1, էջ 227): 
5 Գորու, Կյորէ, Կյորու գյուղը գտնվել է Գորիս քաղաքից 2 կմ հարավ-արևելք, Խնձո-
րեսկ գյուղից 2-3 կմ հարավ-արևմուտք: ՀՍՍՀ Գերագույն խորհրդի 1950 թ. ապրիլի 19-
ի հրամանագրով վերանվանվել է Ձորաշեն (տե՛ս ՀՀՇՏԲ, հ. 3, Երևան, 1991,  էջ 486): 
1970-1974 թթ. Ձորաշեն, Ազատաշեն (Ալիղուլիշեն) և Այգեձոր գյուղերի միավորմամբ 
կազմավորվել է Հարթաշեն գյուղը (տե՛ս ՀՀՇՏԲ, հ. 1, էջ 40, 227, տե՛ս նաև ՀՀՇՏԲ, հ. 3, 
էջ 386): 
6 Լալայեան Ե., Զանգեզուր, էջ 9:  
7 Տեղին է նշել, որ իրավական առումով գոյություն ունեին երեք կարգի մելիքներ: 
Առաջին կարգին պատկանում էին այն մելիքները, ովքեր իրենց արտոնված դիրքը 
կա՛մ ժառանգում էին իրենց նախնիներից, կա՛մ թե ստանում էին պարսից շահերի 
ֆերմաներով: Նրանք ազատ էին ամեն տեսակ հարկերից: Երկրորդ կարգի 
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Այսպիսով՝ հանձին Մելիք-Օհանի, Ղարաբաղի խանության 
կազմում Սյունյաց Հաբանդ գավառում հիմնվում է մի նոր մելի-
քություն1:  

Մեր ձեռքի տակ եղած աղբյուներում Օհանի՝ մելիքական 
տիտղոսի շնորհման ստույգ թվականի մասին ուղղակի 
վկայություններ չկան: Սակայն դատելով իրադարձությունների 
ժամանակագրական հաջորդականությունից` այն պետք է, որ 
տեղի ունեցած լիներ XVIII դ. 50-ական թվականների վերջերին: 
Եվ ուրեմն այս ժամանակահատվածը պետք է ընդունել Գորիսի 
մելիքության պատմության սկիզբ, որովհետև, որքանով այդ 
թույլ են տալիս վավերագրերի տվյալները, դրանից ավելի վաղ 
չեն հիշատակվում ոչ միայն մելիքությունը, այլ նաև մելիքները: 
Արդ` Մելիք-Օհանին պետք է վերագրել Հաբանդ գավառում Ղա-
րաբաղի խանությանը ենթակա մի նոր մելիքության հիմնադրի 
իրավունքը: Դրանով իսկ Մելիք-Օհանը իրավամբ վաստակել է 
«Մեծ» պատվանունը, որն արձանագրված է նրա տապանաքա-
րին2: Ընդսմին՝ մելիքական տիտղոս ստացած Օհանը Սյունի-
քում հիմք է դնում մելիքական մի նոր տոհմի` Օհանյանների և 

մելիքներն իրենց իրավունքները ստանում էին խաներից: Երրորդ կարգի մելիքները 
նրանք էին, ովքեր ժամանակավոր կառավարում էին համայնքները և խաներից 
անգամ հրովարտակ չունեին ստացած (տե՛ս Լեո, Հայոց պատմություն, հ. Գ, գիրք Ա, 
Երևան, 1969, էջ 81): Արդ` Փանահ Ալի խանից մելիքական տիտղոս ստացած Մեծ 
Մելիք Օհանը դասվում էր երկրորդ կարգի մելիքների շարքը: Հատկանշական է, որ 
նորահաստատ այդ մելիքությունը ևս ձեռք էր բերել մելիքական տիտղոսին ժառան-
գաբար տիրելու իրավունք: Մակար եպս. Բարխուտարյանցի պարզաբանմամբ. 
«Ժառանգական էր հարազատ մէլիքութիւնն: Երբ վախճանում էր մէլիք հայրն, 
գահակալում էր նորա անդրանիկ որդին, իսկ երբ, անչափահաս էին լինում անդ-
րանիկներն կամ անհամապատասխան մէլիքութեան, գահակալում էին վախճան-
ուածների կարող և արժանաւոր եղբայրներից յարմարագոյններն և կամ չափահաս 
որդիներն: Անդրանիկներն անյարմար եղած դէպքում թողնում էին գահակա-
լութիւնը իւրանց փոքր, ընդունակ և կարող եղբարց» (Բարխուտարեանց Ս.,  Պատ-
մութիւն Աղուանից, հ. Բ, էջ Զ): 
1 Գորիսի մելիքության և Հին ու Նոր Գորիսների տեղադրության մասնրամասն 
քննությունը տե՛ս Ստեփանյան Գ., Սիմեոն Տեր-Մինասյան. մանկավարժն ու հրապա-
րակախոսը (Գորիսի պատմության դրվագներ), Երևան, 2019 (ձեռագրի իրավուն-
քով): 
2 Տե՛ս Ստեփանյան Գ., Գորիս (դաշտային հետազոտական նյութեր (այսուհետ՝ ԴՀՆ), 
(2011-2012 թթ.), տետր № 2, էջ 5:  
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նրանից սերված Հուսեինյանների, որոնց և վիճակված էր մեծ 
դեր խաղալ Հաբանդ-Ձագեձոր գավառի ուշ միջնադարի և 
հետագա ժամանակների պատմության քառուղիներում: Ուրեմն 
վերը նշված հավաստի տեղեկությունների հենքի վրա մերժելի 
պետք է համարել Գորիսի պատմությունը հեղինակած դոցենտ 
Ս. Հախվերդյանի այն տեսադրույթը, թե իբր «…Գորիսի Մելիք-
Օհանը իր իրավունքները վերահաստատել է Իբրահիմի հոր՝ 
Փանահ խանի մոտ»1:  

Ս. Հախվերդյանի առաջ քաշած դրույթը քննություն չի 
բռնում մեր հետևյալ փաստարկներով: Նախ` Օհանի՝ նախքան 
Արցախի Չանախչի գյուղում հանգրվանելը և մելիքական 
տիտղոս կրելու իրողությունը չի փաստվում մատենագրական 
ոչ մի սկզբնաղբյուրով և վիմական արձանագրությամբ: Երկ-
րորդ` եթե մի պահ ընդունենք, որ Օհանը վերահաստատել է իր 
տոհմի՝ հնուց եկող մելիքական իրավունքները, ապա նա մելի-
քական տիտղոսը պետք է որ ձեռք բերած լիներ ժառանգական 
իրավունքով2: Ըստ այդմ՝ նախ` պետք է մելիք լիներ տոհմի 
նահապետ Մկրտիչը, այնուհետև` որդին՝ Ղազարը, սրա որդին՝ 
Լալան, և ապա` վերջինիս որդի Բաղրը (Օհանի հայրը): Մինչ-
դեռ վերջիններիս  արձանագիր տապանաքարերին իսպառ բա-
ցակայում է պատվավոր մելիք բառը, ուստի միանգամայն ակ-
ներև է, որ Օհանը ոչ թե վերահաստատել է իր մելիքական 
իրավունքները, ինչպես սխալմամբ կարծում է Ս. Հախվերդյանը, 
այլ նոր է ստացել մելիքական տիտղոս՝ համարվելով մի նոր 
մելիքության հիմնադիր: 

Վերադառնանք, սակայն, Մեծ Մելիք-Օհանի հետագա 
գործունեությանը: Այսպես, մելիքական տիտղոս ստացած Օհա-
նը վերադառնում է Արցախից և իր ժողովրդով նախապես բնա-
կություն հաստատում Ծակերի ձորում3: Մելիք-Օհանի՝ պատ-
մական և հնամենի Գորիս-Կյորեսում չվերահաստատվելը ամե-
նայն հավանականությամբ պայմանավորված էր հետևյալ գոր-
ծոններով: Նախ՝ վաչկատուն թերեքեմեների ասպատակության 

1 Հախվերդյան Ս., նշվ. աշխ., էջ 162: 
2 Տե՛ս Բարխուտարեանց Ս.,  Պատմութիւն Աղուանից, հ. Բ, էջ Զ: 
3 Տե՛ս Լալայեան Ե., Զանգեզուր, էջ 9, տե՛ս նաև Լիսիցյան Ս., Զանգեզուրի հայերը, 
Երևան, 1969, էջ 59: 
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ժամանակ կոտորածից մազապուրծ համագյուղացիների մի 
որոշ մասը տակավին ապաստանել էր Ծակերի ձորում, երկ-
րորդ՝ հայրենի գյուղի՝ պաշտպանության համար անբարեն-
պաստ դիրքի պատճառով: Մելիք-Օհանի՝ Ծակերի ձորում նա-
խապես բնակություն հաստատելը վկայում է նրա կողմից ձորի 
հյուսիսային մասում՝ Կամի ձորակում, Շոր ջուր վտակի աջ 
ափին, իր և ծնողների, մասնավորապես հոր՝ Բաղրի հիշատա-
կին կառուցած ոչ մեծ բազիլիկ եկեղեցու1 բարավորի հետևյալ 
արձանագրությունը. 

«ՅԻՇԱՏԱԿ Է † ԵԿԵՂ/ԵՑԻՍ ՄԷԼԻՔ/ՈՀԱՆԻՆ ԵՒ ԻՒՐ /ԾՆՈ-
ՂԱՑՆ ՊԱՂԸՐ/ԻՆ. ԹՎԻՆ: ՌՄԺԴ: (1765)»2: 

Ծակերի ձորում Մեծ Մելիք-Օհանի կառուցած եկեղեցու շինարարական 
արձանագրությունը 

Այս իրողությունները հավաստվում են Ա. Բակունցի «Կյո-
րես» վիպակում տեղ գտած արժեքավոր հետևյալ տեղեկու-
թյամբ. «Վաղ ժամանակ Շենում՝ հին Կյորեսում (Նոր կամ 
Ներքին Գորիսը – Գ. Ս.), ապրել է մի մարդ, անունն Օհան: Այն 
ժամանակ Շենն այժմվա ձորերում չէր, այլ ավելի հյուսիս, 
այնտեղ, ուր ձորի մեջ  (իմա՝ Ծակերի ձորում – Գ. Ս.) երևում է 
մի կոտրած վանք, որի ճակատաքարին դեռևս կարդացվում է. 

1 Եկեղեցին գտնվելով Ծակերի ձորի Կամի ձորակում՝ տեղի բնակիչներին հայտնի է 
եղել նաև «Կամի վանք» անունով (տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1063, ց. 1, գ. 1545, թ. 63): 2012 թ. նո-
յեմբերին մեր այցելության ժամանակ եկեղեցին գտնվում էր ամբողջովին ավեր վի-
ճակում: 
2 Լալայեան Ե., Զանգեզուր, էջ 30: Հմմտ. Դիվան հայ վիմագրության: Պրակ II: Գորիսի, 
Սիսիանի և Ղափանի շրջաններ: Կազմեց` Ս. Բարխուդարյան, Երևան, 1960, էջ 80: ՀԱԱ, 
ֆ. 1063, ց. 1, գ. 1426, թ. 24-ի շրջերես: 
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«…Թիւ ՌԺԴ (1565) … Ես Մելիք Էգան կառու(ցի)…»1: Այս 
ուշարժան հիշատակումից հետո Ա. Բակունցը էջատակի 
ծանթագրության մեջ հավելում և որոշակիորեն տեղորոշում է 
նաև մատնանշած ձորը. «Ղաթրինի ձորից հյուսիս, երրորդ 
ձորում, որտեղ մնում են անհայտ գյուղի քարայրները և կոտրած 
վանքը…»2: Հետևելով նշված տեղորոշմանը՝ դժվար չէ նկատել, 
որ բնակավայրի առավել հավանական տեղը կարող է 
համադրվել Ղաթրինի ձորից հյուսիս՝ Չոփչուն ձորի, այնուհետև՝ 
Թանգուն ձորին հաջորդող Ծակերի ձորի լքյալ գյուղատեղիի և 
Մեծ Մելիք-Օհանի կառուցած եկեղեցու հետ, որը «Կյորես» 
վիպակը գրելու ժամանակ (1935 թ.) արդեն իսկ գտնվում էր 
խարխուլ վիճակում: Այսպիսով՝ ակնհայտ է, որ Ա. Բակունցի 
մեջբերած արձանագրությունը վերաբերում է Մեծ Մելիք-
Օհանին և նրա կողմից Ծակերի ձորում իր և ծնողների, մասնա-
վորապես՝ հոր՝ Բաղրի հիշատակին կառուցած եկեղեցուն: Ինչ 
վերաբերում է Էգան անձնանվանը, ապա նկատենք, որ խոսքն 
այստեղ Մեծ Մելիք-Օհանի մասին է: Նախընթացում արդեն 
անդրադարձանք Հովհաննես անձնանվան գրության տարբե-
րակներին, ուստի այստեղ վկայաբերենք միայն Րաֆֆու 
«Դավիթ-բեկ» վեպում տված այն հստակ պարզաբանումը, որ 
«Ավան, Եգան Օհան բառերը Հովհաննես հատուկ անվան 
աղճատվածներն են սյունեցիների բարբառում»3: Ցավոք, Ա. 
Բակունցի՝ եկեղեցու բարավորի արձանագրության ոչ ճշգրիտ և 
էական բացթողումներով արտագրությունից թվականի Ռ 
տառից հետո դուրս է մնացել Մ տառը, ինչի հետևանքով 1765-ը 
դարձել է 1565:  

Արդ, հանրագումարի բերելով վերը նշված աղբյուրագի-
տական արժանահավատ տեղեկությունները, հանգում ենք 
հետևյալ եզրակացության. Մելիք-Շահնազար Բ-ի միջնորդութ-
յամբ Փանահ Ալի խանից մելիքական տիտղոս ստացած Օհանը 
Արցախից վերադառնալուց հետո, վաչկատուն ցեղերի հետագա 

1 Բակունց Ա., Կյորես, Ընտրանի, Երևան, 2009, էջ 384: 
2 Նույն տեղում:  
3 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու, հ. 6, Երևան, 1963, էջ 267: 
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ասպատակություններին դիմագրավելու նպատակով նախա-
պես ապավինել է բնական պաշտպանական հնարավորություն-
ներով ավելի հարմար վայրին` Ծակերի ձորին: Այդ է փաստում 
միջնադարյան Հայաստանում նոր բնակավայրերի հիմնադրման 
սկզբունքը, երբ բնակչության համար ստեղծված անապահով 
վիճակն իշխանական տոհմերի առաջնորդներին հարկադրել է 
թողնել իրենց երբեմնի բարեկարգ բնակավայրերը և վերաբնակ-
վել ապահով լեռնավայրերում` կիրճերի, ժայռածերպերի ու ձո-
րալանջերի բնական քարայր-ապաստարաններում կամ ան-
հրաժեշտության դեպքում ստեղծել թաքստոց-ամրոցներ1:  

Մելիք-Օհանը չհիմնավորվեց Ծակերի ձորում: Որոշ ժա-
մանակ անց, երբ Ձագեձորի հովտին այլևս չէին սպառնում 
թերեքեմե վաչկատուն ցեղերի ասպատակությունները, Մելիք-
Օհանն իր և ծնողների հիշատակին եկեղեցի կառուցելուց հետո` 
որոշ ժամանակ անց (թերևս 1760-ական թվականների վերջերին), 
իր ժողովրդով մշտական բնակության վայր է ընտրում Ձագեձորի 
հովտի Լաստի խութ լեռան հյուսիսային լանջերն ակոսող ձորա-
միջում նախկինում գոյություն ունեցած բնակատեղին և հիմնում 
Նոր կամ Ներքին Գորիս (Ներքին Շեն) գյուղը և այն դարձնում 
նորահաստատ մելիքության գլխավոր նստոց-կենտրոն: Ինչպես 
ասվում է Հակոբ քհն. Տեր-Մինասյանի ինքնագիր «Հիշատակա-
րան»-ում, «Թէ որ թվում, որ ժամանակ ինձ յայտնի չէ, Ծակերին 
ծորիցը փոխւում են այժմեան Գորիս գիւղը, է հարկէ Նոր գիւղ 
քցում, այդ յայտնի է այս գիւղի Ս. Հռիփսիմէ եկեղեցւոյ կանգնեց-
նելուց»2: Այդ է փաստում նաև Մանուչար բեկ Մելիք-Հուսեինյանի 
ներկայացրած պատումը, համաձայն որի՝ Մելիք-Օհանը «...բնա-
կութիւն է հաստատում նախ «Ծակերի ձորում», բայց յետոյ հիմ-
նարկում է Նոր-Գորիս գիւղը3 և այնտեղ տեղափոխւում»1:  

1 Տե՛ս Գրիգորյան Գ., Գյուղական նոր բնակավայրերի հիմնումն ու բնակչության վե-
րաբնակեցումը միջնադարյան Հայաստանում (Հայաստանի պատմական ժողովրդա-
գրության հիմնահարցեր. Հայկական լեռնաշխարհը հայ էթնոսի բնօրրան: Հայա-
գիտական գիտաժողով (զեկուցումների հիմնադրույթներ), Երևան, 2004, էջ 39-40: 
2 ՀԱԱ, ֆ. 798, ց. 1, գ. 1220, թ. 137: 
3 Տարաժամանակյա աղբյուրները վկայում են այն մասին, որ տակավին XVIII դ. վեր-
ջերից նորահիմն Գորիս գյուղից որոշ ընտանիքներ հետզհետե վերահաստատվել են 
պապենական Գորայք-Գորիսում և որպես նվիրական վայր վերահիմնարկել ավեր-
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Գորիս-Կյորես գյուղի համայնապատկերը. XIX դարասկիզբ: 
Հեղ.՝ Է. Ռեկլյու 

Գորիս-Կյորես գյուղի համայնապատկերը. 1890 թ.: 
Հեղ.՝ ֆրանսիացի ազգագրագետ Բ. Շանթր 

Վերոբերյալ դեպքերի վավերականությունը հավաստվում 
է տեղագիր-հեղինակների հիշատակումներով2: Այսպես, 1841 թ. 

ված հին գյուղը: Ասպատակության հետևանքով քարուքանդ արված Ձագեձորի հով-
տի հնարմատ գյուղը դժվարին պայմաններում բռնում է վերականգնման ուղին: 
Արդյունքում համանուն երկու բնակավայրերն իրարից տարբերելու համար տեղի 
բնակիչները պատմական գյուղը կոչել են Հին Գորիս կամ բարբառային ձևով` Յէրի 
Շէն (Վերին Շեն)՝ ի տարբերություն Լաստի խութ լեռան ստորոտում հիմնված Գորի-
սի, որին համապատասխանաբար տրվել են Նոր կամ Ներքին Գորիս` Ներքին Շեն 
անվանումները: 
1 Լալայեան Ե., Զանգեզուր, էջ 9: 
2 Ժամանակագրական կարգով վկայաբերենք Սյունիքում, այդ թվում նաև Վարա-
րակնի հովտում շրջագայած ճանապարհորդ-տեղագիրների հաղորդումները: Այս-
պես` ժամանակի ճանաչված մտավորականներից Սիմեոն Շահվերդյանցը, ով հե-
տագայում դասավանդել է Գորիսի պետական (արքունի) ուսումնարանում, «Նոր-
Դար»-ի 1887 թ. հոկտեմբերի 16-ի համարում տպագրած «Ճանապարհորդական 
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նկատողութիւններ» վերտառությամբ փաստառատ ուղեգրական նոթերում գրում է. 
«Գեօրեսը երեք կողմից բոլորովին պատած է բաւականին բարձր սարերով... Հիւսի-
սային կողմը գտնվում է միւսներից բարձր մի սար (Եփնոց լեռ - Գ. Ս.), որ կարծես 
գիւղը պաշտպանում է հիւսիսային սառնամանիքներից, բայց ինքն ևս պակաս 
ցրտեր չէ ուղարկում դէպի գիւղ: Այս սարի ստորոտին մօտիկ, գետակի վերայ 
գտնվում է Հին Գեօրեսը, որտեղից բնակիչները տեղափոխուել և հիմնել են այժմեան 
Գեօրեսը (ընդգծումը մերն է՝ Գ. Ս.), իսկ հին տեղը գտնվում են գիւղացիների ձմեռո-
ւայ գոմերը» («Մշակ», Թիֆլիս, 1902, յունվարի 25, № 17):  
 Ս. վրդ. Ջալալյանցից շուրջ 47 տարի անց, 1888 թ. հոկտեմբերի սկզբներին 
Ձագեձորի հովտում շրջագայած Լեոն, որի պրպտող հայացքից չի վրիպել Հաբանդ 
գավառի հինավուրց ու նշանավոր Գորայք-Գորիսի տեղադրությունը, ուղեգրական 
նոթերում գրում է. «Գորիս գնալուց երեք օր յետոյ մենք ձի նստեցինք ու գնացինք 
Հին-Գորիս անունով տեղը, որ գտնվում է այժմեան Գորիսից դէպի արևմուտք, այն 
լեռնային բարձրութեան մօտ, որ... արևմուտքից փակում է Գորիսի ձորը: …Հին ժա-
մանակներն այստեղ է եղել բուն գիւղը, որ չը գիտեմ, թէ ինչու է թողել այս տեղը, 
գնացել է տեղաւորուել ներքևում, բիզ-բիզ քարերի տակ (ընդգծումը մերն է՝ Գ. Ս.)» 
(Լէօ, Իմ յիշատակարանը, (տեղեկութիւններ մեր սարերից ու ձորերից): Սիւնիքից մի 
անկիւն, Շուշի, 1890, էջ 76-77):  
 Տեղագրական բնույթի մյուս աղբյուրը Ղ. Ալիշանի «Սիսական» մեծարժեք աշ-
խատությունն է, որում հեղինակը Ձագեձոր բերդի տեղադրության առնչությամբ ո-
րոշակիորեն մատնանշում է, որ բերդը գտնվել է Հին Գորիսի սահմանին, նոր ավա-
նից երեք մղոն հյուսիս արևմուտք: Այդ մասին նա հիշատակում է. «...Ձագաձորոյ 
բերդ... և հաւանելի է լինել ի սահմանս հնոյն Կորէսի, որ կայ առ եզերբ ջրոյն յաջմէն 
իբր երիւք մղոնօք ի Մ.[յարեւմուտս] Հս.[հիւսիսոյ] նորոյ աւանին...» (Ալիշան Ղ., 
Սիսական: Տեղագրութիւն Սիւնեաց աշխարհի, Վենետիկ, 1893, էջ 261): Ղ. Ալիշանը 
Ձագեձոր բերդի տեղադրությունից անմիջապես հետո անդրադառնում է նաև Ձագե-
ձորի հովտի երկու Գորիսների տեղադրության հարցին և ընդգծում, որ Գորայք 
նախնական ձևից առաջ եկած «Կորէս» կամ «Գորիս» անվամբ բնակավայրերից 
«...մին կոչի Հին և է վերոյ նշանակեալն (իմա՝ «հնոյն Կորէս»-ը - Գ. Ս.), ի ստորոտ լե-
րին ի բարեդիր և անուշօդ վայրի. այլ իբրու ոչ ըստ բաւականին անքոյթ` լքեալ ի 
բնակչացն` ոչ չգիտեմ երբ: Երկրորդն և այժմ գլխաւոր աւան, նաև քաղաքաւան բո-
վանդակ գաւառին, Կորէս կամ Կորուս կամ Գորիս, որ և Զանկեազօր, երկու մղոնաւ 
կամ աւելի յարեւելից հարաւոյ կայ առաջնոյն, երկոսին ափունս կարկաջահոս և 
սրընթաց Ձագեձորոյն...» (նույն տեղում): Տեղագրությունն ու նկարագրությունը 
միանգամայն ընկալելի է: Սակայն այստեղ պետք է նկատի ունենալ այն հանգաման-
քը, որ Ղ. Ալիշանի «Սիսական»-ը գրելու ժամանակաշրջանում (XIX դարի 80-ական 
թվականների վերջեր) «Կորէս» կամ Գորիս «քաղաքաւանն» արդեն ներառում էր 
Լաստի խութ լեռան հյուսիսային լանջերն ակոսող ձորամիջում գտնվող Գորիս 
գյուղն ու տափարակում 1870 թ. հիմնված գավառակենտրոն Գորիսը: Ասվածի խո-
սուն վկայությունն է Գորիսի ծխատեր քահանաներ Հակոբ քհն. Տեր-Հակոբյանի, 
Գարեգին քհն. Տեր-Մինասյանի և Դանիել քհն. Տեր-Դավթյանի՝ «Գաւառ» շաբաթա-
թերթին 1910 թ. մարտի 29-ի հղած նամակում 1883 թ. իրադարձություններին վերա-
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ամռանը վիմագրական նյութեր հավաքելու նպատակով Գորիս 
գյուղ այցելած Սանահինի վանքի վանահայր երախտաշատ 
Սարգիս վրդ. Ջալալյանցն իր «Ճանապարհորդութիւն ի Մեծն 
Հայաստան» ճամփորդական-տեղագրական մեծարժեք աշխա-
տության «Կորիս» վերտառությամբ ենթագլխում գրում է. «Բնա-
կիչք տեղւոյս յերկիւղէ հանապազօրեայ արշաւանաց ի զանա-
զան թշնամեաց` ի վաղուց անտի լքեալ թողին զգիւղն Կորիս, որ 
ի ստորոտ լերին յարևմուտս հիւսիսոյ ի պատուական տեղւոջ, և 

բերող հետևյալ տեղեկությունը. «...Գօրիս աւանը, որի տակ հասկացւում էր այժմւայ 
քաղաքամասը և գիւղամասը...» («Գաւառ», Գօրիս, 1910, ապրիլի 4, № 14):  
Ավելորդ չենք համարում վկայաբերել նաև Արցախի թեմի առաջնորդ Գրիգոր ար-
քեպս. Սագինյանցի՝ 1886 թ. հուլիսի սկզբներին պաշտոնական գործերով Տաթևի 
վանք մեկնելու ժամանակ նրա ուղեկցությամբ Զանգեզուրի գավառում ճանապար-
հորդած անվանի բանահավաք, մանկավարժ, հոգևոր-հասարակական գործիչ Եղի-
շե քհն. Գեղամյանցի (Հայկունի)՝ «Ուղեգնացական ակնարկներ» վերտառությամբ 
նոթերի տեղեկությունները, որոնք լույս են սփռում խնդրո առարկա հարցի վրա: 
Այսպես` Շուշիից հուլիսի 5-ին հասնելով գավառակենտրոն Գորիս, Տաթևի վանք 
մեկնելուց առաջ, Գորիս գյուղի իր տանը նրանց հյուրընկալել և գիշերակացով ա-
պահովել է մեծահարգ Մանուչար բեկ Մելիք-Հուսեինյանը: Նա Եղիշե քհն. Գեղամ-
յանցի հետ զրույցում փաստագրական կարևոր տեղեկություններ է հաղորդել գյուղի 
պատմության մասին, որոնց հիման վրա վերջինսուղեգրական նոթերում արձանագ-
րել է հետևյալը. «Գեօրիս գիւղը առաջ հովտի աւելի բարձրումն էր գտնվում և ունէր 
700 տուն: Նրա աւերակները հիմայ էլ կան (ընդգծումը մերն է՝ Գ. Ս.): Այժմեան գիւղի 
հանդէպ, գետի աջ ափի վրայ, 1869 թուից մի քաղաք (Գեօրիս) է ձգուած, որ ողջ 
Զանգեազօրի գաւառական քաղաքն է...» (Հայկունի [Եղիշե ավ. քհն. Գեղամյանց], 
Ուղեգնացական ակնարկներ (II), «Մեղու Հայաստանի», Թիֆլիզ, 1886, օգոստոսի 10, 
№ 45):  
 Հիշատակենք  նաև  հետևյալ վավերական փաստը, ինչն ամբողջացնում է մեր եզ-
րահանգումները: Հայ ազգային-ազատագրական շարժման նշանավոր գործիչ, ծնունդով 
(ծնվ.՝ 1878 թ.) Նոր կամ Ներքին Գորիս գյուղից Հովհաննես Պարոնյանի (Յապոն) հուշե-
րում ասվում է. «Ձագաձորը հայ աշխարհի այն բախտաւոր ու բացառիկ պատառիկնե-
րից է, որ սկզբից եղել ու մնում է զուտ հայկական: Հովիտի յատակը քերող Գորիս գետի 
աջ ու ձախ ափերին վերից վար շարուած են Բուռուն, Հին (կամ Վէրին) Գորիս, Ներքին 
(կամ Նոր) Գորիս գիւղերը, Գորիս քաղաքը ու Քարահունջ գիւղը, բոլորն էլ հայկաշէն ու 
հայաբնակ: Սրանցից Հին ու Նոր Գորիսները հովիտի ամենահին աւաններն են, իսկ 
սրանցից Հին Գորիսի պատմութիւնը գնում հասնում է Սիւնեաց Աշխարհի շատ հեռու 
շրջանները (ընդգծումը մերն է՝ Գ. Ս.)»  (Յապօնի (Յովհաննէս Պարոնեան) յուշերը: 
Գրեց` Տէրունի Յ. [Հակոբ Տեր-Պողոսյան], «Հայրենիք», Պոսթըն, 1940, ԺԹ տարի, դեկ-
տեմբեր, № 2, էջ 114):  
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յօժարեցան բնակիլ աստանօր վասն ամրութեանն»1: Ընդսմին՝ 
Մելիք-Օհանին պետք է վերագրել ոչ միայն Հաբանդ գավառում 
Ղարաբաղի խանությանը ենթակա մի նոր մելիքության, այլ նաև 
մելիքության նստավայր կենտրոնի՝ Նոր Գորիսի հիմնադրի 
իրավունքը:  

Մեծ Մելիք-Օհանը ենթարկվում էր Փանահ Ալի խանին և 
իր գործունեությամբ հաշվետու էր նրան: Որպես մի նոր 
մելիքության հիմնադիր` նա օժտված էր մելիքական իրավունք-
ներով և իրականացրել է բոլոր այն գործառույթները, որոնք 
սահմանված էին ինչպես Արցախի, այնպես էլ Սյունիքի մելիք-
ների համար, այն է՝  հարկահավաքում, դատավարություն, կար-
գի պահպանում, զինվորագրում և այլն2: Որպես կանոն` մելիքը 
կրում էր իշխանության խորհրդանիշ, ունեցել է իր կնիքը՝ կեռ 
սուր, վրան գրված «Քսի [Քրիստոսի] ծառայ մելիք... (անունը)»3: 
Մելիքն իրեն ենթակա յուրաքանչյուր գյուղում նշանակում էր 

1 Ջալալեանց Ս., նշվ. աշխ., մասն Բ, էջ 309: Աշխարհաբար թարգմանությամբ. «Տեղի 
բնակիչները, զանազան թշնամիների մշտական արշավանքների վախից, վաղուց 
լքեցին [հին] Կորիս գյուղը, որ [գտնվում է այստեղից] հյուսիս արևմուտք, լեռան ստո-
րոտի մի պատվական տեղում և [այս վայրի] ամրության պատճառով, համաձայնեցին 
բնակվել այստեղ» (Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանց, Ճանապարհորդություն ի 
Մեծն Հայաստան, մաս Ա, Բ: Գրաբարից աշխարհաբար թարգմանությունը և ծանոթա-
գրությունները՝ Ս. Գրիգորյանի, Երևան, 2016, էջ 491): 
2 Բնակչությունը մելիքի նկատմամբ կատարում էր հետևյալ պարտավորությունները. 
յուրաքանչյուր տնից մեկ ոսկի` խանին ուղարկելու համար, տասանորդ` հացահա-
տիկից և խոտից, մի-մի բեռ փայտ, որը պետք է բերվեր սեփական ձիով և ջորիով, յու-
րաքանչյուր երեք ընտանիքից` մի գութան մելիքի հողերից մի օրավար վարելու հա-
մար: Գյուղացիները պարտավոր էին մելիքի հողերը վարել, ցանել, հնձել, կրել և այլն, 
գյուղացիներից մեկ տարով մելիքը ստանում էր վարձած ձիապան, խոհարար, ծառա և 
աղախին: Կանայք պետք է լվանային, գզեին և մանեին մելիքի բուրդը, ինչպես նաև 
հավաքեին նրա այգիների միրգը: Նավասարդին (Նոր տարի) յուրաքանչյուր տան մե-
ծը մի խնձորի մեջ արծաթ, երբեմն էլ ոսկի դրամ ցցած շնորհավորում էր մելիքի տոնը՝ 
բերելով և մի կուլա գինի և մի շիշ օղի: Հարսանիքի թույլտվություն խնդրելու համար` 
նախօրյակին նորափեսայի հայրը քավորի հետ միասին մելիքին տանում էր մի կուժ 
գինի, մի շիշ օղի և եզան սուկին (տե՛ս Լալայեան Ե., Զանգեզուր, էջ 15, տե՛ս նաև 
Ширакуни Н., Зангезурский уездь Елизаветпольской губернии (гл. VII, Бывшие 
армянские мелики). Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, 
вып. XXXIV, Тифлис, 1904, отд. I, с. 202-204, տե՛ս նաև Լիսիցյան Ս., Զանգեզուրի 
հայերը, Երևան, 1969, էջ 64):  
3 Լալայեան Ե., Երկեր, հ. 2, Երևան, 1988, էջ 252: 
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տանուտեր: Սա կատարում էր մելիքի հրամանները, իր գզիրի 
հետ հավաքում էր հարկը, կազմակերպում էր փոքրիկ դատեր և 
այլն1: Մելիքը խանի նկատմամբ ունեցել է հետևյալ պարտավո-
րությունները. «1. Շահի կամ խանի պատերազմ գնացած միջո-
ցին, օգնութեան գնալ, զինելով իրենց վիճակի իւրաքանչիւր 
տնից մի մարդ: 2. Իւրաքանչիւր տնից մի ոսկի (երեք րուբլի) առ-
նելով` ուղարկել խանին, որպէս շահին հասանելի հարկ»2:  

Մեծ Մելիք-Օհանն անտարակույս եղել է քաջակորով անձ-
նավորություն և աչքի ընկնող դեր է խաղացել Սյունիքի հասարա-
կական-քաղաքական և հոգևոր կյանքում: Նրա ձեռնարկած շինա-
րարական-կառուցողական աշխատանքները նախ սկսվում են 
մելիքական նստոցի` ապարանքի (ամարաթ) կառուցմամբ, որը 
պետք է լիներ ինչպես հարկն է լավ պաշտպանված: Հայտնի է, 
որ մելիքական ապարանքները սովորաբար շինվում էին հար-
մարավետ վայրերում՝ բնակավայրի կենտրոնական մասում, 
կոպտատաշ և սրբատաշ քարից, բաղկացած մի քանի թաղա-
կապ քարայր «ղարադամներից» (գլխատուն, մեծ տուն): Ներկա-
յումս Գորիս գյուղի (Նոր կամ Ներքին Գորիս) կենտրոնում՝ Ս. 
Հռիփսիմե եկեղեցուց փոքր-ինչ հեռու, գտնվում է Մեծ Մելիք-Օ-
հանի կողմից հիմնարկված, հետագայում մելիք կարգված նրա 
որդիներից մեկի` Հուսեինի անունով հայտնի Մելիք-Հուսեին-
յանների մելիքական երկհարկ ապարանքի ավերակը3:  

1 Տե՛ս Լալայեան Ե., Զանգեզուր, էջ 15: 
2 Նույն տեղում: 
3 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1063, ց. 1, գ. 1545, թ. 32: «Պատմական հուշարձանների պահպանության 
կոմիտե»-ի (այսուհետ՝ ՊՀՊԿ)-ի Գորիսի շրջանային հրահանգիչ Գ. Բաղրամյանի 1939 
թ. հեղինակած «Տեղեկություններ Գորիսի շրջանի հին հուշարձանների մասին» հաշ-
վետվության մեջ արդեն իսկ կիսաքանդ ապարանքը նկարագրվում է. «Գտնվում է 
գյուղի մեջի մահլում` ուղիղ եկեղեցու գլխին, դեպի հյուսիս-արևմուտք, Ձագեձոր բեր-
դի ժայռերի տակ: Այս բնակարանն ունի ընդհանուր մեծ մուտք, որի կողքին շինված է 
մելիքի դիվանատունը, որտեղից մելիքը դուրս է եկել և հրապարակավ դատեր ու 
վճիռներ կայացրել: Դիվանատունը կիսավեր է, մնում է մի պատ, որի վրա երևում է ծե-
փի հետքը: Դիվանատան մոտի մուտքը տանում է մի թաղակապ միջանցք, որի հյուսի-
սային կողմում գտնվում է մելիքի անձնական սենյակը, խիստ ապահով, ամուր և քարե 
սիրուն կամարով, այս հոյակապ սենյակի առաջին պատը, դռներն ու պատուհանը ա-
վերված են, սենյակը ծեփված է եղել, այժմ թափված է: Մելիքի սենյակի հյուսիսային 
կողմում գտնվում է գեղեցիկ բուխարին` ճարտարապետական գեղեցիկ քանդակված 
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Մեծ Մելիք-Օհանը ոչ միայն հայրենասեր ու քաջարի զին-
վորական էր, այլև ազգային ավանդույթների կրող ու շարունա-
կող: Նրա շինարարական գործունեության հաջորդ ձեռնարկը 
եկեղեցաշինությունն էր: «Խաչերի ձոր» թաղում՝ փոքրիկ բլրա-
լանջի վրա, 1776 թ. նա կառուցում է Ս. Հռիփսիմե եկեղեցին1:  

բուխարու շուրջքարով... ննջարանի (նաև առանձնասենյակի) հյուսիսային կողմը 
գտնվում է ղարադամը, որը մի մեծ սենյակ է, մեջին չորս քարե սյուներ, որոնց վրա է 
կառուցվել վերնաշենքը` ամբողջովին փայտից: Սենյակն ու քար սյուներն էլ այժմ 
անվթար են, քանդված է միայն առաջահայաց պատը, դուռը և քարերը (սրբատաշ) 
տարված են» (ՀԱԱ, ֆ. 1063, ց. 1, գ. 368, թ. 5-6): 
1 Մեզ հայտնի առաջին աղբյուրը, որտեղ եկեղեցին նշված է Ս. Հռիփսիմե, եկեղեցու 
1851 թ. վերաբերող ծխական մատյանն է. «Չափաբերական մատեան տուեալ ի հոգե-
ւոր Կառավարութենէ Հայոց Տաթևու սուրբ Հռիփսիմէ եկեղեցւոյն Կորիս Գեղջ, յա-
ղագս գրելոյ, ի սմին զԾնեալս, զՊսակեալս, զՆնջեցեալս: Յընթացս 1851 ամի» (ՀԱԱ, 
ֆ. 47, ց. 1, գ. 693, թ. 2): Այդ անվամբ են հիշատակում նաև տեղագիր-հեղինակներից 
Ղ. Ալիշանն (տե՛ս Ալիշան Ղ., Սիսական: Տեղագրութիւն Սիւնեաց աշխարհի, Վենե-
տիկ, 1893, էջ 262) ու Ս. Էփրիկյանը (տե՛ս Էփրիկեան Ս., Պատկերազարդ բնաշխար-
հիկ բառարան, հ. Ա, գիրք Ա, Վենետիկ, 1903-1905, էջ 525), ավելի ուշ նաև` Հակոբ քհն. 
Տեր-Մինասյանն իր տոհմի մասին 1919 թ. հունվարին հեղինակած «Հիշատա-
կարան»-ում (տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 798, ց. 1, գ. 1220, թ. 137) և 1926 թ.՝ Սյունյաց թեմի և 
Տաթևի վանքի առաջնորդ Արտակ եպս. Սմբատյանցը (տե՛ս Վավերագրեր Հայ եկե-
ղեցու պատմության, գիրք Գ, Արտակ եպիսկոպոս Սմբատյանց (Տավուշեցի), հոգ-
ևոր, գրական, պատմաբանասիրական գործունեությունը և գնդակահարությունը 
(1876-1937 թթ.), կազմեց` Ս. Բեհբության, Երևան, 1997, էջ 310:  
 Եկեղեցին իր ճարտարապետական ոճով միանավ բազիլիկ է: Կառույցի հո-
րինվածքի և շինարվեստի վերաբերյալ թերևս առաջին հիշատակությունը թողել է 
1841 թ. ամռանը Գորիս գյուղ (Նոր կամ Ներքին Գորիս) այցելած Ս. վրդ. Ջալալյան-
ցը. «Ունին զսագաշէն եկեղեցի (թաղածածկ - Գ. Ս.), կառուցեալ յանհարթ և ի կոփա-
ծոյ քարանց...» (Ջալալեանց Ս., նշվ. աշխ., մասն Բ, էջ 309): Եկեղեցու մասին կարճ 
տեղեկություն է պահպանված նաև Ե. Լալայանի մոտ. «Գիւղի կենդրոնում գտնւում 
է հին, հասարակ եկեղեցին...» (Լալայեան Ե., Զանգեզուր, էջ 27): Ա. Բակունցը եկեղե-
ցին հիշատակում է նաև «Կանաչ եկեղեցի» անվամբ. «Կյորեսն ուներ իր սուրբերը` 
Կանաչ եկեղեցի, սուրբ Մարտիրոս... Միայն Կանաչ եկեղեցին ուներ ժայռի մեջ փո-
րած սանդուղքներ, որ իբրև թե յոթ տարի փորել էր մի մենակյաց...» (Բակունց Ա., 
Կյորես, Ընտրանի, էջ 371):  
 ՊՀՊԿ-ի` 1946 թ. օգոստոսին Գորիս կազմակերպած գիտարշավի ղեկավար Գ. 
Սարգսյանի հաշվետվությունում եկեղեցու հորինվածքի մասին ասվում է. «Եկեղեցի 
Ս. Հռիփսիմե. գյուղի մեջ, միանավ բազիլիկայի ձևով, երկարավուն քառանկյուն 
սրահ, արևելքից լայն աբսիդա՝ բեմով: Թաղակապ տանիքով, մեջտեղից գոտկված 
մի կամարով: Գլխավոր մուտքն՝ արևմուտքից, մի փոքր դուռ հարավային պատի 
արևմտյան կեսում: Հյուսիսային պատի մեջ, աբսիդի մոտ, մի փոքր դուռ բացվում է 
մի երկարավուն քառանկյուն թաղակապ գավթի մեջ, որի դրսի դուռը հյուսիսային 
պատի մեջ է: Այս գավիթը կամ խորանը եկեղեցու հյուսիսային պատի 2/3-ի 
երկարությամբ է: Մեկական մեծ լուսամուտներ արևմտյան և հարավային պա-
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Հարավային մուտքի բարավորին պահպանվել է փոքրա-
թիվ կցագրերով, պարզ ոճով հետևյալ արձանագրությունը.  

«ՅԻՇԱՏԱԿ Է/ԵԿԵՂԵՑԻՍ ՊԱՂ/ԸՐԻ ՈՐԴԻ ՄԷԼԻՔ/ՈՀԱՆԻՆ :  
ԹՎ ԻՆ ՌՄԻԵ (1776)»1: 

Ս. Հռիփսիմե եկեղեցու  շինարարական արձանագրությունը 

տերում, մի փոքր լուսամուտ հյուսիսային պատի մեջ: Շարվածքը կիսամշակ քարից՝ 
կրաշաղախով» (ՀԱԱ, ֆ. 1063, ց. 1, գ. 1426, թ. 23):  Խորհրդային կարգերի հաստա-
տումից հետո եկեղեցին ներսից սվաղվել է, քարապատվել է արևմտյան դուռը, իսկ 
շինությունը վերածվել է «Ավանգարդ» կոլտնտեսության մթերման պահեստի (տե՛ս 
Խանզադյան Ս., Մատյան եղելությանց, Երևան, 1966, էջ 43):  

Եկեղեցին հիմնովին վերանորոգվել է 2009-2013 թթ.՝ «Գորիս-Վիեն» քույր 
քաղաքների համագործակցության շրջանակում և Փարիզում 2010 թ. հուլիսին 
ֆրանսահայերի հիմնադրված «Երկիր և մշակույթ» հասարակական-բարեգործական 
կազմակերպության նախաձեռնությամբ ու ֆինանսավորմամբ (վերականգնող ճար-
տարապետ՝ Ստեփան Նալբանդյան): Եկեղեցին վերաօծվել է 2012 թ. սեպտեմբերի 
29-ին: Սուրբ Խաչն օծվել է ձեռամբ Մուշեղ եպս. Բաբայանի (տե՛ս «Սյունյաց երկիր», 
Կապան, 2012, հոկտեմբերի 15, № 26): 
1 Ստեփանյան Գ., Գորիս, ԴՀՆ (2006 թ.), տետր № 1, էջ 2: Արձանագրությունը հրա-
տարակվում է առաջին անգամ: Նշենք, որ Գորիս գյուղի (Նոր կամ Ներքին Գորիս) 
հուշարձանների արձանագրությունները հրատարակած Մ. արքեպս. Տեր-Մովսիս-
յանի և Ս. Բարխուդարյանի մոտ հիշատակված չեն սույն եկեղեցու կառուցման վե-
րաբերյալ վիմագրական որևէ տեղեկություն: Այդ բացը լրացվեց 2006 թ. հուլիսի 15-
ին, երբ տողերիս հեղինակի ղեկավարությամբ և վիմագրության դասախոս Արտակ 
Գզոյանի մասնակցությամբ` Գորիսի պետական համալսարանի պատմության ֆա-
կուլտետի 1-ին կուրսի ուսանողների հնագիտական և վիմագրագիտական պրակ-
տիկայի ժամանակ ուսանողների ջանադիր աշխատանքի արդյունքում ամբողջու-
թյամբ մաքրվեց գոմի վերածված եկեղեցին, բացվեց քարապատված արևմտյան դու-
ռը, սվաղի հաստ շերտից մասամբ մաքրվեցին նաև պատերն ու մույթերը: Հարավա-
յին մուտքի բարավորի սվաղը մաքրելու ժամանակ բացվեց եկեղեցու հիմնման մինչ 
այդ անհայտ մնացած պարզ, փոքրաթիվ կցագրերով քառատող արձանագրությունը: 
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Գորիս-Կյորես գյուղ.  Ս. Հռիփսիմե եկեղեցի (1776 թ.) 
                 

                         * * *  
Մեծ Մելիք-Օհանը մահացել է 1779 թ.: Գորիս գյուղի արև-

մտյան եզրին, լեռնալանջին գտնվող Մելիք-Հուսեինյանների 
տոհմական՝ «Մելիքների» անվամբ դամբարան-մատուռին 
(XVIII դ.) հարող Խոջա Բաղուն թաղի1 հին գերեզմանատան 
հարավային հատվածում (դամբարան-մատուռից ավելի քան 80 
մ հեռավորության վրա) ցայսօր պահպանված եռատող, փոք-
րաթիվ կցագրերով, մակերեսի ամբողջ երկայնքով ազնվակա-
նին վայել նախասիրությունների և կենցաղի քանդակներով 
հարդարված ու նուրբ նախշերով եզրափակված Մեծ Մելիք-
Օհանի տապանաքարին պարզ ոճով և դյուրընթեռնելի արձա-
նագրված է. 
  

1 Տե՛ս Խանզադյան Ս., Վիմագրերի աշխարհում, «Սովետական Հայաստան», Երևան, 
1980, № 5, էջ 29: 
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«ԱՅՍ Է ՏԱՊԱՆ ԱՌՆ ՄԵԾԻ/ՄԷԼԻՔ ՈՀԱՆ ԻՇԽԱՆԻ/Ի :  ՌՄԻԸ 
(1779) : ԻՆ ՈՐ ԵՂԵՒ ԹՎԱԿԱՆԻ» 

Մեծ Մելիք-Օհանի տապանաքարի արձանագրության գծապատկերը 

Հիրավի, տապանաքարը բացառիկ ու արժեքավոր է 
չորս կողմերում արված պատկերազարդումներով: Քանդակա-
զարդող վարպետը տապանաքարի երեսին պատկերել է խաչ, 
հյուսիսային և հարավային կողմերին պատկերել է ռազմի, որսի 
և ննջեցյալի կյանքի՝ դրախտային վայելքներին արժանանալու 
տեսարաններ, արևմտյան կողմում՝ զարդանախշ խաչ, արևել-
յանում՝ Սուրբ հոգու խորհրդանիշն արտահայտող աղավ-
նակերպ թռչուն՝ կանգնած կենաց ծառի երկու ճյուղերի 
գագաթին:  

Մեծ Մելիք-Օհանի տապանաքարի հյուսիսային կողմը 
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Տապանաքարի հարավային կողմը 
 
Տապանաքարի արձանագրության վերծանության քննու-

թյան առումով կարևոր ենք համարում անդրադառնալ նախորդ 
ուսումնասիրողների դիտարկումներին և կատարել որոշ 
սրբագրումներ: Այսպես`արձանագրությունն առաջին անգամ 
ընդօրինակել և վերծանել է վանական պաշտոնական գործերով 
1904 թ. հուլիս-օգոստոսին Երևանի թեմի Տաթևի փոխանոր-
դություն այցելած արժանահիշատակ Մեսրոպ վրդ. (հետագա-
յում արքեպիսկոպոս) Տեր-Մովսիսյանը (գիտությանը հայտնի 
Մեսրոպ Մագիստրոս անուն-տիտղոսով): Ըստ այդմ՝ 

 
 
 

«ԱՅՍ Է ՏԱՊԱՆ ՄԵԾԻ/ՄԵԼԻՔ ՈՀԱՆ ԻՇԽԱՆԻ/Ի ՌՄԻԸ (1779) ՈՐ ԵՂԵՒ 
ԹՎԱԿԱՆԻ»1: 

 
 
 

Սակայն Մ. վրդ. Տեր-Մովսիսյանը բնագրի առաջին 
տողում բաց է թողել ԱՌՆ բառը, իսկ երրորդ տողում թվականին 
հաջորդող՝ ԻՆ տառերը: Մենք դրանում համոզվեցինք, երբ 
կրկնակի այցելություններով՝ 2012 թ. հունիսի 15-ն և 2019 թ. 
հունիսի 7-ին հնավայրում կատարած դաշտային հետազոտա-
կան աշխատանքների ժամանակ մոտիկից դիտարկեցինք, 
խնամքով ընթերցեցինք ու վերծանեցինք բարեբախտաբար 

1 Մեսրոպ Մագիստրոս արքեպ. Տէր Մովսիսեան, Հայկական երեք մեծ վանքերի Տա-
թեւի, Հաղարծնի եւ Դադի եկեղեցիները եւ վանական շինութիւնները, Երուսաղէմ, 1938, էջ 
67: 
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դեռևս անխաթար և անաղարտ վիճակում գտնվող արձանա-
գրությունը:  

Մ. վրդ. Տեր-Մովսիսյանից հետո արձանագրությունը 
1935 թ. վերծանել և հրատարակել է նաև Սերո Խանզադյանը: 
Հավանաբար ձեռքի տակ չունենալով Մ. վրդ. Տեր-Մովսիսյանի 
ընդօրինակությունը` նա, ցավոք,  արձանագրությունը նույնպես 
վերծանել է որոշ աղավաղումներով ու թերի.  

«Այս է տապան առն մեծի Մելիք-Օհան մեծ իշխանին, որ 
եղև (սպանումը) ՌՄԱ թուականին»1:  

Դժվար չէ նկատել, որ Ս. Խանզադյանը արձանագրու-
թյան մեջ ընդմիջարկել է սպանումը բառը (թերևս ցանկացել է 
մատնանշել, թե իբր Մեծ Մելիք-Օհանը սպանվել է, ինչը չի 
փաստվում որևէ հավաստի սկզբնաղբյուրով), իսկ թվականի 
դեպքում, ՌՄ տառերից հետո ԻԸ տառերի փոխարեն Մ-ից հետո 
գրառել է Ա տառը: Ի դեպ` նշենք, որ Ս. Խանզադյանը արձանա-
գրության սխալ թվագրումը զետեղել է նաև իր խմբագրությամբ 
լույս տեսած Վահան Բակունցի՝ Ակսել Բակունցին նվիրված  
փաստագրական արժեքավոր հուշապատման մեջ2: Ավելին, Ս. 
Խանզադյանը, հակված լինելով Բակունց (Բեգունց) տոհմի ծա-
գումը կապել Մեծ Մելիք-Օհանի տոհմանվան հետ, հիմք 
ընդունելով միայն այն փաստը, որ չափաբերական մատյանում 
Ակսել Բակունցի հոր՝ Ստեփանի ազգանունը պապի՝ Օհանի 
անունով գրանցված է Օհանյան, առանց որևէ փաստագրական 
հիմքերի շտապել է եզրակացնել, թե իբր. ««Օհանյան» ազգա-
նունը վկայում է, որ Բակունց տոհմը ծագում է Գորիսում 
հռչակված քաջ Մելիք Օհանից (նահատակվել է 1751 թ.) »3: 
Հատկանշական է, որ արձանագրությունների վերծանման 
առիթով Ս. Խանզադյանը  անկեղծորեն գրել է. «Ինչ խոսք, իմ 
օրինակածներից շատերը հայտնի են մեր մատենագրությանը: 
Բայց դրանք էլ ես իմ ձևով եմ կարդացել: Անշուշտ, իմ կատա-

1 Տե՛ս Խանզադյան Ս., Տեր-Հակովբ Տեր-Մինասյան Գորիսեցու «Հիշատակարանը», 
էջ 134: 
2 Բակունց Վ., Մեծ հույզերի սերմնացանը, Երևան, 1976, ծան. 2, էջ 3: 
3 Նույն տեղում: 
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րած գործի մեջ թերացումներ ու սխալներ կլինեն, որ կամովին 
չեն»1:  

Մեծ Մելիք-Օհանի տապանաքարի արձանագրությունը 
ընդօրինակել, վերծանել և հրատարակել է նաև վիմագիր 
արձանագրություններ հավաքելու նպատակով 1946, ապա 1958 
թթ. ամռանը Վարարակնի հովիտ այցելած բազմավաստակ 
վիմագրագետ-պատմաբան Սեդրակ Բարխուդարյանը2` «Դի-
վան հայ վիմագրության» 2-րդ պրակում: Սակայն, պատշաճը 
հատուցելով վիմագրագետ անվանի գիտնականի՝ տարիներ ի 
վեր վիմական բնագրերի վերծանման տքնաջան վաստակին, 
խնդրո առարկա վիմագրի ոչ համարժեք ընթերցումը, անիրա-
կան վերծանումը և թեական թվագրումը, տեղիք է տվել հետա-
գա ուսումասիրողների թյուր կռահումներին` գլխիվայր շրջելով 
պատմական իրողությունները, ինչպես ցույց են տալիս ստորև 
մատնանշած մեր փաստարկները: Եվ եթե չլիներ հարցի կարևո-
րությունը, թերևս չանդրադառնայինք այս խնդրին, սակայն քա-
նի որ այն աղերսվում է Նոր Գորիս գյուղի հիմնադրման և հատ-
կապես Հաբանդ-Ձագաձոր գավառում մի նոր մելիքական տոհ-
մի հաստատման ժամանակի և հարակից հարցերի պարզաբան-
ման խնդրին, ուստի հարկ ենք համարում այն հիմնական գծե-
րով քննության առնել:  

Այսպես` Ս. Բարխուդարյանի մոտ արձանագրությունը 
տեղ է գտել հետևյալ վերծանությամբ.  
 
 
 

«ԱՅՍ Է ՏԱՊԱՆ ԱՌՆ ՄԵԾԻՆ ՄԵԼԻՔ ՕՀԱՆ ՄԱԼԽԱՍԻՆ ՈՒ ՄԻՐԻՆ, ՈՐ 
ԵՂԵՒ ԹՎԱԿԱՆ ԱՄԻՆ: ՌԻԱ : (1572)»3: 

1 Խանզադյան Ս., Վիմագրերի աշխարհում, «Սովետական Հայաստան», Երևան, 
1980, N 5, էջ 28: 
2 Ի դեպ` Ս. Բարխուդարյանի` 1958 թ. գլխավորած գիտարշավախմբի լուսանկա-
րիչն էր հայ դերասան, բեմադրիչ և հնագետ-լուսանկարիչ Արամ Վրույրի (Մաքա-
շյան) կրտսեր որդին՝ ՀՍՍՀ վաստակավոր դերասան Արտաշես Վրույրը, որի կա-
տարած լուսագրումները հրատարակվել են «Դիվան հայ վիմագրության» հատորի II, 
III և V պրակներում (տե՛ս Դիվան հայ վիմագրության, պրակ II, էջ 6, տե՛ս նաև 
Փաշայան Ռ., Արամ և Արտաշես Վրույրներ, Երևան, 1989):  
3 Դիվան հայ վիմագրության, պրակ II, էջ 80: 
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Արձանագրության թվագրման առումով Ս. Բարխուդար-
յանը գրում է. «թվականը դնում ենք ենթադրաբար»1, մինչդեռ 
արձանագրության բուն բովանդակությունը և թվագիրը 
բացահայտվում է հեշտությամբ և տարընթերցումների առիթ չի 
տալիս: Մելիքին վայել տապանաքարին փորագրիչը պարզ և 
հեշտ ընթեռնելի փորագրել է մահվան թվականը` ՌՄԻԸ (1779): 
Ամենազարմանալի սխալներից մեկը, որ տեղ է գտել Ս. Բար-
խուդարյանի վերծանած տեքստում, բնագրում ընդմիջարկված 
«ՄԱԼԽԱՍԻՆ ՈՒ ՄԻՐԻՆ» անուններն են, ինչը և տեղիք է տվել 
նշված թյուր ըմբռնումներին: Նա ավելացրել է նաև բնագրում 
բացակայող «ԱՄԻՆ» բառը: Մեզ համար անհասկանալի է մնում, 
թե ինչպես են ծագել այս անունների և բառի ընթերցումը, որով-
հետև, տեղում ուշադիր զննելով արձանագրությունը, այնտեղ 
չենք գտնում դրանցից և ոչ մեկը: Նկատենք, որ այդ նորամույծ 
անուններն ու «ԱՄԻՆ» բառը նշված չեն նաև արձանագրությունն 
առաջին անգամ հրատարակած Մ. վրդ. Տեր-Մովսիսյանի մոտ: 
Տեղին նշենք, որ այդ անունների` պատմական, իրական ան-
ձինք լինելը չեն փաստվում մատենագրական և վիմագրական 
որևէ աղբյուրով: Ի դեպ՝ Ս. Բարխուդարյանի աշխատությունում 
առկա են նմանաբնույթ այլ վրիպումներ ևս: Ինչպես, օրինակ, 
Մեծ Մելիք-Օհանի՝ Ծակերի ձորի հյուսիսային մասում՝ Կամի 
ձորակում, իր և ծնողների հիշատակին կառուցած եկեղեցու ար-
ձանագրությունը նա տեղադրում է Գորիս գյուղում (Նոր կամ 
Ներքին Գորիս) գտնվող վիմափոր Ս. Մարտիրոս մատուռի 
հարավային մուտքի բարավորին2: Այնինչ Ս. Մարտիրոսը չունի 
հարավային դուռ: 

Նախընթացում նշեցինք, որ Գորիսի մելիքության հաստա-
տման ժամանակի և առաջին մելիքի ով լինելու հարցերին 
անդրադարձել է նաև  Ս. Հախվերդյանը՝ հիմնականում հիմք 
ընդունելով Ս. Բարխուդարյանի վերոնշյալ արձանագրության 
վերծանած տեքստը: Մերժելով XVIII դ. 50-ական թվականների 

1 Տե՛ս նույն տեղում: 
2 Տե՛ս նույն տեղում: 
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վերջերին Գորիսի մելիքության հիմադրման իրողությունը` Ս. 
Հախվերդյանը, մելիքությունը վաղեմի դարձնելու միտումով, 
առանց որևէ հավաստի սկզբնաղբյուրային տվյալների, մելի-
քության սկիզբ է համարում XVI դարը: «Կան ուրիշ գրավոր 
փաստեր (sic!),- գրում է Ս. Հախվերդյանը,- որոնք վկայում են, 
որ Գորայք-Գորես-Գորիսում մելիքական տոհմը ծագում է 
վաղուց»1: Իր տեսադրույթը հիմնավորելու համար Ս. 
Հախվերդյանը վկայակոչում է Ա. Բակունցի «Կյորես» վիպակում 
տեղ գտած «…Թիւ ՌԺԴ (1565) … Ես Մելիք Էգան կառու(ցի) …»2 
վիմագրական տեղեկությունը և, տարակուսելիորեն 
տարբերակելով Եգան և Օհան անձնանունները, Եգանին ևս 
դասում է մելիքների շարքում: Տեղին նշենք, որ Ս. Հախվերդյանի 
մոտ բացակայում է վերոնշյալ մեջբերման առաջին հատվածը, 
որը հստակություն է մտցնում խնդրո առարկա հարցի մեջ: 

Շարունակելով քննությունը` կրկին անդրադառնանք Ս. 
Բարխուդարյանի վերծանած արձանագրության տեքստի 
քննությանը: Նշենք, որ թեև Ս. Բարխուդարյանը հստակ գրում է, 
որ արձանագրության «...թվականը դնում ենք ենթադրաբար», 
այդուհանդերձ, ափսոսանքով պետք է նշել, որ այս հանգաման-
քը չի խանգարել Ս. Հախվերդյանին կատարել կանխակալ եզ-
րահանգումներ: Այսպես` թերևս անձամբ տեղում չստուգելով 
արձանագրությունը և հիմնվելով միայն Ս. Բարխուդարյանի 
սխալաշատ վերծանության վրա, խորամուխ չլինելով վիմագ-
րական փաստերի մեջ, առանց որևէ սկզբնաղբյուրային վկա-
յության` նա շտապում է եզրակացնել (որը, ըստ նրա, կասկածի 
ենթակա չէ), թե իբր Մելիք-Օհանից առաջ եղել է Օհան անունով 
մի մելիք ևս, որը «...կրել է Մեծ մականունը և ապրել է XVI դա-
րում, գուցե ավելի վաղ, քանի որ արձանագրության մեջ նշված 
Մալխասն ու Միրին իրենց կոչում են Մեծ Օհանի սերունդ»3:  
Ակներև է, որ Ս. Հախվերդյանին թյուրիմացության մեջ է դրել 
վիմագրում Ս. Բարխուդարյանի ընդմիջարկած «ՄԱԼԽԱՍԻՆ ՈՒ 

1 Հախվերդյան Ս., Գորիսի ամփոփ պատմություն, էջ 164: 
2 Նույն տեղում: 
3 Նույն տեղում: 
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ՄԻՐԻՆ» անունները, ուստի նրա եզրակացությունը հիմնված է 
անիրական փաստերի վրա, որոնք չեն հիմնավորվում հավաս-
տի աղբյուրներով: Ս. Հախվերդյանն ուշադրություն չի դարձրել 
այն կարևոր հանգամանքի վրա, որ արձանագրության նորա-
մույծ անունները բնավ չեն պարունակում իմաստային-բովան-
դակային հատկանիշներ: Ավելին, Ս. Հախվերդյանը, Մեծ Մելիք-
Օհանին համարելով XVI դարի գործիչ, նրանից հետո Գորիսի 
մելիքների շարքում հաջորդաբար զետեղել է նորամույծ 
անուններ (Եգան, Մալխաս, Միրի, Բաբա Պարոն, Խոջա Լալա, 
Բաղիր բեկ, Մելիք Օհան)1, դրանով իսկ խախտել ոչ միայն 
Գորիսի մելիքության հիմնադրման ժամանակաշրջանը, այլև՝ 
առաջին մելիք՝ Մեծ Մելիք-Օհանին հաջորդած մելիքների՝ ա-
վագ և կրտսեր որդիներ՝ Մելիք-Հովսեփի (Ուսուբ, 1779 թ.-1780-
ական թթ. սկզբներ) և Մելիք-Հուսեինի (Սե(ի)յին, 1780-ական 
թթ. սկզբներ-1813 թ.), և ապա վերջինիս որդիներ՝ Առուստամի 
(1813-1822 թթ.), ու Հարությունի (Թյունի, 1822-1843 թթ.) պաշ-
տոնավարման ժամանակագրական հաջորդականությունը: 

Քննությունը համակողմանի կատարելու համար հարկ 
ենք համարում անդրադառնալ մի կարևոր խնդրի պարզա-
բանմանը ևս, որը նույնքան կարևոր է ինչպես Ս. Հռիփսիմե 
եկեղեցու կառուցման, այնպես էլ Մեծ Մելիք-Օհանի մահվան 
թվականի հարցը  քննելիս: Բանն այն է, որ Ֆրանսիայում 
գործող «Երկիր և մշակույթ» հասարակական-բարեգործական 
կազմակերպության նախաձեռնությամբ 2010 թ. հուլիսի 28-ից օ-
գոստոսի 31-ը «Պատմամշակութային ժառանգության գիտահե-
տազոտական կենտրոն»-ի կազմակերպած հնագիտական աշ-
խատանքների (գիտ. խորհրդատու` Հ. Սիմոնյան, ջոկատի ղե-
կավար` Խ. Վարդանյան) առիթով Ս. Հռիփսիմե եկեղեցին վե-
րականգնող ճարտարապետ Ստեփան Նալբանդյանի հեղինա-
կած` ««Հին Գորիս» բնակատեղի Սբ. Աստվածածին եկեղեցի 
1771 թ. (փաստաթղթեր, հ. 3)» վերտառությամբ ուսումնա-
սիրության մեջ եկեղեցու կառուցման և Մեծ Մելիք-Օհանի մահ-

1 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 165: 
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վան թվականի հարցում նույնպես առկա են էական անճշտութ-
յուններ: Այսպես` հեղինակն առանց լուսաբանելու և վերլուծե-
լու Մեծ Մելիք-Օհանին վերաբերող վիմագրական վերոնշյալ 
հավաստի արձանագրությունը, առաջնորդվելով միայն Ս. Բար-
խուդարյանի թերի ընդօրինակած վերոնշյալ արձանագրության 
վերծանությամբ, փորձել է այն ներկայացնել իբրև հաստատված 
ճշմարտություն: Մեծ Մելիք-Օհանի մահվան թվական համարե-
լով 1771 թ.-ը` Ս. Նալբանդյանը գրում է, թե իբր եկեղեցին կա-
ռուցվել է այդ թվականին՝ ի հիշատակ Մելիք-Օհանի1: Որպես 
փաստարկ իր հայտնած տեսակետի` Ս. Նալբանդյանը վկայա-
բերում է եկեղեցու կառուցման արձանագրության «ՌՄԻԵ» թվա-
կանը և մատնանշում, որ թեականորեն պետք է վերաբերվել 
տարեթիվ նշող վերջին Ե տառին` գտնելով, որ այն պետք է կար-
դալ Ն: «Սակայն կասկածներ կան,- գրում է նա,- վերջին «Ե» տա-
ռի հետ կապված, որն այն իրականում «Ն» է: Եթե ընդունենք, որ 
դա այդպես է, ապա վերջին տառը զուրկ է թվային արժեքից և 
պետք է կարդալ «1220-(Ի)Ն», որին  գումարելով 551 ստանում 
ենք 1771, այսինքն` այն թվականը, որին մահացել է մելիք 
Օհանը»2: Տեղին նշենք, որ Ս. Նալբանդյանի եզրահանգումը 
հաստատող այլ կռվաններ չկան: Հստակ է, որ արձանագրութ-
յան չորորդ տողում, ուր տեղ է գտել ՈՀԱՆԻՆ բառը, փորագրիչը 
որոշակիորեն տարբերակված ձևով է փորագրել Ն տառը, որը 
բնավ նման չէ Ե-ին: Եվ քանի որ Ս. Հռիփսիմե եկեղեցու կառուց-
ման արձանագրության վերջին տառը գրչության տեսակետից 
պարզորոշ կարդացվում է Ե և ոչ թե՝ Ն, և, անտարակույս, Մեծ 
Մելիք-Օհանն էլ մահացել է ՌՄԻԸ (1799) թվականին, ուստի եկե-
ղեցին կառուցվել է նրա մահվանից առաջ` ՌՄԻԵ (1776) թվակա-
նին: 

Այսպիսով, առանց երկբայելու պետք է արձանագրել, որ 
եկեղեցին կառուցվել է ոչ թե 1771 թ. մահացած Մեծ Մելիք 
Օհանի հիշատակին, այլ՝ վերջինս է 1776 թ. կառուցել՝ ի հիշա-

1 Տե՛ս Նալբանդյան Ս., ««Հին Գորիս» բնակատեղի Սբ. Աստվածածին եկեղեցի 1771 թ. 
(փաստաթղթեր, հ. 3)», Երևան, 2011 (առանց էջակալման):  
2 Նույն տեղում: 
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տակ իրեն, այնպես, ինչպես կենդանության օրոք նա Ծակերի 
ձորում իր և ծնողների հիշատակին 1765 թ. կառուցել էր 
բազիլիկ եկեղեցի: Հետևաբար արձանագրենք, որ Ս. Հռիփսիմե 
եկեղեցու շինարարական արձանագրությունը ևս ավանդում է, 
որ Մեծ Մելիք Օհանն է եղել երկու այդ կառույցների պատ-
վիրատուն, հովանավորողը (կտիտորը): Հանգամանք, որն ունի 
իր նախադեպերը: Զորօրինակ` Ծղուկ գավառի գեղատեսիլ 
Լորաձորի հովտում գտնվող Լոր գյուղի Ս. Գևորգ եկեղեցին, որն 
իր և որդիների հիշատակին իր իսկ ծախսով 1664 թ. կառուցել է 
տվել ագուլեսցի խոջա Պողոսը. «…եկեղեցին ինչպէս մի 
արձանագրութիւնից երևում է՝ շինել է Ագուլեցի խօջա Պօղոսն 
իւր ծախքով, իւր յիշատակին…»1:  

Մեծ Մելիք-Օհանին կից թաղված է որդին՝ Բաղրը, որի 
պարզ և հեշտ ընթերցվող քանդակազարդ տապանաքարին 
արձանագրված է.  
 
 
 

«ԱՅՍ Է ՏԱՊԱՆ † ՄԷԼԻՔ † ՀՈՒԱՆԻ † ՈՐԴԻ ԲԱՂԻՐ ԲԷԿ/ԻՆ. ԹՎ.:  
ՌՄԻԷ (1778)»2: 

 
 
 

Արձանագրությունը ժամանակին ընդօրինակել, վերծա-
նել և հրատարակել է Ս. Բարխուդարյանը և այն թվագրել՝ ՌՄԻ 
(1771), իսկ գրչանկարում՝ ՌՄԻԼ թվականով, միաժամանակ 
պարզաբանել, որ «Թվականության վերջին Լ-ն կամ ավելորդ է 
կամ Ա-ի մնացորդ»3: Նշենք, որ թեև թվականի վերջին հատվածը 
խիստ մաշված և վնասված է, սակայն Ի տառից հետո ուր-
վագծվում է ոչ թե Լ, կամ Ա, այլ՝ դժվարընթեռնելի, սակայն 
մոտիկից հստակ ուրվագծվող Է տառի բնորոշ մասնիկը: Մենք 
դրանում համոզվեցինք, երբ 2019 թ. հունիսի 7-ին մի վերջին 
անգամ մոտիկից հետազոտեցինք արձանագրությունը: Ըստ 
այդմ` այն թվագրվում է ՌՄԻԷ (1778) թվականով: 

Սույն արձանագրության վերծանմանն անդրադարձել է 
նաև Ս. Հախվերդյանը: Ցավոք, ստիպված ենք արձանագրել, որ 

1 Հնութիւնք վանօրէից Սիւնեաց աշխարհի: Գիրք հինգերորդ, կազմեց՝ Մ. 
Փափազեանց, Վաղարշապատ, 1982  (էջակալման): 
2  Ստեփանյան Գ., Գորիս, ԴՀՆ (2011-2012 թթ.), տետր № 2, էջ 5: 
3 Դիվան հայ վիմագրության, պրակ II, էջ 80: 
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նա այս դեպքում ևս վիմագիրն ըստ էության տեղում չի 
ընթերցել և չի հոգացել արձանագրության բովանդակության 
հավաստի վերծանման ու թվագրման մասին, այլ բավարարվել 
է միայն իր ձեռքի տակ եղած Ս. Բարխուդարյանի վերծա-
նությամբ: Տապանաքարն անվերապահորեն վերագրելով 
Մելիք-Օհանին և հիմք ընդունելով Ս. Բարխուդարյանի վերծա-
նած վերոնշյալ երկու արձանագրությունների սխալ թվա-
գրումը`Ս. Հախվերդյանը գրում է. «Մելիք-Օհանի գերեզմանը 
գտնվում է հին Գորիսի հանգստարանի բլրի եկեղեցու 
հարավային պատի տակ: Տապանաքարի վրա կարդում ենք. 
«Այս է տապան – Մելիք Հուանի (Օհան) որդի Բաղիր բեկին. Թվ 
ՌՄԻ: (1771)»1: Բերված արձանագրության բովանդակությունից, 
սակայն, ամենևին էլ չի բխում այն հետևությունը, որ անում է Ս. 
Հախվերդյանը: Միանշանակ չի կարելի համաձայնել Ս. Հախ-
վերդյանի հետ նախ` այն պատճառով, որ տապանաքարը գտն-
վում է ոչ թե «բլրի եկեղեցու հարավային պատի տակ», այլ՝ Մե-
լիք-Հուսեինյանների տոհմական «Մելիքների» անվամբ դամբա-
րան-մատուռից ավելի քան 80 մ հեռավորության վրա՝ Մեծ 
Մելիք-Օհանի տապանաքարին կից, և երկրորդ, որն ամենա-
էականն է, արձանագրության տառաշարքի իմաստային ստույգ 
բառանջատման և բովանդակության ուշադիր վերլուծությունը 
ցույց է տալիս, որ տապանաքարը պատկանում է ոչ թե Մեծ 
Մելիք-Օհանին, այլ՝ 1778 թ. մահացած նրա որդուն՝ պապի 
անունը կրող Բաղրին: Այն, որ տապանաքարը պատկանում է 
Բաղրին, փաստվում է հենց Մեծ Մելիք-Օհանի կողմից տապա-
նաքարի գլխամասում կանգնեցված խաչքար-կոթողով, որն 
ունի փոքրաթիվ կցագրերով եռատող, քիչ մաշված, սակայն 
մոտիկից ուրվագծվող տառերի բնորոշ մասնիկներով հետևյալ 
արձանագրությունը.  

«ԱՅՍ Է ԽԱՉՍ/ ՄԷԼԻՔ ՀՈԱՆ/ԳԱԿՑՈՒՐՑ»2:  
Ուշագրավ է վիմագրում ԳԱԿՑՈՒՐՑ բառի գործա-

ծությունը, որը Ս. Բարխուդարյանը վերծանել է վրիպումով՝ 

1 Հախվերդյան Ս., Գորիսի ամփոփ պատմություն, էջ 163: 
2 Ստեփանյան Գ., Գորիս, ԴՀՆ (2011-2012 թթ.), տետր № 2, էջ 5: 
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ԱԿՑՌՐՑ1: Հայտնի է, որ շատ դեպքերում արձանագրությու-
ններում կիրառվել են բարբառային ձևեր ունեցող մի շարք 
անուններ ու բառեր: Նկատվում են նաև գրչության որոշ օրի-
նաչափ շեղումներ և հնչունային հապավումներ: Սյունիքում, 
մասնավորապես Գորիսի բարբառում, նման բառ ու բառաձև 
չկա, ուստի, որքանով կարող ենք դատել արձանագրության 
բովանդակությունից, իբրև զուտ նախնական վարկած, կարելի է 
ենթադրել, որ ԳԱԿՑՈՒՐՑ ձևը կանգնեցրի (բրբ. կանգնեցրեցի) 
բայաձևերի սխալ գործածության հետևանք է:   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Մեծ Մելիք-Օհանի (ձախից) և նրա որդու` Բաղրի 
տապանաքարերը «Մելիքների» դամբարան 

մատուռից ներքև 
 
Մի նկատառում ևս: Ս. Հախվերդյանը մելիքների շարքին 

է դասել նաև Բաղր բեկին, ով կարող էր ժառանգել մելիքական 
իրավունքը հոր մահից հետո միայն: Մինչդեռ վերոնշյալ 
վիմագիր արձանագրությունը վկայում է, որ Բաղրը մահացել է 
Մեծ Մելիք-Օհանի կենդանության օրոք: Բացի այդ` մեր եզրա-

1 Դիվան հայ վիմագրության, պրակ II, էջ 80: 
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հանգման օգտին է խոսում այն փաստը, որ Բաղրի տապա-
նաքարին արձանագրված է ոչ թե մելիք, այլ՝ բեկ տիտղոսը: 
Այսպիսով՝ ասվածի լույսի ներքո կարելի է սպառված համարել 
Մեծ Մելիք-Օհանի և նրա որդու՝ Բաղրի տապանաքարերի հի-
շատակագրության վերծանության մեր սրբագրումները, որ 
անհրաժեշտ էր թեկուզև գիտական շրջանառության մեջ դրված 
ՌԻԱ (1572) և ՌՄԻ (1771) անիրական թվականները հերքելու 
նպատակով:  

Ամփոփենք: Ըստ ժամանակագրական կարգի՝ Ձագեձորի 
հովտում նախ` հիմնվել է Վարարակն գետակի վերին հոսանքի 
ձորամիջում Ստեփաննոս Օրբելյանի վկայակոչած  Գորայք-Գո-
րիսը, ապա` XVIII դ. 60-ական թվականների վերջերին, Լաստի 
խութ լեռան հյուսիսային լանջերն ակոսող ձորում, Վարարակն 
գետակի ձախափնյակում` Նոր Գորիսը: 

XVIII դ. 50-ական թվականների վերջերին Սյունիքի Հա-
բանդ կամ Ձագեձոր գավառում Տաթևի ընդարձակ մելիքությու-
նից կազմվել է Ղարաբաղի խանությանը ենթակա Գորիս-Կյո-
րես նստոց-կենտրոնով մի նոր մելիքություն: Մելիքության 
հիմնադիրն էր Գորայք-Գորիս (Հին Գորիս, Վերին Շեն) գյուղի 
մեծատուն տոհմից սերող, խոջա Լազարի թոռ՝ Բաղրի որդի 
Օհանը: Ընդսմին՝ վիմագրական փաստերով ճշտվեց նաև, որ 
Մեծ Մելիք-Օհանը մահացել է ոչ թե 1771 թ, այլ՝ 1779 թ., իսկ 
նրա որդին՝ Բաղրը` 1778 թ.: 
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ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ԳՈՐԻՍԻ ՄԵԼԻՔՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 
ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՄԵԼԻՔԻ՝ ՄԵԾ ՄԵԼԻՔ-ՕՀԱՆԻ ՈՒ ՆՐԱ ՈՐԴՈՒ՝ 
ԲԱՂՐԻ ՎԻՄԱԳՐԱԿԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 

 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 
ԳԵՎՈՐԳ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ         

 
XVIII դ. 50-ական թվականների վերջերին Սյունիքի Հա-

բանդ կամ Ձագեձոր գավառում Տաթևի ընդարձակ մելիքությու-
նից կազմվել է Ղարաբաղի խանությանը ենթակա Գորիս-Կյո-
րես նստոց-կենտրոնով մի նոր մելիքություն: Մելիքության 
հիմնադիրն էր Գորայք-Գորիս (Հին Գորիս, Վերին Շեն) գյուղի 
մեծատուն տոհմից սերող, խոջա Լազարի թոռ՝ Բաղրի որդի 
Օհանը: Ընդսմին՝ վիմագրական փաստերով ճշտվեց նաև, որ 
Մեծ Մելիք-Օհանը մահացել է ոչ թե 1771 թ, այլ՝ 1779 թ.: Իսկ 
նրա որդին՝ Բաղրը մահացել է 1778 թ.: 

 
            Բանալի բառեր - Վիմագրություն, Հաբանդ-Ձագեձոր, Գո-
րայք-Գորիս (Հին Գորիս, Վերին Շեն), Ծակերի ձոր, Նոր կամ 
Ներքին Գորիս (Ներքին Շեն), Մեծ Մելիք-Օհան, Բաղր: 
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АНАЛИЗ ОСНОВАНИЯ ГОРИССКОГО МЕЛИКСТВА И 
ЛИТОГРАФИЧЕСКИХ НАДПИСЕЙ ПЕРВОГО МЕЛИКА МЕЦ 

МЕЛИК-ОГАНА И ЕГО СЫНА БАГРА 
 

РЕЗЮМЕ 
 

ГЕВОРГ СТЕПАНЯН 
 

В конце 50-ых годов XVIII века в Абандском или Дзаге-
дзорском уезде Сюника от обширного Татевского меликства 
отделилось и образовалось новое  

меликство с центром в Горис-Кересе под подчинением 
Карабахского ханства. Основателем меликства был сын Багра 
Оган – представитель знатного рода из села Горайк-Горис 
(Старый Горис, Верин Шен). Литографическими  свидетельства-
ми доказывается, что Мец Мелик-Оган скончася не в 1771, а в 
1779 году. 

 
Ключевые слова: литография, Абанд-Дзагедзор, Горайк-

Горис (Старый Горис, Верин Шен), Цакери дзор, Новый или 
Неркин Горис (Неркин Шен), Мец Мелик-Оган, Багр. 
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SOME OBSERVATIONS RELATING TO THE LITOGRAPHIC 
RECORDS OF THE FOUNDER AND THE FIRST MELIK OF GORIS 

- PRINCEDOM MELIK-OHAN THE GREAT, AND HIS SON 
BAGHR  

 
SUMMARY 

 
GEVORG  STEPANYAN 

 

In the late 50s of the 18th century a new princedom with a 
residential centre called Goris-Kyores, subject to Karabagh khanate 
was formed from the large Tatev princedom in the province Haband 
or Dzaguedzor of Syunik. The founder of the princedom was Khojah 
Lazar’s/who came down from the grand family Gorayk-Goris(old 
Goris, the village of Verin Shen)  grandson and Baghr’s son Ohan. 
Besides, it has also been discovered that Melik-Ohan the Great died 
in 1771 rather than in 1779.  

Key words: lithography, Haband – Dzaguedzor, Gorayk-Goris 
(old Goris, the village of Verin Shen), the gorge of Tsakeri, New or 
Inner Goris (Inner Village), Melik-Ohan the Great, Baghr. 
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ԹԵՀՄԻՆԱ  ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 
 

ՍԵՐՈ ԽԱՆԶԱԴՅԱՆԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽՅԱՆ 
ՇԱՐԺՈՒՄԸ* 

 
 
 

 
Ղարաբաղյան հիմնախնդրի արդարացի լուծմանը նպա-

տակաուղղված համազգային շարժման ծավալման գործում 
անուրանալի դերակատարություն է ունեցել հայ մեծանուն 
արձակագիր, պատմավիպասան Սերո Խանզադյանը, որ առա-
ջին իսկ օրերից ժողովրդի կողքին էր որպես պայքարի գաղա-
փարակիր ու կազմակերպիչ:  

Նա ոչ միայն պատմության մեջ էր՝ իր գրական նա-
խատիպերի ու հերոսների հետ, այլև պատմություն կերտող 
անհատականություն էր: Որպես ազգային-հայրենասիրական 
բացառիկ գիտակցություն ունեցող գրող՝ Խանզադյանը երբևէ 
անմասն չի մնացել հայ ժողովրդի համար դժվարին, օրհա-
սական ու բախտավճիռ տարիների հիմնախնդիրներից: Երկ-
րորդ աշխարհամարտի ժամանակ մեկնելով ռազմաճակատ՝ 
անցավ պատերազմական իրադարձությունների բովով և հա-
մամարդկային տագնապների մղումով էլ գրիչ վերցրեց՝ 
խոստովանելով, թե «պատերազմն ինձ գրող դարձրեց»: Այդպես 
էլ 1980-ական թվականների վերջին սկիզբ առած Ղարաբաղյան 
շարժման ժամանակ Խանզադյանը բարձր քաղաքացիություն 
դրսևորեց՝ իր գրական ու հրապարակախոսական հարուստ 
պաշարն ի սպաս դրելով պատմական արդարությունը վերա-
կանգնելու երախտաշատ գործին:  

* Հոդվածը ներկայացվել է 25.11.2019 թ., գրախոսվել՝ 15.12.2019 թ., տպա-
գրության ընդունվել՝ 20.12.2019 թ.: 
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Թե՛ որպես գրող, թե՛ որպես գործիչ նա միշտ հայրենիքի 
ոգին վառ էր պահում: Խանզադյանի գլխավոր ու մնայուն 
մտասևեռումներից մեկը Արցախի հարցն էր, հայությանը 
պարտադրված գոյավիճակի բացահայտումն ու դրդապատճառ-
ների դատապարտումը: 1988-ի շարժումը պայմանավորված էր 
նաև խորհրդային ժամանակաշրջանի՝ հայրենասիրական  
զորընդեղ երակը հունավորած գրական ժառանգությամբ՝ 
Չարենցից ու Բակունցից մինչև Շիրազ, Սահյան, Սևակ ու 
Խանզադյան:  

Խանզադյանի ավանդը դրսևորվել է Արցախյան հիմ-
նախնդրի հայանպաստ լուծման  մի քանի հարթություններում: 
Ընտրվել էր ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, նա-
մակներ էր գրում, ելույթներ ունենում հեղինակավոր ամբիոն-
ներից, դիմում ԽՍՀՄ բարձր ղեկավարությանը, առաջարկներ 
ու պահանջներ ներկայացնում՝ ներքին ու արտաքին պատաս-
խանատվություններին համարձակորեն վերապահելով իրենց 
բաժինը: Անզիջում բանավիճում էր խորհրդային իշխանության 
այնօրյա ազդեցիկ դեմքերի հետ, մանավանդ երբ հարցը վերա-
բերում էր պատմական արդարությանն ու դրա վերականգմանը: 
Եթե Հայաստանը մտնում էր ԽՍՀՄ կազմի մեջ, ապա կառա-
վարական բարձրագույն մարմինները իրավունք չունեին 
անտեսելու հայ ժողովրդի պատմական անցյալը, կոնկրետ 
դեպքում Արցախի՝ որպես Հայաստանի մաս կազմելու ան-
առարկելի փաստը. «Տիեզերական հարց, որ ահա վաթսուն 
տարի է՝ երկնային կրակի պես փլվում է հայի վրա» 1 :  

Առհասարակ, խորհրդային ժամանակներում գրակա-
նությունը վիթխարի դեր ուներ հայ հանրային կյանքում: Գրողի 
ձայնը լսելի էր պետական բարձր օղակներում, նրա քաղա-
քացիական դիրքորոշումը կարող էր վճռորոշ լինել ազգային 
նշանակության հարցերում:  Որպես խորհրդային գաղափարա-
խոսության կրող՝ Խանզադյանը, լինելով նաև ԽՍՀՄ գրողների 
միության նախագահության անդամ, բազմիցս ԽՍՀՄ գրողների 

1 Խանզադյան Ս., Ղարաբաղը կրակների մեջ, Երևան, 2006, էջ 3: 
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պլենումներում, համագումարներում քննադատել է ազգա-
միջյան հարաբերությունների թնջուկները՝ շեշտելով Լեռնային 
Ղարաբաղի՝ պատմական հայրենիքին միավորվելու արդար 
պահանջը:  

Հայաստանի ազգային արխիվում պահպանվող Սերո 
Խանզադյանի անձնական արխիվի նյութերը, արխիվային 
տարբեր ֆոնդերում գտնվող նրա վերաբերյալ փաստաթղթերը, 
մամուլում հրապարակված հոդվածները,  նամակներն ու 
հարցազրույցները բնորոշում են ոչ միայն նշանավոր գրողին, 
այլև ժողովրդի արժանավոր քաղաքացուն:  

Կյանքի մայրամուտին ապրելով Արցախի ազատա-
գրության երազով՝ Խանզադյանը շարահյուսեց «Ղարաբաղը 
կրակների մեջ» գեղարվեստավավերագրական երկը՝ հանրա-
գումարի բերելով Արցախյան ազատագրական պայքարին 
նվիրված իր հասարակական, հրապարակագրական գործու-
նեությունը: Այն պատմաճանաչողական մեծ արժեք ներկայաց-
նող երկ է, որ հնարավորություն է տալիս ոչ միայն ծանո-
թանալու Արցախյան շարժման տարիներին Խանզադյանի 
ծավալած օգտաշատ գործունեությանը, նրա քաղաքացիական 
համարձակ դիրքորոշումներին, այլև պատմաքաղաքական մի 
շարք կարևոր իրադարձությունների վերաբերյալ ստանալու 
ուշագրավ տեղեկատվություն, ինչը երկը դարձնում է առավել 
արժեքավոր: Փաստագրական ու արխիվային բազմաթիվ 
վավերագրերի, վիճակագրական տվյալների, պատմագիտական 
նյութերի, նամակների, ելույթների, տարբեր մարդկանց հետ 
հանդիպումների ու զրույցների վերաքաղությունները Ղար-
աբաղյան շարժման ընդհանուր հիմնապատկերում առանձ-
նակի նշանակություն են ստանում, դառնում ժամանակա-
շրջանի հայելին:  

Հայաստանի ազգային արխիվում պահվող 1991 
թվական, փետրվարի 7 թվակիրն ունեցող մի նամակում1 
դիմելով Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի 
կոմիտեին՝ Խանզադյանը գրում է, որ տպագրության է պատ-

1 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 875, ց. 16, գ. 152, թ. 8, տպագիր, բնագիր:  
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րաստել երեք ձեռագիր, որից մեկը «Ու՞ր ես գալիս, այ գարուն. 
Ղարաբաղը կրակների մեջ» գիրքն է: Համառոտ ծանոթացնելով 
գրքի  բովանդակությանը՝ նա խնդրում է կոմիտեին նյութական 
միջոցներ տրամադրել և գիրքը տպագրել արտասահմանում: 
Նամակում Խանզադյանը վկայում է նաև երկու այլ, ընթերցողին 
անծանոթ, անտիպ գործերի մասին՝ «Հայոց Նոյատունը կործան-
ված» խորագրով, որն «ընդգրկում է Նախիջևանի հայության 
ոչնչացման արյունոտ պատկերը՝ 1918-1983 թվականներին: 20-
22 հեղինակային մամուլ», ինչպես նաև «Բեկոր-բեկոր Հա-
յաստան», որն ընդգրկում է Խանզադյանի ուղեգրությունները՝ 
Իրաքում, Լիբանանում, Եգիպտոսում ու Սիրիայում:  

1992 թվականի հոկտեմբերի 18-ին Վարդան Հակոբջա-
նյանին հասցեագրած մի նամակում1 դարձյալ խոսելով ««Ու՞ր 
ես գալիս, այ գարուն. Ղարաբաղը կրակների մեջ» «հզորությամբ 
անչափելի» գրքի հնարավոր տպագրության մասին` պարզում է 
բոլորովին այլ կառուցվածք՝ «Եռահատոր է՝ Ա.Բ.Գ. գրքեր – 1988, 
1989, 1990: Պատրաստի»: Ավելին՝ գրում է, որ չորրորդ ու հինգե-
րորդ գրքերը «հիմա է հյուսում», «այսինքն՝ 1991 և 1992: Նույն 
ոգով»: Գիրքը, սակայն, լույս տեսավ հետմահու՝ 2006 թվա-
կանին՝ հեղինակի ակնարկած վերնագրային կառույցի երկրորդ 
մասով՝ «Ղարաբաղը կրակների մեջ»՝ բաղկացած երեք ասքից: 
Թոռան հետ օրապահանջ հարցուպատասխանի խորհդանշա-
կան պատկերով սկսվող «մատյանն» ընդգրկում է 1987-ի դեկ-
տեմբերից մինչև 1988-ի դեկտեմբեր Խանզադյանի գրառում-
ները, ուստի ենթադրելի է, որ այն հեղինակի ակնարկած 
եռահատորի Ա գիրքն է միայն: Բ, Գ, հետևաբար և 1991, 1992 
թվականները լուսաբանող չորրորդ, հինգերորդ գրքերի ճակա-
տագրերը մնում են անհայտ: Գրող, պատմաբան Բագրատ 
Ուլուբաբյանին հասցեագրած նամակներից2 մեկում (27 հուն-
վարի, 1993թ.) Խանզադյանը ակնարկում է դարձյալ մեզ անհայտ 
«Արցախյան կանչեր» խորագրով վեպի մասին, որի վրա 
«աշխատում է տարուց ավել», և նշում նաև, որ «վերնագիրը 
պայմանական է, գուցե այլ անուն տա»: 

1 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 798, ց. 1, գ. 1009, թ. 161, տպագիր, բնագիր:  
2 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 798, ց. 1, գ. 1013, թ. 24-26, տպագիր, պատճեն:  
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Ընթերցողին Խանզադյանի գրչով Արցախի պատմության 
գեղարվեստական պատկերման մի փառահեղ գործ է միայն 
հայտնի՝ «Շուշի»-ն՝ գրված Արցախյան շարժման անմիջական 
ազդեցությամբ՝ Շուշիի ազատագրության նախաշեմին՝ 1991 
թվականին, իսկ հետմահու հրատարակված «Ղարաբաղը 
կրակների մեջ»-ը վավերագրություն է, որը, ինչպես ինքն է նշել, 
ամբողջացված չէ:  

Շուշի. Ղազանչեցոց եկեղեցի 
 
Գեղարվեստական վավերագրությունը հաճախ անվա-

նում են մեմուարային գրականություն, որի մեջ մտնում են 
հուշագրությունը, ուղեգրությունը, փաստագրությունը, օրա-
գրությունը և էսսեն: Խանզադյանի երկում համադրվում են և՛ 
հուշագրությունը, և՛ օրագրությունը, և՛ փաստագրությունը, 
մասամբ նաև՝ էսսեն՝ հեղինակի ոճի անհատականությամբ: Թեև 
վավերագրությունը հատկանշվում է պատմաճանաչողական 
որոշակի արժեքով, սակայն հեռու է կատարելությունից: Հե-
ղինակն ինքն էլ խիստ է արտահայտվել իր գրքի մասին, 
մատնանշել արագագրության պատճառները: «Թող ներեն ինձ 
նրանք, ում այս գործը կատարյալ չթվա: Որքան կարողացա, այն 
արի»1: «Մի տարում այնքան, որքան արել եմ վաթսուն տարում՝ 
նույն Լեռնային Ղարաբաղի ցավի, Հայոց դատի այս մի ճյուղի 

1 Նույն տեղում, թ. 16:  
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արդար պահանջին վերաբերող: Եվ որպեսզի կարողանամ 
շատից-քչից բավարարել Անդրանիկիս անզիջում պահանջը, որ 
պահանջն է ողջ հայ ժողովրդի, ես արտակարգ գործս սկսեցի՝ 
քայլ առ քայլ տալով Հայոց Արցախ-Ղարաբաղի կործանման և 
նրա դյուցազնական պայքարի նշխարները՝ հանուն գոյության, 
հանուն թուրքի ստրկությունից նրա փրկության»1:  Խանզադ-
յանը Ղարաբաղի մասին պատմող «արյունոտ» գիրքը ժառան-
գում է թոռանը. «Քեզ ասեմ, ժառանգ իմ, և դու կասես աշխար-
հին: Իմացիր, ճշմարտությունը չի սպանվում»2: Դարերի խոր-
քերը չէ, որ պատրաստվում է տանել նրան. «Ես այստեղ միայն 
քեզ կներկայացնեմ Հայոց Ղարաբաղի անգութ կեղեքման պատ-
մությունը՝ 1920 թվականից սկսած, այն էլ՝ համառոտ ու պար-
զեցրած, որ քեզ համար մարսելի լինի, որ դու երբեք չմոռանաս 
մեր ցավը ու ավանդես քո թոռներին»3:  

Իրապես, «Ղարաբաղը կրակների մեջ»-ը հրապարա-
կագրական երկ է՝ մատուցված որոշակի գեղարվեստական 
հանդերձանքով: Ամեն դեպքում, Խանզադյանի վավերագրում-
ները դուրս են գալիս անձուկ տեղեկատվության, օրագրության 
շրջանակներից՝ հաճախ գեղարվեստականանում են՝ դառնալով 
ֆելիետոն, ակնարկ, էսսե, պամֆլետ և այլն:  

«Կործանման սկիզբը» խորագրով առաջին ասքում 1920-
ական թվականների պատմական եղելությունները զուգահե-
ռելով 1970-80-ականների անցուդարձի հետ՝ Խանզադյանը 
խորհրդածում է, բանավիճում, հեգնում, նկարագրում «եղբայ-
րական» ժողովրդի՝ Ղարաբաղի հայության շրջանում իրակա-
նացրած սպանդի սահմռկեցուցիչ տեսարաններ, անխնայորեն 
քննադատում ազգամիջյան հարաբերությունների հոռի երևույթ-
ները, ազգային ինքնորոշման իրավունքի շարունակական 
ոտնահարումն ու անտեսումը, ցույց տալիս պատմական 
երևույթների պատճառահետևանքային կապերը, որոնց վկայա-
կոչման նպատակը մեկն է՝ ընդգծել Արցախյան հարցի լուծման 

1 Նույն տեղում, թ. 4:  
2 Նույնտեղում:    
3 Նույն տեղում:  
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միակ ուղին՝ ինչ գնով ուզում է լինի՝ թոթափել տասնամյակների 
անպատիվ ստրկությունը և միավորվել մայր հայրենիքին:  

Ամբողջ շարադրանքում պատկերավոր բացատրություն-
ներով Խանզադյանն ընդգծում է ԽՍՀՄ ղեկավարների անտար-
բերությունը, մեղկությունը, նաև մեղսակցությունը Ղարաբաղին 
պարտադրված ճակատագրի նկատմամբ:  

«Ղարաբաղը Ադրբեջանին վերադարձնելու հարցը 
Անդրերկրկոմը 1921 թվականի հունիս-հուլիս ամիսներին քն-
նարկել է ութ անգամ: Ութ անգամ էլ որոշվել է երկրամասը 
վերադարձնել Հայաստանին: Սակայն… Սակայն չի վերա-
դարձվել հենց իր՝ շատ բաներ խոստացող, քիչ բան կատարող 
Լենինի չարակամությամբ»1: Քանիցս շեշտվում է, որ ճակա-
տագրական հարցում Խորհրդային Հայաստանի Ժողկոմխորն ու 
ՀԿԿ Կենտկոմի բյուրոն ոչ միայն շահագրգիռ չէին, այլև 
կատարյալ անզորություն ցուցաբերեցին՝ զուրկ պետական 
ըմբռնողությունից: «Երևանում մեր ղեկավարները,-գրում է 
Խանզադյանը,- գրեթե բոլորը չէին ուզում զբաղվել Ղարաբաղի 
հարցով կամ զբաղվում էին ահաբեկված, կիսատ-պռատ: Ավաղ, 
Հայաստանի այդ օրերի ղեկավարները ոչ թե մտահոգված էին 
Կարսի, Նախիջևանի ու Ղարաբաղի փրկության հարցերով, այլ 
«բոլշևիկորեն» միմյանց միս էին ուտում, իրենց լղարիկ զենքերն 
ուղղում ոչ թե հայությանը Նախիջևանում ոչնչացնող թուրքերի, 
այլ դաշնակցականների դեմ»2:  

 Հայ պատմության խորքից եկող և մինչև մեր օրերը 
հասնող նույն ախտն է, որ Խանզադյանի գրչին փոխանցում է 
տխուր պարտականությունը արձանագրելու, պախարակելու 
խորհրդային ղեկավարների որդեգրած այդ այպանելի 
կեցվածքը, «պետական ու կուսակցական անզորությունը», որ 
կրկնվեց նաև շարժման տարիներին: «Հայկական ԽՍՀ Գերա-
գույն խորհուրդը վախկոտաբար ժամանակին չարձագանքեց 
ԼՂԻ մարզի որոշմանը՝ մտնել Հայկ. ԽՍՀ-ի կազմի մեջ, որ 

1 Նույն տեղում, թ. 6։ 
2 Նույն տեղում, թ. 7:  
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կայացավ 1988-ի փետրվարի 20-ին: Այդ խնդարնքի քննարկումը 
հետաձգվեց ամբողջ չորս ամիս, մինչև Ադրբեջանի նարիմովա-
կանները կարողացան Մոսկվայում իրենց արյունոտ գիծն 
անցկացնել»1,- եզրակացնում է Խանզադյանը:  

Արտաքին վտանգների ու դրանց պատճառների դեմ 
ընդվզող, ըմբոստացող Խանզադյանը հաճախ նույն վերաբեր-
մունքն է արտահայտում ներքին վտանգների  և նրանց հետևում 
թաքնվող պատասխանատուների դեմ:  

Գրողը հրաշալի ծանոթ է հայ ժողովրդի պատմությանը, 
փաստական նյութի առատ գործածությամբ էլ ներկայացնում է 
Արցախի ազատագրական պայքարի նախադրյալները:  20-րդ 
դարասկզբի ներքաղաքական վիճակի մանրակրկիտ նկարա-
գրությունը մի նպատակ ունի՝ ի ցույց դնել նորօրյա իրակա-
նության կենսահիմքերը՝ պատմության փորձին առերեսվելու 
ճակատագրականությամբ:   

Խանզադյանի համար հստակ է՝ «Ստալինի գռեհիկ մի-
ջամտությամբ որոշվեց Լեռնային Ղարաբաղը թողնել Ադրբեջա-
նական ԽՍՀ-ի սահմաններում»2: Հայ ժողովրդի դեմ կատարված 
նոր ոճրագործության, պետական ու կուսակցական ուրա-
ցության պատասխանատուն հենց Նարիմանով-Ստալին եր-
կյակն էր՝ Օսմանյան Թուրքիայի թելադրանքով: Նույնն արեց 
նաև Բրեժնև-Սուսլով սև լծասարքը՝ քանիցս մերժելով ԼՂԻՄ-ի՝ 
տարեցտարի նոսրացող հայ բնակչության կամավոր սկզբունքի 
դրսևորումները. ժողովուրդը նախ՝ 1966-ին 45.000 ստորագրու-
թյամբ, ապա 1977-ին՝ 70.000 ստորագրությամբ, հայրենիքին 
միավորվելու պահանջով դիմեց Մոսկվա՝ կրկնակի մերժվելով և 
շարունակելով ենթարկվել անօրինակ հալածանքների: 1977-ին, 
երբ ընդունվում էր նոր Սահմանադրությունը, ավելի քան մեկ 
միլիոն հայերի խնդրանքը Բրեժնևին, որ գոնե ԼՂԻ մարզի 
պաշտոնական անվանն ավելացվի «հայկական» տերմինը, 
ինչպես երկրի բոլոր մյուս ինքնավար մարզերն ունեին, ևս դեն 

1 Նույն տեղում:  
2 Նույն տեղում, թ. 8:  
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նետեցին: Մեծագույն ցավով է Խանզադյանը երկրորդում պատ-
մական այդ ցավալի փաստերը, ոգեսթափության կոչ անում՝  
տալով համարձակ  գնահատականներ:  

Ներազգային բարդ իրադրության մեջ տեսակետների, 
դիրքորոշումների հստակ բանաձևումներով Խանզադյանը 
լուսաբանում է համազգային շարժման նպատակը, ձևավորում, 
ուղղորդում է հայ զանգվածներին, ստեղծում հանրային կար-
ծիք: Իր համամիութենական հեղինակությամբ, գրչի ուժով, 
կոնկրետ գաղափարական աշխատանքներով Խանզադյանը 
մեծապես նպաստեց, որ շարժումը վերածվի համաժողովր-
դական պայքարի: Նա օրվա տագնապների մեջ էր, վերահաս 
իրադարձությունների, հանդիպումների ու քննարկումների 
կենտրոնում, որոնց մասին օրագրային ճշգրտությամբ ներ-
կայացնում է իր մատյանում: Այսպես, օրինակ, «Դեպքերը նոր 
թափ են առնում: Գրողների տանն եմ: Ասացին՝ Մոսկվայից 
ժամանել են Դոգիխն ու Լուկյանովը: Մարդկային վիթխարի 
հոսանք է բարձրանում Բաղրամյան պողոտայով: Ես, Սիլվան, 
Հենրիկ Իգիթյանն ու Վարդգես Պետրոսյանը ևս միացանք 
ցուցարարներին: Հզոր, վեհ ցույց է Կենտկոմի շենքի առաջ»1 
(23.08.88թ.), «Ժամը 12-ին գրողների ժողով կայացավ: Լսեցինք 
հայ ժողովրդին հղած Գորբաչովի ուղերձը: Իմ խոսքը սա է:-
Ղարաբաղը Հայաստանին միավորելու շարժումը նոր չէ: 1965-
ին ևս ծագեց: Մոսկվայից հանձնաժողով եկավ՝ Սեմիչաևսկու 
գլխավորությամբ: Ես ու Էդուարդ Թոփչյանը նրա հետ զրույց 
ունեցանք յոթ ու կես ժամ: Ասացի, որ Գորբաչովը ճիշտ չի 
դիրքորոշվում ազգային հարցում: Սխալ է, երբ միտինգներ 
անելը ոմանք որակում են իբրև վնասակար: Ասում են՝ 
ամրացնել մեր երկրի ազգերի բարեկամությունը: Այո, 
ամրացնել, բայց ոչ մեր՝ հայրերիս հաշվին: Մեր Կենտկոմում 
ոմանք մեզ մեղադրում են իբր մենք մթագնում ենք հայ և 
ադրբեջանցի ժողովուրդների բարեկամությունը: Սա պրովակա-
ցիա է: Բայց ԼՂԻՄ-ի հարցը շուտափույթ պետք է քննարկվի 

1 Նույն տեղում, թ. 109:  
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Մոսկվայում՝ Հայկ. ԽՍՀ-ին վերադարձնելու որոշումով: 
Հայաստանի կառավարությունը պետք է իր բողոքը ներկայացնի 
Միութենական կառավարությանը և պաշտպանի ժողովրդի 
պահանջը: Սակայն Հայաստանի կառավարությունը վախկոտ է 
ու ոչինչ չի անում» (27.02.88թ.):  

Պատմական փաստերի վկայակոչումներին զուգահեռ 
գրքում բերվում են «արյունոտ դեպքերի» նկարագրություններ, 
որպեսզի «շատ միամիտ հայերի համար պարզ լինի, թե ինչ 
դժոխային վիճակում է ապրում հայը հայի Ղարաբաղում: 
Ուզում եմ «ինտերնացիոնալիստ» կոչված քողով կուրացած 
շատերի աչքը բաց անել: Կհաջողվի՞, չգիտեմ»1: Խանզադյանն 
իրավունք ուներ այդքան հոռետես լինելու, գալիք օրերը 
գուշակելու: Եվ այդ բոլոր նախատեսությունները տարիներ անց 
շոշափելի իրականություն պիտի դառնային: Կյանքն ու 
իրականությունը ցույց տվեցին, որ այն, ինչ համարվում էր 
հոռետեսություն, իրականում հեռատեսություն էր ու հստա-
կատեսություն:  Հայ ժողովրդի տառապանքների ու տխուր ճա-
կատագրի թիվ մեկ պատասխանատուն, Խանզադյանի համոզ-
մունքով, խորհրդային վարչակարգն է, որ հաճախ թիրախ է 
դառնում նրա նոթագրումներում: «Օ՜, դժոխք, որիդ անունը 
«Խորհրդային է»2: Խանզադյանը, մատնանշելով պատմության 
չարաղետ փորձը, սուր քննադատություններ է ուղղում 
պետական ու կուսակցական հայ վերնախավին, որ «պարզա-
պես անպետք զանգված է մեզ համար»: Հայի գլխով անցնող 
սոսկալի իրողություններից հետո գոռալ, թե «...մեր երկրում 
մարդու ազատություն է, ազգերի կատարյալ եղբայրություն, 
պարզապես անբարոյական սրտխառնուք է»,-գրում է Խան-
զադյանը: Ինչպես կարելի է համակերպվել հայի անարդար 
ճակատագրի հետ, «...համակերպվելու հիմնական կողմնակից-
ներն ու քարոզիչները կուսակցական փափուկ աթոռների ու 
պետական լիքը ախոռների վրա նստածներն են»3:  

1 Նույն տեղում, թ. 29:  
2 Նույն տեղում, թ. 66:  
3 Նույն տեղում, թ. 67:  
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Հայի փորձառությունը, գրողի ու մտավորականի առողջ 
բնազդը, ազգային խնդիրների լուծման համառ պարտավոր-
վածությունը թելադրում էին Խանզադյանին՝ սթափ հետևելու 
իրադարձություններին, ժամանակին ու տեղին արձագանքելու 
կուսակցական հայավնաս ու պառակտիչ որոշումներին, Ադրբ-
եջանի ղեկավարների պրովակացիոն ելույթներին, մամուլի 
հրապարակումներին, որոնց նպատակը բոլոր հնարավոր 
միջոցներով պատմական ճշմարտության պարտակումն էր: 
Հատկանշական են Զիա Բունիաթովի հայտնի կեղծաշարա-
դրանքների վերաբերյալ Խանզադյանի կոշտ դիրքորոշումները, 
ժխտողական ելույթներն ու բաց նամակները: Գրքում նա առատ 
մեջբերումներ է անում իր ելույթներից՝ անխնայորեն մերկաց-
նելով «խորհրդային ակադեմիկոսի սքեմ հագած», բարբարոս, 
ցեղասպան ու աշխարհաքանդիչ տարրերին նոքարի պես 
երկրպագող, «փորձված ու մոլի կողոպտիչ», պատմության 
ստոր կեղծարար Զիա Բունիաթովին: «Կամենա, թե չկամենա 
Բունիաթովը, հայ ժողովուրդը ավելի քան երեք հազար տարի 
շարունակ իր պետական կազմակերպված էությունն ու 
բովանդակությունն ուներ և ունի իր հայրենիք Հայաստանում: 
Կարծես թե հենց նրան նկատի ունենալով է ասվում՝ շունը 
հաչում է, իսկ քարավանը գնում է»1: Արցախցիների ոտնահար-
ված իրավունքները պաշտպանելու նպատակով Խանզադյանն 
անընդհատ իր մտահոգություններն է արտահայտել խորհր-
դային ղեկավարներին ուղղված նամակներում ու դիմումնե-
րում: Վավերագրության մեջ Խանզադյանը զետեղել է Ղարա-
բաղի հարցի շուրջ տեղական ու միութենական մամուլին հղած 
իր բոլոր խնդրադիր գրությունները, որոնցից շատերը չեն 
հրապարակվել կամ հրապարակվել են զգալի կրճատումներով: 
«Երևանի «Կոմունիստը» իմ խոսքը չտպագրեց: Դե, պարզ է, 
«Կոմունիստը» ևս հայի թերթ չէ, իմ թերթը չէ»2: «Խորհրդային 
մամուլը կեղծում է ամեն ինչ: Այդ կեղծիքը ևս ուժ է ստանում 

1 Նույն տեղում, թ. 60:  
2 Նույն տեղում, թ.145:  
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պետությունից»1: Խանզադյանը քաղաբերումներ է արել նաև 
արտասհամանյան թերթերից, որոնք արձագանքել են օրվա 
իրադարձություններին և ավելի ճշգրիտ լուսաբանել Ղարա-
բաղյան հարցի էությունը՝ առանց տուրք տալու սովետական 
մտակաղապարներին:  

Պատմական մեծ հնչեղություն ունեն հատկապես 
Բրեժնևին, Գորբաչովին Խանզադյանի հասցեագրած նամակ-
ները, որոնք ժամանակին լայն, կարելի է ասել ոչ միայն 
միութենական, այլև միջազգային արձագանքներ ունեցան: 
Վավերագրելով Ղարաբաղյան շարժման ծավալման գրեթե 
ամբողջ ընթացքը՝ Խանզադյանը մանրամասնորեն ներկայաց-
նում է նաև այդ աղմկահարույց նամակների գրության շարժ-
առիթներն ու կենսահանգամանքները:  

Առաջին նամակը հասցեագրվել է ԽՄԿԿ Կենտկոմի 
գլխավոր քարտուղար Լեոնիդ Բրեժնևին՝ 1975 թվականի 
մայիսի 13-ին: Ազդակը կուսակցության Ղարաբաղի մարզկոմի 
առաջին քարտուղար Բորիս Կևորկովի զեկուցումն էր 
մարզկոմի պլենումում, որ «հակահայկական, հակամարդկային, 
պանթուրքիստական հայհոյանքների կույտ էր»2: Զեկուցումը 
տպագրվել էր նաև «Խորհրդային Ղարաբաղ» թերթի 1975 
թվականի մարտի 23-ի համարում, որից հետո հակահայկական 
նույն վտանգավոր կրակը բորբոքել էին նաև մարզի շրջանների 
բոլոր թերթերը: Կևորկովի վարքագծի մասին Խանզադյանը 
նախ հեռագրել էր Ադրբեջանի կոմկուսի առաջին քարտուղար 
Հեյդար Ալիևին, որը չէր արձագանքել: Խանզադյանը կենտկոմի 
ղեկավարությանը մեղադրում է բացահայտ հայահալած 
քաղաքանություն վարելու, Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը 
Ադրբեջանի ճիրաններում խեղդելու համար: Այնինչ «թե՛ 
ազգային, թե՛ քաղաքական, թե՛ տնտեսական նկատառումներով 
Ղարաբաղի Հայկական Ինքնավար Մարզը պետք է մտնի 
Հայկական Հանրապետության կազմի մեջե: Նա Բրեժնևի 

1 Նույն տեղում, թ. 165:  
2 Նույն տեղում, թ. 37:  
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ուշադրությունն է հրավիրում Ղարաբաղի պատկանելության 
հարցը հանկարծագյուտ վճռելու՝ Կևորկովի ապօրինի կեցված-
քին և պատասխան ակնկալում՝ հորդորելով զսպել զազրախո-
սին: Խանզադյանը համոզմունք է հայտնում, որ «Խորհրդային 
պետության ստեղծման առաջին օրերից օրակարգի մեջ մտած 
Ղարաբաղի հարցը կլուծվի, այն կվերադարձվի Հայկ. ԽՍՀ-ին, 
դրանով իսկ կամրապնդվի հայ և ադրբեջանական ժողովուրդ-
ների միջև եղած բարեկամությունը, ինչ-որ չափով կբարձրացվի 
մեր սոցիալաիստական կարգերի վարկաբեկված հեղինա-
կությունը»1: Խանզադյանը ցավով նշում է, որ նամակի պատաս-
խան չստացավ, ավելին՝ բոլոր փորձերը՝ այն մամուլում 
հրապարակելու, ապարդյուն անցան:  

Երկրորդ բաց նամակը Բրեժնևին Խանզադյանը հաս-
ցեագրել է 1977 թվականի հուլիսին: Նոր նամակի առիթը 
«Проблемы мира и социализма»  ամսագրի 1977 թվականի թիվ 6 
համարում հրապարակված մի հոդվածն էր, որում հերթական 
անգամ աղավաղվում էր Ղարաբաղի պատմությունը: 32 լեզվով 
տպագրվող և աշխարհի 145 երկրներում տարածվող պարբե-
րականի հրապարակումը ստիպում է Խանզադյանին՝ կրկին 
դիմելու ԽՍՀՄ ղեկավարին՝ պահանջով. «Մեր միասնական 
հզոր պետության սահմաններում գտնվող զուտ հայկական 
մարզը, ավելի քան 8 տոկոս հայ բնակչությամբ, հայկական 
դպրոցներով, պետական հայերեն լեզվով պետք է գտնվի 
Խորհրդային Սոցիալիստական Հայաստանի կազմումե2: ԽՍՀՄ 
առաջին դեմքը պարտավոր է լուծել մի հարց, որ «ավելի քան 
կես դար անարդարություն է մարմնավորում», և որի արդարացի 
լուծումը «կգնահատվի որպես ազգային քաղաքականության 
հաղթանակ»:  

Խանզադյանը նույն ընթացքում նամակ է հղել նաև 
ԽՄԿԿ կենտկոմի բաժնի վարիչ Ե.Տյաժլնիկովին և գրքում 
քաղաբերումներ արել նաև այդ նամակից: Նա հիշեցնում է, որ 

1 Նույն տեղում, թ. 39:  
2 Նույն տեղում, թ. 42:  
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Ղարաբաղի խնդիրը գոյություն ունի 1921-1923 թվականներից, 
երբ հայկական մարզը ապօրինի մտցրին Ադրբեջանի կազմի 
մեջ: Նամակում խոսում է նաև Նախիջևանի մասին՝ որպես 
նույն անարդարության դրսևորում: Ժամանակն է արդարա-
մտությամբ ու սկզբունքայնությամբ նայելու ճշմարտության 
աչքերին և Ղարաբաղը վերադարձնել Հայկական ԽՍՀ-ին:  

Խանզադյանը խստադատ մի նամակ էլ հղել է 
«Проблемы мира и социализма»  ամսագրի խմբագրությանը՝ 
մասնավորապես նշելով. «Ձեր հրապարակած ռեպորտաժի շատ 
երզարակցություններ ու վկայություններ պարզապես հրեշավոր 
են: Դուք մի ամբողջ ժողովրդի ամենից սրբազան զգացմուքներն 
եք վիրավորել»1: Երկու նամակներն էլ անպատասխան են 
մնացել: Եվ քանի օր «Проблемы мира и социализма» ամսագիրը 
տպագրվում էր Չեխոսլովակիայի մայրաքաղաք Պրահայում, 
Խանզադյանը մի նամակ էլ հասցեագրում է այդ երկրի 
ղեկավար Հուսակ Գուստավին, հորդորում արձագանքել հայ 
ժողովրդի արդար պահանջին և դատապարտել շրջանառվող 
կեղծիքը: «Համոզված եմ, որ շուտ թե ուշ, Ղարաբաղյան հարցը 
պետք է որոշվի: Չի կարելի հանդուրժել այն, որ Հայկական 
Ինքնավար Մարզը անջատված է իր մայր հայրենիքից»2:  

Բրեժնևին հղած երկրորդ նամակը վիթխարի արձագանք 
ունեցավ աշխարհասփյուռ հայության շրջանում: Առաջինն այն 
տպագրեց սփյուռքի «Զարթոնք» թերթը (1977թ., հոկտեմբերի 20), 
հետո աշխարհի գրեթե բոլոր հայկական թերթերը: Այն 
թարգմանվեց ու հրապարակվեց նաև այլ լեզուներով, հաղորդ-
վեց  հեռուստացույցով, ռադիոյով:  

Նամակի առաջ բերած աղմուկից հետո Խանզադյանին 
իր մոտ է կանչել նաև Կարեն Դեմիրճյանը, պարզաբանումներ 
պահանջել: «Այսպես՝ մի ամսվա ընթացքում ութ անգամ ինձ 
կանչեցին Կենտկոմ»,-հիշում է Խանզդայանը3: Նամակի 
առնչությամբ վավերագրության մեջ նա քաղաբերումներ է 

1 Նույն տեղում, թ. 44:  
2 Նույն տեղում, թ. 45:  
3 Նույն տղում, թ. 46:  
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անում նաև սփյուռքահայ մամուլի ոգեշունչ արձագանքներից: 
«Հայ ազգի արժանագույն զավակներից մեկի» սխրալից քայլին 
բանտից շտապել է գնահատական տալ նաև Գուրգեն 
Յանիկյանը, որ, Խանզադյանի վկայությամբ, «մինչև իր հերոսա-
կան գործը կատարելը մեկ տարի առաջ եղել է իմ տանը 
(Նորքում)»: Խանզադյանի հանրահռչակված նամակին 1978 
թվականին արձագանքել է նաև Բեյրությում Սիմոն Սիմոնյանի 
խմբագրությամբ լույս տեսնող «Սփյուռք» շաբաթաթերթը՝ 
«Ղարաբաղ և անոր պաշտպանները» վերտառությամբ 
հոդվածով, որին ամենայն հավանականությամբ Խանզադյանը 
ծանոթ չի եղել և չէր էլ կարող լինել, եթե հաշվի առնենք, որ 
ազատախոհ «Սփյուռք»-ը բառիս բուն իմաստով մերժված էր 
Հայաստանում, որովհետև հանդգնել էր 1958 թվականից արդեն 
Ղարաբաղի հարցը արծարծել՝ դառնալով հիմնախնդրի 
բարձրաձայնման առաջամարտիկը ոչ միայն Սփյուռքի, այլև 
հայ մամուլի պատմության մեջ ընդհանրապես: Հոդվածի 
հեղինակ Լևոն Երկաթը, ողջունելով հայրենի գրողին համահայ-
կական շահեր հետապնդող բաց նամակի համար, զուգահեռ 
մեղադրում է արտասահմանի հայ քաղաքական կուսակցու-
թյուններին, որոնք քար լռություն են պահպանում հայկական 
հողերի հարցի վերաբերյալ: Վավերագրության մեջ Սերո 
Խանզադյանի արտահայտած այն համոզմունքը, թե «...միջազ-
գային մասշտաբով Հայ Դատը առաջ է մղվում նաև Բրեժնևին 
գրածս իմ նամակ-պահանջի շնորհիվ», փոքր-ինչ ինքնագո-
վություն է, որովհետև հարցին միջազգային հնչեղություն տվեց 
«Սփյուռք» պարբերականը՝ ի դեմս խմբագրապետ Սիմոն 
Սիմոնյանի, որ 1960 թվականին առաջին բաց նամակը 
հասցեագրեց Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին՝ հրապարակելով 
հենց «Սփյուռք»-ում:  

Վավերապատումի երկրորդ ասքը՝ վերնագրված 
«Մարտը տալիս է ձնծաղիկ», գրեթե եղեռնապատում է: Խանզա-
դյանը նկարագրում է Սումգայիթյան դեպքերը, փաստավավե-
րագրական ճշգրտությամբ ներկայացնում Սումգայիթում հա-
յերի նկատմամբ կատարված բռնությունները՝ հենվելով ակա-
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նատեսների վկայությունների, փաստական հարուստ նյութի 
վրա: «Սումգայիթի հայերի կոտորածը նման է 1915-ի Կ.Պոլսի 
հայերի նախնական ջարդին»,-դառնորեն եզրակացնում է Խան-
զադյանը և պատում առ պատում բացում այդ զարհուրելի օրերի 
երակները: «Մեր ձնծաղիկները, սակայն, սպիտակ չեն, այլ 
կարմիր՝ հայի արյամբ ներկված»:  

Ամփոփենք. Խանզադյանի «Ղարաբաղը կրակների մեջ» 
գեղարվեստական վավերագրության մեջ ներկայացված է 
Ղարաբաղյան շարժման ամբողջ ընթացքը՝ հիմնականում 
օրագրային ու փաստագրական եղանակով, ինչը հնարավո-
րություն է տալիս բոլոր նրբերանգներով պատկերացնելու 
ժամանակին հայ ժողովրդի առջև ծառացած խնդիրները, 
Արցախյան ազատամարտի պատմաքաղաքական նախադրյալ-
ները, ժողովրդի հերոսական ոգու թռիչքը, միահավաքվելու, 
մեկտեղվելու զորընդեղ կամքը՝ հանուն Արցախի գոյահաս-
տատման: Գրող-վավերագրի գրչի տակ հմտորեն ու բազմակող-
մանիորեն, հաճախ պատմաքննական լուսաբանման են են-
թարկվել Արցախյան համազգային շարժման ծավալման բարդ 
ու ոչ միանշանակ գործընթացները, օբյեկտիվորեն երևակվել 
հիմնահարցի հետագա զարգացումներն ու հնարավոր բոլոր 
ելևէջները, որոնց կենտրոնում հենց ինքն է՝ Արցախյան 
շարժման նախանձախնդիրներից ու դրոշակակիրներից մեկը, 
ազատագրության դարավոր երազի օրհներգուն: Խանզադյանը 
հաճախ պատմագետի հայացքով է փորձում բացահայտել 
Ղարաբաղյան հարցի առաջացման խորքային պատճառահե-
տևանքային կապերը, թե ինչու՞ և ինչպե՞ս այն դուրս մղվեց 
դիվանագիտական ակտիվ գործառույթների քաղաքական 
դաշտից՝ պարզապես տեղափոխվելով խորհրդային հանրապե-
տությունների շահադիտական հարաբերությունների ոլորտ: 
Գրողն հաճախ վկայակոչում է պատմության դասերը, որով-
հետև Արցախյան հիմնախնդրին վիճակված էր առերեսվել 
պատմության դառը փորձի հետ: 
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ՍԵՐՈ ԽԱՆԶԱԴՅԱՆԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽՅԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
 

ԹԵՀՄԻՆԱ  ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 
 

Հոդվածը նվիրված է հայ մեծանուն արձակագիր Սերո 
Խանզադյանի՝ Արցախյան շարժման գործում ունեցած դերա-
կատարության արժևորմանը: Առաջին իսկ օրերից լինելով 
ժողովրդի կողքին՝ որպես պայքարի գաղափարակիր ու կազ-
մակերպիչ`Խանզադյանը բարձր քաղաքացիություն դրսևորեց՝ 
իր գրական ու հրապարակախոսական հարուստ պաշարն ի 
սպաս դրելով պատմական արդարությունը վերականգնելու 
երախտաշատ գործին: Կյանքի մայրամուտին ապրելով 
Արցախի ազատագրության երազով՝ Խանզադյանը շարահյու-
սեց «Ղարաբաղը կրակների մեջ» գեղարվեստավավերագրական 
երկը՝ հանրագումարի բերելով Արցախյան ազատագրական 
պայքարին նվիրված իր հասարակական, հրապարակագրական 
գործունեությունը:  

 
Բանալի բառեր - Սերո Խանզադյան, Արցախ, արցախ-

յան շարժում, ազատագրական պայքար, գեղարվեստական 
վավերագրություն, պատմական փաստ, հրապարակախոսու-
թյուն:  
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СЕРО ХАНДЗАДЯН И АРЦАХСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 

РЕЗЮМЕ 
ТЕЙМИНА  МАРУТЯН 

В статье рассматривается и оценивается роль выдающе-
гося армянского писателя Серо Ханзадяна в Арцахском дви-
жении. С первых дней этого движения, будучи идеологом и ор-
ганизатором борьбы, Ханзадян проявил высокую гражданскую 
активность, посвятив весь свой литературный и историко-
общественный опыт достойной цели восстановления истории-
ческой справедливости. Будучи на закате жизни, живя мечтой об 
освобождении Арцаха, Ханзадян создал основанное на докумен-
тальном материале произведение «Карабах в огне», которым 
подвел итоги своей публицистической деятельности, посвящен-
ной Арцахской освободительной борьбе. 

 
Ключевые слова: Серо Ханзадян, Арцах, Арцахское 

движение, освободительная борьба, художественная литература, 
исторический факт, гласность. 
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SERO KHANJADYAN AND THE ARTSAKH MOVEMENT 
 

SUMMARY 
 

TEHMINA MARUTYAN 
 

The article deals with the appreciation of the great Armenian 
novelist Sero Khanzadyan for his role in the Artsakh movement. 
From the earliest days, being an ideologist and organizer of the 
struggle alongside the people, Khanzadyan displayed a high civic 
consciousness, devoting his rich literary and publicist resources to the 
gracious task of restoring historical justice. Living with dream of 
liberating Artsakh at the sunset of his life, Khanzadyan recited the 
artistic and documentary work "Karabakh in Fire", summing up his 
public, journalistic work on the Artsakh Liberation Struggle. 

 
Keywords: Sero Khanzadyan, Artsakh, Artsakh movement, 

liberation struggle, fiction, historical fact, publicity. 
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                                                              ՀԱՄԼԵՏ  
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 

 

ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՈՒԺԵՐԻ 
1920 Թ. ՄԱՐՏՅԱՆ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԵՐԸ* 

 

 
Զանգեզուրի ռազմական ուժերի` 1920 թթ. հունվար-

մարտ ամիսներին ձեռնարկած հաղթական գործողությունների 
շնորհիվ, ճիշտ է, մաքրվեց  Շուռնուխի, ինչպես նաև մինչև Հա-
գարու գետն ընկած տարածքում գտնվող   թուրքաբնակ գյուղե-
րը, սակայն դրանով չավարտեց Զանգեզուրյան ուժերին տրված 
առաջադրանքը: Ադրբեջանը, իհարկե, չէր կարող հաշտվել կա-
տարված իրողության հետ,  ինչը միանշանակ ցույց տվեց ժա-
մանակը, դարձյալ փորձեր չէր ձեռնարկի  զենքի ուժով Զանգե-
զուրում վերականգնել իր կորցրածը: 

Զանգեզուրյան կռիվների գործուն մասնակից, Գարեգին 
Նժդեհի մերձավոր զինակից Վանբեկի (Վազգեն Միրզաբեկյան) 
հավաստմամբ՝ «Զօր. Դրօի ղեկավարութեամբ Շուռնուխի ան-
տառային շրջանը, 1920 թ. Յունւար ամսի 6-ին գրաւելուց յետոյ, 
նորից այս կարեւոր շրջանը թշնամու կողմից չգրաւելու համար, 
հանձնարարւեց Հալիձորի  հրամանատարութեան մնայուն դիր-
քապահութիւն ունենալ եւ ապահովել կապը Գորիս-Ղափանի 
խճուղու, որն այս անտառով էր անցնում»1: 

Այդ նպատակով Շուռնուխին կից Հալիձորի և Տաթևի 
շրջանի 10 գյուղերը վաշտապետների հրամանատարությամբ 
կազմակերպում են իրենց զինվորական վաշտերը և մի հեծյալ         
հարյուրյակ, որը ստանում է «Բարգյուշատի ձիավոր հետախուզա-
կան վաշտ» անվանումը: Համաձայն սահմանված կարգի` յուրա-

*  Հոդվածը ներկայացվել է 22.11.2019 թ., գրախոսվել՝ 15.12.2019 թ., տպագրության 
ընդունվել՝ 20.12.2019 թ.: 
1 «Ալիք», Թեհրան, 1979, 27 մայիսի: 
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քանչյուր օր այդ հարյուրյակի 30 մարտիկներ պիտի հերթապա-
հեին անտառում և ակնդետ հսկեին թուրք բնակչությունից մաքր-
ված տարածքը: 

«Երեք ամիս շարունակ,-վկայում է Վանբեկը,-այս անտառ-
ների խորքերում, աւերակ թրքական գիւղերի մէջ, խաչաձեւող ա-
րահետներում, աղբյուրների մօտ, հաստաբուն ծառերի տակ, 
ձմռան ցուրտ և երկար գիշերներին, հազար ու մի պատահարի են-
թարկւելով, անցկացրինք այս հարիւրեակի  մարտիկների հետ»1: 

Այդ երեք ամիսների ընթացքում Ադրբեջանի իշխանու-
թյունները բավարարվում են դաշնակից տերություններին, ինչպես 
նաև Հայաստանի և Վրաստանի կառավարություններին բողոքի 
հեռագրեր և ուղերձներ ներկայացնելով, իսկ Զանգեզուրից տեղա-
հանված թուրքերը ոչ մի անգամ փորձ չեն անում վերադառնալու 
իրենց նախկին բնակավայրերը: Անցած երեք ամիսներին Ադրբե-
ջանի լռությունն ու դրսևորած ոչ գործուն պահվածքը տարօրինակ 
էր ու անհասկանալի: 

«Մեզ մի բան,- շարունակում է Վանբեկը,- խիստ հե-
տաքրքրում էր. թէ ինչու՞, յունւար ամսին, զօր. Դրօ-ի զօրամասե-
րից խայտառակ պարտութիւն կրելուց, Թէյմուր Միսկեարյուի կա-
մուրջը չեն պայթեցրել, եւ ինչու՞ նորէն շուրջ երեք ամիս յետոյ, այդ 
գործին չեն ձեռնարկում…»2: 

Իզուր էր Վանբեկի ու նրա զինակիցների տարակուսանքը  
հաշված օրեր անց` Ադրբեջանը կրկին անգամ ցույց է տալիս իր 
իսկական դեմքը` Զանգեզուրի և Արցախի նկատմամբ իր 
դավանած նկրտումների անսասանությունը:  

Ինչպես ցույց են տալիս տեղի ունեցող հետագա դեպքերը, 
Ադրբեջանը բոլորովին չէր կարող հաշտվել ու համակերպվել այդ 
իրողության հետ: Ադրբեջանի իշխանությունները ձգտում էին 
փոխվրեժի և այդ նպատակով տենդագին պատրաստություն էին 
տեսնում՝ Զանգեզուրում կորցրած արյունակից դաշնակիցների 
վրեժը լուծելու Շարուր-Նախիջևանում, Արցախում և, իհարկե, վե-

1 Նույն տեղում: 
2 Նույն տեղում, 29 մայիսի: 
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րականգնելու իրենց կորցրած դիրքերը Զանգեզուրում: Ծավալվող 
հետագա դեպքերը միանշանակ մատնանշում են, որ Ադրբեջանը, 
Զանգեզուրում թեպետ կորցրել էր իր հուսալի դաշնակցին, սա-
կայն բնավ չէր հրաժարվել գավառը զենքի ուժով բռնազավթելու 
մտադրությունից ու այդ նպատակով տենդագին պատրաստու-
թյուն է տեսնում ու զորքեր կենտրոնացում Զանգեզուրի և Արցա-
խի սահմանամերձ տարածքներում:  

Ադրբեջանը երկար սպասեցնել չի տալիս. 1920 թ. մարտի 
23-ին ադրբեջանական բանակի կանոնավոր զորքը, դարձյալ 
քրդական հեծյալ հրոսակախմբերի աջակցությամբ, մի քանի 
ուղղությամբ հարձակվում է Զանգեզուրի վրա: 

Մինչ այդ` մարտի 13-ին, Զանգեզուրի Ազգային խորհուր-
դը Հայաստանի Հանրապետության խորհրդին ուղղված հեռագ-
րում հայտնում է. «Այս րոպէին ստացած տեղեկութիւնների համա-
ձայն, թիւրք ասկեարները, թիւրք սպաների գլխաւորութեամբ, Օր-
դուբաթի եւ Նախիջևանի թաթարները ադրբեջանեան սպաների 
ղեկավարութեամբ ընդհանուր յարձակում են գործում Գողթանի 
հայ գիւղերի վրայ ոչնչացնելու և նւաճելու նպատակով: Հայ գիւ-
ղացիութիւնը մահւան կռիւ է վարում նենգաւոր  եւ անպատիժ 
թշնամու դէմ,  յանուն հերոսական, աշխատասեր ու ազնիւ  գյու-
ղացիութեան փրկության: Խղճացեք գիւղացիներին,  բողոքեցէք 
Ադրբէջանի նենգաւոր արիւնոտ ինդրիգների դէմ, որոնցով նա ու-
զում է հայ գյուղացիութեան դիակների վրայով կամուրջ գցել դէպի 
Թուրքիա: Պահանջեք դաշնակիցներից, որ ազդեն Ադրբէջանի եւ 
թիւրք սպաների վրայ: Զանգեզուրի գյուղացիութիւնը վրդուած է 
Ադրբէջանի այդ գործողութիւններից, պահանջեցէք դիմադրու-
թիւն»1: 

Ավելի քան անհասկանալի է և կարելի է ասել ուշացած 
Հայաստանի Հանրապետության խորհրդին ուղղված հեռագրի ա-
հազանգը: Չէ՞ որ արդեն տեղի էր ունեցել Գողթն գավառի  և այդ 
թվում Վերին ու Ներքին Ագուլիսների ողբերգությունը: Համաձայն 
մի շարք սկզբնաղբյուրների, ինչպես նաև Զանգեզուրի գեներալ-

1 «Աշխատաւոր», Թիֆլիս, 24 մայիսի 1920: 
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կոմիսար Ս. Մելիք-Յոլչյանի` հաղորդագրության՝ Օրդուբադի և 
Նախիջևանի թուրքերը, ադրբեջանցի սպաների գլխավորությամբ, 
Գողթի հայկական գյուղերի մեծ մասը մինչ այդ արդեն բռնագրա-
վել ու հայաթափել էին: 

Հայաստանի Հանրապետության խորհրդին ուղղված վերո-
հիշյալ հեռագրում Զանգեզուրի Ազգային խորհուրդը, ճիշտ է, 
նշում է, որ  Գողթնի «…հայ գիւղացիութիւնը մահւան կռիւ է վա-
րում նենգաւոր  եւ անպատիժ թշնամու դէմ»,  սակայն պարզ չէ, թե 
խոսքը որ գյուղերին է վերաբերվում: Այդ բացը լրացնում է «Ժողո-
վուրդ» թերթի` 1920 թ. հունիսի 23-ի համարում  տեղ գտած 1920 թ. 
հունիսի 15-ին Երևանում տեղի ունեցած Գողթնի հայրենակցա-
կան միության ընդհանուր ժողովի մանրամասները ներկայացնող 
ակնարկը1: 

Քննելով Գողթն գավառի ներկա վիճակը՝ ժողովն 
արձանագրում է, որ վերջին տարիներին` հատկապես 1919 թ. հու-
լիսից ավերվել ու իսպառ ամայացել են գավառի շեն և բարգավաճ 
հայկական մի շարք բնակավայրեր, որոնք են Շուրութ, Գևազ Փրա-
գոտ, Վերին և Ներքին Ազա, Դեր, Քաղաքիկ, Տանակերտ, Վերին և 
Ներքին  Ագուլիսներ, Դիսար և Հանդամեջ գյուղերը: 

Զանգեզուրի Ազգային խորհրդի տեղեկացմամբ` դեռևս 
կանգուն էին Ցղնա (Չանանաբ), Ռամիս, Բիստ, Ալահի և 
Մարվանիս  գյուղերը, որոնք հերոսաբար հետ են մղել թուրքերի 
ձեռնարկած բոլոր գրոհները2: 

«Այս վեց կանգուն գյուղերը, կտրված լինելով դրսի աշ-
խարհից, նմանվում են պաշարված բերդի: Այս գյուղերը կապ ու-
նեն Ղափանի հետ բարձրաբերձ, ձյունապատ, դժվարանցանելի 
Ղաբուջիղով, որ մատչելի է երթևեկության համար միայն ամառվա 
ամիսներին, իսկ դեպի Զանգեզուր տանող Նուռնուս-Մեղրի ճա-
նապարհը բռնված է Օրդուբադի թուրք հրոսակներով: Ամեն կող-
մից պաշարված այս վեց գյուղերի խմբակցությունը Գողթանի այն 
կենտրոնն է, որ արթուն հսկում է թշնամու բոլոր հարձակումների 

1 Տե՛ս Նախիջեւան-Շարուրը 1918-1921 թթ.,  Երևան, 1993, էջ 221: 
2 Տե՛ս նույն տեղում: 
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վրա և չի ուզում նահանջելով զիջել հինավուրց Գողթանի սրբա-
զան հողը: Միաժամանակ այս կենտրոնը պաշտպանում է Ղա-
փան-Զանգեզուրի հայության թիկունքը Նախիջևանի թուրք-թա-
թարական վայրագ գրոհներից» 1: 

Հեռագրի իրազեկմամբ՝ Գողթանի վերոհիշյալ վեց գյուղե-
րը խաղաղ տարիների դժվարությամբ են լուծել հացի խնդիրը և ի-
րենց տարեկան պաշարը լրացրել են Գողթնի դաշտային մասից և 
Նախիջևանի հացառատ գյուղերից: Այսուհանդերձ, ի պատիվ այդ 
վեց գյուղերի բնակիչների, պիտի նշել, որ, գտնվելով անասելի 
ծանրագույն կացությունում, նրանք, ի հաշիվ իրենց ունեցած սուղ 
միջոցների, կարողացել են ապաստան տալ ու կերակրել իրենց 
գյուղերում հանգրվան գտած կործանված գյուղերի փախստական-
ներին: 

      Դիմելով Հայաստանի Խորհրդին՝ գողթնեցիների հայրենակ-
ցական միության ընդհանուր ժողովը իրավացիորեն ընդգծում է. 
«Այս բոլորից հետո թողնել, որ այդ արիասիրտ և տոկուն լեռնա-
կանները սովից ստիպված իջնեն իրենց հպարտ դիրքերից ու գաղ-
թեն` դատարկելով պատմական Գողթանի հողը հայության վեր-
ջին բեկորներից՝ կլիներ աններելի ոճիրը հայրենիքի առաջ»2: 

Զարմանք ու խորը ցավ ու ափսոսանք է հարուցում կար-
դալով այդ տողերը: Մի՞թե ՀՀ կառավարությունը, Զանգեզուրի և 
Կապարգողթի Ազգային խորհուրդն ու զինվորական հրամանա-
տարությունը ի զորու չէին օգնության ձեռք մեկնելու թշնամու պա-
շարման օղակում մարտնչող վերոհիշյալ վեց գյուղերի 
ազատատենչ քաջարի բնակչությանը:  

Վ. Գևորգյանը «Լեռնահայաստանի հերոսամարտը» գր-
քում անդրադառնում ու յուրովի է լուսաբանում 1920 թ. մարտ 
ամսին Զանգեզուրի վրա ադրբեջանական զորքերի հարձակման 
նպատակն ու մանրամասները: 

Եթե որպես սկզբնաղբյուր ընդունենք Վ. Գևորգյանի հեղի-
նակած վերոհիշյալ գրքում տեղ գտած տվյալները, ապա պարզ-

1 Նույն տեղում: 
2 Նույն տեղում 
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վում է, որ Զանգեզուրի վրա ադրբեջանական զորքերի  ձեռնար-
կած հարձակման նախօրեին, Գ. Նժդեհի գլխավորած Կապարգող-
թի մարտական ուժերը, արդեն կազմ ու պատրաստ, պիտի ձեռ-
նարկեին Օրդուբադի տարածքը բռնազավթած  թուրք հրոսա-
կախմբերից մաքրելու մարտական գործողությունը: Ծրագրած  
մարտական գործողությունը, որը միաժամանակ նաև վրեժխնդ-
րության նպատակներ էր հետապնդում, ավարտելուց հետո նա-
խատեսվում էր  ձեռնամուխ լինել լուծել  լեռներում և այլ վայրե-
րում ապաստանած Գողթանի, այդ թվում նաև Վերին և Ներքին Ա-
գուլիսների ջարդերից փրկված հայ բնակչությանը վերադարձնե-
լու ու վերստին հայրենի եզերքում  բնակեցնելու խնդիրը: 

Գարեգին Նժդեհ 

Այդ կապակցությամբ  Գ. Նժդեհը, պատրաստվելով արշա-
վանքի,  Կապարգողթի ռազմական ուժերին ուղղված հրամանում 
նշում է. «...Խորապէս գիտակցելով Գողթանի ռազմագիտական 
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նշանակութիւնը, գնահատելով նրա Զանգեզուրի համար կատա-
րած դերը եւ նկատի առնելով նրա արդի աննախընթաց կրիտիկա-
կան դրութիւնը՝ հրամայում եմ Կապարգողթի ռազմական կա-
մաւոր ուժերին մի շարք մուսուլման գիւղերի տեղահանութեամբ 
եւ աւերումով Գողթան գաւառի ժողովրդի համար ստեղծել ռազ-
մագիտական ու տնտեսական հնարավորութիւն՝ շարունակելու 
իր գոյութիւնը հայրենի երկրում»1: 

Դժբախտաբար, ծրագրած մարտական այդ գործողությու-
նը չի իրականանում: Ըստ Վ. Գևորգյանի պնդման՝ այն պահին, 
երբ Գ. Նժդեհի գլխավորած Կապարգողթի մարտական ուժերը, 
արդեն ելման դիրք գրաված, արդեն պատրաստ էին սկսել Գողթա-
նի գործողությունը, մարտի 9-ի երեկոյան գեներալ Ղազարյանից 
ստանում են հետևյալ հրամանը. «Յետաձգել Գողթանի օպերա-
ցիան: Մեր հակահետախուզականների տւած տեղեկութիւններից 
երեւում է, որ Ջիբրայիլ-Կարեագինի շրջաններում երեւացել են 
Նուրի Փաշան և գեներալ Մեխմանդարովը: Ադրբէջանը պատրաս-
տւում է մեծ ուժերով մի քանի կէտից յարձակւելու Զանգեզուրի 
վրայ»2: 

Նույն օրը՝ գիշերվա ժամը 1-ին, Գ. Նժդեհը, ի պատասխան 
գեներալ Ղազարյանի հրամանի, հաղորդում է. «Ձեր տուած տեղե-
կութիւններից յետոյ Գողթանի արշավանքը ինձ համար դառնում է 
աւելի իմաստալից եւ անյետաձգելի: Հենց այս գիշեր Քաջարանում 
հաւաքուած զօրքը իմ ղեկավարութեամբ շարժվելու է առաջ»3: 

Իրականում ի՞նչ է կատարվել: 
Արցախն ու Զանգեզուրը վերջնականապես զավթելու 

վճռականությամբ` Ադրբեջանը կենտրոնացնում է մեծաքանակ 
ռազմական ուժեր և նույն օրերին հարձակումներ է ձեռնարկում, 
ըստ Բաքվում հավատարմագրված ՀՀ դիվանագիտական ներկա-
յացուցչության տեղեկատվական բաժնի հաղորդագրության, հե-
տևյալ  ուղղությամբ` «1. Ջեբրայիլի ուղղությամբ (Զանգեզուրի, ա-
պա Արանկյուլ Ջեյլան բնակավայրերի վրա): Բաքվի 5-րդ և Լենքո-

1 Գէորգեան Վ., Լեռնահայաստանի հերոսամարտը (1919-1921),  Երևան, 2010, էջ 47: 
2 Նույն տեղում, էջ 48: 
3 Նույն տեղում, էջ 49: 

88 
 

                                                           



րանի 7-րդ զորամասերը (Լենքորանի ռեզերվային Բ գումարտակ) 
ու Գյանջայի 3-րդ հետևակային գունդը և քրդական 600 հեծյալնե-
րից բաղկացած ռոտմիստր Սելիմ-Բեկ Սուլթանովի (Արցախ-Զան-
գեզուրի նահանգապետ հռչակված Խոսրով-Բեկ Սուլթանովի 
եղբայրն է-Հ. Գ.) գլխավորած դիվիզիոնը 4 հրանոթներով: 

2. Աղդամի ուղղությամբ (Շուշիի ու Խաչենի վրա). Ջիվան-
շիրի հետևակային 1-ին գունդը, Գյանջայի հետևակային գնդի զո-
րամասեր. Թաթարական 1-ի և Ղարաբաղյան հեծյալ գունդը 8-10 
հրանոթներով: 

3. Գյուլիստանի հայկական բնակավայրի ուղղությամբ. 
Բաքվի 5-րդ հետևակային գնդի, Գյանջայի հետևակային գնդի զո-
րամասերը, 3-րդ հեծյալ գունդը (ապրիլի 11-ին ուղարկել է Շուշիի 
ուղղություն) հրետանիով»1: 

Համաձայն այդ նույն հաղորդագրության տվյալների` եթե 
ընդհանրացնենք ադրբեջանական զորամասերի թվաքանակը, ա-
պա այն կազմում է. 4 հետևակային, 2 հեծյալ գնդեր և ռոտմիստր 
Սուլթանովի գլխավորած  քրդական դիվիզիոնը` 4-5 հրանոթնե-
րով: Քանի որ այդ զորամասերը մարտական գործողությունների 
նախօրեին ամբողջովին համալրված էին, ապա նրանց կազմում 
հաշվում էին 8.000 հետևակային և 2.000 հեծյալ զինվորներ: Այդ ա-
մենին գումարվում էին տեղի թուրք զինյալները, որոնց թվաքանա-
կը ներկայացված չէ2:  

Հավանաբար հենց այդ պատճառով հաշվի առնելով 
Ադրբեջանի զորքերի հետևանքով Զանգեզուրին սպառնացող 
վտանգը` գեներալ Ղազարյանը համանման հրահանգ է 
ուղարկել Գ. Նժդեհին: 

Որպես զինվորական` Գարեգին Նժդեհը պարտավոր էր 
կատարել իր հրամանատարի հրամանը, բայց իր այս պատասխա-
նով նա փաստորեն անտեսում ու հրաժարվում է կատարել վերա-
դասի, այն է՝ Զանգեզուրի զինվորական ուժերի ընդհանուր հրա-
մանատարի՝ գեներալ Ղազարյանի հրամանը: 

1 Нагорный Карабах в 1918-1921 г г., Ереван, 1992, с. 437: 
2 Տե՛ս նույն տեղում, с. 437: 
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  Ուշագրավ է, որ չենթարկվելով գեներալ Ղազարյանի 
հրամանին` Գարեգին Նժդեհը, այնուամենայնիվ, հրաժարվում է 
ձեռնարկել ծրագրած Գողթնի գործողությունը, երբ ստանում է ա-
հազանգ հնչեցնող հետևյալ հաղորդագրությունները. «Ամսոյս 23-
ին սկսւեցին մեր ճակատներում կռիւները: Թշնամին մեծ ուժերով 
առաջանում է: Ագարակ-Զեյվա գծի վրայ եղած գիւղերի դրութիւնը 
օրհասական է: Մեր դէմ գործում է երեք թնդանօթ: Խնդրում եմ 
շտապէք մեզ հասնելու, բերելով ձեզ հետ թարմ ուժեր: 

Շտապի կապիտան՝ ՆԱՐԻՆԵԱՆ 
Ղափանի Հանքեր, 25 Մարտ 1920»: 
Ըստ Աւօ-ի տեղեկացման՝ Գողթնի վրա ձեռնարկված մար-

տական գործողությունն իր անտիպ հուշերում ներկայացնում է 
նաև Ղազար Քոչարյանը, որը 1920 թ. Ղափուջուղ լեռան վրայով 
անցել էր Ղափանի Հանքեր ավանը, որտեղ ներկայացել էր ՀՅԴ 
տեղական կոմիտեին, Ազգային խորհրդին, Գարեգին Նժդեհին ու 
Գողթնի գավառապետ Աշոտ Մելիք-Մուսյանին: 

Ղազար Քոչարյանը առաջարկում է Գ. Նժդեհին և Աշոտ 
Մելիք-Մուսյանին Գողթնի մեջ կարճ ժամանակամիջոցում կազ-
մակերպել ընտիր մարտական խումբ և խիստ կերպով անխտիր 
պատժել Օրդուբադին ու հարակից գյուղերին: Գ. Նժդեհին և Աշոտ 
Մելիք-Մուսյանը տալիս են իրենց համաձայնությունը, բայց Օր-
դուբադի ու նրան հարակից գյուղերի վրա արշավանք ձեռնարկե-
լու համար անհրաժեշտ էր ստանալ ՀՅԴ կոմիտեի և Ազգայի 
խորհրդի համաձայնությունը1: 

Հաջորդ օրը տեղի է ունենում ՀՅԴ կոմիտեի և Ազգային 
խորհրդի համատեղ ժողովը, որը որոշում է.  

«Ա.-Գողթանի մէջ կազմակերպել ուժեղ արշաւախումբ մը 
գնդ. Նժդեհի հրամանատարութեան տակ, եւ օգնական նշանակել 
Քաչալ Ղազարը, որ Ղափանի, Գենուազի շրջաններէն երկու լրիվ 
վաշտեր կազմելով, զանոնք պիտի փոխադրէ Գողթան, միացնելու 
համար արշաւախումբին որպէս օգնական ոյժ: 

1 Տե՛ս Աւօ,  Նժդեհ, կեանքն ու գործունէութիւնը. նշխարներ վկայութիւններ, Պէյրութ, 
1968, էջ 96: 
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Բ.-Մեղրի եւ Կարճեւան գիւղերու տեղական վաշտերը՝ 
համախմբուելով Կարճեւան, Գերասիմ Բալայեանի առաջնորդու-
թեամբ պատրաստ պիտի մնան: Երբ արշաւախումբը կռուի սկսի, 
Գերասիմը Օրդուբաթի կռնակէն պիտի յառաջանայ, իր տրամա-
դրութեան տակ ունեցած ուժերով: 

Գ.-Նժդեհի ժամանումը եւ թուականի որոշումը կը ձգուի 
իր հայեցողութեան»1: 

Ղազար Քոչարյանի իրազեկմամբ՝ ժողովի ավարտից մի քանի 
օր անց ինքը Ղափանից վերադառնում է Գողթն: 

Եթե հիմք ընդունենք Ղազար Քոչարյանի վերոհիշյալ վկա-
յությունները, ապա պիտի ընդունել, որ նա մինչև Ղափանի Հան-
քեր ավան գալը, գտնվում էր Գողթնում, իսկ Օրդուբադի ու նրան 
հարակից գյուղերի վրա ձեռնարկած արշավանքը կազմակերպվել 
է նրա առաջարկությամբ: 

Հարկ է ընդգծել, որ Ղազար Քոչարյանի ներկայացրած 
վկայությունները տեղիք են տալիս որոշակի պարզաբանումների: 
Այս պարագայում ավելորդ չէ կրկին մեջբերել 1920 թ. հունիսի 15-
ին Երևանում տեղի ունեցած Գողթնի հայրենակցական միության 
ընդհանուր ժողովի արձանագրած հետևյալ փաստը. «…1919 թ. 
հուլիսից ավերվել ու իսպառ ամայացել են գավառի շեն և բարգա-
վաճ հայկական մի շարք բնակավայրեր, որոնք են՝ Շուրութ, Գևազ 
Փրագոտ, Վերին և Ներքին Ազա, Դեր, Քաղաքիկ, Տանակերտ, Վե-
րին և Ներքին Ագուլիսներ, Դիսար և Հանդամեջ գյուղերը: 

Զանգեզուրի Ազգային խորհրդի տեղեկացմամբ՝ դեռևս 
կանգուն էին Ցղնա (Չանանաբ), Ռամիս, Բիստ, Ալահի և 
Մարվանիս  գյուղերը, որոնք հերոսաբար հետ են մղել թուրքերի 
ձեռնարկած բոլոր գրոհները2: 

«Այս վեց կանգուն գյուղերը, կտրված լինելով դրսի աշ-
խարհից, նմանվում են պաշարված բերդի: Այս գյուղերը կապ ու-
նեն Ղափանի հետ բարձրաբերձ, ձյունապատ, դժվարանցանելի 
Ղափուջիղով, որ մատչելի է երթևեկության համար միայն ամառ-

1 Նույն տեղում: 
2 Տե՛ս նույն տեղում: 
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վա ամիսներին, իսկ դեպի Զանգեզուր տանող Նուռնուս-Մեղրի 
ճանապարհը բռնված է Օրդուբադի թուրք հրոսակներով»: 

Հարց է ծագում. եթե Գողթնի գյուղերի մեծ մասը 
բռնազավթել էր թշնամին, իսկ մնացած վեց գյուղերն ամբողջովին 
կտրված լինելով դրսի աշխարհից՝ ինքնապաշտպանական ծանր 
մարտեր էին մղում, ապա ինչպե՞ս, ի՞նչ մարտական ուժերով 
հնարավոր կլիներ Ղազար Քոչարյանի բնութագրմամբ՝ 
«…Գողթանի մէջ, անպայման կազմակերպել ընտիր խումբ մը, որ 
խիստ կերպով պատժէ Օրտուբաթի եւ իր յարակից գիւղերը՝ 
անխտիր»: 

Պատասխանը միանշանակ է. համանման իրավիճակում 
Գողթնում մարտական ընտիր խումբ հնարավոր էր կազմակերպել 
միայն ի հաշիվ դեռևս կանգուն  մնացած վեց գյուղերի մարտախմ-
բերի, որոնք այդ օրերին ուժերի գերագույն լարումով դիմակայում 
էին թուրքերի ձեռնարկած գրոհներին: 

2. Եթե Գողթնի դեռևս կանգուն մնացած վեց գյուղերը 
շրջափակված էին Օրդուբադի թուրք հրոսակներով, իսկ Զանգե-
զուր տանող Նուռնուս-Մեղրի ճանապարհը բռնված  էր հակառա-
կորդի ռազմական ուժերի կողմից, ապա ինչպե՞ս, ի՞նչ միջոցներով 
հնարավոր կլիներ Ղափանի, Գենվազի շրջանների երկու վաշտե-
րը  փոխադրել Գողթն ու միացնել այնտեղ կազմավորված արշա-
վախմբին: 

Դեպի Օրդուբադ արշավանք կազմակերպելու համար, 
նախ և առաջ, անհրաժեշտ էր բացել դեպի Գողթն ձգվող ճանա-
պարհը, խորտակել շրջափակման օղակն ու ազատագրել թշնամու 
կողմից  բռնազավթած գյուղերը: 

Ղազար Քոչարյանը մարտի 9-ին Բաղաբերդից Գ. Նժդեհից 
ստանում է հետևյալ գրությունը. 

 «Սիրելի Ղազար 
Ես ու Աշոտը, Ղափանի ու Գենուազի վաշտերով միասին հա-

մախմբուած ենք Քաջարան, ամէն ուշը մինչեւ ամսոյս 15-ը Բիստ 
կըլլանք. սպասեցէք մեր ժամանումին»1: 

1 Նույն տեղում: 
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Մարտի 19-ին, թնդանոթներով, գնդացիրներով ու ձեռնա-
ռումբերով զինված մարտախմբերը կենտրոնանում են Ցղնա գյու-
ղում, ապա մեկ օր անց՝ մարտի 20-ին մեկնում են իրենց հատկաց-
ված տեղամասերը: 

Մարտի 21-ին գնդապետ Պապիկյանը թնդանոթի 
հարվածով սկսվում է կռիվը, և նույն օրը Ղազար Քոչարյանի 
գլխավորած մարտիկներն առաջանալով մտնում են Ավերակ 
գյուղը, որտեղ նրանց է միանում Գարեգին Նժդեհի առաջնորդած 
մարտախումբը: 

Մարտախմբերը միանալով պիտի շարժվեին դեպի 
Ագուլիս, բայց մինչ այդ պիտի գրավեին հակառակորդի առավել 
ամրակուռ հենակետը՝ Տանակերտ գյուղը, ապա նաև` գավառի 
մյուս գյուղերը:  

Դիմելով Ղ. Քոչարյանին՝ Նժդեհը ասում է. «-Ղազար, 
թշնամին ամուր կերպով պաշտպանած է Դանակերտը եւ իր 
շրջանի գիւղերը, որոնց մէկը միւսէն երեք քիլոմետր 
հեռաւորութիւն ունին»1: 

Փոքր-ինչ խորհրդակցելով՝ Գարեգին Նժդեհի և Ղազարի 
առաջնորդած երկու մարտախմբերը հեղեղատների, այգիների ու 
պարտեզների միջով առաջանում են դեպի հակառակորդի պաշտ-
պանական դիրքերը: Նախքան հարձակման անցնելը, թուրքերին 
սարսափի մատնելու ու նրանց մարտաշարքերում խուճապ առա-
ջացնելու նպատակով, մի քանի պայթուցիկ տակառներ են նետում 
և հրդեհում գյուղի կալերն ու հարդանոցները: 

Ինչպես որ սպասվում էր, «Տակառներուն արձակած    ա-
հագնագոռ  ձայնը ու արձագանքները շշմեցուցին թշնամին: Խում-
բը կրակելով սկսաւ առաջանալ դէպի գիւղը: Զինուած թշնամիի 
խումբերը, լքելով գիւղն ու գիւղացին, լեղապատառ փախան դէպի 
Ագուլիս… 

Առաջին յաջողութիւնը երբ վերջացաւ, կարգը եկած էր 
Վերի եւ Վարի Ագուլիսները գրավելու…»: 

1 Նույն տեղում 
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Համաձայն վաղօրոք ծրագրած մարտավարության` Գ. 
Նժդեհի գլխավորած առաջին   հիսնյակը Դոնիս գյուղի հյուսիսա-
յին կողմից պիտի առաջանար Ագուլիսի թուրքական ներքին թա-
ղը, իսկ Ղազարի առաջնորդած երկրորդ հիսնյակը Թովմաս Առա-
քյալի վանքի ուղղությամբ պիտի մուտք գործեր քաղաք: 

«Մինչ առաջին յիսնեակը,-շարունակում է Ղ. Քոչարյանը,- 
կառաջանար քարաժայռերու մէջ, գնդակներու տարափին տակ, 
ես երկրորդ յիւսնյակը կը փոխադրէի նոր դիրքերը: Այդ միջոցին 
երկու տեղերէ վիրաւորուեցայ . հազիւ զիս փոխադրեցին օգնու-
թեան խաչի առաջին կայարանը: Մինչև այդ, Նժդեհը հասաւ եւ իր 
կարգադրութեամբ զիս ձիով փոխադրեցին Ցղնայ գիւղը, բայց վեր-
ջին անգամ ըլլալով տեսայ իմ սիրած ու փայփայած Ագուլիսը»1: 

Կռիվների երկրորդ օրը՝ մարտի 22-ին թուրք, հրամանա-
տարությունը կենտրոնացնում է ուժերը և դաշտային թնդանոթնե-
րով սկսում ռմբակոծել Ազա գյուղի և Խարաբա-Գիլանի ամրոցնե-
րը: 

Համաձայն Ղազար Քոչարյանի վկայության` «1920 Մարտի 
25-ին Ղափանի Հանքերէն սուրհանդակի միջոցաւ ստացանք գնդ. 
Ռուբէն Նարինեանի երկտողը»2: 

Վ. Գևորգյանի պնդմամբ՝ այս հեռագիրը ստանալուց ըն-
դամենը երկու ժամ անց` Գ.Նժդեհը Ղափանի Ազգայի խորհրդի 
անդամ Ա. Բ.-ի ստորագրությամբ ստանում է դարձյալ տագնա-
պալի ահազանգ հնչեցնող մեկ այլ հաղորդագրություն. «Քո սիրե-
ցեալ Ղափանը ձեռքից գնում է. այս գիշեր Զէյվան յանձնել են թուր-
քերին, Զէյվան ձեռքից գնալուց յետոյ, պարզ է որ Մողէս, Ուժանիս, 
Եղվարդ և Ագարակն էլ էսօր կամ վաղը կգնայ. հրամանատարու-
թիւն չկայ, զինւորութիւն սրտով չի կռւում, ի սէր այն նեղութիւն-
ներդ, որ դու կրել ես մեր Հայրենիքի համար, հասիր մեզ,  եթէ մին-
չև 3 օրը այստեղ չլինես քո քաջարի զինւորներով, այլևս Ղափանը 
կորած կը տեսնես»3: 

1 Նույն տեղում, էջ 98: 
2 Նույն տեղում: 
3 Գէորգեան Վ., Լեռնահայաստանի հերոսամարտը (1919-1921), Երևան, 2010, էջ 50-
51: 
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Այս հեռագրերը ստանալուց հետո, Գ. Նժդեհը կտրուկ փո-
խում է իր դիրքորոշումը: Նա    որոշում է զորախմբով շտապել` 
օգնելու Նուրի փաշայի գլխավորած զորքերի հարձակման հե-
տևանքով ծանրագույն իրավիճակում հայտնված Ղափանի շրջա-
նի գյուղերին, իսկ նախատեսված Գողթնի գործողությունը թողնել 
ապագային: 

Ժամանակը միանշանակորեն ապացուցեց, որ ապագային  
թողնել Գողթնի ազատագըրման գործողությունը հավասարազոր 
էր Հայոց հինավուրց  ու անգնահատելի բնակավայրից մեկի՝ գինե-
վառ երգիչների գովերգած հայրենիքի՝ Գողթն գավառի դատա-
պարտմանն ու վերջնական կործանմանը: 

Վ. Գևորգյանի ներկայացմամբ` ապրիլի 1-ին Գարեգին 
Նժդեհի գլխավորած զորավաշտերը հասնում են մարտադաշտ և 
հզոր հարձակում ձեռնարկելով՝ Որոտանի, Ասկիիլումի, Չավն-
դուրի շրջաններում մղած կռիվներում հետ են մղում հակառա-
կորդի զորքերի գրոհները, ապա «...ապրիլի 18-ին կը գրաւեն Շիւ-
քիւրադասի բարձունքը եւ կը մաքրեն Չաւընդուրի (Բարթազ) 
շրջանը թշնամի թափթփուքներէ: 

Յաղթութիւնը եղած էր փայլուն և վճռական»1: 
Վ. Գևորգյանը, համառոտ ներկայացնելով ապրիլյան 

կռիվները, բոլորովին չի նշում Զանգեզուրյան մարտական ուժերի 
ու նրանց հրամանատարների անունները, որոնք իրենց մասնակ-
ցությամբ  արժանի ավանդն են ներդրել հարգարժան կենսագիր-
հեղինակի թվարկած հաղթանակների ձեռքբերման գործում: 

Ավելին, միակողմանի ներկայացնելով 1920 թ. հունվար-
մարտ ամիսներին Զանգեզուրում տեղի ունեցած դեպքերը՝ Վ. 
Գևորգյանը, հարկ չհամարելով թվարկել այդ գործողություներին 
մասնակցած որևէ մեկի անունը, իհարկե, բացի Գարեգին Նժդե-
հից, գրում է, «...հրամանատար Նժդեհ Օխչիի, Գեղուաձորի, Շուռ-
նուխի, Որոտանի, Ասկիւումի և Չաւընդուրի փառահեղ յաղթու-
թիւններով կարդարացնէր իր վրայ դրուած յոյսերը»2: 

1 Նույն տեղում, էջ 55: 
2 Նույն տեղում: 
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Հայաստանի զորքերի գլխավոր հրամանատարի գլխավոր 
շտաբի պետ գնդապետ Վեքիլովը և գեներալ-զորաբնակարանա-
պետ (квартирмейстр) գնդապետ Պրիմատովը, իրենց կազմած «Հա-
յաստանի ռազմաքաղաքական իրավիճակը (հունվարի 1-ից մինչև 
ապրիլի 1 1920 թ.)» խորագիրը կրող համառոտ տեղեկագրում, նշե-
լով  Շուշիի հայ բնակչության կոտորածի իրողությունը՝ Զանգեզու-
րի ուղղությամբ տեղի ունեցած վերոհիշյալ կռիվների մասին, 
հայտնում են, որ թուրքական զորքերը Զանգեզուրի վրա ընդհա-
նուր հարձակում են ձեռնարկել միաժամանակ Մինքենդի, Կար-
լյարի և Ջեբրայիլի ուղղությամբ1: 

 «…Մարտի 23-ին և 26-ին,-նշում է տեղեկագիրը,-տեղի 
բնակչությունը կարողացել է  ջախջախել թնդանոթների ու բազմա-
թիվ հրոսակախմբերի աջակցությամբ հարձակման դիմած ադրբե-
ջանական 5-7 գնդերի, որոնց վերջերս էին Բաքվից ու Լենքորանա-
նից տեղափոխել Ջեբրայիլ: Զանգեզուրցիներին հաջողվել է ճեղքել 
թաթարների դասավորությունն ու ընդհուպ մոտենալ ղարաբաղցի 
ապստամբներին»2: 

Այո, զանգեզուրյան մարտական ուժերը Ադրբեջանի 
զորքերի դեմ 1920 թ. մարտի 23-26-ին տեղի ունեցած մարտերում 
տոնում են հերթական  անվիճելի հաղթանակը:  

 Ադրբեջանական զորքերի կողմից ձեռնարկած վերոհիշյալ 
(մարտի 23-26) հարձակումների մանրամասները ներկայացված 
են Ադրբեջանում հավատարմագրված ՀՀ դիվանագիտական ներ-
կայացուցչության տեղեկատվական բաժնի Գորիսից ստացած 
(մարտի 31) հաղորդագրության մեջ  և ՀՀ զինվորական նախարա-
րության հետախուզության բաժնի պետ կապիտան Տիգրան  Դևո-
յանի ստորագրությամբ Հայաստանի Հանրապետության զորքերի 
հրամանատարին (զինվորական նախարար) ու շտաբի պետին 
ներկայացրած  զեկուցագրում, բայց փոքր-ինչ այլ մեկնաբանու-
թյամբ:  

1 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 427 (մաս 1), թ. 179: 
2 Նույն տեղում: 
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Ըստ ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչության տեղե-
կատվական բաժնի հաղորդագրության` «Ադրբեջանական բանա-
կը խոշոր ուժերով և տասնյակ հրանոթների աջակցությամբ Մին-
քենդից հարձակվել է Գորիսի, Կերլյարի ուղղությամբ՝ Ալիկուլիու-
շաղի, իսկ Ղափանի ուղղությամբ  Ջեբրայիլի տարածքից:  Առա-
ջին երկու ուղղություններում հակառակորդի հարձակումները 
հետ են մղվել և կասեցվել է ադրբեջանական զորքերի հարձակու-
մը: Ղափանի ուղղությամբ տեղի բնակիչներից բաղկացած հայկա-
կան ուժերը դուրս են մղվել Այնդաղի բարձունքներից, բայց մար-
տի 25-ին հակառակորդը հետ է մղվել, իրավիճակը վերականգնվել 
է»1: 

Իրոք, այդ կռիվները պատկերող սկզբնաղբյուրները 
վկայում են, որ Զանգեզուրի մարտական ուժերը, հերթական ան-
գամ դրսևորելով մարտական անկոտրում ոգի և մարտնչելու ան-
զուգական վարպետություն, մարտի 23-26-ին տեղի ունեցած կռիվ-
ներում ջախջախել են թնդանոթների և բազմաթիվ հրոսակախմբե-
րի աջակցությամբ Զանգեզուրի վրա հարձակվող ադրբեջանական 
զորքերին:  

Զանգեզուրյան հերոսամարտերը պատկերող 
սկզբնաղբյուրները,  արժանվույնս գնահատելով զանգեզուրյան 
զինուժի նշանակալի հաղթանակը, չեն հիշատակում այն  մարտա-
կան ուժերի ու նրանց հրամանատարների անունները, որոնք 
մարտի 23-26-ին տեղի ունեցած կռիվների ժամանակ կարողացել 
են ոչ միայն հետ մղել ադրբեջանական զորքերի ու նրանց աջակ-
ցող հրոսակախմբերի հարձակումները, այլև ճեղքել են հակառա-
կորդի ռազմաճակատն ու հաջողությամբ առաջ շարժվելով՝ հասել 
են Արցախի սահմանը: 

Այդ բացը մասամբ լրացնում է ՀՀ զինվորական նախարա-
րության հետախուզության բաժնի պետ կապիտան Տիգրան Դևո-
յանը, որի ներկայացրած զեկուցագրի հաղորդմամբ՝ ազերի զի-
նական ուժերը Զանգեզուրի վրա հարձակում են գործել երեք ուղ-
ղությամբ.    

1 Նույն տեղում, թ. 181: 
97 

 

                                                           



1. Մինքենդից դեպի Գորիս, 2. Կարլարայից Ղափանը 
Զանգեզուրից կտրելու նպատակով դեպի Ալի-Ղուլի-Ուշաղի և 3. 
Ջեբրայիլի կողմից: 

Զեկուցագրում Տ. Դևոյանը նույնպես հավաստում է, որ 
հարձակման առաջին երկու ուղղություններում հաջողվել է հետ 
մղել հակառակորդի գրոհներն ու կասեցնել հարձակումը, իսկ Ղա-
փանի ուղղությամբ՝ տեղի ինքնապաշտպանական ուժերը նեղվել 
են ու նահանջել, և հակառակորդի ձեռքն է անցել Հայդաղի, Խա-
նագայի, Հարտիզի տեղանքին իշխող բարձունքները: 

Համաձայն այդ երկու հաղորդագրություն-զեկուցագրերի տե-
ղեկացման` կա մեկ ընդհանրություն.  նշվում է, որ Ղափանի ուղ-
ղությամբ`տեղի ինքնապաշտպանական ուժերը նեղվել են ու նա-
հանջել,  և հակառակորդի ձեռքն են անցել տեղանքին իշխող բար-
ձունքները: 

Այսուհանդերձ, ըստ Տ. Դևոյանի ներկայացրած 
զեկուցագրի՝ թեպետ դարձյալ բացակայում է այն մարտական ու-
ժերի հրամանատարների անունները, որոնց հրամանատարու-
թյամբ զանգեզուրյան մարտական ուժերը կարողացել են կանգ-
նեցնել  ադրբեջանական զորքերի հարձակումները, սակայն 
նշվում է, որ հակառակորդի հարձակումը հաջողվել է կասեցնել. 
«Շնորհիվ Գորիսից ժամանակին օգնության հասած ժողովրդա-
կան աշխարհազորի: Հակառակորդը հետ է շպրտվել, իրավիճակը 
հաջողվել է վերականգնել: Հայ բնակչությունը դիմել է հակահար-
ձակման, վճռական ճնշմամբ ճեղքել է հակառակորդի ճակատն ու 
առաջ շարժվելով՝ կապ է հաստատել Ղարաբաղի բնակչության 
հետ...»1: 

Քիչ հավանական է, որ ՀՀ բանակի հետախուզության բաժ-
նի պետ կապիտան Տիգրան Դևոյանը հանրապետության զորքերի 
հրամանատարին ու շտաբի պետին հաղորդեր իրականությանը 
չհամապատասխանող, ապակողմնորոշ տեղեկություն: 

Կապիտան ՏիգրանԴևոյանի վկայությանը, կարելի է ասել, 
լրացնում է Զանգեզուրի ռազմական ուժերի հրամանատար գնդա-

1 Տե՛ս Нагорныи Карабах в 1918-1923 гг., с. 427-433. 
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պետ Խաչատուր Մալինցյանի հաղորդած հետևյալ տեղեկությու-
նը. «1920 թ. մարտի 23-ից մինչև ապրիլի 7-ը, երբ հանրապետու-
թեան զօրքերը շարժւում էին դեպի Ղարաբաղ, ես ջախջախիչ 
պարտութեան մատնեցի Ադրբէյջանի կանոնաւոր զօրքին՝ ստի-
պելով թշնամուն խուճապահար փախչել: Այդ ժամանակ ներխու-
ժեցի Ղարաբաղ՝ վերջնականապես կոտրելով մեր թշնամուն 
(գնդապետ Խաչատուր Մալինցյանը Ղարաբաղում չի եղել. հավա-
նաբար նկատի ունի Զանգեզուրից մինչև Ղարաբաղ ընկած տա-
րածքը հաղթահարելուց հետո, Ղարաբաղի սահման հատելը-Հ. 
Գ.)»1: 

Այդ նույնը Խաչատուր Մալինցյանը նշում է իր ինքնակեն-
սագրականում՝ ավելացնելով «Մենք գերեվարեցինք բազմաթիվ 
գերիների, վերցրինք գնդացիրներ և մեծ քանակությամբ ռազմամ-
թերք: Այդ ծառայությունների համար ստացա գնդապետի կոչում»2: 

Այս երկու զեկուցագրերում և ընդհանրապես այդ կռիվնե-
րին վերաբերող մեկ այլ պաշտոնական փաստաթղթում որևէ ակ-
նարկ չկա, որը Վարդան Գևորգյանի օրինակով ընդգծի Գ. Նժդեհի 
և նրա գլխավորած զինուժի անօրինակ քաջագործություններն ու 
վճռորոշ դերակատարությունը: Ընդհակառակը, եթե որպես ելա-
կետ հիմք ընդունենք այդ հաղթական մարտերը  ներկայացնող վե-
րոհիշյալ տեղեկությունները, ապա պիտի եզրակացնել. արժանին 
մատուցելով նաև Գ. Նժդեհի գլխավորած զինուժի մասնակցությա-
նը՝ անհրաժեշտ է ընդգծել, որ անհարկի չչափազանցնելով ու չգե-
րագնահատելով որևէ հրամանատարի ու նրա գլխավորած մար-
տական ուժերի ներդրումը մարտի 23-26-ին տեղի ունեցած կռիվ-
ներում՝ պիտի փաստել՝ հաղթանակը ձեռք է բերվել շնորհիվ Զան-
գեզուրյան մարտական ուժերի միասնական ու համատեղ հերո-
սական գործողությունների և, իհարկե, «...Գորիսից ժամանակին 
օգնության հասած ժողովրդական աշխարհազորի»: 

Զանգեզուրյան ապրիլյան կռիվների մասին փոքր-ինչ 
մանրամասնությամբ իր հեղինակած «Մի դրվագ Զանգեզուրի հե-

1 ՀԱԱ, ֆ. 430, ց. 1, գ.  946, թ.35: 
2 Սիմոնյան Ա., Զանգեզուրի հերոս Խաչատուր Մալինցյան, Երևան, 2014, էջ 22: 
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րոսամարտից» հոդվածաշարում նկարագրում է Վանբեկը, բայց ա-
ռավելապես անդրադառնում է այն կռիվներին, որոնց մասնակցել 
է իր հրամանատարությամբ գործող վաշտը: 

Ըստ Վանբեկի՝ ռազմաճակատի այն հատվածը, որտեղ 
մարտնչել են Հալիձորի և Տաթևի շրջանի 10 գյուղերի վեց վաշ-
տերը, որոնց թվում նաև` իր առաջնորդած մարտախումբն ու 
«Բարգուշատի ձիավոր հետախուզական վաշտ» անվանումը կրող 
հարյուրակը, գործել են տեղակալ Մելիք Մարտիրոսյանի և հեծյալ 
հարյուրապետի հրամանատարությամբ:  

 «Այդ ճակատի ուժերը,-նշում է Վանբեկը,-կազմւած էին 
Հալիձորի շրջանի գիւղացիներից, Քարահունջի, Խուտի, Շինու-
հայրի, Հալի-ձորի, Երիցաթումբի, Յաջիի,  Տաթեւի, Տանձատափի, 
Սւարանցի, Մալղաշի եւ մեկ վաշտ էլ Խնձորեսկի գիւղից»1: 

Հալիձորյան վաշտերի հարևանությամբ դիրքեր են գրավել 
գնդապետներ Ամիրջանյանի և Ամիրխանյանի գլխավորած զո-
րախմբերը: 

Վանբեկի տեղեկացմամբ՝ այդ կռիվներին, հատկապես 
Քյափազը գրավելու գրոհներին իրենց արժանի ներդրումն են ու-
նեցել Գարեգին Նժդեհի գլխավորած մարտական ուժերը, բայց 
քանի որ նրանք  գործել են ռազմաճակատի մեկ այլ հատվածում, 
այդ պատճառով նրանց գործողությունների նկարագրությունը 
դուրս է մնացել հեղինակի հուշագրությունից: 

Համաձայն հրամանատարության ծրագրած մարտավարու-
թյան՝ վերոհիշյալ վաշտերի մի մասն ու հեծյալ հարյուրյակը խնդիր 
ունեին անսպասելի ու շեշտակի գրոհով գրավել Որոտանի ձախ ա-
փի Խնդռլու և Մալյալու գյուղերը, ապա դուրս գային Հարամի-Դուղ 
և հարմար դիրքեր գրավելով գնդացիրներից կրակ տեղային թշնա-
մու վրա: Միաժամանակ  գրոհող վաշտերը պիտի արգելափակեին 
հակառակորդին օգնություն շտապող ուժերի ճանապարհն ու թույլ 
չտային նրանց մոտենալու մարտադաշտին և հնարավորություն 
ընձեռեին Քարահունջցի սպա Ավագի գլխավորած վաշտերին ճա-
կատային գրոհ ձեռնարկելու: 

1 «Ալիք», Թեհրան, 1970, 30 մայիսի, թիւ 110, էջ 4: 
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Զանգեզուրյան մարտական ուժերը հաջողությամբ կատա-
րում են մարտական առաջադրանքը, գրավում են հարմարավետ 
դիրքեր ու սպասում ազդանշանի: 

Վերհիշելով այդ պահը՝ Վանբեկը գրում է. «Հնչեց ազդան-
շանը… Վագրի պէս պատմական Հալիձորի գիւղերի զինւորները 
դուրս թռան թաքստոցներից: Լեռնաշխարհը մէկ վայրկեանում 
դժոխքի վերածւեց…բոլոր կողմերից, ձորերից ու լեռներից գոռում-
գոչումի, համազարկերի եւ ուռաների ձայներ էին լսւում: Որոտան 
գետի ալիքների աղմուկը խեղդւել էր համազարկերի ձայների 
մէջ»1: 

Լուսաբացին հալիձորյան վաշտերը գրավում են Խնդռլու և 
Մալյալու գյուղերն ու վերց- նում զգալի քանակությամբ ռազմա-
վար և մի քանի գերիներ, որոնք հաստատում են, որ իրենք հաջորդ 
օրը պիտի հարձակվեին Զանգեզուրի վրա: 

Հակառակորդը կատաղի դիմադրություն է ցույց տալիս 
Հարամի-Դուղ գյուղում, որտեղ կենտրոնացած ադրբեջանական 
կանոնավոր զորամասերը թնդանոթներից ու գնդացիրներից տե-
ղացող կրակի աջակցությամբ բազմիցս հակագրոհներ են ձեռնար-
կում ու փորձում հետ բերել կորցրած դիրքերը: Հակառակորդի 
կողմից հալիձորյան վաշտերի վրա ձեռնարկած հակագրոհներին 
թեպետ հիմնականում մասնակցել են ադրբեջանական բանակի 
կանոնավոր զորամասերը, սակայն հայ մարտիկները կարողացել 
են հետ մղել նրանց գրոհներն ու պահել գրաված դիրքերը: 

Առաջին օրվա կռիվներում մատնվելով անհաջողության՝ 
հակառակորդը մարտադաշտում կենտրոնացնում է լրացուցիչ մե-
ծաքանակ ռազմական ուժեր, հրետանի ու գնդացիրներ և վճռա-
կան գրոհներ ձեռնարկելով` պատրաստվում խորտակել հայ մար-
տիկների դիմադրությունն ու ներխուժել Զանգեզուրի տարածք: 

Հակառակորդի՝ ըստ ամենայնի զինված կանոնավոր զո-
րամասերի մեծաքանակ ուժերի գրոհներին պիտի դիմակայեին 
հայկական փոքրաքանակ մարտական ուժերը: 

1 Նույն տեղում: 
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Զանգեզուրյան մարտական ուժերի հրամանատարությու-
նը պիտի սթափ գնահատեր ստեղծված կացությունն ու գործեր ի-
րենց հնարավորություններին ու ուժերին համահունչ  կշռադատ-
ված մարտավարությամբ: Զանգեզուրյան մարտական ուժերը 
կա՛մ պետք է կանգուն մնային զբաղեցրած դիրքերում ու շարու-
նակեին դիմադրությունը, կա՛մ թողնեին դիրքերն ու նահանջեին: 

Այդ խնդիրը քննարկելիս ճակատապետ Մելիք Մարտիրո-
սյանը, նկատի ունենալով հակառակորդի ուժերի գերազանցու-
թյունը, առաջարկում է անմիջապես նահանջել: Հրամանատարնե-
րի մեծ մասը չի ընդունում ճակատապետի առաջարկությունն այն 
պարզ պատճառաբանությամբ, որ նախ պետք է այդ մասին տեղե-
կացնել  գնդապետ Ամիրջանյանին, քանի որ իրենց նահանջելու 
դեպքում թշնամին կարող է հեշտությամբ անցնել նրա գլխավորած 
զորախմբի թիկունքն ու փակել նահանջի ուղիները: Դժվար չէր 
հասկանալ, որ այդ դեպքում Ամիրջանյանի զորախումբն, 
անկասկած, կհայտնվեր անելանելի իրավիճակում: 

Ավելին, գնդապետ Ամիրջանյանի զորախումբը, ինչպես 
նաև հալիձորյան վաշտերն ու հեծյալ հարյուրյակը, համաձայն վե-
րին հրամանատարության կողմից ստացած հրահանգի, կարող 
էին թողնել իրենց դիրքերն ու նահանջել միայն այդ դեպքում, երբ 
կստանային Գորիսի համաձայնությունը1: 

Համակողմանիորեն քննարկելով ճակատում տիրող իրա-
վիճակը` զանգեզուրյան զինուժի հրամանատարությունը վճռում է 
գործել հետևյալ մարտավարությամբ՝ «…լայն ճակատում ցրւած 
մեր ուժերը շտապ եւ մեծ զգուշութեամբ կենտրոնացնել Խնդռլու եւ 
Մալյալուի բարձունքներում, թիկունք ունենալով քարքարոտ խո-
րը ձորերը, այս այն առաւելութիւնն ունէր, որ թշնամու ձիաւոր ու-
ժերն ի զորու չէին լինի նահանջի ժամանակ հետապնդելու մեր ու-
ժերին… 

1 Տե՛ս նոււյն տեղում, 30 մայիսի, էջ 6: 
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Այնուհետև մի քանի փոքր խմբեր պէտք է անցնէին 
թիկունք՝ խլրտում առաջացնելու, որը նպատակ ունէր խանգարել 
վաղւայ նրանց ուժերի դասաւորումը»1: 

Բոլոր վաշտապետերը հայտնում են  իրենց պատրաստա-
կամությունը՝ գործելու հենց այդ մարտավարությամբ և իրենց ըն-
դունած որոշման մասին զեկույց են ներկայացնում Գորիս ու միա-
ժամանակ հայտնում, որ Հարամի-Դուզում ճակատային գրոհ ձեռ-
նարկելու համար հարկավոր է կենտրոնացնել ձիավոր ուժեր և ա-
վելի մեծ ուժեր՝ գրոհելու հակառակորդի թիկունքի վրա:  

Վանբեկի տեղեկացմամբ՝ «Այդ ժամանակ Դրոյի բանակը, 
իր ձիաւոր դիւիզիոնով եւ երկու թնդանօթով կանգնած էր 
Կոռնիձոր գիւղում, Ղարաբաղ անցնելու մտնելու համար»2: 

Համաձայն ծրագրած մարտավարության՝ զանգեզուրյան 
մարտական ուժերն անաղմուկ ու աննկատ տեղափոխվում և դիր-
քեր են գրավում առավել ամրակուռ հենակետերում, իսկ թուրք 
հրամանատարությունը, անտեղյակ այդ ամենին, հեծյալ և հե-
տևակ ուժերով գրոհում է քարահունջցի սպա Ավագի գլխավորած 
վաշտի, ապա նաև նրա հարևանությամբ դիրքավորված մյուս 
վաշտերի վրա ու զարմանքով նկատում, որ այնտեղ այլևս ոչ մի 
հայ զինվոր չկար: 

Հայ մարտական ուժերի հրամանատարությունը,  սթափ 
գնահատելով իրենց կիրառած մարտավարության հետևանքով 
թշնամու շարքերում ծայր առած անորոշ վիճակն ու շփոթությունը, 
որոշում է սրընթաց գրոհ ձեռնարկել հակառակորդի դիրքերին ու 
արագորեն վերադառնալ և դարձյալ դիրքեր գրավել անտեսանելի 
տեղանքում` քարաժայռերի ու ծերպերի արանքում,  սարալանջի 
ձորակներում: 

Զանգեզուրյան մարտական ուժերի սրընթաց գրոհները 
մեծ անհանգստություն են պատճառում ադրբեջանական զինուժի 
հրամանատարությանը: Կենտրոնացնելով մեծաքանակ ռազմա-
կան ուժեր և տեխնիկա՝ թշնամին գրոհում է քարաժայռերի, ծեր-

1 Նույն տեղում: 
2 Նույն տեղում, էջ 6: 
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պերի վրա ու ձորակներում դիրքավորված հայ մարտիկների վրա: 
Եթե հակառակորդը հայ մարտիկների դիրքերին գրոհներ ձեռ-
նարկեր` օգտագործելով միայն հետևակ ու հեծյալ զորամասերը, 
ապա զանգեզուրյան ուժերի համար որևէ դժվարություն չէր ներ-
կայացնում անառիկ պահել իրենց դիրքերը: Բայց հայ մարտիկնե-
րին մեծապես անհանգստացրել են թնդանոթներից արձակած 
ռումբերը, որոնք ընկնում էին քարաժայռերի, ծերպերի և ձորակ-
ների մերձակայքում ու խոչընդոտում նրանց տեղաշարժերը: 

Պետք է նկատել, որ զուգահեռաբար կռիվներ էին ընթա-
նում նաև Արցախում, և այդ նկատառումով Զանգեզուրի ռազմա-
կան ուժերի հրամանատարությունը, առավելագույնս կարևորելով 
այնտեղ ծավալվող դեպքերը, թնդանոթներն ու գնդացիրները ու-
ղարկում է Կոռնիձորի ճակատ, որտեղ կենտրոնացած հայկական 
զորամասերը պիտի անցնեին  Արցախ: 

1920 թ. մարտյան կռիվները պատկերող սկզբնաղբյուրների 
ուսումնասիրությունը պարզորոշ մատնանշում է, որ մի քանի օր 
ու գիշեր տեղի ունեցած մարտերում զանգեզուրյան մարտական 
ուժերն, անկոտրում դիմադրությամբ ու ձեռնարկած հակագրոհնե-
րով անգամ հայտնվելով դժվարագույն կացության մեջ, արժանի 
դիմադրություն են ցույց տվել Ադրբեջանի` բազմիցս գերազանցող 
կանոնավոր զորամասերի ու նրանց զինակցությամբ գործող 
թուրք-քուրդ կամավորական մարտախմբերի պարբերաբար 
կրկնվող հարձակումներին, և որևէ պարագայում թշնամուն չի հա-
ջողվել իր մարտական որակներով ու մարտնչելու վարպետու-
թյամբ գերազանցել հայ զինվորին: 

Վանբեկի գնահատմամբ` «Պէտք է շեշտել, որ ադրբէջա-
նեան բանակը լաւ զինւած ու մատակարարւած էր, նրանց հոգե-
կանն էր պակասում եւ անվեհեր ղեկավարութիւնը: Այդ ճակա-
տում ռազմի գործողութիւնների համար պատրաստ է եղել Ադրբե-
ջանը, ռազմին մասնակցող հազարաւոր կանոնաւոր զինւորներից 
բացի թիկունքում դէպի  Խանլզի ու Դոնդառլուի կողմերը հեռադի-
տակով պարզ տեսնում էինք կանգնած գլուխները»1: 

1 Նույն տեղում, թիւ 112, էջ 5: 
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Նախորդ կռիվներում մատնվելով անհաջողության՝ ադր-
բեջանական զորքերի հրամանատարությունը փոխում է հարձակ-
ման մարտավարությունն ու հարձակումը զարգացնում է Զեյվա և 
Խոտանան գյուղերի ու Քյափազ սարի ուղղությամբ, այսինքն՝ ճա-
կատի այն հատվածում, որտեղ մարտնչում էին Գարեգին Նժդեհի 
գլխավորած Ղափանի մարտական ուժերը: 

Հակառակորդին հաջողվում է գրավել Քյափազը, ապա 
շրջափակում է Զեյվան ու սպառնում կտրել բուն Զանգեզուրը Ղա-
փանի շրջանի հետ  կապող միակ լեռնային գիծը: 

«Իրարի յետեւից Ղափանից յուսահատական եւ օգնու-
թեան գրութիւններ էին գալիս, Գորիս ուղարկելու համար, Գէդէոն 
Տէր Մինասեանի եւ Սմբատ բէկի ստորագրութեամբ: Ղափան-
Գենվազի հրամանատար Նժդեհը, երբ Մեղրիից հասնում է Ղա-
փան, այդ յուսահատական դրութիւները դադարեցին»1: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Տաթևի վանքը 
Ի տարբերություն Վ. Գևորգյանի, որը, բացառությամբ Գ. 

Նժդեհի գլխավորած Կապարգողթի մարտական ուժերի, բոլորո-
վին չի նշում Զանգեզուրյան մարտական ուժերի ու նրանց հրամա-
նատարների անունները, Վանբեկն ավելի մանրամասն է ներկա-
յացնում մարտ-ապրիլյան կռիվները, ինչպես նաև այն հրամանա-

1 Նույն տեղում, էջ 6: 
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տարների անունները, որոնք իրենց մասնակցությամբ  արժանի 
ավանդն են ներդրել հաղթանակների ձեռքբերման գործում: 

Եթե հակառակորդին հաջողվեր գրավել Զեյվան, ապա 
հաշված  ժամերի ընթացքում արագորեն կարող էր դուրս գալ Երի-
ցաթումբի և  Տաթևի լեռնաշղթան ու կրակի տակ առնել այդ տա-
րածքում գտնվող Հալիձորի տասը գյուղերը: 

Զանգեզուրյան զինուժի հրամանատարությունը, սթափ 
գնահատելով հայկական բնակավայրերին սպառնացող վտանգը, 
կատարում է հրամանատարների փոփոխություն և ճակատի այդ 
հատվածում է կենտրոնացնում լրացուցիչ ռազմական ուժեր: Մինչ 
այդ տեղի ունեցած կռիվներում իրեն ոչ արժանվույնս դրսևորած  
տեղակալ Մելիք Մարտիրոսյանի փոխարեն ճակատի հրամանա-
տարությունը ստանձնում է գնդապետ Մելիք Հուսեինյանը, որի 
գործուն մասնակցութ- յամբ կազմվում է հակահարձակման ծրա-
գիրը: 

Մարտադաշտ է տեղափոխվում Պողոս Տեր-Դավթյանի 
գլխավորած Սիսիանի զորախումբը, որն իր անգնահատելի 
ներդրումն է ունենում հաղթանակի ձեռքբերման գործում: 

Գնդապետ Մելիք Հուսեինյանի ղեկավարությամբ ծրագ-
րված մարտավարության համաձայն ՝ Պողոս Տեր-Դավթյանն իր 
գլխավորած Սիսիանի հեծելախմբով ու երկու հետևակ գումար-
տակների զինակցությամբ Տաթևի վրայով պիտի դուրս գար Քյա-
փազ ու գրոհեր այնտեղ դիրքավորված հակառակորդի վրա: 

Նավլուի ճակատում գտնվող հալիձորյան ուժերը, որի 
կազմում էր նաև Վանբեկի առաջնորդած վաշտը, պիտի անցնեին 
Շուռնուխի անտառով ու դուրս գային հակառակորդի թիկունքը: 

Ղափանի շրջանից դեպի Քյափազ պիտի հարձակվեին 
նաև Գ. Նժդեհի գլխավորած մարտախմբերը1: Այսպիսով՝ 
համաձայն վաղօրոք նախանշված ազդանշանի՝ Զանգեզուրյան                                                                                                   
ռազմական ուժերը  թնդանոթներից տեղացող համազարկերի ա-
ջակցությամբ գրոհում են հակառակորդի դիրքերի վրա:  
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Այդ օրն ընթացող կռիվներում հատկապես աչքի է ընկել 
Պողոս Տեր-Դավթյանի գլխավորած Սիսիանի զորախումբը, որին 
վստահված էր ամենապատասխանատու ու դժվարին խնդիրը, 
այն է՝ հակառակորդի դիրքերի վրա ճակատային գրոհ ձեռնարկե-
լու հույժ կարևոր հանձնարարությունը: Ներկայացնելով կռվի 
մանրամասները՝ Վանբեկը նշում է . «Արեւը սկսել էր տաքացնել. 
մեր թնդանօթների հարւածներն արագացան, դա նշան էր Պօղոսի 
յարձակման մօտենալուն, գնդացրային ու համազարկային կրակը 
սաստկացել էր, իրար էր խառնւել…Յանկարծ պայթեց Պօղոսի 
ձիաւորների գո՛ռ ուռան. կրկնելով ուռա՜, ուռա՜… 

…Մեր թնդանօթները լռեցին եւ ձիաւորներն երեւացին 
Քեափազի վրայ. Պօղոսն էր, նա պարտւել չգիտեր, նրա գրոհին դի-
մանալ չէր լինի: Ոգեւորութիւն, ուրախութիւն էր տիրում մեր շար-
քերում»: 

Անկարող լինելով դիմագրավել Սիսիանի գումարտակնե-
րի ճակատային գրոհին՝ թշնամու ուժերը լքում են դիրքերն ու խու-
ճապահար դիմում փախուստի: Դիրքերը լքելիս թուրք զինվորնե-
րը պիտի անցնեին այն տարածքով, որտեղ դիրքավորվել էին հա-
լիձորյան վաշտերն ու հեծյալ հարյուրյակը: Կրնկակոխ հետապն-
դելով թշնամուն՝ Սիսիանի գումարտակները  մոտենում են հալի-
ձորյան վաշտերի դիրքերին, և այդ պահից հայկական զորախմբե-
րը հարձակումը չթուլացնող արագությամբ պիտի զարգացնեին 
ընդհանուր ուժերով ու ջանքեր գործադրեին՝ թույլ չտալով թշնա-
մուն ամրանալու Որոտանի ափամերձ տարածքում գտնվող ա-
մրակուռ  և մացառոտ բարձունքներում: 

  «Թշնամին,-շարունակում է Վանբեկը,-Հարամ-Դուզից 
թնդանոթային կրակով իզուր էր փորձում մեր քաջերի 
առաջխաղացումը կասեցնելու. մեր գինովցած վաշտերը մրցույթի 
էին ելել իրար դեմ: Իրար յետեւից գրաւեցին այդ ռազմական կա-
րեւոր բարձրութիւններն եւս թեթեւ գրոհներով…»1: 

Այդ կռիվներին նա թեպետ չի անդրադառնում Գարեգին 
Նժդեհի առաջնորդած մարտական ուժերի մասնակցությանը, բայց 

1 Նույն տեղում, թիւ 114, էջ 5: 
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ընդգծում է, որ նրա գլխավորած  «…ուժերը եւս մեծ դեր կատարե-
ցին, բայց այդ ճակատի գործողութիւնները իմ նիւթից դուրս է: 
Նրանք տարբեր հրամանատարութիւն էին Նժդեհի գլխավորու-
թեամբ»1: 

Անկարող լինելով կասեցնել հայկական զորախմբերի հարձա-
կումը՝ թուրք հրամանատարությունն իր մարտական ուժերը 
կենտրոնացնում է Հարամ-Դուզի պաշտպանական հենակետում և 
քայլեր ձեռնարկում՝ կասեցնելու հայկական զինուժի առաջխա-
ղացումը:  

Զանգեզուրյան մարտական ուժերի խնդիրն էր՝ հաղթահա-
րել Հարամ-Դուզի պաշտպանական հենակետում դիրքավորված 
ուժերի դիմադրությունը և դրանով միացնել Զանգեզուրը Արցախի 
Դիզակի շրջանին ու վերջնականապես ապահովել Ղափանի 
շրջանը բուն Զանգեզուրին կապող հաղորդակցության ուղիների 
անվտանգությունը: 

Ըստ Վանբեկի վկայության՝ Հարամ-Դուզի պաշտպանա-
կան հենակետերի վրա զանգեզուրյան զորախմբերի ձեռնարկած 
հարձակողական գործողությունները ծրագրել ու ղեկավարել են 
տեղակալ Պողոս Տեր-Դավթյանն ու գնդապետ Մելիք Հուսեինյա-
նը: 

Ինչպես նախորդ կռիվներում, այս անգամ ևս իր վճռորոշ 
խոսքը դարձյալ պիտի ասեր Պողոս Տեր-Դավթյանը, որի գլխավո-
րած Սիսիանի հեծելախումբն իր աջ և ձախ կողմերում հարձակ-
վող գումարտակների հետ միասին պիտի ճակատային գրոհ ձեռ-
նարկեր Հարամ-Դուզի հենակետերում կենտրոնացած ադրբեջա-
նական կանոնավոր զորամասերի վրա և զանգեզուրյան զորա-
վաշտերի համագործակցությամբ խորտակեր հակառակորդի ար-
գելապատնեշները, ապա համատեղ ուժերով առաջանար դեպի 
Արցախ:  

Փոքր-ինչ առաջ անցնելով՝ նշենք, որ զանգեզուրյան մար-
տական ուժերը տոնում են լիակատար հաղթանակ: 
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Զանգեզուրի ռազմական ուժերի հրամանատար գնդապետ 
Խաչատուր Մալինցյանը ֆրանսերեն գրված իր ինքնակենսա-
գրականում  նշում է.  «1920 թ. մարտի 23-ից մինչև ապրիլի 7-ը, երբ 
հանրապետության զորքերը շարժվում էին Ղարաբաղ, ես ջախջա-
խիչ պարտության մատնեցի Ադրբեջանի կանոնավոր զորքին՝ 
ստիպելով թշնամուն խուճապահար փախչել: Այդ ժամանակ ներ-
խուժեցի Ղարաբաղ՝ վերջնականապես կոտրելով մեր թշնամուն: 
Այսպիսով ես փրկեցի այդտեղի հայ ժողովրդին իսկական բնաջն-
ջումից և հնարավորություն տվեցի այդ շրջանին միավորվելու 
մայր հայրենիքին: 

Մենք գերեվարեցինք բազմաթիվ գերիներ, վերցրինք 
գնդացիրներ և մեծ քանակությամբ  ռազմամթերք: Այդ ծառայու-
թյունների համար ստացա գնդապետի կոչում»1: 

Այդ նույն իրողությունը նա ընդգծում է նաև 1921 թ. հուլիսին 
Փարիզում գտնվող ՀՀ պատվիրակության նախագահ Ավետիս Ա-
հարոնյանին ներկայացրած «Նորին վսեմութիւն Հայաստանի Հան-
րապետութեան դիվանագիտական ներկայացուցչութեան պ. նա-
խագահին» խորագիրը կրող զեկույցում, որտեղ  հերթականությամբ 
թվարկում է հայրենիքին մատուցած իր մի շարք ծառայություններն 
ու վերջում նշում. «Ութերորդ. Ղարաբաղի արշաւանքն է 1920 թ 
մարտի 23-ին, որտեղ ես իբրեւ Սիսիանի զօրաբաժնի պետ, շատ 
մեծ յաղթութիւն տարած եմ…»2: 

Մի փոքրիկ պարզաբանում: 
Ըստ Վանբեկի  պնդման՝ 1920 թ. մարտյան կռիվների մաս-

նակից Սիսիանի ինքնազորախմբի հրամանատարը եղել է Պողոս 
Տեր-Դավթյանը, իսկ գնդապետ Խաչատուր Մալինցյանը իր կեն-
սագրականում, ինչպես նաև Փարիզում գտնվող Հայաստանի 
պատվիրակության նախագահ Ավետիս Ահարոնյանի ներկա-
յացրած զեկույցում գրում է, որ Սիսիանի զորախումբը գործել է  իր 
հրամանատարությամբ: 

1  Սիմոնյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 22, տե՛ս նաև ՀԱԱ, ֆ. 430, ց. 1, գ. 946, թ. 35-36: 
2 ՀՅԴ Կենտրոնական արխիվ (Բոստոն): Թղթածրար 160, գ. 59, էջ 4: 
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Դժվար է հավատալ, որ իրավամբ Զանգեզուրի հերոսի 
անունը վաստակած գնդապետ Խաչատուր Մալինցյանն Ավե-
տիս Ահարոնյանին ներկայացներ իրականությանը ոչ համա-
հունչ, ուռճացրած տեղեկություններ իր կենսագրականի վերա-
բերյալ և գրեր, որ ինքը այդ կռիվների ժամանակ գործել է որպես 
«Սիսիանի զօրաբաժնի պետ»: 

Դեպքերի ժամանակակից, գորիսեցի Աթա Գրիգորյանի 
հավաստմամբ՝ «…մուսաֆաթական զորքերի դեմ տարած հաղթա-
նակից հետո, Խաչատուր Մալինցյանը արժանանում է դաշնակ-
ցական գնդապետի աստիճանի»1:  

Հարկ է նկատել, որ գնդապետի զինվորական աստիճանը, 
իր իսկ պնդմամբ, նա ստացել է շնորհիվ 1920 թ. մարտի 23-ից մին-
չև ապրիլի 7-ը տեղի ունեցած կռիվներում դրսևորած հրամանա-
տարական ակնառու ծառայությունների: 

Հանրահայտ է, որ նոյեմբերյան հաղթական կռիվներից հե-
տո, երբ Արսեն Շահմազյանը հեռանում է Զանգեզուրից, նրա փո-
խարեն զանգեզուրյան ռազմական ուժերի հրամանատարությունը 
ստանձնում է գնդապետ Խաչատուր Մալինցյանը:  

Ճիշտ է, Վանբեկը մեծ գովեստով է ներկայացնում կռիվնե-
րում դրսևորած Պողոս Տեր-Դավթյանի քաջագործություններն ու 
վճռորոշ դերակատարությունը, սակայն հստակ ու որոշակի չի 
նշում. արդյոք Սիսիանի հեծելախմբի աջ և ձախ կողմերում գոր-
ծող գումարտակները նույնպես գործե՞լ են նրա ընդհանուր հրա-
մանատարությամբ, թե՞ ոչ: 

Քանի որ Խաչատուր Մալինցյանին հետագայում մեղա-
դրում են բոլշևիկների հետ ունեցած կապի պատճառով, հետևա-
բար չի բացառվում, որ Ազատ Սյունիքի և  Լեռնահայաստանի 
մարտական ուժերի կազմում Զանգեզուր ներխուժած Խորհրդային 
զորամասերի դեմ մարտնչած, Գարեգին Նժդեհի մերձավոր զինա-
կից Վանբեկը դիտավորյալ չի նշում կռիվներում նրա մասնակցու-
թյան իրողությունը: 

1 Սիմոնյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 39, տե՛ս նաև ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ. 1923, թ. 29: 
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Հավանաբար  կարելի է եզրակացնել, որ Սիսիանի զորա-
բաժինը գործել է գնդապետ Խաչատուր Մալինցյանի, իսկ զորա-
բաժնի հարվածային ուժը՝ հեծելախումբը` տեղակալ Պողոս Տեր-
Դավթյանի հրամանատարությամբ: 

Այդ կռիվները պատկերող սկզբնաղբյուրների ուսումնա-
սիրությունը միանշանակ հավաստում է, որ ադրբեջանական կա-
նոնավոր զորամասերի դեմ մղվող մարտերում դրսևորած 
մարտնչելու վարպետությամբ ու քաջագործությամբ առավելա-
պես աչքի են ընկել հալիձորյան վաշտերն ու ամենաբախտորոշ 
պահին մարտադաշտում հայտնված գնդապետ Խաչատուր Մա-
լինցյանի ու Պողոս Տեր-Դավթյանի առաջնորդած Սիսիանի զո-
րաբաժինը:  

Թուրք հրամանատարությունը հասկանում էր, եթե իրենք 
չկարողանան պաշտպանել Հարամ-Դուզը, ապա կբացվեր դեպի 
Արցախ տանող ուղին, և հայ մարտական ուժերը կարող էին ցան-
կացած պահի անցնել Արցախ: Սթափ գնահատելով ստեղծված 
կացությունը՝ թուրք հրամանատարությունը մարտադաշտի այդ 
հատվածն ուժեղացնում է լրացուցիչ  զորամասերով ու թնդանոթ-
ներով և փորձում հակագրոհներ ձեռնարկելու միջոցով բեկում 
մտցնել ծավալվող գործողություններում: Թվակազմով, թնդանոթ-
ների ու գնդացիրների քանակությամբ զգալի գերակշռություն ու-
նեցող ադրբեջանական կանոնավոր զորամասերին հաղթելու 
համար անհրաժեշտ էր գործել խորապես կշռադատված և հակա-
ռակորդի համար անսպասելի մարտավարությամբ: 

Համաձայն ռազմաճակատի զանգեզուրյան ռազմական ու-
ժերի հրամանատարության կողմից տրված հանձնարարության՝ 
Սիսիանի զորախումբն Որոտանի աջ ափով պիտի անաղմուկ ու 
աննկատ առաջանար և անցներ հակառակորդի թիկունքը: Եթե 
Սիսիանի զորախումբը կարողանար հաջողությամբ կատարել 
մարտական առաջադրանքը, ապա հակառակորդը, անկասկած, 
կհայտնվեր շրջափակման մեջ ու խուճապի կմատնվեր: 

Ի պատիվ Պողոս Տեր-Դավթյանի՝ պիտի ընդգծել, որ նա 
կարողանում է այնպիսի վարպետությամբ առաջնորդել ու թաքց-
նել իր ուժերը տեղանքին իշխող բլուրներում, որ Հարամ-Դուզի 
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ճակատից թշնամին ոչ միայն ի զորու չի լինում նկատել որևէ շար-
ժում, այլև  չի լսում և ոչ մի ձայն:  

Լավագույնս կատարելով հրամանատարության առաջա-
դրանքը՝ Սիսիանի զորախումբն ընդհուպ մոտենում է հակառա-
կորդի դիրքերին ու անսպասելի և սրընթաց գրոհ ձեռնարկում: 

«Նժույգը տակին,- վերհիշում է Վանբեկը,- կեռ թուրը ձեռ-
քին, տասնոց ատրճանակը գոտին խրած. մորթէ սեւ  փափախը 
մինչև աչքերը իջեցրած, սրարշաւ մօտիկացաւ ռազմի դաշտին 
հսկան՝ Պողոսը, եւ հրամայեց ինձ անմիջապէս օգնութեան հասնել 
Սիսիանի գումարտակին, իսկ ձիաւորների խիտ շարքերով սլացաւ 
դէպի Ղուբաթլու գիւղաքաղաքի գլուխը, իրեն հետևում էին նաև իր 
երկու գումարտակները»1: 

Այդ օրն ընթացող կռիվներում մեծ վարպետությամբ են 
գործում նաև թնդանոթաձիգները:  

«Մեր թնդանօթները ռմբակոծում էին գիւղերն ու դիրքերը: 
Թշնամու թնդանօթներին ու գնդացիրներին մեր թնդանօթներն իս-
կույն լռութեան էին դատապարտում: Դա Դրոյի թնդանօթաձիգ 
սպայ Արգանովն էր, ունենալով օգնականներ սպաներ՝ Պապիկին 
և Նիկիտա Օրբէլեանին»:  

Համաձայն վաղօրոք ծրագրած մարտավարության՝ Սի-
սիանի զորախմբի ձեռնարկած գրոհին զուգահեռ հարձակման են 
անցնում զանգեզուրյան մյուս զորավաշտերը, որոնց շարքում էր 
նաև Վանբեկի գլխավորած հալիձորյան հեծյալ հարյուրյակը: 

Վանբեկի տեղեկացմամբ՝ «Աւելի հեռու, դէպի թիկունք կա-
նաչութիւնների միջից թշնամու գիւղերի ծուխը բարձրանում էր, 
դա նշան էր, որ Նժդեհի լեգիոնն էր յառաջանում»2: 

Անկարող լինելով դիմագրավելու տարբեր ուղղություննե-
րից տեղացող հարվածներին՝ ադրբեջանական կանոնավոր զորա-
մասերի զինվորները շպրտում են հրացանները և մատնվելով ահ 
ու սարսափի՝ փախչում են դեպի Ղուբաթլուի դաշտը3: 

1 «Ալիք», Թեհրան, 1979, թիւ 118, էջ 5: 
2 Նույն տեղում, թիւ 116, էջ 5: 
3 Տե՛ս նույն տեղում թիւ 118, էջ 5: 
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Զանգեզուրյան ռազմական ուժերը տոնում են հերթական 
հաղթանակը: Հարկ է նկատել, որ Հարամ-Դուզի ճակատում ձեռք 
բերած հաղթանակը թեպետ անվիճելի էր և չափազանց կարևոր, 
բայց անհրաժեշտ էր զարգացնել հարձակումն ու անմիջական կա-
պեր հաստատել արցախյան զինուժի հետ: Ռազմաճակատում 
ստեղծված իրավիճակը թելադրում էր, որ հարկավոր էր խորտա-
կել նաև Կոռնիձորի ճակատում կենտրոնացած ադրբեջանական 
զորամասի դիմադրությունն ու առաջ շարժվել: Ռազմաճակատի 
զանգեզուրյան ռազմական ուժերի հրամանատարության որոշ-
մամբ՝ թնդանոթները Հարամ-Դուզի ճակատից պետք է անհապաղ 
տեղափոխվեին Կոռնիձորի ուղղությամբ և այդ հույժ կարևոր ա-
ռաջադրանքը դարձյալ վստահվում է տեղակալ Պողոս Տեր-Դավ-
թյանին:  

Զանգեզուրյան ռազմական ուժերը հրաշալիորեն են կա-
տարում ռազմաճակատի հրամանատարության կողմից իրենց 
հանձնարարված նաև այդ առաջադրանքը:  

Եզրափակելով 1920 թ. մարտի 23-ից մինչև ապրիլի 7-ը 
տեղի ունեցած կռիվների նկարագրությունը՝ Վանբեկը գրում է. 
«Այսպիսով, վախճանի հասան Բարգիւշատի ճակատի ռազմա-
կան գործողություները, սարսափի մատնելով ոչ միայն տեղա-
կան թրքութեան ու նրանց զորավարներին, այլեւ Բագւում 
նստած հայատյաց ղեկավարներին: 

Նրանք մի վերջին անգամ եկան այն համոզման, որ Զան-
գեզուրը կուլ տալու պատառ չէ: 

Հարամ-Դուզի փառահեղ յաղթանակների շնորհիւ թշնա-
մին լքեց Հաքեառլու ու Որոտան գետերի հովիտը, հարուստ ու 
արգաւանդ շրջանները, գրաւեցին տասնեակ գիւղեր ու գիւղաքա-
ղաքներ, որով Զանգեզուրնն ու Ղափանը ազատ շունչ քաշեցին եւ 
միացան նաև Ղարաբաղի Դիզակի շրջանին»1: 

Եթե ընդհանրացնենք ու գնահատենք 1920 թ. մարտի 23-ից 
մինչև ապրիլի 7-ը տեղի ունեցած կռիվների արդյունքները, ապա 
պիտի աներկբա ընդգծել, որ Ադրբեջանական զորքերի հարձակու-

1 Նույն տեղում, թիւ 119, էջ 6: 
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մը նրանց համար ձեռք է բերում ճիշտ և ճիշտ բումերանգի նշանա-
կություն: Ադրբեջանական կանոնավոր զորամասերն ու նրանց ա-
ջակցող մահմեդական հրոսակախմբերը ոչ միայն չկարողացան 
հաղթահարել զանգեզուրյան  մարտական  ուժերի դիմադրությու-
նը, այլև կրում են անվիճելի պարտություն, իսկ արդյունքում հայ-
կական ռազմական ուժերը զարգացնում են հարձակումն ու 
ընդհուպ մոտենում Արցախին:    

Ըստ Ադրբեջանում հավատարմագրված Հայաստանի դի-
վանագիտական ներկայացուցչության տեղեկատվական բաժնի 
հաղորդագրության՝ «Մարտի  26-ին հայերը հետ են մղել ադրբե-
ջանական զորքերի ուժգին հարձակումները և մինչև Հարտիզ 
անցնելով հակահարձակման՝ ճեղքել են հակառակորդի ռազմա-
ճակատը Բաղրբեկլուից մինչև Մասխուդլու ու հաջողությամբ ա-
ռաջ շարժվել: 

Շնորհիվ դրան, հայերը Խծաբերդի ուղղությամբ միացել են 
Ղարաբաղին»1: 

Արցախ տանող ուղին բաց էր:   

1 Нагорныи Карабах в 1918-1923 гг., с. 432. 
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ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՈՒԺԵՐԻ 1920 Թ. ՄԱՐՏՅԱՆ 
ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԵՐԸ 

 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 
ՀԱՄԼԵՏ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության հանձ-
նարարությամբ` 1920 թ. հունվար-մարտ ամիսներին Զանգե-
զուրյան ռազմական ուժերը Դրոյի ընդհանուր հրամանա-
տարությամբ մինչև Հագարու գետն ընկած տարածքը լիովին 
մաքրում են թուրք բնակչությունից, բայց պայքարը դրանով չի 
ավարտվում:  

Զանգեզուրը վերջնականապես զավթելու վճռականու-
թյամբ` Ադրբեջանը կենտրոնացնում է մեծաքանակ ռազմական 
ուժեր և 1920 թ. մարտի 23-ին ադրբեջանական բանակի 
կանոնավոր զորքը, քրդական հեծյալ հրոսակախմբերի աջակցու-
թյամբ, մի քանի ուղղությամբ հարձակվում են Զանգեզուրի վրա: 

Ադրբեջանական կանոնավոր զորամասերն ու նրանց ա-
ջակցող մահմեդական հրոսակախմբերը ոչ միայն չկարողացան 
հաղթահարել զանգեզուրյան  մարտական  ուժերի դիմադրությու-
նը, այլև կրում են անվիճելի պարտություն, իսկ արդյունքում հայ-
կական ռազմական ուժերը զարգացնում են հարձակումն ու 
ընդհուպ մոտենում Արցախին:    

 
Բանալի բառեր - Հայաստանի Հանրապետության կա-

ռավարություն, Զանգեզուր, Արցախ, Նախիջևան, Գողթան 
գավառ, Կապարգողթ,  Դրո, Գարեգին Նժդեհ, գեներալ Ղազա-
րյան, Աշոտ Մելիք-Մուսյան, գնդապետ Խաչատուր Մալինցյան, 
Պողոս Սեր-Դավթյան, Վանբեկ, Հալիձորյան վաշտեր, Վերին և 
Ներքին Ագուլիս:  
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ГЕРОЧЕСКИЕ СРАЖЕНИЯ ЗАНГЕЗУРСКИХ ВОЙСК В МАРТЕ 
1920 Г. 

 
РЕЗЮМЕ 

ГАМЛЕТ ГЕВОРГЯН 
 

По поручению Правительства Республики Армения в 
январе-марте 1920 года вооруженные силы Зангезура под общим 
командованнем Дро полностью очистили турецкое население 
вплоть до реки Хагар, но борьба на этом не закончилась. 

Правительство Азербайджана сосредоточивает большое 
количество войск и 23 марта 1920 г. регулярные войска азербай-
джанской армии при подержке курдских конных групп атакуют 
Зангезур в трех направлениях. 

Азербайджанские воинские части, поддерживаемые му-
сульманскими бандами, не только не сумели преодолеть сопро-
тивление сил Зангезура, но и потерпели поражение, и в результате 
армянские вооруженные силы развернули атаку и приблизались к 
Арцаху. 
    В результате героической борбы Зангезура, область была 
полностью очищена от вооруженных формированиы турок, защи-
щена независимость и обеспечена ее безапасность от нападений со 
стороны Азербайджана. 

Блогодаря победам одержанным вооруженными силами 
Зангезура над захватичиское армии  Республики Азарбейжана, уда-
лось сохранить не только свобода и независимость облоста , но и 
открыть дорогу, соединяющую Зангезура с Арцахом. 

 
Ключевые слова: Правительство Арм. Республики, Зангезур, 

Арцах, Нахиджеван, Гохтан, Капаргохт, Дро, Гарегин Нжде, гене-
рал Казарян, Ашот Мелик-Мусян, полковник Хачатур Малинцян, 
Погос Тер-Давтян, Алидзорские роты, Верхний и Нижний Агу-
лис. 
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MARCH 1920 HEROIC OF THE ZANGEZUR MILITARY 
    

SUMMARY 
 

HAMLET GEVORGYAN 
 

  On behalf of the Government of the Republic of Armyia in 
January-March 1920, the armed forces of Zangezuria under the 
general commard of the Dro to the Hager River completely cleared 
the Turean population, but the struggle does not end there. 
    The celebrated heroic battles of zangezur military forces 
against the regular military units of Azerbajan in 23 March 1920 is 
presented in thearticle. 

The aim of Zangezur heroic battles was defend the inde-
pendence and safety of the state from the attacks of Azerbajan. 

  Owing to the victories celebrated by Zangezur military for-
ces, Zangezur defented its independence and opened the way con-
necting with Artsakh. 

 
    Keywords: Provitelstva Arm. Respubliki, Zangezur, Arcax, 
Naxijevan, Goxtan, Kapargoxt, Dro, Garegin Njdeh, General Xazaryan, 
Ashot Meliq-Musyan, gndapet Xachatur Malincyan, Poxos Ter-
Davtyan, Halidzoryan vashter, Verin ev Nerqin Agulis. 

  

117 
 



ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. «Ալիք», Թեհրան, 1970, 1979: 
2. «Աշխատաւոր», Թիֆլիս, 1920: 
3. Աւօ, Նժդեհ. կեանքն ու գործունէութիւնը. նշխարներ վկայու-

թիւններ, Պէյրութ, 1968, 527 էջ: 
4. Գէորգեան Վ., Լեռնահայաստանի հերոսամարտը (1919-

1921), Երևան, 2010, 169 էջ: 
5. ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 427 (մաս 1); ֆ. 430, ց. 1, գ.  946; ֆ. 1191, ց. 

16, գ. 1923: 
6. ՀՅԴ Կենտրոնական արխիվ (Բոստոն): Թղթածրար 160, գ. 59: 
7. Նախիջեւան-Շարուրը 1918-1921 թթ, Երևան, 1993, 390 էջ: 
8. Սիմոնյան Ա., Զանգեզուրի հերոս Խաչատուր Մալինցյան, 

Երևան, 2014, 118 էջ: 
9. Нагорный Карабах в 1918-1921 гг., Ереван, 1992, 437 с. 

  

118 
 



 ԳՐԻՇԱ  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
 
 
 

ԽՆՁՈՐԵՍԿԻ  ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ -ԾԽԱԿԱՆ  
ԴՊՐՈՑԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ* 

 
 

Նախքան Խնձորեսկի եկեղեցական-ծխական դպրոցի 
հիմնման և նրա գործունեությանն անդրադառնալը,  անհրա-
ժեշտ ենք համարում հակիրճ ներկայացնել պատմական 
ժամանակաշրջանի այն իրադարձությունները, որոնք այս կամ 
այն կերպ առնչվում են խնդրո առարկա հարցին:  

Այսպես, XIX դարի 70-ական թվականներից սկսած` հայ 
իրականության մեջ որոշակի աշխուժություն ապրեց ազգային 
դպրոցը, ինչը, անկասկած, կապված էր դարի 50-60-ական 
թվականների ազգային զարթոնքի և սոցիալ-տնտեսական 
տեղաշարժերի հետ: Չնայած դպրոցական գործը շարունակում 
էր մնալ եկեղեցու ձեռքում, բայց հասարակական նախաձեռ-
նություններն արդեն սկսում էին կարևոր դեր խաղալ1: 
Ընդհանրապես հայկական մշակույթի պատմության մեջ այս 
ժամանակաշրջանի հիմնական առանձնահատկությունն այն է, 
որ հայ դպրոցը զարգանում էր ոչ թե միայն հայկական 
գաղթօջախներում, ինչպես նկատելի էր նախկինում, այլ նաև 
բուն Հայաստանում: Սակայն, ինչպես երևում է ժամանակի 
պատմական փաստաթղթերից ու մամուլի տեղեկություններից, 
պետական աջակցության բացակայությունը և ժողովրդի 
կենսամակարդակի ցածր աստիճանը բացասաբար էին անդ-
րադառնում դպրոցական կյանքի կանոնավոր ու արդյունավետ 
զարգացման վրա: 

*  Հոդվածը ներկայացվել է 27.11.2019 թ., գրախոսվել՝ 15.12.2019 թ., տպագրության 
ընդունվել՝ 20.12.2019 թ.: 
1 Տե՛ս   Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. VI, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1981, էջ 179: 
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Լինելով ցարական կայսրության կազմում՝ Արևելյան 
Հայաստանը չէր կարող դուրս մնալ այն ընդհանուր գործ-
ընթացներից, որոնք տեղի էին ունենում կայսրության իրակա-
նության մեջ: XIX դարի 60-ական թվականների բարեփոխում-
ներն իրենց բարերար ազդեցությունն ունեցան նաև դպրո-
ցական ասպարեզի զարգացման վրա: 70-80-ական թվական-
ներին իրականացված մի շարք նախաձեռնությունների շնորհիվ 
դպրոցական գործը որոշակի զարգացում ապրեց կայսրության 
ողջ տարածքում, այդ թվում և Այսրկովկասում: 1864, 1871, 1872, 
1888 թվականներին ընդունված որոշումներով ու կանոնա-
դրություններով լուրջ փոփոխություններ կրեց հանրակրթական 
գործը թե՛ բովանդակությամբ և թե՛ կառուցվածքով:  

1867 թ.-ին ուսումնական գործի կանոններ հաստատվե-
ցին նաև Այսրկովկասի համար: Դրանց հիմնական նպատակն 
էր կովկասյան դպրոցը, անկախ ազգային էությունից, համա-
պատասխանեցնել կայսրության ընդհանուր դպրոցական հա-
մակարգին և, որ ամենակարևորն էր, դասավանդման հիմնա-
կան լեզուն դարձնել ռուսերենը: Կրթական բանագավառն 
ընդգրկող բարեփոխումներն իրենցից ներկայացնում էին 
գաղութացման յուրօրինակ տարբերակ: Կովկասյան ուսումնա-
կան շրջանի հոգաբարձության ենթակայության տակ էին 
անցնում բոլոր պետական դպրոցները բացի հայկական և 
ուղղափառ եկեղեցիների տրամադրության տակ եղած դպրոց-
ներից:  

Այս կանոնների ընդունումից հետո իրական հնարա-
վորություններ ստեղծվեցին ազգային դպրոցների ցանցի ընդ-
լայնման համար: Հատկապես հրատապ դարձան նոր դպրոցա-
կան կանոնների մշակումն ու ընդունումը, քանի որ հայ դպրոցն 
առանց կանոնադրության թողնել, հատկապես Կովկասի 
ուսումնական մասի նոր կանոնների ընդունումից հետո, 
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կնշանակեր հնարավորություն տալ իշխանությունների՝ ան-
ցանկալի միջամտությունների համար1: 

Այս առումով վճռական քայլեր ձեռնարկեց Գևորգ V 
կաթողիկոսը: 1866 թվականի սեպտեմբերին` Ամենայն Հայոց 
կաթողիկոս ընտրվելուց2 հետո, Վեհափառի առաջին քայլերից 
մեկը եղավ հայ ազգային դպրոցական գործի կարգավորումը: 
1867 թ. հունիսի 14-ին նրա նախաձեռնությամբ Էջմիածնի 
միաբաններից ձևավորվում է ուսումնական խորհուրդ՝ դպրո-
ցական կանոնադրության մշակման նպատակով: 

1868 թ. հուլիսին հրապարկվում են հայկական ծխական 
դպրոցների առաջին ընդհանուր կանոնները: Ըստ այս կանոն-
ների՝ յուրաքանչյուր գյուղում պետք է բացվեր եկեղեցական 
ծխական դպրոց: Այդ կապակցությամբ կանոններում ուղղակի 
ասվում էր. «Ամենայն եկեղեցիք, որ ի քաղաքս եւ ի գիւղօրէս, 
պարտին ունիլ ի սրահի իւրեանց զմի ծխական դպրոց»3: 
Ընդսմին` եկեղեցական ծխական դպրոցի հիմնական նպատակ 
էր հռչակվում. «Նպատակ ծխական դպրոցաց է կրթել զա-
մենայն հայազգի մանկունս ի սկզբնական գիտութիւնս հայացի 
դպրութեան, յորոց ցանկացօղք կարեն մտանել ի թեմական 
դպրոցսե4: Այս դպրոցների գոյության միջոցների աղբյուրն են. 
«ա. սահմանեալ տուրք ծնողաց աշակերտաց, բ. Նվիրատուու-
թիւնք  բարեպաշտ   անձանց, գ. տոկոսիք եկեղեցական դրա-
մագլխոց անտի ըստ կարգադրութեան թեմական Առաջնորդին 
եւ ըստ կանխագոյն գիտութեան Վեհափառ Կաթողիկոսի ամե-
նայն Հայոց»5:  

Կանոնադրության կարևոր կետերից էր հոգաբար-
ձության ստեղծումը: Եկեղեցական ծխական դպրոցները պետք է 

1 Տե՛ս Ավանեսյան Ա., Հարությունյան Գ, Արցախի կրթական համակարգը, հ. Ա, 
Ստեփանակերտ, 2014, էջ 106: 
2 Տե՛ս Աբեղյան Մ., Գևորգ Դ.,  Մեծագույն կաթողիկոս ամենայն հայոց, 
Վաղարշապատ, 1899, էջ 29: 
3 Կանոն Յաղագս ծխական հոգեւոր դպրոցացն Հայոց որ ի Ռուսաստան, 
«Արարատ», Ս. Էջմիածին, Վաղարշապատ, 1868, № Զ, էջ 70: 
4 Նույն տեղում: 
5 Նույն տեղում: 
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փաստացի կառավարվեին ժողովրդի կողմից ընտրված և 
թեմական խորհրդի կողմից հաստատված հոգաբարձուների 
կողմից: Երեք հոգուց բաղկացած հոգեբարձուների խորհրդի 
կազմում պետք է լինեին մեկ հոգևորական և երկու աշխար-
հական:  

Եկեղեցական-ծխական դպրոցներն իրենց էությամբ 
կրթության զարգացման նոր աստիճան նշանավորեցին: Այս 
դեպքում նախ` դպրոցը հանձնվում էր որոշակի մասնագի-
տական մակարդակ ունեցող ուսուցիչների, այնուհետև` 
ձևավորվում էր դաս-դասարանային համակարգը: Իսկ եթե 
հաշվի առնենք կայսրության ողջ տարածքում ընթացող 
համընդհանուր ռուսականացման գործընթացը, ապա ծխական 
դպրոցների նշանակությունը հայապահպանման գործում 
անուրանալի է:   

Ցարական իշխանություններին հատկապես անհանգս-
տացնում էր հայկական դպրոցների բացման անսպասելի 
տեմպը: 1873 թվականի Կովկասի ուսումնական մասի նոր 
կանոններով երկրամասի բոլոր դպրոցները (պետական, 
մասնավոր, հասարակական) ենթարկվեցին ուսումնական 
շրջանի հոգաբարձության տնօրինությանը, իսկ ոչ ուղղափառ 
եկեղեցական դպրոցները՝ նույն հոգաբարձության հսկողու-
թյանը: Այս կանոնների անորոշությունը հանգեցրեց նոր 
կանոնների ընդունման անհրաժեշտության, ուստի 1874 թ. 
հուլիսի 19-ին ընդունվեցին լրացուցիչ կանոններ հայկական 
դպրոցների համար: Հայկական դպրոցները, ըստ այդմ, մնում 
էին հայոց եկեղեցու տնօրինության տակ, իսկ պետական 
վերատեսուչները պետք է միայն վերահսկեին, որպեսզի այդ 
դպրոցներում դասավանդվեր ռուսաց լեզուն1: 

Պատմական այս անդրադարձից հետո ուրվագծենք 
Զանգեզուրի գավառի Խնձորեսկ գյուղի եկեղեցական-ծխական 
դպրոցի պատմությունը: Արխիվային վավերագրերը որոշակի 
վկայություններ են պարունակում Խնձորեսկի ծխական դպրոցի 
բացման և կենսագործունեության մասին, որն իր գոյության 

1 Տե՛ս Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. VI, էջ 159: 
122 

 

                                                           



ընթացքում հաղթահարել է օբյեկտիվ և սյուբեկտիվ հանգա-
մանքներով պայմանավորված բազում դժվարություններ: 

Այսպես՝ Խնձորեսկում ծխական առաջին դպրոցի 
հիմնադրման տարեթիվ է ընդունված 1885 թվականը: Եվ 
նույնիսկ 1985 թվականին գյուղում շուքով նշվեց դպրոցի 
հիմնադրման 100-ամյակը: Իրականում չկա արխիվային մի 
որևէ ամբողջական փաստաթուղթ, որ վկայեր 1885 թ.-ին 
ծխական դպրոց հիմնելու մասին: 1885 թ.-ը, որպես Խնձորեսկի 
եկեղեցական ծխական դպրոցի հիմնադրման տարեթիվ, 
արխիվային փաստաթղթերում հանդիպում ենք 1911-1912 թթ. 
ուսումնական տարվա համար կազմված մի տեղեկագրում, 
որտեղ «Ե՞րբ է հիմնվել դպրոցը» սյունակում գրված է 1885 թ.-ը1: 
Սակայն այս տվյալը բավարար չէ պնդելու, որ Խնձորեսկում 
դպրոց հիմնվել է այդ թվականին: Նույն կարծիքին է նաև Ս. 
Խուդոյանը արևելահայ դպրոցի պատմությանը նվիրված իր 
ուսումնասիրության մեջ2:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Խնձորեսկ. Ս. Հռիփսիմե եկեղեցի 

1 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 7, ց. 1, գ 157, թ. 19-20: 
2 Տե՛ս Խուդոյան Ս., Արևելահայ դպրոցները 1830-1920 թթ. (ժամանակագրությունը 
հավելյալ մանրամասներով), Երևան, 1988, էջ 124: 
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Փաստերը վկայում են, որ Խնձորեսկում ծխական դպրոց 
հիմնվել է 1871 թ.: Այսպես, երբ 1868 թ.-ին հայոց եկեղեցին, 
օգտվելով Կովկասում դպրոցական գործի կարգավորման 
նպատակով ցարական իշխանությունների 1867 թ. ընդունած մի 
շարք կանոնադրությունների ընձեռնած հնարավորություննե-
րից, իր տրամադրության տակ վերցրեց հայկական դպրոցների 
բացման գործը, կաթողիկոսի կողմից ստեղծված տեսչական 
հանձնաժողովը որոշում ընդունեց հայկական բնակավայրերում 
դպրոցների բացման մասին: Այս գործընթացը կարգավորելու, 
իրավիճակի մասին հստակ պատկերացում ունենալու 
նպատակով և՛ իշխանությունները, և՛ հայոց եկեղեցին, իհարկե, 
երկու տարբեր նպատակներով, սկսեցին հաշվառել հայկական 
բնակավայրերում գործող դպրոցները,  և այդ կապակցությամբ 
պետք է կազմվեին համապատասխան տեղեկանքներ, որոնք 
պետք պարունակեին գործող դպրոցների մասին անհրաժեշտ 
տեղեկություններ: 1871 թվականին ռուսերենով կազմված 
տեղեկագրի մեջ մի շարք դպրոցների շարքում ներկայացված են 
նաև Խնձորեսկ դպրոցի մասին տեղեկություններ: Ըստ այդմ՝ 
1871 թվականին Խնձորեսկ գյուղում գործում էր մեկ դպրոց, 
դասավանդում էր մեկ ուսուցիչ, սովորում էր 41 աշակերտ1:  

Ակնհայտ է, որ տեղեկագիրը կազմված է ցարական 
իշխանությունների պահանջով, քանզի կայսրության ազգային 
շրջաններում դպրոցների գոյությունը մեծապես պայմանա-
վորված էր հետևյալ հանգամանքով, արդյոք ռուսերեն 
դասավանդվո՞ւմ էր այդ դպրոցներում, թե՞ ոչ: Այս պահանջը 
նախատեսված էր դարի 60-ական թվականներին Այսրկով-
կասում կրթության բարեփոխումների վերաբերյալ ընդունված 
կանոններով, որտեղ հատկապես այս պահանջը, կենսա-
գործվում էր ամենայն խստությամբ: 

1 Տե՛ս  ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 15, գ. 32, թ. 4: 
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1872 թվականին Կոնսիստորիայի երեք անդամների 
ստորագրությամբ` Երևանի թեմի փոխառաջնորդին ուղարկ-
ված տեղեկագրում կրկին արձանագրված է, որ Խնձորեսկում 
գործում է մեկ դպրոց, որտեղ սովորում են 24 աշակերտ և 
դասավանդում է մեկ ուսուցիչ1: Իսկ 1875 թ. կազմված գործող 
դպրոցների ցանկում նշված է, որ Խնձորեսկի դպրոցում 
սովորում է 26 աշակերտ, ուսուցիչն էր Քարատակցի Գաբրիել 
Վարդունին: Վերջինս ավարտել էր Շուշի քաղաքի «արքունի 
ուսումնարանը»2:   

Արդ, բերված փաստերը վկայում է, որ Խնձորեսկում 
դպրոց հիմնվել է ոչ թե 1885 թ.-ին, ինչպես սովորաբար նշվել է, 
այլ՝ 1871 թվականին: Հավելենք, որ 1871 թ. տեղեկագրում 
ծխական դպրոցը եղել է մեկդասյա, իսկ 1885 թ.-ին այն 
հավանաբար դարձել է երկդասյա:  

Նշենք, որ ցարական իշխանություններն ամեն առիթ 
օգտագործում էին խոչընդոտելու հայկական դպրոցների 
գործունեությունը: Նրանց հատկապես անհանգստացնում էր 
հայկական դպրոցների աճը և հատկապես հասարակության 
ակտիվ աջակցությունը տեղերում բացված դպրոցներին: Մի 
կողմից իշխանություններն ուժեղացնում էին վերահսկողու-
թյունը, մյուս կողմից՝ արհեստական խոչընդոտներ ստեղծում  
նրանց գործունեության համար:  

Խնձորեսկի ծխական դպրոցն իր գոյությունն ընդհա-
տումներով շարունակեց մինչև 1890 թվականը: Լուծարվում է 
հոգաբարձուների խորհուրդը: Ծխական դպրոցի փակվելուց 
հետո բացվել են մասնավոր դպրոցներ: 1893 թ.-ին Սյունյաց 
թեմի փոխանորդ Հովհաննես վրդ. Շիրակունու կողմից 
կազմված «Ուսումնական հիմնարկութիւունք» տեղեկագրում 
ասվում է, որ Խնձորեսկում գործում էր երկու «շտատնի» 
(քաղաքացիական) դպրոց3: 

1 Տե՛ս  նույն տեղում, գ. 40, թ.  69:              
2 Նույն տեղում, թ.  36:                                                  
3 Տե՛ս նույն տեղում, գ. 300, թ. 80: 
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Տեղեկագիրը հետաքրքիր է նրանով, որ հստակ թվերով 
ներկայացվում է նաև Խնձորեսկի բնակչության թիվը: Տեղեկա-
գրի համաձայն՝ 1893 թ.-ին գյուղն ուներ 4429 (2510 ար., 1919 իգ.) 
բնակիչ1:  

Հարկ է նշել, որ ծխական դպրոցի փակումից կարճ 
ժամանակ անց ծխականներն ակտիվ գործունեություն ծավա-
լեցին դպրոցի վերաբացման համար: Վերաբացվող  դպրոցի 
ծախսերը հոգալու համար` գործակալ Գարեգին քհն. Տեր-
Մինասյանը և Խնձորեսկի տանուտեր Աղաջան Բաղդասա-
րյանը 1891 թ. կազմակերպում են հանգանակություն: Նախա-
պատրաստական աշխատանքների ավարտից հետո գյուղ է 
հրավիրվում Երևանի թեմի եկեղեցական-ծխական ուսումնա-
րանների տեսչության ներկայացուցիչը՝ «բարիկրոն Մեսրոփ 
քահանայ Միլիքյանցը», որի «հրավիրանօք» էլ 1891 թ. հունիսի 
24-ին գումարվում է «Խնձորիսկ գիւղի հայ հասարակութեան» 
ժողովը», որը պետք է քննարկեր ուսումնարանի վերաբացման 
հարցը2: Այդ նպատակի իրականացման համար անհրաժեշտ էր 
նախ և առաջ ընտրել հոգաբարձության խորհուրդ, որն էլ պետք 
է ավարտին հասցներ ուսումնարանի վերաբացումը: Ժողովում 
քննարկվեց նաև հանգանակված 1800 ռուբլու ծախսերի 
բաշխման հարցը և որոշվեց. այդ գումարից 1200 ռուբլին 
հատկացնել, որպես «թոշակատրամ աշակիրտնիրի», իսկ 600 
ռուբլին` դպրոցին` գույք ձեռք բերելու համար: Որոշվեց նաև՝ 
ուսումնարանի պահպանման համար ամեն տարի կատարել 
նման հանգանակություն: Իսկ դպրոցի տնտեսական գործերը 
հոգալու համար, ինչպես նշված է ժողովի արձանագրության 
մեջ, «ընտրիցինք միր մէջից պարոն Խաչատուր Տանիէլյանին, 
Իվան Ստիփանյանին»3:  

Նորընտիր հոգաբարձության խորհրդի կազմի մեջ 
ընդգրկվեցին Մահտեսի Ավանես Սարգսյանցը, Ասկանդար 
Սարգիսյանցը և Ս. Հռիփսիմե եկեղեցու ծխատար քհն. 

1 Տե՛ս նույն տեղում: 
2 Տե՛ս նույն տեղում, գ. 235, թ 28: 
3 Նույն տեղում: 
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Մարտիրոս Տեր Սարգսյանցը: Հոգաբարձության խորհրդի 
նախագահն էր Տեր Մարտիրոս քհն.: Ժողովը նրանց տվեց 
հասարակության «կողմից լիազօր նիրկայացուցիչնիրի կար-
գավիճակ, որոնք պետք է կատարին Հոգէբարձական բոլոր 
պարտաւորութինիրն, առանց շիղվիլու հոգոր իշխանութեան 
սահմանաց տպրոցական կարգ ու կանօնիրիցն»1: 

Ժողովն ընդունեց նաև համախոսական-միջնորդագիր՝ 
ուղղված թեմական ուսումնարանների տեսչությանը: Համախո-
սականում ներկայացվող խնդրանքն ավելի հիմնավոր լինելու 
համար նրա տակ ինքնագրով ստորագրեցին 400-ից ավելի 
խնձորեսկցիներ2: Այս փաստը մեկ անգամ ևս հաստատում է 
այն պնդումը, որ Խնձորեսկում դպրոցի գոյության փաստը ոչ թե 
պետք է փնտրել դարի 70-80-ական թվականներին, այլ` 
անցյալի առավել հեռավոր խորքերում:    

Չնայած այս նախաձեռնությանը` կարճ ժամանակ անց 
ստեղծված հոգաբարձուների խորհուրդը ցրվում է, որի 
հետևանքով դադարում է գործել նաև նորաբաց ուսումնարանը: 
Ցարական իշխանությունները բոլոր հնարավոր միջոցներով 
խոչընդոտեցին նրա գործունեությունը, ինչի արդյունքում 
վերաբացված ծխական դպրոցը գործեց ընդամենը մեկ տարի: 
Պաշտոնից հեռացվեց տանուտեր Աղաջան Բաղդասարյանը և 
նրան փոխարինեց Հովակիմ Գյուլնազարյանը (Գյուլուզարանց 
Ակեմը): Հոգաբարձական խորհրդից հեռացան նաև Մահտեսի 
Ավանես Սարգսյանցը և Ասկանդար Սարգիսյանցը: Միայնակ 
մնացած ծխատար քահանա  Մարտիրոս Տեր Սարգսյանցը, 
որքան էլ փորձեց վերականգնել հոգաբարձության գործունեու-
թյունը, ոչ մի արդյունք չտվեց:   

Այսուհանդերձ դպրոցի վերաբացմանն ուղղված 
ջանքերը չդադարեցին: Այս տեսակետից հետաքրքիր է 
խնձորեսկցի Իվան Սևլիկյանի բաց նամակը՝ ուղարկված 
Թիֆլիսում ականավոր հրապարակախոս Գրիգոր Արծրունու 

1 Նույն տեղում: 
2 Տե՛ս նույն տեղում, թ. 29-30: 
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խմբագրությամբ լույս տեսնող «Մշակ» պարբերականին1: Բաց 
նամակը կրում է «Դպրոցը փակվում է» վերնագիրը, որի 
բովանդակությունը որոշակի պատկերացում է տալիս գյուղում 
դպրոցի շուրջ ծավալվող հասարակական տրամադրություն-
ների մասին: Նամակը գրված է դպրոցի փակման կապակ-
ցությամբ խորը հիասթափությամբ, ինչը հեղինակին շատ 
դեպքերում հասցնում է ծայրահեղության: Հեղինակը ցավով 
գրում է. «Խնձորիսկ գիւղի ուսումնարանի տռնիրը փոխանակ 
աւելի լայն բացիլու, այլ սկսիլին պինդ կերպօք փակում, թողում 
ուսման ծարաւ իրախաներին տուրսը: Ցավալի է, բայց ցավացող 
ու հոգացող չկա»2: Հոդվածագիրը դժգոհում է, որ գյուղում չկան 
այնպիսի մարդիկ, որոնք կարողանային «խնտրելով, յորտորի-
լով ու աղաչիլով» խելքի բերեին խավարում խարխափող 
«ասախկալներին», որպեսզի վերջիններս «չհակառակվեին 
ուսումնարանի տռնիրը պացվիլուն»: Եվ քանի որ գյուղում չկան 
նման մարդիկ, ուստի «ասպարիզը բաշիբոզուկ ասախկալնիրին 
է (նկատի ունի գյուղի ղեկավարությանը). տորենց էլ իյարկի 
ինչինք հարկաւոր ուսումն եւ ուսումնարանը: Քանի որ գողին 
մութն է հարկաւոր»3: Հոդվածագիրը նպատակ ուներ օգտա-
գործել «Մշակ»-ի հնարավորությունները և խնդրի լուծման 
համար կոչով դիմել գյուղից հեռացած մեծ քանակությամբ 
երիտասարդությանը, որոնք հիմնականում կենտրոնացված էին 
«Բալախանիում» (նկատի ուներ Բաքվի համանուն թաղամասը- 
Գ. Հ.) և «Անդրկասպիի երկիր Մերվ քաղաքում»: «Աղաչանոք-
պաղատանոք ծիզ խնդրում իմ, հայրենակից եղբայրք իրիտա-
սարդնիր, գոնե մի հայիրին տաս աւանտող ուսուցիչ լինի, 
ուղարկիցեք գիւղը հավաքի փողոցնիրում թափառող ծիր 
իրախանիրին հինց միմիան նամակ գրիլը լինի սովորեցնի, 
որպիսիզի ծիր տիկար հայրիրը եւ մայրիրը մի կտոր թուղթ 
չիվիրցնեն տուսն գնալ, որ ծիզ վիրել նամակ գրիլտեն. իյարկե 

1 ՀԱԱ, ֆ. 227, ց. 1, գ 130, թ. 36-38: 
2 Նույն տեղում: 
3 Նույն տեղում: 

128 
 

                                                           



այն ժամանակ ծիր իրախաները ծիր նամակնիրը գըգրին» 1,- 
ասված է նամակում: Այս նամակ-հոդվածը, որն իր բովանդա-
կությամբ հիասթափություն ապրած մարդու մենախոսություն է 
հիշեցնում, գրվել է սեպտեմբերի 10-ին: Նույն հեղինակի 
սեպտեմբերի 16-ին գրված մեկ այլ թղթակցության մեջ 
տեղեկացվում է, որ «Վիրջապիս իրկար խրատիլուց ու յորտորի-
լուց յիտո լսիցի, որ ամսոյ 10-ին գիւղումս իլիլի ծխական դպ-
րոցի հոգիբարձութիան ընտրութիուն, բայց չիմացա որ թաղում 
եւ ում տան միջ»2:  

1893 թ. սեպտեմբերի 10-ին տեղի ունեցած ծխականների 
ժողովում ձևավորվում է հոգաբարձուների նոր խորհուրդը: 
Մինչ այդ գյուղի հասարակության ժողովը դիմել էր թեմի 
ուսումնարանական տեսչությանը՝ գյուղի դպրոցը վերաբացելու 
խնդրով: Եվ ահա 1893 թ. սեպտեմբերի 10-ին Երևանից դուրս են 
գալիս և հոկտեմբերի 1-ին Խնձորեսկ են հասնում երկու 
ուսուցիչներ՝ Արշակ Նավասարդյանը և Աստվածատուր Հաս-
րաթյանցը՝ վերաբացված դպրոցում աշխատելու համար: Նույն 
օրն ուսուցիչները ներկայանում են հոգաբարձական խորհրդին: 
Ինչպես երևում է ուսուցիչների նամակներից, հոգաբարձուների 
խորհուրդը մինչև ուսուցիչների ժամանումը, փաստացի ոչ մի 
քայլ չէր ձեռնարկել դպրոցի կազմակերպման համար: Միայն 
նրանց ժամանումից հետո «հոգաբարձությունը փայտիղինը 
ժողովուրդից հավաքիցին և գյուղի արհեստավորների միջոցով 
պատրաստեցին տասերեք նստարան, երկու սեղան, մեկ 
գրատախտակ և երեք աթոռ»3:   

Սկզբնական շրջանում հոգաբարձության և ուսուցիչ-
ների միջև անհամաձայնություն է ծագում դպրոցական 
սենյակների շուրջ: Ուսուցիչները  գտնում են, որ անհրաժեշտ է 
դպրոցը տեղափոխել առավել բարվոք տեղ, քանի որ Անապատի 
ուսումարանի շենքը նպատակահարմար չէ: Ուսուցիչները 
դժգոհում են նաև, որ հոգաբարձությունը չի հոգացել դպրոցի և 

1 Նույն տեղում: 
2 Նույն  տեղում: 
3 ՀԱԱ ֆ. 7, ց. 1, գ. 88, թ. 1-4: 
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իրենց համար վառարանի ու վառելափայտի հարցը: Ավելին, 
հոգաբարձության խորհրդի անդամներից մեկը «…գնացիլ է 
Էրիվանու կողմիրը առեւտուրին, միուսը (գիւղական ուսուցիչ) 
ոչ թէ մոգինում է գործիրին, այլեւ տիղը ընկած ժամանակը 
ժողովրդին գայթակղիցնում է, իսկ միզ մօտ կիղծաւորում է»: 
Իսկ խորհրդի նախագահը, ինչպես երևում է ուսուցիչների 
նամակից, բացարձակապես ուշադրություն չի դարձնում  իրենց 
խնդրանքներին: 

Չնայած հոգաբարձության անտարբերությանը` գյուղի 
բնակչությունը ոգևորությամբ է ընդունում ուսուցիչների ժամա-
նումն ու դպրոցի վերաբացման փաստը: Այդ մասին վկայում են  
հենց ուսուցիչները՝ գրելով. «Ժողովուրդը չէ խնայում, օգնում է 
մեզ ինչով կարող է, միայն հոգաբարձությունը եւ տանուտիրը 
ջանք չին դնում»1: 

Այդ գործում ցարական իշխանությունների հետ 
համագործակցում էին գյուղի տանուտերը: Ժամանակի արխի-
վային փաստաթղթերն այդ կապակցությամբ հստակ վկայու-
թյուններ են պարունակում, թե ինչպես է տանուտերն իր ազդե-
ցության տակ վերցնում դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի 
անդամներին և այդպես խոչընդոտում դպրոցի գործունեու-
թյանը: 

Խնձորեսկի ծխական դպրոցի հնարավորությունների ու 
նրա կենսագործունեության մասին ամբողջական պատկե-
րացում է տալիս արխիվային մի փաստաթուղթ, որն իր բո-
վանդակությամբ վիճակագրական տեղեկություններ է պարու-
նակում նաև 1894/95 ուսումնական տարվա վերաբերյալ: Ըստ 
այդ փաստաթղթի՝ Խնձորեսկի ծխական ուսումնարանը բացվել 
է 1893 թվականին2: Իրականում, ինչպես երևում է արխիվային 
փաստաթղթերից, նշված թվականին այն ոչ թե բացվել, այլ 
վերաբացվել է: 

1 ՀԱԱ ֆ. 7, ց. 1, գ. 88, թ. 1-4: 
2 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 7, ց. 1, գ. 113, թ. 14: 
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Բայց, անկախ այս փաստարկից, վիճակագրական տեղե-
կագիրն ամբողջական պատկերացում է տալիս դպրոցի 
կենսագործունեության վերաբերյալ: Ըստ տեղեկագրի՝ դպրոցը 
բացվել է 1893 թվականին և եղել է երկդասյա: Ունեցել է երեք 
բաժանմունք, իսկ առաջիկա տարին պետք է ունենար նաև 
չորրորդ բաժանմունքը: Երկդասյա ուսումնարանը եղել է, 
ինչպես տեղեկանքում է ներկայացված, «տղայոց»: Նշված 
ուսումնական տարում սովորել է 57 աշակերտ, որոնք, ըստ 
դասարանների (բաժանմունք), բախշված են եղել հետևյալ 
կերպ. Ա բաժանմունքում՝ 19, Բ բաժանմունքում՝ 24, Գ բաժան-
մունքում՝ 14: Իսկ աշակերտների սոցիալական կազմն ունի հե-
տևյալ պատկերը. քահանայի որդիներ՝ 4, ազնվականի՝ 2-ը,  
արհեստավորի՝ 8, Բաքվի նավթագործարանի ծառայողների՝ 17 
հողագործ-խաշնարածի՝ 22 և «այրի կնոջ որդիք»՝ 4: Աշակեր-
տներից ամենամեծը 16 տարեկան էր1: 

Նշված ուսումնական տարում դասարանից դասարան 
փոխադրումները կատարվել են հետևյալ կերպ. Ա բաժան-
մունքից՝ 10, Բ բաժանմունքից՝ 11, Գ բաժանմունքից՝ 8: Ավար-
տող չի եղել, իսկ 14 աշակերտներ փոխադրվել են վերաքննու-
թյամբ: Նշված ուսումնական տարում նույն դասարանում 
մնացած աշակերտների մասին կա հետևյալ տեղեկությունը. Ա 
բաժանմունքում նույն դասարանում են մնացել 3 աշակերտ, Բ 
բաժանմունքում՝ 7, Գ բաժանմունքում՝ 3 աշակերտ: Այս փաստը 
հետաքրքրական է այն իմաստով, որ դպրոցում ուսուցման 
ընթացքը դրված է եղել հետևողականության սկզբունքի վրա:                                    

Աշակերտներից մեկը, որի անուն-ազգանունը չի նշվում, 
կամավոր հեռացել է դպրոցից: Փաստաթղթում պատճառա-
բանված է, որ նրա հայրը մահացել է «մրսածությունից և 
ականջացավից»,  և ընտանիքի կարիքը նրան ստիպել է ընտրել 
այդ ճանապարհը:  

Ուսումնական տարում դպրոցի ուսուցիչներ են եղել 23 
տարեկան Արշակ Նավասարդյանցը և 22 տարեկան Աստվա-
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ծատուր Հարությունյանցը: Նավասարդյանցն ավարտել էր 
Երևանի Հայոց թեմի հոգևոր դպրանոցը, իսկ Ա. Հարությու-
նյանցը՝ Երևանի Ռուսաց Ուսուցչական սեմինարիան: Ուսու-
ցիչներից՝ Ա. Նավասարդանն ավանդել է կրոն, հայոց լեզու, Երգ 
և հայոց գեղագրություն, իսկ Հասրաթյանցը՝ ռուսաց լեզու, ռուս. 
գեղագրություն և գծագրություն1:  

Ըստ ավագ ուսուցչի` դպրոցի ուսուցման ընթացքի վրա 
բացասական ազդեցություն է ունեցել շենքի անբարվոք վիճակը, 
ուսուցման պարագաների պակասը և ավագ ուսուցչի՝  Արշակ 
Նավասարդյանցի հիվանդությունը: Միաժամանակ նշվում է, որ 
դպրոցական բակի բացակայության պատճառով մարմնամար-
զական դասեր չեն կազմակերպվել: Դրան խանգարել են նաև 
համապատասխան գույքի բացակայությունը: 

Ինչպես երևում է տեղեկագրից, դպրոցի գույքային 
հնարավորությունները ևս չափազանց խղճուկ էին: Դպրոցն 
ուներ ընդամենը 16 նստարան, 3 սեղան, 6 աթոռ, 2 գրատախ-
տակ, 3 վառարան, 1 թեյնիկ, 8 թեյի բաժակ՝ իրենց տակդիրով, 5 
հողե ափսե, 2 կուժ, 2 թեյի գդալ, 2 լապտեր, 1 թիթեղի գոնք և 2 
հասարակ մահճակալ: Սա էր գույքի ընդհանուր ցուցակը:  

Դպրոցն ունեցել է նաև գրադարան՝ հարյուր կտոր 
գրականությամբ: Այս գրքերի ցանկի մասին մեզ պատկերացում 
է տալիս 1895 թվականի մի հաշվետվություն, որտեղ նշված է 
աշակերտների կողմից կարդացված գրքերի ցանկը: Նայելով 
նշված գրքերի ցանկին` անկեղծորեն զարմանում ես, թե 
առաջին հայացքից աշխարհից կտրված այս ձորում, մեծ 
ճիգերով գործող դպրոցի աշակերտներն ինչ գրքեր էին կարդում 
և պատկերացում կազմում նրանց հետաքրքրությունների 
շրջանակի մասին:    

Ծխական դպրոցն իր աշակերտներին միայն տառաճա-
նաչություն չի սովորեցրել և ոչ էլ պատահական գիտելիքներ: 
Այստեղ ուսունասիրվել են Կրոն, Հայոց լեզու, Ռուսաց լեզու, 
Երգ և Թվաբանություն: Այս առարկաները խորությամբ չեն 
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ուսունասիրվել, պարզապես, դրանց վերաբերյալ ուսուցանվել 
են տարրական գիտելիքներ: Ուսումնարանն առաջնորդվել է 
նախօրոք կազմված ուսումնական ծրագրով, իսկ տարեվերջին 
առանձին ներկայացվել է, թե ինչ դասեր են անցել,ու ինչն է 
մնացել կիսատ: Այսպես՝ պահպանվել է 1894-95 թթ. Ուստարում 
անցած դասերի ցանկը, որը վերնագրված է այսպես. «Խնձո-
րեսքի Հայոց Եկ. ծխական ուսումնարանի անցած դասիրի 
յընթացս 1894/95 թթ. ուսումնական տարուայ», և որն իր 
բովանդակությամբ հնարավորություն է տալիս պատկերացում 
կազմելու ուսումնարանի ուսուցման բովանդակության մասին1: 
Այսպես` առանձնացված են հիմնական առարկաները դրանք 
են՝ կրոն, հայոց լեզու, երգ, ռուսաց լեզու, թվաբանություն: 
Նշված ուստարում Ս. քհն. Սահակյանը կրոն առարկայից, ըստ 
տարիքային խմբի, մատուցել ու սովորեցրել է հետևյալ նյութը. 
առաջին նախակրթարանում՝ բոլոր պատմությունները և չորս 
շարական, Բ նախակրթարանում՝ բոլոր պատմությունները, յոթ 
շարական և Հայաստանեաց եկեղեցու Հնգանակը, Գ տարում՝ 
բոլոր շարականները և  տասնմեկ շարական2: 

Հայոց լեզվից առաջին նախակրթարանում ուսուցանվել 
է Մայրենի լեզվի դասագրքի նյութերը՝ բացի տասը 
հոդվածներից, որոնք չեն հասցրել յուրացնել, և  այդ մասին 
տեղեկացվում է տեսչությանը: Բ նախակրթարանում ուսուցան-
վել են հիսունհինգ հոդվածներ, որոնք աշակերտները սովորել 
են կարդալ և պատմել, իսկ տասնյոթ հոդվածներ՝ անգիր 
սովորել: Միաժամանակ սովորել են խոնարհել և հոլովել, 
որոշել նախադասության անդամները: Գ տարվա նախա-
կրթարանում կարդալ ու պատմել են սովորել 102 հոդվածները, 
իսկ 13 ոտանավորներ սովորել են անգիր: Միաժամանակ  
ուսուցանվել է նաև «կանոնաւոր խոնարհիլ, հոլովիլ, վիրլուծիլ 
նախադասութինիրը եւ նոցա անդամները»3: 

1 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 7, ց. 1, գ. 113, թ. 12: 
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Դպրոցում ուսումնասիրվել է նաև ռուսաց լեզուն, որը 
պարտադիր էր հատկապես Արևելյան Հայաստանում, և այդ 
առարկայի ուսուցումը գտնվում էր ցարական իշխանության 
ներկայացուցիչների վերահսկողության ներքո: Այս առարկայի 
ուսուցումով էր պայմանավորված տվյալ դպրոցի գոյության 
հարցը1: 

Ծխական դպրոցի ուսուցման ընթացքի մասին դրական 
է արտահայտվում նաև Գորիսի ծխական դպրոցի ավագ 
ուսուցիչ Գեդեոն Տեր-Մինասյանը՝ 1995 թ. հունիսի 12-ին 
տեսուչին ուղարկած իր վերլուծականի մեջ: Նա գրում է. 
«Խնձորեսկում քննութիւները նշանակւած էր ամսի 5-ին եւ 6-ին: 
«Քննութեանց արտաքինին նայիլով՝ կարիլի է ասիլ 
ընդհանրապէս լավին պարապիլ ուսուցիչները: Եթե ի նկատի 
ունինանք տիղական պայմաննիրը..., պէտք է խոստովանիլ, որ 
գոհացուցիչ է»:    

Խնձորեսկի ծխական ուսումնարանում դասավանդել են 
մասնագիտական պատրաստվածություն ունեցող ուսուցիչներ, 
որոնց կցվել են ընթերականներ՝ այլ դպրոցների տարեկան 
քննություններն անցկացնելու համար: Դա երևում է դպրոցի 
ավագ ուսուցիչ Արշակ Նավասարդյանի նամակից, որ գրվել է 
1895 թ. հունիսի 9-ին՝ ուղղված թեմի ծխական ուսումնարանաց 
տեսչին: Այդ նամակով ուսուցիչը տեղեկացնում է տեսչին, որ 
նրա N 2225 կարգադրության համապատասխան ինքը տե-
ղեկացրել է Տաթևի, Ախլաթյանի, Բռնակոթի ուսումնարանների 
հոգաբարձուներին և ուսուցիչներին՝ տարեկան քննություն-
ներին իրեն ընթերական նշանակվելու մասին: Միաժամանակ 
ուսուցիչը տեղյակ է պահում, որ մայիսի 20-ին ինքն իմացել է, 
որ Ախլաթում աշակերտների քչության և ուսուցչի հիվան-
դության պատճառով ուսումնարանը մայիսի 28-ին «արձա-
կիլուի» և ուսուցիչն անմիջապես հեռանալու է: Իսկ Տաթևի 
կապակցությամբ նա հայտնում է, որ «...լսիլինք, որ ուսուցիչը 
ուզում է շտապով հիռանալ: Տաթեւու քննութիունը նշանա-
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կիլինք յունիսի 8-ին եւ 9-ին, բայց մինչեւ այսօր նոքա ձիիր չին 
ուղարկիլ, ուստի մինք էլ միր այստիղի պարտքը կատարիլուս 
յիտոյ վաղը միկնիլուինք դէպի Էրեւան»:  

Խնձորեսկի դպրոցում՝ հատկապես նրա պահանջները 
հոգացող հոգաբարձուների խորհրդի գործունեությունն այնքան 
էլ ներդաշնակ չի եղել: Այդ մասին վկայություններ են 
պարունակում արխիվային փաստաթղթերը: 1895 թ. հունիսի 14-
ին Հայոց եկեղեցու թեմական և ուսումնարանաց տեսչին 
ուղղված Խնձորեսկի դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի 
նախագահ Մարտիրոս քհն. Տեր-Սարգսյանը նամակով բողո-
քում է, որ տեղի ժողովուրդն անգոհունակ է իր պաշտոնա-
վարությունից, իսկ ինքը մենակ չի հասցնում վերահասու լինել 
գործերին: Այնուհետև քահանան բողոքում է, որ իր ընկերները, 
այսինքն` հոգաբարձուների խորհրդի մյուս անդամները՝ Իվան 
Ղրիտիրյանը և Բագրատ Ղարագյոզյանն, առանց իրեն «իմաց-
նիլու անորոշ ժամանակով հեռացիլին դէպի Անդրկասպիա 
երկիրները իրվանց սիպական գործիրով եւ իրիանց արած 
ծախքիրն ու մուտքիրն ուսումնարանի վիրաբերիալ գործիրում 
իրանց մոտ պահիլով»1: Այնուհետև քհն. «ամինախոնարհաբար» 
խնդրում է, որպեսզի տեսուչն ընդունի իր հրաժարականը և այդ 
պաշտոնում նշանակի մեկ այլ քահանայի2: 

1906 թ. փետրվարի 10-ին տեղի գերագույն «պրիստավի» 
կարգադրությամբ փակվեց ծխական դպրոցը: Ծխական դպրոցի 
տեսուչին ուղղված խնդրագրում Ս. Հռիփսիմե և Ս. Թադեոս 
եկեղեցիների քահանաները հավաստիացնում են, որ պահ-
պանվում է «Անապատի» ավերակների մոտ գտնվող շենքը, և 
«…աղաչումինք միզ միք թողնի նորից տգիտութեան խաւարի 
մեջ ընկնիլ: ...Մինք նման ինք այն իրիխային, որի ձեռքը 
խաւարի մեջ վառած մի մոմ է տւած նրան դէպի լույսը 
առաջնորդիլու, սակայն յանկարծ կես ճանապարհին ձիռքի 

1 Նույն տեղում, թ. 10: 
2 Տե՛ս նույն տեղում: 
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լույսը հանգչիլով մնում է յուսահատ, լալով ու ողբալով խաւարի 
մեջ»:  

Խնձորեսկի եկեղեցական-ծխական երկդասյա դպրոցի 
գործունեության խոչընդոտելուն ուղղված ցարական իշխանու-
թյունների իրավաչափ և ոչ իրավաչափ քայլերը շարունակ-
վեցին նաև հետագայում:  

Դեռևս 1891 թ. փետրվարի 12-ին ցարական կառավա-
րությունը որոշեց եկեղեցական-ծխական դպրոցները տեղա-
փոխել նահանգային ուսումնական վարչությունների ենթակա-
յության տակ: Սա հայկական միջավայրի համատարած ռուսա-
կանացման՝ հեռուն գնացող քաղաքական քայլ էր: Այս որոշ-
մանը հաջորդեց հայ ուսուցիչներին պետական վկայական 
տրամադրելու գործընթացի համար արհեստական խոչըն-
դոտներ ստեղծելը: Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Խրիմյան 
Հայրիկը փորձեց հանդիպել Պետերբուրգի կառավարության  
հետ՝ կարգավորելու այս գործընթացը: Այս անգամ կառա-
վարական շրջանակներն առաջ քաշեցին դպրոցների պահպան-
ման միջոցների հարցը՝ պատճառաբանելով, քանի որ 
դպրոցների մեծ մասը պահպանվում է ժողովրդից հավաքած 
միջոցներով, ուստի իրավունք չունի եկեղեցական կոչվելու, և 
պահանջեցին այդ դպրոցները հանձնել պետական գերատես-
չությանը: 1897 թվականին կայսերական Պետական խորհրդի 
որոշմամբ` հայկական եկեղեցական-ծխական բոլոր դպրոց-
ները ենթարկվեցին լուսավորության նախարարությանը` 
անկախ պահպանման միջոցներից1: Սա ենթադրում էր, որ 
աշակերտությունը զրկվելու էր ազգային լեզվով կրթություն 
ստանալու հնարավորությունից: Սակայն դպրոցները, այդ 
թվում՝ Խնձորեսկի ծխական դպրոցը, հրաժարվեցին ենթարկվել 
այդ որոշմանը և  փակվեցին: 

1898 թվականի մարտին Նախարարների կոմիտեն 
որոշում է կայացնում հայկական դպրոցներին պատկանող 
գույքը պետական իշխանությունների տնօրինությանը հանձ-

1 Տե՛ս Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. VI, էջ 762: 
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նելու մասին՝ դատարան դիմելու իրավունք վերապահելով 
մյուս կողմին:  

Այս ընթացքում Խնձորեսկի եկեղեցական-ծխական դպ-
րոցը գործում էր ընդհատումներով: 1893 թվականին բացվելով՝ 
փակվեց 1896 թվականին: Դպրոցը մի կարճ ժամանակա-
հատված գործեց և փակվեց 1898 թվականին: Մինչև 1901 
թվականը դպրոցը չգործեց և նույն թվականին վերաբացվեց, 
բայց դարձյալ երկար չգործեց:   

Կովկասի կառավարչապետ իշխան Գոլիցինը, ով 
հայտնի էր իր հակահայ, կայսերապաշտական հայացքներով, 
պահանջեց բռնագրավել հայ եկեղեցու գույքը: Այդ պահանջին 
համապատասխան՝ 1903 թ. հունիսի 12-ին ցարը ստորագրեց 
հայտնի տխրահռչակ օրենքը, որն իր բովանդակությամբ 
ուղղված էր հայկական մշակույթի ու կրթության դեմ: Օրենքը 
հանգեցրեց հայ ժողովրդի արդարացի ընդվզմանը: 

Այդ օրենքի դեմ ընդվզեց նաև Խնձորեսկը: Ծխական 
դպրոցի հոգաբարձուների և ծխատար քահանայի նախա-
ձեռնությամբ հրավիրված ծխականների ընդհանուր ժողովը 
որոշեց բոլոր հնարավոր միջոցներով պահպանել դպրոցը և 
բողոքի նամակ ուղղեցին փոխարքային:   

Կովկասի նոր փոխարքա Վորոնցով-Դաշկովը, զգալով 
հնարավոր մասսայական ընդվզումների վտանգը, կառավարու-
թյանն առաջարկեց թուլացնել սեղմվող կապանքները: 1905 թ. 
օգոստոսի 1-ին Նիկոլայ II-ը նոր հրամանագրով հայ եկեղեցուն 
վերադարձրեց նրան պատկանող ունեցվածքը և կրթական 
գործերով զբաղվելու իրավունքը: 1906 թվականին հայկական 
ծխական դպրոցները, այդ թվում և Խնձորեսկի ծխական 
դպրոցը, նորից վերաբացվեցին: 1907 թվականին դպրոցն 
Անապատից տեղափոխվեց գյուղից վերև նոր կառուցված շենքը, 
և թվում էր, թե բնականոն հունով կշարունակի իր առաքելու-
թյունը: Նոր վերաբացված դպրոց սկսեց հաճախել 75 աշակերտ. 
ուսուցիչներն էին՝ Բագրատ Ղարագյոզյանը, Տիգրան Սազան-
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դարյանը, Հովսեփ Աղասյանը1: Բայց համատարած ռուսակա-
նացման քաղաքականություն որդեգրած ցարական իշխանու-
թյունները ժամանակ առ ժամանակ բոլոր հնարավոր միջոցնե-
րով խոչընդոտում էին եկեղեցական-ծխական դպրոցների գոր-
ծունեությունը: 

 1909 թվականին դպրոցը նորից հայտնվեց դժվարին 
դրության մեջ: Դպրոցի նյութական ծանր դրության հետևանքով 
կազմալուծվեց ուսուցչական կազմը և դպրոցը հայտնվեց 
փակման եզրին: 152 աշակերտ կանգնեց ուսում ստանալու 
հնարավորությունը կորցնելու փաստի առջև: Դպրոցում 
դասավանդող ուսուցիչներն էին՝ Ներսիսյան դպրոցի շրջա-
նավարտ Սեդրակ Եդիգարյանը, Գևորգյան ճեմարանի շրջա-
նավարտ Գրիգոր Պալյանը, Շուշիի թեմական դպրոցի շրջա-
նավարտներ Գրիգոր Մարտիրոսյանը և Հովսեփ Տեր-Հով-
սեփյանը2:  

Խնձորեսկի ծխական-եկեղեցական երկդասյա դպրոցի 
համար նոր լուրջ փորձություն դարձավ պետական դպրոցի 
բացումը, որը, ըստ էության, սքողված քայլ էր՝ ուղղված 
ծխական դպրոցի դեմ: 1912 թ. հուլիսի 24-ին թվագրված 
պետական դպրոցի տեսուչի՝ ժողովրդական ուսումնարանների 
նահանգային «դիրեկտորին» ուղղված բողոք-զեկուցագրից 
երևում է, որ պետական դպրոց Խնձորեսկում հիմնվել է 1898 
թվականին և փակվել 1906 թվականին բայց դրան զուգահեռ, 
ընդհատումներով գործել է նաև եկեղեցական-ծխական դպրոցը՝  
յուրօրինակ պայքար մղելով իր գոյության համար: 

Չնայած պետական դպրոցի փակմանը` ժամանակ առ 
ժամանակ իշխանություններն առաջ էին քաշում նորից 
վերաբացելու հարցը՝ այն հակադրելով ծխական դպրոցներին: 
Որպեսզի իշխանությունն հիմնավորեին պետական դպրոց 
բացելու անհրաժեշտությունը, ամեն կերպ փորձում էր 
խոչընդոտել ծխականի գործունեությանը: Քանի որ ծխական 

1 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 15, գ. 265, թ. 29: 
2 Տե՛ս նույն տեղում, գ. 544, թ. 12-13:         
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դպրոցները պահպանվում էին հոգաբարձուների պատաս-
խանատվությամբ, ժողովրդական միջոցների հաշվին, ուստի 
գավառային իշխանությունը տանուտիրոջ միջոցով կարո-
ղանում էր ներգործել հոգաբարձուների վրա կամ հասա-
րակությանը տրամադրել ծխական դպրոցների դեմ: 

Գորիսում լույս տեսնող «Գավառ» շաբաթաթերթի մի 
լրատվության համաձայն՝ 1909 թվականին՝ ուսումնական 
տարվա սկզբին, Խնձորեսկի ծխական դպրոց էր հաճախում 100 
աշակերտ, իսկ նույն թվականի դեկտեմբերին այդ թիվը նվազել 
էր, հասնելով՝ 40-50-ի, քանի որ «…հասարակությունը չի 
աջակցում և տրտնջում էե: Այնուհետև, լրատվության մեջ նշված 
է, որ «…մի շարք մարդիկ համախօսական են կազմում դպրոցը 
պետականի փոխելու»1: 

«Չնայած ներկայ ուսում. տարում բացւած է ծխական 
դպրոցը, - գրում է «Գավառե պարբերականը, - սակայն մի շարք 
գիւղի բարիքը հասկացող, սրտըհեռիչ ձեւացնողներ ցանկանում 
էին փակել տալ ծխական դպրոցը եւ պետականի վերածել, որը 
մինչ եւ օրս ձգձգւել էր»2:  

1910 թվականին գավառի պետական դպրոցի տեսուչ 
Զետգինիձեն, ժամանելով Գորիս, մի ուսուցչի՝ «ստրաժնիկիե 
հետ  ուղարկում է Խնձորեսկ՝ տարիներ առաջ փակված դպրոցի 
գրքերը ետ բերելու նպատակով3: Նման փոքրոգի քայլերով 
գավառային իշխանությունները փորձում էին խոչընդոտել 
ծխականի բնականոն ընթացքը և հասարակության տրամա-
դրությունը շրջել դեպի պետական դպրոց բացելու անհրաժեշ-
տությունը: 

 Սպառելով եկեղեցական-ծխական դպրոցի գործունեու-
թյունը խոչընդոտելուն ուղղված բոլոր արհեստական 
արգելքները`  իշխանությունն անցավ դպրոցի դեմ ուղղված բա-
ցահայտ գործողությունների:   

1 «Գաւառ», Գօրիս, 1909, N 1: 
2 «Գաւառ», Գօրիս, 1910, N 10: 
3 Տե՛ս նույն տեղում: 
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Այսպես, շենքը, որտեղ գործում էր ծխական երկդասյա 
դպրոցը, կառուցվել էր 1902-1903 թվականների ընթացքում՝ 
բացառապես ծխականների միջոցներով: 1912 թ. փետրվարի 20-
ին հոգաբարձության փոխթեմակալին ուղղված գրությունից 
երևում է, որ շինությունը 1906 թ. մարտի 14-ին համայնքային 
ժողովի կողմից պաշտոնապես հաստատված մի համախո-
սականով հանձնվել է Հոգևոր իշխանությանը: Գաղութային իշ-
խանությունները, հավանաբար հաշվի առնելով այս փաստը, 
1911 թ. սեպտեմբերի 20-ին հաշտարար միջնորդի և 
ոստիկանական վերակացուի մասնակցությամբ, ոչ առանց 
ճնշումների, գյուղի իջևանատանը հրավիրում են ժողով և 
կազմում մի համախոսական՝ իբր հասարակությունը նախկին 
ծխական դպրոցի շենքը կամավոր հանձնում է պետական 
դպրոցին: Իսկ 1911 թ. դեկտեմբերի 11-ին թվագրված և 
փոխթեմակալին ուղղված գրության մեջ նշվում է, որ 
հոգաբարձությանն ընդդիմանալու դեպքում «ոստիկանութիւնը 
իր դիրքը կհաստատի ծխականին պատկանիալ շէնքում»: 
Միաժամանակ նշվում է, որ հավաստի աղբյուրներից 
հոգաբարձությունը տեղեկացված է նահանգային «դիրեկցիայի» 
կողմից պետական դպրոցի ուսուցիչների նշանակման մասին և 
որ վերջիններս հաջորդ տարվա հունվարին պետք է ժամանեն 
Խնձորեսկ ու սկսեն պարապմունքները:  

Ծխական դպրոցի ուսուցիչներն ու հոգաբարձունները 
վճռական էին տրամադրված՝ «պաշտպանելուե դպրոցի շենքը և 
այդ կապակցությամբ ակնհայտ նշում են. «Մինք իրբեք խաղաղ 
միջոցով չինք զիջանի միր խնամքին յանձնուած ծխ. դպրոցի 
շինքը պիտականին: Միզ տանջումէ այն միտքը, որ անկարո-
ղինք առանց տարակուսիլու կտրականապիս ճանաչիլ դպրո-
ցիս շինքը՝ որպէս Հոգևոր իշխանութեանը պատկանող ան-
խախտ սիպականութիւն»: Հոգաբարձուներն «աղաչումին» 
հոգևոր իշխանությանը լուծել ծխական դպրոցի կնիքի հարցը և 
ցուցում կամ ուղղություն տալ հետագա քայլերի համար, 
հակառակ դեպքում անդարձ կկորցնենք այն:  
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Հունվարին, ինչպես նախատեսված էր, պետական 
դպրոցը չի կարողացել սկսել պարապմունքները, քանի որ 
հոգաբարձությունը և ուսուցիչներն իրենց սատարող հասա-
րակության հետ միասին կարողացան դիմադրել: Խնձորեսկ 
ժամանած պետական դպրոցի ուսուցիչները ձեռնունայն 
վերադառնում են:  

Նահանգային իշխանությունը, հաշվի առնելով լարվա-
ծության հնարավոր խորացման վտանգը, մի որոշ ժամանակ 
խուսափեց վճռական գործողություններից: Իսկ ծխական 
դպրոցում տեղի ունեցած «խառն ժողովի» մասին հոգաբար-
ձության՝ Տաթևի հոգևոր կառավարությանն ուղղված զեկույցում 
նշվում է, որ չնայած հասարակությունը համախոսականով 
խոստացել է պետական դպրոցին հանձնել ծխական դպրոցի 
շենքը, բայց նախկինում էլ նման փորձեր եղել են,  և որևէ 
դրական արդյունքի չեն հասել:  

Չնայած ծխական դպրոցի ճակատագրով մտահոգ 
մարդկանց դիմադրությանը, այնուամենայնիվ, նրանք ևս 
տարակուսանքի մեջ էին, թե իրականում ում է պատկանում այդ 
շենքը, որոհետև, ինչպես երևում է հոգևոր իշխանությանն 
ուղղված մի քանի գրություններից, նրանք իրենց ձեռքի տակ 
չունեին բավարար փաստաթղթեր՝ շենքի պատկանելիության 
հարցը իրավական ճանապարհով հիմնավորելու համար: 
Նրանք ունեին ընդամենը մեկ փաստաթուղթ ի դեմս ծխական 
«մատյանի», որտեղ նշված էր, որ ծխական դպրոցի շենքը 1906 
թվականին, որպես սեփականություն, հանձնվել էր հոգևոր 
իշխանությանը: Իսկ այս փաստը, ըստ հոգաբարձուների, 
բավարար չէր հարցը դատական կարգով լուծելու համար:   

Սակայն հոգևոր իշխանությունը մի որոշակի ժամանա-
կահատված չէր շտապում պատասխանել  եկեղեցական-
ծխական դպրոցի շուրջ ծավալվող դեպքերի կապակցությամբ 
Խնձորեսկից ուղարկված բողոք-գրություններին, ինչն առանձին 
դեպքերում արդարացիորեն հարուցում էր դպրոցի 
ուսուցիչների և հոգաբարձուների դժգոհությունը, ովքեր չէին 
կողմնորոշվում ստեղծված իրավիճակում: 1912 թ. փետրվարի 
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20-ին փոխթեմակալին ուղղված գրության մեջ նրանք դժգոհում 
են. «Հոգաբարձությունը բախտ չէ ունեցել իր դիմումներից 
մեկին գոնէ մի պատասխան ստանալու: Չգիտենք, իսկապէս, 
ինչով բացատրել Ձեր այսօրինակ անփույթ վերաբերմունքը: 
Հոգաբարձութիւնս Ձեզ միայն յոյս ու ապաւէն ուներ այս 
տարտամ ու տարաբախտ հանգամանքներում: Սակայն նրա 
երազները երազ մնացին, նրա յոյսերն ի դերեւ ելան»: Նույն Բ. 
Ղարագյոզյանն իր գրության մեջ անթաքույց նշում է. 
«...տարակույս չունիմ, որ դպրոցիս ղեկավար մարմնի կողմից 
Տաթեւի Յոգեւոր կառավարութիւնից մինչեւ Նորին Ս. 
Օծութեանն ուղղված բազմաթիւ դիմումնիրն ու զիկուցումնիրը 
(փրկիլու 1500 ծուխ ընդգրկող հայ գյուղի ծխ. դպրոցն իր շենքով 
անհետ կորչիլու վտանգից) դժբախտաբար մնացիլին «ձայն 
բարբառոյ յանապատի», այդ ևս մազաչափ կասկածից անգամ 
դուրս է»:  

Խորեն եպիսկոպոսին ուղղված հոգաբարձության 
մարտի 18-ի խնդրագրի մեջ նշվում է, որ դպրոցը կնիք չունի և 
առանց դրա դժվար է լինելու իրավական պայքար մղել շենքի 
պատկանելիության հարցում: Նույն բովանդակությամբ մի 
գրություն եպիսկոպոսին ուղարկվել է նոյեմբերի 10-ին:  

Իրականում այնպես չէր, որ հոգևոր իշխանությունն 
անտարբեր էր ծխական դպրոցի և ուսումնական շենքի 
ճակատագրի հարցում: Ըստ էության՝ ծխական դպրոցի 
հոգաբարձությանը հուզում էր երկու առանցքային հարց` շենքի 
պատկանելիության վերաբերյալ համապատասխան փաստա-
թղթերը և կնիք ունենալու իրավունքը: Նրանց պնդմամբ  միայն 
այդ դեպքում հնարավոր կլիներ դատական կարգով լուծել 
շենքի խնդիրը: Սակայն հոգևոր իշխանությունը ոչ թե չէր 
արձագանքում նրանց գրություններին, այլ պարբերաբար այդ 
հարցը քննարկում էր Տաթևի հոգևոր կառավարության հետ: 
Հոգևոր իշխանությունը փորձում էր հավասարակշռված, 
զգուշավոր քայլերով լուծել դպրոցի շենքի խնդիրը, որովհետև 
ցարական իշխանությունը հայկական և ընդհանրապես 
ազգային դպրոցներին վերաբերվում էր որպես կայսրության 
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դեմ ուղղված մարտահրավերներ պարունակող երևույթի: Հենց 
դրանով էր պայմանավորված նաև Խնձորեսկի ծխական 
դպրոցի գողգոթան իր ձևավորման պահից սկսած:  

1912 թ. մարտի 14-ին Վեհափառ Կաթողիկոսի դիվանը 
Երևանի փոխթեմակալ Խորեն եպիսկոպոսին է ուղարկում 
ծխական դպրոցի հոգաբարձության զեկուցումը՝ պահանջելով 
ուսումնասիրել այնտեղ ներկայացված բոլոր կետերը և 
պատասխանել: Դիվանը սեպտեմբերի 13-ին նորից է պահան-
ջում Խորեն եպիսկոպոսից՝ տեղեկություն տալ Խնձորեսկի 
ծխական դպրոցի շենքի վերաբերյալ: Նույն թվականի նոյեմբերի 
10-ին փոխթեմակալին ուղղված գրությամբ Դիվանը  
պահանջում է ներկայացնել, թե Խնձորեսկի ծխական դպրոցի 
շենքի հարցն ինչ ընթացք է ունեցել: Դեկտեմբերի 28-ին Դիվանը 
մեկ անգամ ևս պահանջում է եպիսկոպոսից՝ տեղեկություն 
տալ, թե ինչ քայլեր են կատարված, արդյոք ծխական 
դպրոցների տեսուչը ժամանե՞լ է այնտեղ, թե՞ ոչ:   

1912 թվականի հուլիսին հոգևոր իշխանությունը դիմում 
է Ելիզավետապոլի նահանգի «ժողովրդական ուսումնա-
րանների դիրեկտորինե: Վերջինս թեմակալին ուղղված 1912 թ. 
օգոստոսի 3-ի գրությամբ խնդրում է համապատասխան 
կարգադրություն անել՝ շենքը նահանգային ժողովրդական 
ուսումնարանների վարչության տնօրինությանը հանձնելու 
համար, իսկ տնօրենը հավաստիացնում է, որ «…ինքն իր 
կողմից դեմ չէ, որ նույն շենքում գործի նաեւ ծխական դպրոցը»: 
Ստացվում է այնպես, որ ճնշումներով ու սպառնալիքներով 
համարյա թե խլում են ծխական դպրոցին պատկանող շենքը և 
հետո հավաստիացնում, որ իրենք դեմ չեն նույն շենքում 
պետական դպրոցի հետ ծխական դպրոցի համատեղ գործու-
նեությանը:  

Վերոհիշյալ գրության բովանդակությունից նաև երևում 
է, որ շենքի հարցում անզիջում դիրքորոշում են ունեցել դպրոցի 
հոգաբարձությունը, ուսուցիչները և գյուղի հասարակության 
այն մասը, որը գիտակցում էր հիշյալ քայլերի իրական 
նպատակը: Հակառակ դեպքում «դիրեկտորը» թեմակալին չէր 
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խնդրի միջամտել շենքն իրենց վարչական լիազորության մեջ 
ընդգրկելու համար:  

Շենքի պատկանելիության հարցն իր տեսանկյունից է 
ներկայացրել պետական դպրոցների տեսուչը նահանգային 
ժողովրդական ուսումնարանների դիրեկցիային ուղղված 1912 
թ. հուլիսի 24-ին թվագրված զեկուցագրում: Տեսուչը փորձում է 
ապացուցել, որ շենքը՝ կառուցվել է ծխականների միջոցներով, 
բայց գանձարանը ևս ներդրում ունի դրանում: Նա պնդում է, որ 
այդ շենքը կառուցվելուց անմիջապես հետո հանձնվել է 
Պետական գույքի նահանգային վարչության կառավարմանը: 
Այնուհետև նշում է, թե իբր 1906 թվականին, պետական դպրոցը 
փակվելուց հետո, այդ շենքը ժամանակավորապես է հանձնվել 
ծխական դպրոցին: Տեսուչն իր զեկուցագրում ակնհայտ ստում 
է: Եթե իրականում դպրոցի շենքը շինարարության ավարտից 
հետո գտնվել է պետական գույքի կառավարման նահանգային 
վարչության տնօրինության տակ, այդ դեպքում ի՞նչ 
անհրաժեշտություն կար 1911 թ. սեպտեմբերի 19-ին հրավիրել 
ծխականների ժողով՝ շենքը պետական դպրոցին հանձնելու 
վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար: Տեսուչը նշում է նաև 
մեկ այլ նման որոշման մասին՝ թվագրված 1912 թ. մայիսի 24-
ին, ընդ որում՝ այս ոչ առանց հարկադրանքի հրավիրված 
ժողովների որոշումները նա ներկայացնում է որպես 
հաշտարար վճիռներ:  

Իրականությունն այն է, որ գործող ծխական դպրոցի 
շենքը, ինչպես երևում է 1906 թվականի մարտի 8-ի հաշտարար 
վճռից, ծխականների ընդհանուր ժողովի կողմից 1906 
թվականին հանձնվել է հոգևոր իշխանության կառավարմանը1, 
ոչ թե պետական դպրոցը փակվելուց հետո է այն 
ժամանակավորապես հանձնվել ծխական դպրոցին, ինչպես 
փորձում է ներկայացնել տեսուչը:   

1 Տե՛ս  ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 16, գ. 470, թ. 1: 
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Ծխական դպրոցի շենքի նկատմամբ իշխանությունների 
քայլի ոչ իրավական լինելն այնքան ակնհայտ էր, որ հոգևոր 
իշխանություն անցավ վճռական գործողությունների: 1912 
թվականի սեպտեմբերի 19-ին փոխթեմակալը հրահանգում է 
Տաթևի հոգևոր կառավարությանը «արքունական կնիքով» կնքել 
Խնձորեսկի ծխական դպրոցի դռները և թույլ չտալ բացվելիք 
պետական դպրոցի տեսչին մուտք գործել շենք: Հոկտեմբերի 4-
ին Խնձորեսկ է ժամանում պետական դպրոցների տեսուչը՝ 
ծխական դպրոցի շենքը բռնագրավելու նպատակով: Ինքնու-
րույն նախաձեռնությամբ նրան ընդդիմանում են ուսուցիչներն 
ու հոգաբարձուները: Հաջորդ օրը՝ հոկտեմբերի 5-ին, Խնձո-
րեսկի դպրոց են այցելում Տաթևի հոգևոր կառավարության 
նախանդամ Գարեգին քհն. Տեր-Մինասյանը, քարտուղար Տեր-
Հարությունյանը և ծխական դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի 
նախագահ Դավիթ քհն, Տեր-Հարությունյանցի, անդամ Հովհան-
նես Սևլիկյանի, ավագ ուսուցիչ Բագրատ Ղարագյոզյանի, 
ուսուցիչներ Գ. Աֆրիկյանի, Թեոդորոս Մայսուրյանի ներկայու-
թյամբ փակում ու կնքում դպրոցի բոլոր դռները` բացի 
ուսուցիչներին հատկացված սենյակից և «պահապան ծառայի» 
սենյակից: Տեսուչին բացատրում են, որ դպրոցի շենքը 
պետական դպրոցին կհանձնվի միայն դատական համապա-
տասխան վճռից հետո: Այնուհետեւ կազմվում է արձանագրու-
թյուն և ուղարկվում փոխթեմակալ Խորեն եպիսկոպոսին: Միա-
ժամանակ խնդրում են փոխթեմակալին՝ արագ հրահանգելու, 
թե դպրոցի դռները կնքելուց հետո ինչ քայլեր պետք է 
ձեռնարկեն 150 աշակերտ-աշակերտուհիների ուսումը կիսատ 
չմնալու համար:  Արձանագրության մեջ ուշագրավ է նաև 
փաստը, որ փաստաթուղթը չեն ստորագրել հոգաբարձության 
մյուս երեք անդամները հավանաբար խուսափելով իշխանու-
թյունների հետ հակադրվելուց:    

Չնայած հոգևոր իշխանության այս վճռական քայլին` 
իշխանությունները նահանջելու մտադրություն չունեին: Հոկ-
տեմբերի 6-ին պետական դպրոցը փորձում է սկսել պարա-
պմունքները, բայց հոգաբարձությունը և ուսուցիչներն ընդդի-
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մանում են: Հաջորդ օրը դպրոցի հոգաբարձության նախագահ 
Գարեգին քհն. Տեր-Մինասյանցը և անդամ Ներսես քհն. Տեր-
Մինասյանցը դիմում են Հայոց Երևանից փոխթեմակալ Խորեն 
եպիսկոպոսին՝ ներկայացնելով իրավիճակը: Միաժամանակ 
գրության հեղինակները զգուշացնում են հոգևոր իշխանու-
թյանը, «...որ դպրոցի գրաւման առթիւ տատ յարուցանիլու 
դէպքում պակասիլու ին փաստաթղթիր դպրոցական շինու-
թիւնը հոգեւոր իշխանութեան պատկանլուն վիրաբիրմամբ, 
սակայն փաստ է, որ 1906 թուից մինչեւ այժմ այդ շինութիւնը 
գուտնւիլ է Հոգեւոր իշխանութեան փաստացի տիրապիտու-
թեան տակ եւ  որ այդ մասին ամինքը կվկային»: 

Պետական դպրոցի տեսուցուչը, ով ժամանել էր 
Խնձորեսկ ծխական դպրոցի շենքը բացվելիք պետական դպրո-
ցին հանձնելու առաքելությամբ, դիմում է ոստիկանությանը:   

Նոյեմբերի 5-ին Զանգեզուրի գավառի II  մասի ոստի-
կանության վերակացու պարոն Կինսկին մի քանի ոստիկան-
ների հետ գալով Խնձորեսկ, առանց խորհրդակցելու որևէ մեկի 
հետ, բռնությամբ, իր հայեցողությամբ եկեղեցական-ծխական 
դպրոցի շենքը կիսում է և մեծ մասը հանձնում «մինիստիրական 
դպրոցին» (նկատի ունեն պետական դպրոցը)՝ հարցականի 
տակ դնելով ծխական դպրոցի գոյությունը, որովհետև բաժան-
ման արդյունքում ծխականի համար առանձնացված հատվածն 
այնքան փոքր էր ու անբարվոք, որ ուսումնական պարապ-
մունքների իրականացումը դառնալու էր անհնար:  

Դպրոցի շենքի շուրջ կրքերն ավելի են բորբոքվում: 
Հոգաբարձությունը և ուսուցիչները հայտնվում են թե՛ ցարական 
կառավարության և թե՛ գյուղի՝ նրանց կամակատար իշխանու-
թյան ճնշումների տակ, որոնք ամեն ինչ անում էին հասարա-
կությանը հակադրել ծխական դպրոցին: 1912 թ. օգոստոսի 30-
ին Հոգաբարձության՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին հասցեա-
գրված խնդրագրում ասվում է. «…գիւղում հեշտութեամբ 
գտնւիցին ազգադաւ եւ դժոխածին «մարդիկ», որոնք չզլացան 
ճիգ ու ջանք գործ դնէլ ինչպէս դպրոցը հիմնայատակ կործա-
նելու եւ հոգաբարձութեանս ուժերը ջլատիլու, նույնպէս եւ 
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դպրոցիս «կռւախնձոր» դարձած փառահեղ շէնքն օտարացնելու 
համար»: Դպրոցի ավագ ուսուցիչ Բագրատ Ղարագյոզյանը 
Երևանի փոխթեմակալին ուղղված 1913 թ. փետրվարի 21-ին 
թվագրված  գրության մեջ ուղղակի գրում է. «Ազգադաւ եւ 
մոլեգին հրեշ մարդկանց կործանարար քայլն էր անտարակույս, 
որ իր նորմալ հունին մեջ ընթացող ներկայիս տարաբախտ եւ 
դժոխածին Խնձորեսկու առաջաւորնիրու աչքի փուշ ծխական 
դպրոցն իւր շինքով հասցրւից իր անկման օրհասական ժամին»:  

Ժամանակի հեռավորությունից միակողմանի մեղադրել 
գյուղական իշխանությանը նման պահվածքի համար, կարծում 
եմ, օբյեկտիվության մեջ չի տեղավորվում: Ի՞նչ կարող էր անել 
գյուղական իշխանությունը՝ տվյալ դեպքում տանուտերը, ընդ-
հանուր կայսերական քաղաքականության դեմ, երբ ամենա-
փոքր կասկածելի պահվածքի համար կարող էր ճակատագրով 
պատասխան տալ: Նրանք պարտավոր էին հլու-հնազանդ 
կատարել ցարական իշխանությունների պահանջները՝ տվյալ 
դեպքում ծխական դպրոցի հաշվին լուծել պետական դպրոցի 
խնդիրը:  

Իշխանությունների անբարեհաճ վերաբերմունքի պայ-
մաններում դպրոցի հոգաբարձությունը ևս հայտնվում է 
անորոշության հորձանուտի մեջ: Այս կապակցությամբ արխի-
վային փաստաթղթերը հակասական տեղեկություններ են պա-
րունակում: Դպրոցի ավագ ուսուցիչ Բագրատ Ղարագյոզյանի՝ 
փոխթեմակալին ուղղված նամակում հոգաբարձության 
անդամները, բացի Հովհաննես Սևլիկյանից, մեղադրվում են 
«դավաճանութեան և ստորաքարշութեան մեջ»: Միաժամանակ, 
մի քանի օրվա տարբերությամբ, հոգաբարձությունը խնդ-
րագրով դիմում է փոխթեմակալ Խորեն եպս, Մուրադբեկյանին՝ 
բողոքելով «պրիստավի» անօրինական գործողություններից և 
դպրոցական շենքի խնդիրը լուծելու հարցով: Հոգաբարձու-
թյունը խնդրում է հոգևոր իշխանության ցուցումը, և  իրենք 
պատրաստ են «այնժամ անշիղ կիրպով շարունակիլ մեր 
մատաղ սիրունդի գործըե: Գրության մեջ Հոգաբարձությունն 
ուղղակի գրում է. «...լալակին աղիրսում ինք լուծիլ շինքի 
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խնդիրը»: Ենթադրում եմ՝ ուսուցիչն ինչ-ինչ նպատակներով 
ծայրահեղություն է դրսեւորում հոգաբարձությանն ուղղված 
նման բնութագրությունների հարցում:    

Յուրօրինակ թիրախ հանդիսանալով ցարական իշխա-
նությունների համար` շատ հաճախ հասարակությանը ուղղա-
կի տրամադրում էին նրանց դեմ կամ ենթարկում անհատական 
ճնշումների՝ նպատակ ունենալով այդպես կազմալուծել ծխա-
կան դպրոցը:  Հակված չեմ պնդել, որ հոգաբարձությունը միշտ 
գործում էր անթերի և նրա նկատմամբ անարդար էին: Եղել են 
պահեր, որ հենց հոգաբարձության անդամների անտարբերու-
թյան արդյունքում ծխական դպրոցը հայտնվել է լուրջ փորձու-
թյան մեջ: 

«Գավառ»-ում հրապարակված մի թղթակցության մեջ 
Խնձորեսկի ծխական դպրոցի հոգաբարձության անդամներին 
մեղադրում էին, որ նրանց պատճառով հասարակությունը 
հրաժարվում է երեխաներին ուղարկել դպրոց: «Այդ էլ իր 
յատուկ պատճառն ունի (նկատի ունենալով հասարակության 
երեխաներին դպրոց ուղարկելուց հրաժարվելու հանգամանքը), 
- գրում է թղթակիցը, - հոգաբարձու են ընտրել այնպիսի 
մարդկանց, որոնք հազիւ կարողանում են իրանց սեփհական 
գործերը վարել, այնպիսի մարդկանց, որոնց դիրքը եւ յարգը 
ընկած է գիւղումս ոչ միայն դպրոցի, այլ եւ հասարակական 
զանազան գործերի վերաբերմամբ: Եվ հասարակութիւնը իր 
կուժն ու կուլեն բերում եւ դպրոցի գլխին է կոտրում եւ  երեխայ 
չի ուղարկում, կարծելով թե դրանով վնասում է հոգաբար-
ձությանը»1:  

Մեկ այլ թղթակցության մեջ նշվում է, որ հոգաբար-
ձուների անփութության պատճառով գյուղի հասարակությունը 
դպրոցի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի հարցում 
բաժանվել է մի քանի խմբերի: «Հոգաբարձական կազմի 
դատապարտելի եւ ուսուցչական խմբերի որոշ չափով անփույթ 
գործունէութեանց պատճառ է, որ Խնձորեսկի ծխակ. դպրոցը 

1 «Գաւառ», Գօրիս, 1910, N 14: 
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ներկայումս խիստ աննախանձելի վիճակի մէջ է գտնւում. 
ժողովուրդը բաժանւած է թայֆաների:  Մի թայֆան ցանկանում 
է վերացումն ծխակ. դպրոցի եւ  վերահաստատութիւն 
պետականի: Երկրորդ թայֆան ոչ մի դպրոց չէ ուզում, երկուսից 
էլ յուսախաբւած է, երկուսն էլ ոչինչ չեն տալիս մատաղ սերնդին 
(ըստ իրանց): Երրորդ թայֆան ցանկալի է համարում թէ 
ծխականի եւ թէ պետականի գոյութիւնը. երկուսն էլ լինեն, 
ասում են III-ականները, գիւղացին որին հաւանութիւն կտայ 
այնտեղ էլ կուղարկէ իր զաւակին:  Չորրորդ թայֆայի էլ 
պահանջն է՝ ըստ ամենայնի ապահով եւ նախանձելի 
պայմանների մէջ դնել ծխական դպրոցը եւ ըստ այն, եթէ կարիք 
կզգացւի եւ միջոցներ էլ կլինեն՝ պետականին էլ հակառակ չէ: 
Խոստովանելու է, որ վերջիններս կշեռքի աւելի ծանր կողմն են 
ներկայացնում»1:  

1911 թվականին ընտրվում է նոր հոգաբարձություն, 
որին բաժին հասավ ծխական դպրոցի համար դժվարին մի 
ժամանակաշրջան, երբ ցարական իշխանությունների կողմից 
նորից առաջ քաշվեց պետական դպրոց բացելու խնդիրը: Բայց 
շատ շուտով այս հոգաբարձությունը ևս հայտնվեց քննադատու-
թյան թիրախում ու նորից հասարակությունը հակադրվեց նրան: 
Պարզ երևում է, որ մի անտեսանելի ձեռք անընդհատ գործում 
էր հոգաբարձության և հասարակության միջև: 1912 թ. 
փետրվարի 1-ին փոխթեմակալին ուղղված հերթական 
գրության մեջ պնդում է. «պատիւ ունիմ ցաւոք սրտի յայտնիլու 
որ դպրոցիս հոգաբարձութիւնը (բացառությամբ պ. Սեւլիկյանի) 
իր կոչման բարձրութիան նույնիսկ ամենաստոր աստիճանին 
վրայ անգամ չէ կանգնած. ամեն ինչ անհոգութեան դատապար-
տած...»:  

Հոգաբարձության մեկ այլ գրության մեջ (1912 թ. 
փետրվարի 20) պահանջում են կազմի մեջ մտցնել Դավիթ Տեր-
Հարությունյանց քահանային, ով վայելում էր հասարակության 

1 «Գաւառ», Գօրիս, 1910, N 26: 
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վստահությունը և կարող էր բնականոն հունի մեջ դնել 
հոգաբարձության գործունեությունը: 

Հոգաբարձությունը՝ Խորեն Եպիսկոպոսին ուղղված մեկ 
այլ գրության մեջ դժգոհում է, որ 1911 թ. նոյեմբերի 17-ին 
ընտրվելով այդ պաշտոնում, պարտավորվել են գործել  հօգուտ 
դպրոցի, «Բայց որովհիտեւ միզ ընտրող համայնքը տրժիլով իր 
գրաւոր որոշումները տատարիցրիլին դպրոցին հատկացւած 
տուրքիրը վճարելուց...»: Նշենք, որ Խնձորեսկում ծխական 
դպրոցի պահպանման համար հատկացվում էր ձմեռային և 
ամառային արոտների համար գանձվող հարկերը:  

1912 թ. սեպտեմբերի 2-ին Խորեն եպիսկոպոսին 
ուղղված գրության մեջ հոգաբարձության անդամ Հ. Սևլիկյանը 
բողոքում է հոգաբարձության գործունեությունից՝ գրելով, որ 
կամ ինձ «…ազատ համարիցիք կամ պատվիրիցիք իմ անգոր-
ծունյա ինկիրներին գործի անցնելու կամ վիրջապիս պատ-
վիրիցիք նոր հոգաբարձության ընտրութիւն կատարւի…»:  

Սևլիկյանի այս բողոքը զրպարտություն չէր: 1912 թ. 
սեպտեմբերի 22-ին Խորեն եպիսկոպոսի հանձնարարությամբ 
Տաթևի հոգևոր կառավարությունը Խնձորեսկ է ուղարկում տեր 
Գարեգին քահանային և քարտուղար Տեր-Հարությունյանցին, 
դպրոցի և հոգաբարձության հետ կապված խնդիրները լուծելու 
համար:  Հրավիրված հոգաբարձության ժողովում հոգաբարձու-
թյունն ընդունում է իր հասցեին ուղղված քննադատությունները 
և պարտավորվում պատշաճ կերպով իրականացնել իր վրա 
դրված պարտավորությունները:     

Ստեղծված իրավիճակում հոգաբարձության հետ կապ-
ված խնդիրը կարող էր ծանր հետևանքներ ունենալ ծխական 
դպրոցի հետագա գոյության իմաստով, երբ առաջ էր քաշված 
պետական դպրոց բացելու խնդիրը ծխական դպրոցի շենքի 
հաշվին: 

Ծխական դպրոցի շենքի համար պայքարն, ըստ 
էության, արդյունք չտվեց: Պետական դպրոց բացելու իշխանու-
թյան դիրքորոշումը մնաց անփոփոխ: Պարզապես՝ նահան-
գային ժողովրդական ուսումնարանների «դիրեկցիան» համա-
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ձայնեց, որ  շենքի մի մասում իր գործունեությունը շարունակի 
նաև ծխական դպրոցը: Հոգաբարձությունն ու ուսուցիչները 
ստիպված էին հաշտվել այս մտքի հետ և համաձայնեցին գործել 
մինչև դատական հայցի բավարարումը: Բայց դատական հայց 
այդպես էլ ո՛չ հարուցվեց և ո՛չ էլ բավարավեց: Իսկ Խնձորեսկից 
շարունակվում էր բողոքների տարափն՝ ուղղված հոգևոր 
իշխանությանը՝ ծխական դպրոցի միակ նեցուկին:  

1912 թ. դեկտեմբերի 17-ին դպրոցի հոգաբարձության 
Հայրապետական թեմի փոխ-թեմակալ գերապատիվ Խորեն 
եպս. Մուրադբեկյանին հասցեագրած խնդրագրում տեղեկաց-
վում է, որ Հոգաբարձությունը դժգոհում է, թե մի ընդարձակ ու 
մանրամասն գրությամբ այս ամենի մասին տեղյակ է պահվել 
նաև Վեհափառին, բայց «…չգիտինք թե ինչու մինչեւ օրըս միզ 
հոգաբարձութիանս ոչ մի լուր ոչ մի տիղիկութիւն չի յաղորդւից, 
որպեզի իմանանք եւ տիսնիք իրիրի տրութիւնը ինչ տրութիան 
հասաւ եւ ինչ լուծում ստացաւ»: Շենքը փաստացի կիսելով, 
ծխական դպրոցի վրա կախվում է փակվելու վտանգը, ինչին և 
հետամուտ էին իշխանությունները: «Թէ միզ հոգաբարձու-
թեանս թէ ուսուցչական կազմի թէ աշակիրտութեան համար 
ստիծւիլ է մի շարք աննկարագրիլի ու մի չտիսնւած անհար-
մարութիւնիր, այնպիս որ՝ ոչ ուսուցչանոց ունինք, ոչ բաւարար 
դասրանիր, ոչ դահլիճ, ոչ խոհանոց եւ այդպիս մի շարք ոչիր...»: 
Այնուհետև ցավով տեղեկացվում է, որ եթե առաջիկայում 
միջոցներ չձեռնարկվեն, ապա դպրոցը կդադարի գոյություն 
ունենալուց: Այս փաստաթղթում միաժամանակ նշվում է, որ 
մենք (նկատի ունի Հոգաբարձությանը) և գյուղի հասարա-
կությունը պատրաստ ենք ամեն քայլի, միայն թե հոգևոր 
իշխանությունը հուշի: 

Սակայն շենքի կես մասում անգամ գործող ծխական 
դպրոցի նկատմամբ իշխանությունների կողմից անընդհատ 
խոչընդոտներ հարուցելը շարունակում էր մնալ առօրեական 
քաղաքականություն:    

Տաթևի հոգևոր կառավարության՝ Խորեն եպիսկոպոսին 
ուղղված գրությունից երևում է, որ այս դեպքերից հետո 
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փոխթեմակալ Խորեն եպիսկոպոսը դիմում է Զանգեզուրի 
գավառապետին՝ ծխական դպրոցի բնականոն գործունեու-
թյունն ապահովելու և դպրոցի շենքն արտաքին «ոտնձգու-
թյուններից» պաշտպանելու խնդրով: Գավառապետը հանձնա-
րարում է Բ մասի «պրիստավին»՝ դպրոցը պաշտպանել 
«տիղացիների եւ այլոց միջամտութիւնից» մինչև դատավճռի 
կայացումը: Միաժամանակ հանձնարարվում է Խնձորեսկի 
տանուտերին՝ անձամբ հսկելու այդ կարգադրության իրակա-
նացումը:  

Անորոշության մեջ հայտնված դպրոցի հոգաբարձու-
թյունը ստիպված 1912 թ. դեկտեմբերի 9-ին հրավիրում է «խառն 
արտակարգ» ժողով, որի նպատակն էր ընտրել «մի 
հանգանակիչ յանձնախումբ»՝ ջրօրհնեքի տոներին այցելելու թե՛ 
Գերապատվությանը և թե՛ Նորին Ս. Օծությանը՝ դպրոցի հարցը 
քննարկելու համար:  

1912 թ. հոկտեմբերի 6-ից պետական դպրոցը սկսում է 
պարապմունքները, իսկ ծխական դպրոցը շարունակում էր 
դեգերումները: Նշված գրության հեղինակը կասկածանք է 
հայտնում, «…թէ առաջիկայ 13/14 ուս. տարում ծխական 
դպրոցիս կը թողնին արդիոք գոնէ կես մասում շարունակ» իր 
դասընթացը…»: Խնդիրն ավելի էր բարդանում, քանի որ 
դպրոցական շենքի այն մասը, որն իբր թողնվել էր ծխական 
դպրոցին, գտնվում էր անմխիթար վիճակում և առանց վերա-
նորոգման հնարավոր չէր շահագործել: Իրավիճակը հաղթա-
հարելու նպատակով նշված հանձնախումբը ժողովի կողմից 
հանձնարարություն ստացավ նաև այցելելու Կովկասի տարբեր 
կենտրոններ՝ «հրապարակական հանգանակութիւն կազմիլու՝ 
«դպրոցիս գիրազանցորեն անմխիթար դրութիւնը բաւարա-
րիլու»: Ժողովի կողմից հանձնախմբի մեջ ընդգրկվեցին ուսու-
ցիչներ Բագրատ Ղարագյոզյանը, Թեոդորոս Մայսուրյանը և 
հոգաբարձության անդամ Հովհաննես Սևլիկյանը: Սակայն 
«…առանց պատշաճաւոր իշխանութեան թույլտւութիան 
անկարիլի էր նման հրապարակական բնույթ տալ միր 
հանգանակութիանը»,  ուստի այս նպատակով Բագրատ Ղարա-

152 
 



գյոզյանը մեկնում է Գորիս՝ խորհրդակցելու Տաթևի հոգևոր 
կառավարության հետ: Պարզվում է Տաթևի հոգևոր կառա-
վարությունն այդ հարցում որևէ իրավասություն չուներ և նրան 
խորհուրդ են տալիս դիմել Երևանի թեմին: Հենց 1913 թվականի 
փետրվարին Երևանի փոխ-թեմակալին ուղղված գրության մեջ 
խնդրում են «…խառն ժողուի կողմից միջնորդիլ Ն. Կայս. Մեծ. 
Կովկասի փոխարքայից ձեռք բիրիլու հրապարակական 
հանգանակութեան համար պատշաճաւոր թույլտւիթիւն»:  

Հանգանակությունն այդպես էլ չի կայանում, և ծխական 
դպրոցն իր գոյությունը շարունակում է պահպանել նյութական 
ծանր վիճակում: Մի կողմից շենքի՝ ծխականին հատկացված 
մասը գտնվում էր անբարվոք վիճակում, իսկ մյուս կողմից՝ 
խիստ սահմանափակ էին այն պահպանելու նյութական 
միջոցները:  

Դպրոցական շենքի վերանորոգման և ուսուցիչների 
աշխատավարձերի պարտքերի մարման հարցում միակ հույսը 
մնում է ծխական տուրքը: 1913 թ. հունիսի 26-ին հոգևոր 
իշխանության Զանգեզուրի գործակալ Գարեգին քհն. Տեր-
Մինասյանը դիմում է I մասի հաշտարար միջնորդ Վոսկրե-
սենսկուն և խնդրում, որպեսզի վերջինս «…հրաման արձակի 
Խնձորեսկի տանուտիրին անարգիլ ժողու կայացնիլու... դպրոցի 
առաջիկայ ուսումնական տարվայ նյութականը ապահովիլու...»: 
Սակայն հաշտարար-միջնորդը պատասխանում է, որ արգելել է 
առանց իր ներկայությամբ ժողով գումարել, մանավանդ, եթե 
հարցը վերաբերվում է եկեղեցական-ծխական դպրոցին: Վոս-
կրեսենսկին այս մերժումը հիմնավորել է, թե իբր Խնձորեսկը 
նախկինում մի քանի անգամ հրաժարվել է ծխական տուրքից, և 
որ նորից այդ կապակցությամբ համախոսական կազմելն 
արգելում է: Միաժամանակ, Վոսկրեսենսկին պատասխանում է, 
որ ինչ վերաբերում է ուսուցիչների աշխատավարձերի պարտքը 
փոխհատուցվելուն, ապա ինքը պատրաստ է աջակցելու 
ապառիկների հավաքմանը: 

Ակնհայտ երևում է, որ հաշտարար-միջնորդի համար 
գյուղի հասարակության ծխատուրքից հրաժարվելն ընդամենը 
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առիթ էր: Իրականում ոչ թե հասարակությունը հրաժարվում էր 
դպրոցի համար ծխատուրք հավաքելուց, այլ չէր վստահում 
դպրոցի հոգաբարձությանը, իսկ թե ինչքանով էր արդարացված 
այդ անվստահությունը, դժվար է ասել:  

Երևանի փոխթեմակալին ուղղված հայտարարության 
մեջ դպրոցի հոգաբարձությունը գրում է, որ 1911 թ. նոյեմբերի 
17-ից ընտրվել են Հոգաբարձության անդամներ և ամեն գնով 
փորձել են ապահովել ծխական դպրոցի տնտեսական կարիք-
ները: Եվ չնայած ժողովի կողմից կայացրած համապատասխան 
որոշմանը, գյուղի ժողովուրդը «տրժիլով իր գրաւոր որոշում-
նիրը», հրաժարվում է ծխատուրք վճարելուց, իսկ ուսուցիչները 
դիմել են դատարան՝ աշխատավարձերի հարցով: Հոգաբար-
ձությունն առաջարկում է հրավիրել նոր ժողով, նոր հոգաբար-
ձության «իսկական ընտրութիուն» կատարելու, դպրոցի կարիք-
ները հոգալու և դատարանում հանդես գալու նպատակով:  

1913 թ. հուլիսի 12-ին հոգաբարձության Խորեն եպս. 
Մուրադբեկյանին ուղղված գրությունից երևում է, որ տեղի է 
ունեցել դատավարություն և բավարարվել է ուսուցիչների 
հայտը: Հոգաբարձությունն արդյունքում հայտնվել է ցայտնո-
տային իրավիճակում, քանի որ ուսուցիչներին վճարվող աշխա-
տավարձի ընդհանուր գումարից պակասում է 350 ռուբլի, որը 
հոգաբարձությունը, իր իսկ պնդելով, նախկինում ծախսել է 
դպրոցի կարիքները հոգալու նպատակով:  

Ծխական դպրոցը կարծես ճակատագրով էր դատա-
պարտված գտնվել անվերջ գոյապայքարի մեջ: 1915 թ. 
հունվարի 20-ին Տաթևի վիճակի թեմ. տեսուչ Հ. Գևորգբեկյանի 
զեկուցումից երևում է, որ դպրոցը գտնվում էր խղճուկ ու 
անբարվոք վիճակում և պարապմունքներն իրակնացնում էր 
«իրեք նեղւածք սինիակներում»1: Տեսուչը ցավով նշում է, որ 
մյուս դասարանները, որոնք ավելի մեծ էին, կնքված էին 
ոստիկանության կարգադրությամբ: Կնքման պատճառ է 
հանդիսացել, ինչպես գրավոր պատճառաբանել է տանուտերը, 

1 ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 15, գ. 724, թ. 8: 
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պատերի ճաքը, որը վտանգավոր է երեխաների համար: Տեսուչը 
տեղեկացնում է, որ տնտեսական ծանր վիճակում գտնվող 
գյուղում չկան անհրաժեշտ միջոցներ դրանք վերանորոգելու 
համար: Միակ ելքը, ինչպես հայտնում է տեսուչը, ավագ 
ուսուցիչ Բագրատ Ղարագյոզյանին Բաքու ուղարկելն է, տեղի 
խնձորեսկցիներից միջոցներ հայթայթելու նպատակով: Միա-
ժամանակ նա նշում է, որ եթե կնիքված դասարաններն օգտա-
գործվեր, «…աշակերտաց թիւը 300-ից կանցնէր»1:    

Տեսուչը բնութագրում է նաև դասավանդող ուսուցիչ-
ներին՝ Հարություն Տեր-Իսրայելյանին, Ալեքսանդր Մելքոնյա-
նին և Բագրատ Ղարագյոզյանին: Բարձր գնահատելով վերջի-
նիս` որպես ուսուցչի, տեսուչը գրում է. «…այս գիւղի ծխական 
դպրոցը չտապալւից, այդ միայն շնորհիւ ուսուցիչ Ղարագյոզ-
յանի անձնազոհության»2: Բ. Ղարագյոզյանը, ինչպես երևում է 
փաստաթղթից, հետագայում մեկնել է Բաքու և այնտեղ 
ձևավորել խնձորեսկցիների «Համագյուղացիական միություն»3: 
Ստեղծվել էր նաև մի փոքրիկ ձեռնարկություն, որը կարող էր 
ապահովել տարեկան 1000 ռուբլի, ինչը լուրջ միջոց է հոգալու 
դպրոցի հոգսերը:  

1916 թվականին ավագ ուսուցիչ Բ. Ղարագյոզյանի 
կազմած 1915-16 թթ. ուստարվա միամյա տեղեկագիրը որոշակի 
պատկերացում է տալիս ծխական դպրոցի գործունեության ու 
ծառացած խնդիրների մասին: Անցած հինգ տարիների 
ընթացքում դպրոց է հաճախել յուրաքանչյուր տարի միջինը 143 
աշակերտ-աշակետուհի, իսկ տարվա վերջին աշակերտների 
թիվը հասել է 155-ի: Նշված ուսումնական տարում այդ թիվը 
նվազել է՝ հասնելով 92-ի: Աշակերտների թվաքանակի նվա-
զումը բացատրվում է անցյալ տարվա երաշտի ծանր հետևանք-
ներով, արտագաղթով, դասարանների նեղվածությամբ,  ինչպես 
նաև պետական դպրոցի առկայությամբ: «Եթե մի թեթեւ ակնարկ 

1 Նույն տեղում: 
2 Նույն տեղում, թ. 9: 
3 Նույն տեղում, թ. 10: 
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ձգելու լինինք պետականի վրայ, - գրում է տեղեկագրի 
հեղինակը, - այնտեղի 90 աշակերտից 70-ը մերոնցից են»:  

Բացի ծխական ու պետական դպրոցներից` Խնձորես-
կում գործել են նաև մասնավոր դպրոցներ: Հավանաբար այս 
դպրոցներն իրենց գոյությամբ կարողացել են իրենց շուրջը 
համախմբել  որոշակի քանակությամբ աշակերտների, հակա-
ռակ դեպքում ավագ ուսուցիչը չէր բողոքի դրանց դեմ՝ գրելով. 
«Մասնաւոր դպրոցների գոյությունը, որոնք միշտ էլ շարու-
նակել են իրենց շուրջը համախըմբել ահագին աշակերտութիւն 
տգետ, հնազանդ ծնողների եւ անպէտք տանուտէրների 
անտարբեր վերաբերմունքի եւ այսպիսով ոչ աննշան կերպով 
նպաստել դպրոցիս անհաջողութութիւնը»:  

Գյուղում գործող մասնավոր դպրոցների դեմ անզիջում 
պայքար սկսեցին՝ ներգրավելով նաև թեմական տեսուչին: 1916 
թ. հունվարի 13-ին թեմական տեսուչը գալիս է Խնձորեսկ և 
«…օրինաւոր միջոցներով արմատախիլ արեցին վերջնականա-
պէս այդ խալիֆայական որջերն ու տանջարանները»:    

Չնայած այս գողգոթային` ծխական դպրոցը շարու-
նակեց իր առաքելությունը՝ գյուղում գործող պետական դպրո-
ցին զուգահեռ: 1912-1913 թթ. դպրոցն ունեցել է 140 աշակերտ1, 
1913-1914 թթ. ուստարում՝ 1452, 1915-1916 թթ.՝ 933, 1916-1917 
թթ.՝ 1224: Տարբեր տարիներին դպրոցում դասավանդել են 
Բագրատ Ղարագյոզյանը, Թեոդորոս Մայսուրյանը, Գևորգ 
Աֆրիկյանը, Արամ Տեր-Հարությունյանը, Ալեքսանդր Մելքում-
յանը: 

Այսպիսով, ինչպես ցույց են տալիս վավերագրերը, 
Խնձորեսկի եկեղեցական-ծխական դպրոցի ճանապարհը հարթ 
չի ընթացել, այլ իր գոյության ամբողջ ընթացքում ստիպված է 
եղել հաղթահարել բազմաթիվ խոչընդոտներ՝ այդպես ապա-
ցուցելով դեպի կրթական լույսն ունեցած հայ ժողովրդի 
յուրօրինակ պաշտամունքը:    

1 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ, 56, ց. 15, գ. 627, թ. 29-30: 
2 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ, 7, ց. 1, գ. 162, թ. 28-29: 
3 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ, 7, ց. 1, գ. 165, թ. 25-26: 
4 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ, 7, ց. 1, գ. 167, թ. 27-28: 
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ԽՆՁՈՐԵՍԿԻ  ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ-ԾԽԱԿԱՆ  ԴՊՐՈՑԻ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 

 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 
ԳՐԻՇԱ   ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 
Խնձորեսկը Սյունիքի հնագույն ու մեծ բնակավայրերից  

է: Սկզբնաղբյուրներում այն հիշատակվում է տակավին վաղ 
ժամանակներից: Գյուղը հայտնի է որպես գրչակենտրոն: 
Այստեղ ընդօրինակվել են մի շարք ձեռագիր մատյաններ: 
Կրթական կյանքի աշխուժացման պայմաններում 19-20-րդ դդ. 
Խնձորեսկում գործել է եկեղեցական-ծխական դպրոց, ուր 
սովորել են շուրջ հինգ տասնյակ աշակերտներ: Իր արդյու-
նավետ գործունեությամբ՝ ծխական դպրոցը որոշակի հետք է 
թողել Սյունիքի՝ 19-րդ դարիավերջի և 20-րդ դարասկզբի  
գիտամշակույթային  կյանքում: 

 
Բանալի բառեր- Սյունիք, Տաթև, Խնձորեսկ, եկեղեցա-

կան-ծխական դպրոց: 
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ИЗ ИСТОРИИ ХНДЗОРЕССКОЙ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЙ 
ШКОЛЫ 

 
РЕЗЮМЕ 

 
ГРИША  АРУТЮНЯН 

 

Хндзореск один из самых древних и больших поселений 
Сюника. В источниках оно упоминается еще с древних времен. 
Поселение известен как пен-центр, где были написаны много 
рукописей. В XIX веке, когда образование улучшилась, открылась 
церковно-приходская школа, где учились около пятидесяти 
учеников. Своей деятельностью школа оставила свои следы в 
Сюникской научно-культурной жизни в конце  XIX и в начале 
XX века. 

Ключевые слова: Сюник, Татев, Хндзореск, церковно-
приходская школ. 
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ABOUT THE HISTORY OF THE CHURCH ADJACENT SCHOOL 
OF KHNDZORES 

 
SUMMARY  

 
GRISHA ARUTYUNYAN 

 
Khndzoresk is one of the biggest and ancient settlements of 

Syunik. In the historical sources it has been mentioned since the 
earliest times. The village was known as a manuscript centre. A range 
of manuscripts have been copied here. As the academic life became 
vivacious, a church adjacent school was operating in Khndzoresk. 
Around fifty apprentices attended the school. Due to its effectiveness 
the church school left a certain impact on the scientific-cultural life 
of Syunik in the late 19th and early 20th centuries.   

Key words: Syunik, Tatev, Khndzoresk, church adjacent 
school.  
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ԳԱՅԱՆԵ  ՇԱԲՈՒՆՑ 
 
 

ԴՐՎԱԳՆԵՐ ՏԱՐՍԱՅԻՃ ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ 
ԴՈՒՍՏՐ ԱՍՓԱՅԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ* 
 

 
 
Սույն հոդվածում սկզբնաղբյուրների հենքի վրա ներկա-

յացվում է Խաչենի իշխանուհի, ծագումով սյունեցի Ասփայի 
բարենորոգչական գործունեությունն Արցախում:  

Սյունիք-Արցախ առնչությունները չեն սահմանափակ-
վել միայն քաղաքական, ռազմական և եկեղեցական 
շփումներով, այլ հետաքրքիր դրվագներ կան նաև ծագումով 
սյունեցիների՝ Արցախում իրականացրած գործունեության և 
հակառակի մասին: Այդ առումով հատկանշական է նաև 
Արցախում հարս գնացած սյունեցի իշխանազուն կանանցից 
Ասփայի գործունեությունը, որի մասին վկայություններ կան 
վիմագիր արձանագրություններում և ձեռագիր մատյաններում:  

Սյունյաց նշանավոր իշխան Տարսայիճ Օրբելյանն ուներ 
չորս որդի և երկու դուստր: Առաջին կնոջից`Արուզ Խաթունից 
ծնված երեխաներն էին Ելիկումը, Ստեփանոսը (Սյունյաց տան 
նշանավոր պատմիչը), Փախրադոլան, իսկ երկրորդ կնոջից՝ 
Մինա Խաթունից, ով նշանավոր Ջալալ Դոլայի դուստրն էր, 
ծնված երեխաներն էին Ջալալը, Ասփան և Մամքանը1:  

Տարսայիճ Օրբելյանի և Մինա խաթունի դուստր Ասփան 
ամուսնացած էր Խաչենի իշխան, Դոփյան տոհմից Գրիգոր Բ-ի 
հետ: Սյունեցի այս իշխանուհին, հարս գնալով Արցախ, այնտեղ 
ձեռնարկեց շինարարական և նվիրատվական գործունեություն: 
Իր գործունեությունը հավերժացնող բոլոր արձանագրու-

* Հոդվածը ներկայացվել է 22.11.2019 թ., գրախոսվել՝ 15.12.2019 թ., տպագրության 
ընդունվել՝ 20.12.2019 թ. : 
1 Տե՛ս Յովսեփեան Գ., Տարսայիճ Օրբէլեանի եւ Մինա Խաթունի սերունդը, «Հասկ», 
հայագիտական տարեգիրք, Ա տարի, Անթիլիաս-Լիբանան, 1948, էջ 6: 
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թյուններում Ասփան նշում էր, որ դուստրն է «արքայաշուք 
Տարսայիճի» և «թագազարմ Մինա խաթունի»: 

Խթրավանքը կամ Խաթրավանքը եղել է  Դոփյան տոհմի 
գերեզմանատունը: Վանքի անունը արձանագրություններում և 
աղբյուրներում հիշատակվում է նաև Խադարի կամ Խադայի 
վանք: Այս անունը, հավանաբար, ծագել է Թադեոս առաքյալի 
Խադ կամ Խաթ աշակերտի անունից, որին նվիրված էր վանքը: 
Խաթրավանքը գտնվում  է Վաղուհաս գյուղից արևմուտք մոտ 8 
կմ հեռու, ձորերով շրջապատված մի դժվարամատչելի 
լեռնահարթակի վրա, որի ստորոտով հոսում է Թարթառ գետը1:  

Իշխանուհի Ասփան կառուցել է բեմի սեղանը, ինչի մասին 
թողել է հետևյալ արձանագրությունը. 

 «Շնորհիւ Քրիստոսի ես Ասփէ դուստր արքայաշուք 
իշխանին Տարսայիճին, թագազարմ մաւրն իմոյ Մինախա-
թունին, նպաստ եղեալ քրիստոսապսակ գլխոյ իմոյ մեծափառ 
իշխանին Գրիգորի սուրբ եկեղեցւոյս, կամեցայ ի ձեռն 
քահանայապետին մեծի տեսան Յովհաննիսի՝ զիմ յարդար 
ընչից կանգնեցի Բեմի սեղան ի զենմանն Քրիստոսի, զի 
ամենայն կիրակէ եւ շաբաթ տաւն ծննդեան եւ տեառնընդ-
առաջին, զատկի, զվարդավառին, աստուածածնին եւ սուրբ 
խաչի ինձ կատարի պատարագ զամէն եկեղեցիքս, որ եւ տուի 
զմեր Խաս հողն Բլրի հանդի զսենեկպան. ա. բահի ջուր, թէ ոք ի 
մերոյ կամ զպատարագն խափանէ, ի փառաց որդւոյն 
Աստուծոյ, որոշեալ եղիցի»2:  

Մակար եպս. Բարխուտարյանցից բացի`սույն արձանա-
գրությունը հրատարակել են նաև Սարգիս արքեպս. Ջա-
լալյանցը3 և Հովհ. եպս. Շահխաթունյանցը4: Տեղին նշենք, որ 

1 Տե՛ս Դիվան հայ վիմագրության, պր. 5, Արցախ,կազմ.՝ Բարխուդարյան Ս., Երևան, 
1982, էջ 121: 
2 Բարխուտարեանց Մ., Արցախ, Բագու, 1895, էջ 194-195: Հմմտ. Դիվան հայ 
վիմագրության, պր. 5, էջ 129: 
3 Տե՛ս Ջալալեանց Ս., Ճանապարհորդութիւն ի Մեծն Հայաստան, մասն Բ, Տփղիս, 
1858, էջ 206: 
4 Տե՛ս Շահխաթունեանց Յ., Ստորագրութիւն Կաթուղիկէ Էջմիածնի և հինգ գաւա-
ռացն  Արարատայ, հ. Բ, Էջմիածին, 1842, էջ 362: 
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երեք հեղինակներն էլ արտագրել են իրարից, իսկ բուն 
աղբյուրը՝ Եսայի կաթողիկոսի ձեռագիրն է1:                                                                                              

Խաթրավանք 
 

Պաստմաբան Շահեն Մկրտչյանը նշում է, որ  միջնադար-
յան Հայաստանում մի գեղեցիկ սովորություն է եղել. վանական 
շենքեր կառուցելիս նրա պատերի մեջ դրել են հին խաչքարեր և 
արձանագրություններ, պատմական հիշատակների հետ 
կապված հին առարկաներ և իրեր: Եվ, այսպիսով, կառուցված 
շենքը դարձել է յուրահատուկ թանգարան: Դրա լավագույն 
օրինակ է Խաթրավանքը, որի պատերի մեջ երևացող տասնյակ 
խաչքարերով ու վիմագրություններով կարելի է բացել գավառի 
նախընթաց պատմության և մշակույթի շատ ծալքեր, որոնց 
մասին ուրիշ աղբյուրներ գոյություն չունեն2:  

Վանքը բաղկացած է երեք եկեղեցիներից, գավթից, բնա-
կելի ու կոմունալ շինություններից: Խաթրավանքի կաթողիկեի 
շինարարական արձանագրությունը 1204 թվականից է և 
հայտնում է, որ եկեղեցին կառուցել է Հովհաննես Խաչենեցին: 
Եկեղեցին ներքուստ խաչաձև, արտաքինից ուղղանկյուն, չորս 

1 Տե՛ս Դիվան հայ վիմագրության, պր. 5, էջ 129: 
2 Տե՛ս Մկրտչյան Շ., Լեռնային Ղարաբաղի պատմաճարտարապետական հուշար-
ձանները, Երևան, 1980, էջ 44: 
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անկյուններում ավանդատներով հորինվածք ունի: Հատա-
կագծում անհամաչափ է: Աղոթասրահի մեջ ներառված են 
ուղղանկյուն բեմ ունեցող միանավ թաղածածկ երկու մատուռ-
ները: Այդ առումով այն բացառիկ է հայ ճարտարապետության 
մեջ: Եկեղեցու ներսի սյուները սրբատաշ գորշ քարից են, 
զարդարված քանդակներով: Չորս սյուներից առաջին երկուսը 
ամբողջական, իսկ մյուսները երկուական կտոր քարից են 
բաղկացած: Նրանց խարիսխներին քանդակված են ավետարա-
նիչների խորհրդանիշներ: Բեմն ավագ սեղանով տեղավորված է 
արևելյան պատի կիսաշրջանի մեջ: Կան նաև երկու մեծ և երկու 
փոքր խորաններ: Ներսի պատերը ծեփված են կրաշաղախով: 
Եկեղեցուն կից է փլված զանգակատունը: Նրա կիսավեր 
պատերից երևում է, որ զանգակատունը եղել է կրկնահարկ՝ 
տորոնագույն քարով երեսպատված:  Զանգակատան արևմտյան 
մասում է գտնվում թաղածածկ դահլիճի տիպի սեղանատունը: 
Արևելքից արևմուտք ձգվող այս շինությունն իր դիրքով 
բավականին կարևոր դեր է խաղում համալիրի ճարտարապե-
տության ընդհանուր լուծման մեջ: Սեղանատունը համենատա-
բար լավ է պահպանված: Պատերը և թաղը կառուցված են 
տեղական կոպտատաշ քարերով ու կրաշաղախով, միայն 
թաղակիր կամարները և որմնասյուներն են շարված սրբատաշ 
քարով1:  

Խաթրավանքի արձանագրություններից մեկն էլ հիշա-
տակում է Ասփայի կողմից կամուրջի կառուցման մասին: 
Արձանագրությունն ունի հետևյալ բովանդակությունը.  

«Կամաւն Աստուծոյ ես Ասփայ դուստր մեծ իշխանին 
Տարսայիճին և Մինախաթունին և ամուսին Հսկազաւր իշխանին 
Գրիգորի որդւոյ մեծ իշխանին Հասանայ քաջի Տեառն Աղուանից 
կանգնեցի զխաչս. շինեցի զկարմունջս. յիշատակ հոգւոյ մերոց 
անցնելոց ներկայից և ապագայից» 2:  

1 Տե՛ս  նույն տեղում, էջ 45: 
2 Ջալալեանց Ս., նշվ. աշխ., էջ 206: 

164 
 

                                                           



Ասփայի կողմից բեմի սեղանի և կամուրջի կառուցումը 
վկայող վիմագիր արձանագրությունները չեն պահպանվել, և 
Դիվան հայ վիմագրության 5-րդ հատորում դրանք զետեղված 
են Եսայի կաթողիկոսի ձեռագրի արտագրությունից, և նշվում է, 
որ վանքի և Վաղուհաս գյուղի արանքում` Թարթառ գետի վրա 
մնում են այդ կամուրջի խելերը, իսկ ձախ ափին՝ ժայռերի վրա՝ 
կրաշաղախի տեղերը, որտեղ էլ կանգնեցված է եղել խաչքարը1: 

Սակայն, ինչպես նշում է նշանավոր հայագետ Գարեգին 
Հովսեփյանը, Ասփայի բարեգործության ամենամեծ հուշար-
ձանն իր արդար վաստակով գնած և ծաղկած «Թարգմանչաց» 
հայտնի Ավետարանն է: Ձեռագիրն այդ անունը ստացել է 
Գանձակի մոտ գտնվող Թարգմանչաց վանքում պահվելու 
պատճառով2: Երկսյուն գրությամբ Ավետարանն ունի 30,1X23,2 
սմ մեծության մագաղաթյա սպիտակ, լավ մշակված 372 թերթ3: 
Ըստ Գ. Հովսեփյանի` Ավետարանը գրված է 1202 թվականին 
երկաթագրով՝ Տիրացու գրչի ձեռքով: Ծաղկողը Գրիգոր երեցն 
էր, առաջին ստացողը Հովհաննես ավագերեցն էր, իսկ Ասփան` 
երկրորդ ստացողը4: Ավետարանի հիշատակարանը տեղեկու-
թյուններ է հաղորդում Ասփայի, Գրիգոր իշխանի, Դոփեանց 
մյուս իշխանների մասին, իսկ հիշատակարանի վերջում 
ասվում է. «Զմեծ եւ զամենաւրհնեալ պարոնաց պարոն զԳրիգոր 
որդի Դոփին եւ զամենագովելի զբարեպաշտ ամուսին իւր 
զպարոն Ասփայն, զստացողք եւ զարդարիչք սուրբ աւետարա-
նիս յիշեցէք ի Քրիստոս»5: Մատթեոսի վերջի հիշատակարանն 
էլ նշում է, որ Ասփան զարդարել է «…զանազան սպասիւք եւ 
շինուածիւք զեկեղեցիս Հայաստանեայց, ստացաւ եւ սուրբ 

1 Տե՛ս Դիվան հայ վիմագրության, պրակ 5, էջ 130: 
2 Տե՛ս Յովսեփեան Գ., Խաղբակեանք կամ Պռոշեանք Հայոց պատմութեան մէջ, 
Անթիլիա-Լիբանան, 1969, էջ 435: 
3 Տե՛ս Չուգասզյան Լ., Գրիգոր Ծաղկողի արվեստի ուսումնասիրման 
պատմությունը, ԼՀԳ, Երևան, 1985, N 8, էջ 103: 
4 Տե՛ս Յովսեփեան Գ., նշվ. աշխ., էջ 436: 
5 Նույն տեղում, էջ 436:  
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աւետարանս  յարդար ընչից իւրոյ եւ ընծայեաց ի սուրբ ուխտն 
Խադարիե, որ Դոփեանց գերեզմանատունն էր»1:  

«Թարգմանչաց» Ավետարանը պահվում է Մաշտոցյան 
Մատենադարանի Հմր 2743-ի տակ: Ավետարանի ուսումնասի-
րությունը սկսվել է 19-րդ դարում: Ձեռագիրը սկզբում գրավել է 
ազգագրագետների ուշադրությունը: 1842 թվականին Սարգիս 
արքեպս. Ջալալյանցը հրատարակել է մատյանի հիշատա-
կարանների մի մասը: 1895 թվականին Մակար եպս. Բարխու-
տարյանցը լույս է ընծայել հիշատակարանները՝ ավելի ամբող-
ջական տեսքով, իսկ մատյանի նկարազարդումներն առաջին 
անգամ գիտական շրջանառության մեջ է դրել Գ. Հովսեփյանը2: 
«Թարգմանչաց» Ավետարանը Խաթրավանքից տեղափոխվելուց 
հետո մինչև 1900 թվականը պահվել է Թարգմանչաց վանքում: 
1900 թվականին Գ. Հովսեփյանը ձեռագիրը վանքից տեղա-
փոխել է Էջմիածնի Մատենադարան: Ավետարանի մանրա-
մասն ուսումնասիրությամբ, ծաղկողի, գրչության ձևերի վեր-
լուծությամբ հետագայում զբաղվել է աղբյուրագետ-ձեռագրա-
գետ Արտաշես Մաթևոսյանը3:  

Հավելենք, որ իշխանուհի Ասփան մահացել է 1311 
թվականին և թաղվել Խաթրավանքում. «…Յայսմ ամի, որ էր 
թիւն ՉԿ (1311) փոխեցաւ յաշխարհէս Ասփայ»4: Կնոջ հիշա-
տակի համար Գրիգորը կատարել է մեծամեծ նվիրատվու-
թյուններ, զարդարել է տալիս Ավետարան, Խաթրավանքին է 
նվիրել այգիներ, գյուղեր և այլն:  

Այսպիսով, իշխանուհի Ասփան, ժառանգելով մոր՝ Մինա 
Խաթունի շինարարությամբ ու նվիրատվությամբ զբաղվելու 
աստվածահաճո մեծ շնորհը, հարս գնալով Արցախ, 
շարունակեց Օրբելյանների և Դոփյանների հայրենանվեր 
գործունեությունը: 

 

1 Նույն տեղում: 
2 Տե՛ս Չուգասզյան Լ., նշվ. աշխ., էջ 59: 
3 Տե՛ս Մաթևոսյան Ա., Թարգմանչաց Ավետարանը, ամսագիր հայրապետական 
աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Էջմիածին, սեպտեմբեր-հոկտեմբեր-նոյեմբեր, 1992, էջ 102-105: 
4 Ուլուբաբյան Բ.,  Խաչենի իշխանությունը X-XVI դարերում, Երևան, 1975, էջ 318: 
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ԴՐՎԱԳՆԵՐ ՏԱՐՍԱՅԻՃ ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ ԴՈՒՍՏՐ 
ԱՍՓԱՅԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 

 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 
ԳԱՅԱՆԵ  ՇԱԲՈՒՆՑ 

 
Տարսայիճ Օրբելյանի և Մինա Խաթունի դուստր Ասփան,  

ամուսնանալով Խաչենի իշխան Դոփյան տոհմից Գրիգորի հետ, 
Արցախում զբաղվել է շինարարական և նվիրատվական 
գործունեությամբ: Ասփան Խաթրավանքում հովանավորել է 
բեմի սեղանի կառուցումը,  ինչպես նաև հիշատակություն կա 
կամուրջի կառուցման մասին: Ասփայի բարեգործություններից 
էր նշանավոր «Թարգմանչաց» Ավետարանը, որի երկրորդ 
ստացողն էր նա:  

 
Բանալի բառեր - Ասփա, Խաթրավանք, «Թարգմանչաց» 

Ավետարան, Սյունիք, Արցախ, նվիրատվություն, շինարարու-
թյուն: 
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ЭПИЗОДЫ ИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЧЕРИ ТАРСАИЧА 
ОРБЕЛЯНА АСПЫ 

 
РЕЗЮМЕ 

 
ГАЯНЕ  ШАБУНЦ 

 
Дочь Тарсаича Орбеляна и Мины Хатун Аспа вышла замуж 

за Григора из рода князя Допяна в Хачене. В Арцахе она 
занималась строительством и благотворительной деятельностью. 
Аспа выступила спонсором строительства алтарного стола в 
монастыре Хтра и также есть упоминание о строительстве моста. 
Результатом благотворительной деятельности Аспы является 
известное Евангелие «Переводчика», вторым получателем 
которого была сама Аспа. 

 
Ключевые слова: Аспа, Хатраванк, Евангелие «Перевод-

чиков», Сюник, Арцах, дарение, строительство.  
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EPISODES FROM THE ACTIVITIES OF TARSAYICH ORBELYAN'S 
 DAUGHTER ASPA 

 
SUMMARY 

GAYANE  SHABUNC 
 

Tarsayich Orbelyan and Mina Khatun’s daughter Aspa married 
Grigor deriving from Prince Dopyan's tribe in Khachen. In Artsakh 
she was engaged in construction and donation activities. Aspa 
sponsored the construction of a stage table in Khtra Monastery, and 
there are some minutes about the construction of the bridge as well. 
One of Aspa's charities was the notable Translator’s Gospel, the 
second recipient of which was Aspa. 

 
Key words: Aspa, Khtra Monastery, Translators' Gospel, 

Syunik, Artsakh, donation, construction. 
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 ՆՈՆՆԱ  ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ 

ԳՈՐԻՍԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ Մ.Թ.Ա. III-I 
ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿՆԵՐԻ ԿՈԹՈՂԱՅԻՆ 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԾԻՍԱԿԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ* 

 
 

Գորիսի տարածաշրջանը՝ որպես բնակավայր, մարդ-
կությանը հայտնի է եղել դեռևս վաղ ժամանակներից: Այս 
մասին են վկայում տարածաշրջանից հայտնաբերված մ.թ.ա. 
III-I հազարամյակներին վերաբերող պատմահնագիտական 
նյութերն ու հուշարձանները:  

Գորիսի տարածաշրջանի վերոնշյալ ժամանակներին 
պատկանող կոթողային հուշարձաններ են հայտնաբերվել 
Հարժիս, Շինուհայր, Սվարանց, Տանձատափ, Խնածախ, 
Կոռնիձոր, Տեղ, Խոզնավար բնակավայրերից: Հայտնաբերված 
հուշարձանները պայմանականորեն կարելի է բաժանել երեք 
խմբի՝ քանդակներ ու քանդակազարդ  քարակոթողներ, 
մենհիրներ և ֆալոսներ: 

Քանդակներ ու քանդակազարդ քարակոթողների թվին 
են պատկանում Հարժիսից հայտնաբերված գլանաձև ելուստի 
վրա պատկերված մարդկային դեմքը (պահվում է Հայաստանի 
պատմության թանգարանում) և գլխաքանդակը (պահվում է 
Կապանի երկրագիտական թանգարանում): Ըստ Ա. Գնունու, Հ. 
Ավետիսյանի, Ա. Բոբոխյանի և Գ. Սարգսյանի՝ այս քանդակ-
ները ֆալիկ կոթողներ են և արդյունք են ֆալոսի պաշտամունքի 
զարգացման1: Այս քանդակների ի հայտ գալը ինքնին վկայում է 

*  Հոդվածը ներկայացվել է 20.11.2019 թ., գրախոսվել՝ 15.12.2019 թ., տպագրության 
ընդունվել՝ 20.12.2019 թ.: 
1 Տե՛ս Ավետիսյան Հ., Գնունի Ա., Բոբոխյան Ա., Սարգսյան Գ., Բրոնզ-երկաթե-
դարյան Սյունիքի սրբազան լանդշաֆտը, Հնագիտական հետազոտություններ, 
Երևան, 2015, էջ 52: 
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անթրոպոմորֆ աստծու պաշտամունքի ձևավորման մասին1, 
որը, մեր կարծիքով, պայմանավորված էր հասարակության մեջ 
տղամարդու դերի մեծացմամբ և հայրիշխանության ամրապնդ-
մամբ2: 

Հարժիսից հայտնաբերվել է ուշ բրոնզի դարաշրջանին 
պատկանող մեկ այլ մարդակերպ կուռք3 (պահպանվում է 
Գորիսի երկրագիտական թանգարանում), որը, սակայն, իր 
կերտմամբ տարբերվում է այս ժամանակաշրջանի մյուս քան-
դակներից: Արձանը  հնգադեմ է և  ունի 76 սմ բարձրություն: 
Վարպետը համադրել  է  փորագրման և հարթաքանդակի տեխ-
նիկան: Դեմքերը գրեթե միակերպ են: Գլխի վերին մասը հարթ է, 
աչքերը և բերանը փոս ընկած են  (հավանաբար այլ քարից կամ 
նյութից ագուցվող աչքեր է ունեցել): Ագուցման եղանակը խորթ 
չէր հայկական լեռնաշխարհի կերպարվեստին: Հետագայում 
այս եղանակը լայն կիրառություն ուներ Վանի թագավորության 
մեջ և հելլենիստական դարաշրջանի Հայաստանում: Քիթը և  
ճակատը, ընդհակառակը, դուրս ընկած են:  Արձանը հավանա-
բար տեղադրված է եղել պաշտամունքային տաճարի կենտ-
րոնում: Հարժիսից հայտնաբերվել են պաշտամունքային նշա-
նակություն ունեցող կուռքերի այլ դիմաքանդակներ ևս: Հնգա-
դեմ կուռքի արձանը որոշ աղերսներ ունի Նավուրի քառադեմ 
արձանի հետ4: 

Դժվար է ասել, թե կուռքն ինչ աստվածության է նվիր-
ված եղել: Սակայն, մեր կարծիքով, հավանաբար այս կուռքի 
պաշտամունքը ոչ միայն տարածաշրջանային նշանակություն է 
ունեցել, այլ նրա պաշտամունքային արմատները հասնում են 
հնդեվրոպական միասնականության շրջան: Այդ  մասին են 

1 Տե՛ս Գնունի Ա., Հայկական լեռնաշխարհի ֆալիկ հուշարձանների տիպերն ու 
ծիսական գործառույթները, ԲԵՀ 2, 2004, էջ 129-130: 
2 Հայկական լեռնաշխարհում հայրիշխանությունը ձևավորվել է էնեոլիթի վերջում, 
վաղ բրոնզի դարի սկզբին (մ.թ.ա. IV հազարամյակի վերջ, III հազարամյակի սկիզբ)։ 
3 Տե՛ս Ավետիսյան Հ., Գնունի Ա., Բոբոխյան Ա., Սարգսյան Գ., Բրոնզ-
երկաթեդարյան Սյունիքի սրբազան լանդշաֆտը, էջ 52: 
4 Տե՛ս Եսայան Ս., Հայաստանի ուշբրոնզեդարյան քանդակագործությունը, ԼՀԳ, 
Երևան, 1969, № 12, էջ 44: 
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վկայում տարբեր ժամանակաշրջաններին պատկանող հնդկա-
կան (Բրահմայի քառադեմ, Շիվայի հնգադեմ արձանները), 
հունական (Հեկատե աստվածուհու եռակերպար արձանները) 
սլավոնական (Ռյազանի1 և Զբրուչի2 քառադեմ, Չեխիայից 
քառադեմ, Խորվաթիայից եռադեմ3 արձանները և այլն) 
կուռքերը,  որոնց հիմքում ևս ընկած էր այս աստվածության 
նկատմամբ հավատը:  

Կուռքն արտացոլում է մարդկանց աշխարհի ու կոս-
մոգոնիայի մասին պատկերացումները: 

Մեկ այլ՝ մարդանման կուռք է հայտնաբերվել Կոռնիձոր 
գյուղի Շուռնուխի խաչեր տեղամասից, որը աչքի է ընկնում 
գլանաձև իրանով և հորիզոնական տարածված թևերով: Երևում 
է նաև գլուխը իրանին միացնող վիզը: Գլխամասի հարթ 
մակերեսի վրա նշմարվում են աչքի, քթի, բերանի նշաններ4: 
Արձանը գտնվել է դամբարանաթմբի վրա: Մեր կարծիքով` այն 
կարող է նաև մահարձան լինել և կապված լինել թաղման ծեսի 
հետ: 

Կոթողային հուշարձանների մեջ մեծ հետաքրքրություն 
են ներկայացնում նաև Խնածախ գյուղի Խաչքարի խութ 
տեղամասում գտնվող խաչքարացված կոթողը և Խոզնավար 
գյուղի Բազարխանա վայրի կուռք-խաչքարերը:  

Խնածախ գյուղի խաչքարացված քարակոթողի հետին 
հատվածում առկա է գոռելիեֆ պատկեր, որը բարձրանում է 
մինչև քարի գագաթը: Ա. Գնունու, Հ. Ավետիսյանի, Ա. 
Բոբոխյանի և Գ. Սարգսյանի կարծիքով` խաչքարն ավելի վաղ 
կոթողի երկրորդային օգտագործման արդյունք է5: Նույնը 

1 Տե՛ս «Советская археология», Москва, 1989, № 2, стр 93: 
2 Տե՛ս Русанова И., Тимощук Б., Збручское святилище (предварительное сообщение), 
«Советская археология», Москва, 1986. № 4, с. 90-99: 
3 Տե՛ս Čausidis N., Poganska religija Slavena u svjetlu ranosrednjovјekovnih materijalnih 
nalaza sa područja Balkana, Histria Antiqua, vol. 13, Pula 2005, p. 446: 
4 Տե՛ս Ավետիսյան Հ., Գնունի Ա., Բոբոխյան Ա., Սարգսյան Գ., Բրոնզ-
երկաթեդարյան Սյունիքի սրբազան լանդշաֆտը, էջ 134: 
5 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 54: 
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կարելի է ասել նաև Խոզնավարից հայտնաբերված կուռք-
խաչքարի մասին: 

Մենհիրներ: Մ.թ.ա. III-I հազարամյակներին պատ-
կանող կոթողային հուշարձանների մեջ կարևոր տեղ են 
զբաղեցնում մենհիրները: Մենհիրներ են հայտնաբերվել 
Խնածախից՝ Բհավեր վանքից ոչ հեռու, Հարժիսից, Հարժիս-
Դարաբաս հատվածից, Տանձավերից և Որոտանից: Այդ 
մենհիրները կարելի է բաժանել երեք խմբի՝ նվազագույն 
միջամտությամբ (Հարժիս N 6-8, 10, Տանձավեր, Որոտան), 
միջին մակարդակի միջամտությամբ (Հարժիս N 1-5, 9, 11, 12, 
14), առավելագույն միջամտությամբ (Հարժիս N 15) 1: 

Մեր կարծիքով` մենհիրները մահարձաններ էին: 
Սրանց կանգնեցման պատճառը կապված է եղել թաղման ծեսի 
և հանդերձյալ աշխարհի մասին հայերի պատկերացումների 
հետ: Հին հայերը հավատում էին, որ հոգին մարմնից հեռանա-
լուց հետո քար է դառնում: Այս հավատալիքի վերաբերյալ 
տեղեկություններ են պահպանվել «Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ» 
ավանդազրույցում: Մովսես Խորենացին, ներկայացնելով Շա-
միրամի մահը, ասում է. «Շամիրամը Նիոբէից առաջ քար դար-
ձաւ»2: 

Այսպիսի պատկերացում ունեին նաև Հին աշխարհի 
շատ ժողվուրդներ: Օրինակ՝ հին հունական Նիոբեի մասին 
առասպելում Նիոբեն, կորցնելով իր զավակներին, սարսափից 
ու վշտից քար է դառնում3: 

Հետագայում, սակայն, այս հավատալիքի կատարելա-
գործման արդյունքում մենհիրներին փոխարինելու են գալիս 
մահարձանները: Հենց այս պատկերացման հետ է կապված նաև 
կուրոսների՝ որպես մահարձաններ կանգնեցնելը4:  

1 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 31: 
12Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, աշխատասիրութեամբ Մ. Աբեղեան և Ս
. Յարութիւնեան, Տփխիս, 1913, էջ 56։ 
3 Տե՛ս  Հոմերոս, Իլիական, XXIV, 602—617, Երևան, 1987,  էջ 459-460: 
4 Տե՛ս  Краснова О., Энциклопедия искусства Древнего мираб, ОЛМА-ПРЕСС, 
Москва, 2002, c. 210:   
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Նման պատկերացումներ ունեին նաև հին եգիպ-
տացիները: Նրանք հավատում էին, որ մահից հետո Կան դուրս 
էր գալիս մարմնից և կարող էր ազատորեն շարժվել, սակայն 
նրանք փնտրում էին ֆիզիկական մնացուկներ (օրինակ` 
արձան) վերադառնալու համար1:  Մահարձաններն ասես 
փոխարինում էին քայքայման ենթակա մարմնին, որպեսզի 
հոգին կարողանա վերադառնալ և միանալ նմանակին: 

Փաստորեն կարելի է ասել, որ մենհիրը հավանաբար ևս 
ծառայել է որպես ֆիզիկական մարմին վերադառնալու համար: 

Հոգու վերածննդի գաղափարն է արտահայտում կծկված 
դիրքով (խորհրդանշում է սաղմի դիրքը) կացարանի տակ 
թաղումները: Այդպիսի թաղումները տարածված էին Սյունի-
քում մ. թ. ա. IV-I հազարամյակներում2: 

Ինչ վերաբերում է որոշ մենհիրների, որոնց մոտ 
դամբարաններ չեն հայտնաբերվել, պետք է ասենք, որ սրանք 
հավանաբար ժամանակի ընթացքում տեղաշարժվել կամ 
ենթարկվել են երկրորդական օգտագործման: 

Գորիսի տարածաշրջանից հայտնաբերված որոշ մեն-
հիրներ առանձնանում են` կոթողի վերնամասում կամ միջնա-
մասում անցքեր ունենալով: Հենց այս անցքերի գոյությունն էլ 
պատճառ է դարձել մենհիրների և դրանց վրա արված անցքերի 
նշանակության հարցի շուրջ միակարծության բացակայության: 
Տեսակետներից մեկի համաձայն՝ այդ անցքերը քարը քաշելու 
համար են նախատեսված եղել3: Մեր կարծիքով` սրանք այլ 
նշանակություն են ունեցել, քանի որ կան մենհիրներ, որոնց 
վրա անցքերը բացակայում են: Ե. Լալայանի պնդմամբ` այս 

1 Տե՛ս  Уайт Д., Боги и люди Древнего Египта, Москва, 2007, с. 189. 
2 Տե՛ս  Խնկիկյան Օ., Սյունիքի մ. թ. ա. IV-I հազարամյակի թաղման ծեսի մեկնու-
թյան փորձ, ԲԵՀ 3 (81), Երևան, 1993 , էջ 126-137: 
3 Տե՛ս Лисициан С., Кошун-Дашское мегалитическое городище в Сисиане (Зангезуре). 
Сборник памяти академика. Марра Н. Я., Москва-Ленинград, 1938, с. 709-721, տե՛ս  
նաև Ավետիսյան Հ., Գնունի Ա., Բոբոխյան Ա., Սարգսյան Գ., Դիտողություններ 
Սյունիքում մ.թ.ա. III–I հազարամյակների ծիսական լանդշաֆտի ձևավորման 
վերաբերյալ, Անտառ ծննդոց, հոդվածների ժողովածու նվիրված Ֆելիքս Տեր-Մար-
տիրոսյանի հիշատակին, Երևան, 2015, էջ 70: 
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անցքերը ծիսական նշանակություն են ունեցել և կապված են 
եղել  կնոջ, պտղաբերության պաշտամունքի հետ1: Մենք համա-
ձայն ենք Ռ. Ֆրիտչենի այն տեսակետի հետ, որ դրանք կապված 
են թաղման ծեսի հետ և նախատեսված էին մեռածի 
բարեկամների աղոթքները մեռածին տեղ հասցնելու համար2: 

Ֆալոսներ: Հայկական լեռնաշխարհում տարածված է 
եղել նաև ֆալոսի պաշտամունքը: Ֆալոսի պաշտամունքի 
հետքեր՝ քարից շինված ֆալոսներ են հայտնաբերվել նաև 
Գորիսի տարածաշրջանից, որոնք բրոնզ-երկաթեդարյան հու-
շարձանների մեջ առանձնահատուկ տեղ են զբաղեցնում: 
Դրանցից երկուսը պահպանվում են Գորիսի երկրագիտական 
թանգարանում: Այդ ֆալոսների գլխիկը գմբեթաձև է, իրանը՝ 
գլանաձև, դեպի ներքև լայնացող: Դրանցից մեկի վրա անցք կա, 
որը կարող է կապված լինել պտղաբերության ծիսական  արա-
րողության հետ:  Ս. Եսայանի կարծիքով` նմանատիպ անցքերը 
կարող են կապված լինել կտեիսի պաշտամունքի հետ3: 

Ֆալիկ կոթողների թվին  է պատկանում նաև Շինու-
հայրի Խաչեր գերեզմանոցից հայտնաբերված խաչքար-կոթո-
ղը4, որը  երկրորդական մշակման արդյունք է: 

Ֆալոսների պաշտամունքային նշանակությունը հիմնա-
կանում կապված է եղել պտղաբերության և բեղմնավորման, 
կյանքի, տոհմի, ցեղի շարունակության հետ: Ֆալոսը՝ որպես 
պտղաբերության խորհրդանիշ, հայտնի էր շատ ժողո-
վուրդներին՝ հին եգիպտացիներին (կապված էր պտղաբերու-
թյան աստված Մինի հետ), հին հնդիկներին (լինգամ՝ որպես 
սերունդ ստեղծող խորհրդանիշ, հետագայում այն կապվեց 
Շիվայի պաշտամունքի հետ), հին հույներին (կապված էր 

1 Տե՛ս Լալայեան Ե., Բորչալուի գաւառ, ԱՀ, ութերորդ տարի, X գիրք, Թիֆլիս, 1903, 
էջ 181: 
2 Տե՛ս Տէր-Մովսիսեան Մ., Յոդուածների ժողովածու, Արարատի ժառանգությունը, 
Է, Ս. Էջմիածին, 2009, էջ 611: 
3 Տե՛ս  Есаян С., Скульптура Древней Армении, Ереван, 1981,  с. 51. 
4 Տե՛ս  Ավետիսյան Հ., Գնունի Ա., Բոբոխյան Ա., Սարգսյան Գ., Բրոնզ-երկաթե-
դարյան Սյունիքի սրբազան լանդշաֆտը, էջ 136: 
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Հերմեսի, Դիոնիսոսի և պտղաբերության աստված Պրիապուսի 
հետ), հին հռոմեացիներին և այլոց:  

Այս պաշտամունքը խորն արմատներ ուներ նաև հայերի 
շրջանում: Դրա վերապրուկները հետագայում ևս պահպանվե-
ցին: Ս. Լիսիցյանը վկայում է, որ Սիսիանից 4-5 կմ հեռա-
վորությամբ՝ դեպի Գորիս տանող խճուղու վրա, կա դուրս 
ցցված մի ծիսական քար՝ պորտաքար, որը, ըստ հայերի մեջ 
տարածված հավատալիքի, կարող էր բուժել չբեր կանանց: Այն 
եղել է ֆալոս, որը, սակայն, ծիսակատարությունների՝ կանանց 
պորտի վրա պառկելու և շուռումուռ գալու արդյունքում 
վնասվել է:1 

Այսպիսով` Գորիսի տարածաշրջանի մ.թ.ա. III-I հազա-
րամյակներին պատկանող կոթողային հուշարձանները Հայ-
կական լեռնաշխարհի հնագույն մշակույթի արգասիք են, որոնք, 
սակայն, միևնույն ժամանակ երևան են բերում տեղական 
առանձին գծեր: 
  

1 Տե՛ս  Լիսիցյան Ս., Զանգեզուրի հայերը, Ե., 1969, էջ 285: 
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ԳՈՐԻՍԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ Մ.Թ.Ա. III-I ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿՆԵՐԻ 
ԿՈԹՈՂԱՅԻՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԾԻՍԱԿԱՆ 

ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ  
 

ՆՈՆՆԱ  ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ 
 

Հոդվածում ներկայացված են Գորիսի տարածաշրջանի 
մ.թ.ա. III-I հազարամյակներին պատկանող կոթողային 
հուշարձանները և դրանց ծիսական, պաշտամունքային նշանա-
կությունը: Կոթողային հուշարձանները, որոնք հայտնաբերվել 
են Հարժիս, Շինուհայր, Սվարանց, Տանձատափ, Խնածախ, 
Կոռնիձոր, Տեղ, Խոզնավար բնակավայրերից, աշխատանքում 
պայմանականորեն բաժանված են երեք խմբի՝ քանդակներ ու 
քանդակազարդ քարակոթողներ, մենհիրներ և ֆալոսներ: 
Հոդվածում դրանք քննվում են առանձին-առանձին: 

 
Բանալի բառեր - կոթողային հուշարձաններ, քանդակ-

ներ, քանդակազարդ քարակոթողներ, մենհիրներ, ֆալոսներ, 
ծիսական նշանակություն: 
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МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ III-I ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ  
ДО Н. Э.  ГОРИССКОГО РЕГИОНА И ИХ РИТУАЛЬНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 
 

РЕЗЮМЕ  
 

НОННА  АЛАВЕРДЯН 
  

В настоящей статье представлены примеры мону-
ментальных памятников III-I тысячелетий до н.э. в Горисском 
регионе и осуществлен анализ их ритуального значения. 
Монументальные памятники, обнаруженные в населенных 
пунктах Аржис, Шинуайр, Сваранц, Тандзатап, Хнацах, 
Корнидзор, Тех, Хознавар, в данной работе условно разделены на 
три группы: скульптуры и скульптурная резьба по камню, 
менгиры и фаллосы. В статье указанные группы исследуются 
отдельно. 

 
Ключевые слова: монументальные памятники, скульптуры, 

скульптурная резьба по камню, менгиры, фаллосы, ритуальное 
значение. 
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MONUMENTS  OF THE GORIS REGION AND THEIR RITUAL 
SIGNIFICANCEDATING BACK TO III-I MILLENNIUM BC 

 
SUMMARY  

 
NONNA  ALAVERDYAN 

 

The article refers to the monumentsof Goris Regiondating back to 
III-I millennium BC and their ritual and cult significance. In this 
work the monuments, discovered in the settlements Harjis, 
Shinuhayr, Svarants, Tandzatap, Khnatsakh, Kornidzor, Tegh, 
Khoznavar, are conventionally divided into three groups: sculptures 
and sculpture-ornamented monuments, menhirs andphalluses.They 
are examined separately in the article. 

Key words: monuments, sculptures, sculpture-ornamented 
monuments, menhirs, phalluses, ritualsignificance. 
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ԳՐԱԽՈՍԱԿԱՆ 

 

ԳՐԻՇԱ ՍՄԲԱՏՅԱՆ. «Սյունիք. 
Պատմություն և հիշողություն», Երևան, 

«ԱՆՏԱՐԵՍ» հրատ.,  2019, 608 էջ*:  

Կապանի երկրագիտական թանգարանի 
տնօրեն Գրիշա Սմբատյանի «Սյունիք. 
Պատմություն և հիշողություն» գիրքը 
պայմանականորեն կարելի է բաժանել 

Սյունիքի պատմության երեք դրվագների՝ 1905-1907 թթ., 1917-
1920 թթ. և մասամբ խորհրդային քաղաքական բռնաճնշումների 
շրջանի առանձին պատմական դեպքերի, երևույթների մասին 
արխիվային փաստաթղթերի տեղեկությունների՝ ամբողջացած 
դրանց մասնակիցների, ականատեսների և ազդեցության 
կրողների հուշագրություններով, հոդվածներով, վավերագրե-
րով, բանավոր պատմություններով:  

«Սյունիք. Պատմություն և հիշողություն» գրքում Սյու-
նիքի պատմության հիշյալ դրվագները ներկայացված են 
տարբեր համամասնություններով և մանրամասնություններով: 
Գրքի կառուցվածքը գծային ժամանակագրություն ունի (մաս 
առաջին՝ «Կապանյան տարեգիրներ», վերաբերում է հիմնա-
կանում 1905-1910 թթ. կոնկրետ իրադարձությունների և հասա-
րակական-մշակութային կյանքի առանձին դրսևորումների, 
մաս երկրորդ՝ «Զանգեզուրի 1917-1921 թթ. Գոյամարտի էջեր», 
մաս երրորդ՝ «Գողթնը, Ղափանը և Արևիքը 1918-1921 թթ. Վա-
վերագրերում», մաս չորրորդ՝ «Կապանյան դպրոցը. Գյուղաշ-
խարհի դպրոցների թագն ու պսակը», ունի «սեփական ժամա-
նակագրություն», որ ներառում է նաև 19-րդ դարավերջը, իսկ 
մաս հինգերորդը՝ «Խորհրդային տարիներին անհետացած 

* Հոդվածը ներկայացվել է 22.11.2019 թ., տպագրության ընդունվել՝ 
20.12.2019 թ.: 
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գյուղեր», բայց բուն շարադրանքը գծային չէ: Բոլոր հինգ 
մասերում անձանց և երևույթների հետ կապված նյութերը 
«մինչ», «հիմա» և «հետո» ունեն: Պարզապես հինգ մասից 
բաղկացած գրքի նյութերը՝  արխիվային փաստաթղթերը, հու-
շագրությունները և բանավոր պատմությունների միջոցով 
ներկայացված հիշողությունները, վերաբերում են Սյունիքի 20-
րդ դարի պատմության հենց այդ դրվագներին: Սյունիքի 
քաղաքական պատմության 20-րդ դարասկզբի դրամատիկ 
դրվագները միմյանց հետ կապվում են բնակչության տնտեսա-
կան և հասարակական կյանքի մասին լրացուցիչ տեղեկու-
թյուններով, բայց առանցքում միշտ հիշյալ ճակատագրական 
տարիներն են: Օրինակ՝ բազմաթիվ մարդկային զոհերի և 
բնակավայրերի ավերման, ոչնչացման պատճառ դարձած, հայ-
թուրքական հարաբերությունների փխրուն հավասարակշռու-
թյունն ավերած 1905-1907 թթ. հայ-թուրքական կռիվները 1917-
1921 թթ. դրվագի հետ սույն գրքում կապվում են դրանց միջա-
կայքում, բայց 1905-1907 թթ. իրավիճակի հետևանքով առաջա-
ցած չքավորության, սովի, հիվանդությունների և կռիվների 
հիշողության բեռով: 1917 թ. Սյունիքի բնակչությունը 1917-1921 
թթ.` հեղափոխական, հեղաշրջումների, նոր կռիվների և պա-
տերազմի տարիներ,  քաոսի նոր փուլ մտավ այդ բեռով և այն 
դեռ չհաղթահարած: Քաոս,  որում մարդիկ պիտի «հարմար-
վեին» և փորձեին  կյանքը  շարունակելու լուծումներ փնտրել-
գտնել-չգտնել տեղի բնակչության համար ոչ միշտ  հասկանալի 
նոր դեպքերի, նոր գաղափարների, նոր իրավիճակի զարգա-
ցումներում, մինչև: Հայաստանում իրականացված բոլշևիկյան 
հեղաշրջումը եկավ, հաստատեց բոլորովին նոր իրականու-
թյուն, նոր հավասարակշռություն, նոր լուծումների փնտրտուք:  

Գրքում ներկայացված պատմության դրվագները, ուղիղ 
իմաստով, այդ ժամանակաշրջանների «Սյունիքի պատմու-
թյունը» չեն, դրանք Սյունիքի մարդկանց կյանքն են պատմու-
թյան այդ շրջափուլերում: Առնվազն այսքանով այդ «որոշ դր-
վագների» պատմության շարադրանքը, դուրս գալով պատմու-
թյան ստանդարտ, ավանդական չոր շարադրանքի շրջա-
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նակներից, հավելում է պատմական դեպքերին մասնակիցների 
և կրողների  շրջանակը՝ պատմության մեջ ներառելով այն, ինչը 
հաճախ անվանվում է «ժողովուրդ»,  «ժողովրդի պատմություն», 
բայց ավելի հաճախ լինում է քաղաքական կամ ռազմական, 
երբեմն նաև վարչական գործիչների և գործողությունների 
մասին տեղեկատվական կամ վերլուծական շարադրանք, իսկ 
«ժողովուրդը» դրանց իրական, բայց անտեսանելի մասնակիցն 
է: Այս գրքում «ժողովուրդը» գործընթացի տեսանելի մասնա-
կիցն է: «Ժողովուրդն» այստեղ ներկա է որպես անհատ մարդ, 
գյուղացի, ունևոր, ազնվական, ուսյալ, անգրագետ, չքավոր, 
հովիվ, կին, տղամարդ, երիտասարդ, տարեց, կռվող, հարձակ-
վող, պաշտպանվող, նաև՝ որպես խմբի մաս՝ համագյուղացի, 
համերկրացի, գաղթական, հայ, թուրք, հաճախ՝ անուններով, 
անցյալով, ներկայով և ապագայով: Ճանապարհները փակ են, 
փոստը չի աշխատում, սուրհանդակները տեղ չեն հասնում, իսկ 
որոշում կայացնել պետք է՝ ի՞նչ անել թուրքերի հարձակման 
դեպքում. դիմադրե՞լ, փախչե՞լ, հանձնվե՞լ, նախահարձա՞կ  
լինել, սպասե՞լ։ Ինչի՞ սպասել՝ հարձակմա՞ն, թե՞ հնարավոր 
կլինի պայմանավորվել, ո՞վ, ովքե՞ր են պայմանավորվելու 
ինչքա՞ն ժամանակով, վստահե՞լ, խաբվե՞լ, խաբե՞լ, ո՞րն է ճիշտ, 
ո՞րը՝ սխալ. սրանք բոլորը դառնում են յուրաքանչյուրի, առան-
ձին գյուղի բնակչության, չորս-հինգ մարդու, շրջանի... գործը: 
Նրանց կյանք մուտք են գործոմ նոր գործող անձինք՝ Կայծակ 
Առաքել, Սեբաստացի Մուրադ, Անդրանիկ, Նժդեհ, Խալիլ 
փաշա, նոր խմբեր՝ արևմտահայ և նախիջևանյան հայ փախս-
տականների խմբեր՝ սոված, դժբախտ մարդիկ՝ նոր խնդիրներ 
առաջադրելով:  Նրանց կյանքում նոր որակով են երևում իրենց 
շատ լավ ծանոթ, հայրենակից հին գործող անձինք՝ Սմբատ 
Մելիք-Ստեփանյան՝ Գրիշա Ստեփանյանի սիրելի հերոսը, նրա 
քույր Վարսենիկը, ուրիշներ: Պատմության շարադրանքում սա 
պատմություն է, պատմության կոնկրետ դրվագում սա մար-
դկանց կյանքն է, դժվար, բայց անխուսափելի առօրյան: Գործում 
են բոլորը՝ հաշվի առնելով անցյալի փորձը, օգտագործելով 
տեղական կապերը, փորձելով ինքնակազմակերպվել, քանի որ 
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հատկապես 1917-1920 թթ. ընթացքում այլ՝ պետական կառա-
վարման կազմակերպիչները կա´մ արդեն չկան, կա´մ բացակա 
են, կա´մ նրանց չեն հավատում, չեն վստահում: Եվ ուրեմն 
առաջանում են սեփական հասարակական կառավարիչները՝ 
տեղական ընտրովի  «ազգային խորհուրդները», որոնք, ըստ 
էության, տեղական իշխանության բարձրագույն մարմիններն 
էին դարձել՝  հոգևորականը, զինվորականը, մոլլան, ուսուցիչը, 
մելիքը, բեկը, արդարը, «ղաչաղը», ավազակը... Այս կամ այլ 
կերպ որոշումներ կայացնելիս մարդիկ հեռուն գնացող 
քաղաքական և ռազմական գործողությունների վերլուծության 
ժամանակ հնարավորություն, շատերը գիտելիք չունեն, նրանք 
գործում են ըստ իրավիճակի, այստեղ և հիմա, երբեմն՝ նույնիսկ 
միմյանցից անտեղյակ:  

1918-1920 թթ., չնայած բազմաքանակ կուսակցական և 
այլ խմբերի առկայությանը,  այսպիսին էր պատկերը համարյա 
ողջ Այսրկովկասի գավառներում: Հայերի համար՝ մասնա-
վորապես: Ողջ Այսրկովկասում արևմտահայ փախստական-
ները դեռ դեգերում էին օթևանի փնտրտուքով, Կովկաս մտած 
օսմանյան թուրքական բանակը առաջանում էր Վրաստանի և 
Հայաստանի ուղղությամբ, նրանց՝ որպես ազատարարների, 
դիմավորում էին կովկասյան թուրքերը, և գարնանից սկսվել էին 
Ելիզավետպոլի նահանգի Ելիզավետպոլ, Շաքի, Գեոկչա, Շա-
մախի գավառների հայերի կոտորածները: Վրաստանում օթևա-
նած արևմտահայ փախստականներն ամեն կերպ փորձում էին 
անցնել Ռուսաստան՝ Վլադիկավկազ, նրանց թվին ավելացել 
էին կովկասահայ փախստականները, կոտորածներ էին Ջա-
վախքում, որտեղից «տասնյակ հազարավոր մարդիկ, փրկու-
թյուն որոնելով թշնամու կրակից, առևանգումներից և բռնաբա-
րություններից, պոկվեցին իրենց հողից ու փախան դեպի Բոր-
ժոմի կիրճը, բայց այստեղ մատնվեցին կատարյալ բնաջնջման»1: 
1918 թ. ամռան մասին գրող, պատմագիր Լեոն գրում է. 
«Կովկասահայերի համար նույնքան սարսափելի էր, որքան 

1Լեո, Անցյալից, Հուշագրություն, Երևան,  2009, էջ 366: 
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1915-ի ամառը թուրքահայերի համար»1: Ամենուր, որտեղ հայ-
թուրքական հարևան կամ խառը բնակչություն էր, միմյանց դեմ 
կատարյալ թշնամական գործողություններ էին  Արարատյան 
դաշտում, Նախիջևանում, Զանգեզուրում, Ղարաբաղում: Կռիվ-
ներ և սով: 1918 թ. Ղարաբաղում սովի մասին Ղարաբաղի Ազ-
գային խորհրդի անդամ Աբրահամ Կիսիբեկյանը գրում է. «Իմ 
հայրենի Սխտորաշեն «գյուղը», որը բաղկացած էր 250-260 տն-
տեսությունից, 2-3 ամսվա ընթացքում զոհ տվեց դաժան սովին 
մեծ ու փոքր 226 հոգի: Կային այնպիսի տնտեսություններ, 
որոնցից մահացան 3-4 հոգի: Հայրենի գյուղի հինավուրց գերեզ-
մանատունը, որը գտնվում էր գյուղից մոտ 2 կմ հեռավորության 
վրա, ստիպված եղան թողնել այդ պապենական թանկարժեք 
հուշարձանները ու նրանց նախնիների շիրիմները և հիմք դնել 
նոր գերեզմանատան՝ գյուղին կից, որովհետև մարդիկ ուժ չու-
նեին բազմաթիվ դիակները տեղափոխելու այդքան հեռավորու-
թյան վրա գտնվող գերեզմանատունը»2:  

Նույնն էր պատկերը Սյունիքում, որի բնակչության ներ-
քին հարաբերությունների պատմություն մտնում ենք սույն՝ 
«Սյունիք. Պատմություն և հիշողություն» գրքի միջոցով, որն 
ավելի շատ մարդկանց և սեփական կյանքերը փրկելու կամ 
ոչնչացնելու պատմություն է: Ժամանակավորապես Սյունիքի 
բնակչության աշխարհը կրկին բաժանվել էր երկու մասի՝ 
հայերի և կովկասյան ու օսմանյան թուրքերի, ավելի ուշ՝ երեք 
մասի՝ հայերի, թուրքերի և բոլշևիկների, երրորդ փուլում աշ-
խարհը բաժանվել է բոլշևիկների և «դաշնակցականների», քանի 
որ որոշ շրջան եղավ, երբ կռիվներին մասնակցած բոլորը 
Հայաստանում համարվեցին «դաշնակցականներ», իսկ կռիվնե-
րին բոլորն էին մասնակցել՝ հարձակվել էին, պաշտպանվել, 
փախել, թալանվել և թալանել:  

Ժամանա՞կն է առաջադրում, թե՞ օրինաչափորեն «առա-
ջանում են» նաև ժամանակաշրջանը ներկայացնող սեփական 

1 Նույն տեղում, էջ 371: 
2Կիսիբեկյան Ա, Հուշեր, հ. Ա, Երևան, 2011, էջ 251-252: 
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տարեգիրները՝ Ստեմել, Սուլթան Տեր-Գևորգյանց (Արքայիկ), 
Ջանունի (Սահակ Ասծատրյան),Արտաշես Ծատրյան, Բագրատ 
Մինասյան, Ասծատուր Ղուկասյան, Շահեն Թորոսյան... Ամեն 
մեկը յուրովի գրանցում է իր տեսածը, իր մասնակցությամբ 
տեղի ունեցածը, և լավ է, որ դրանք հաճախ չեն հասցնում հղկել, 
«ավելորդը», «անցանկալին» դեն նետել, հարմարեցվել... Այստեղ 
կան հայեր և թուրքեր: Պատմական անցյալի հետևանքով նույն 
տարածքում հայտնված երկու ժողովուրդներն էլ չքավոր են, 
երկուսն էլ ծայրահեղ լարվածության են հասել կռիվների տարի-
ներին, մարդիկ սոված են, վախեցած, գազազած,  երկու ժողո-
վուրդներն էլ թալանում են և միաժամանակ վտանգի մասին 
միմյանց թաքուն լուր են տալիս, երկուսն էլ դավաճանում են 
միմյանց, սպանում և սպանվում են, ասպետանում և  ավազա-
կանում են երկուսից էլ, և երկուսն էլ մոռանում են սեփական 
թալանը և հիշում, երկար ու մանրամասն հիշում իրենցից 
թալանվածը... Նրանք հատուցում են խոշոր քաղաքականու-
թյան համար, որը պիտի «պատմություն» կոչվի:  

Տարեգիրները կոնկրետ դեպքերի արձանագրողներ են, և 
դրանով նրանց ժառանգությունը լրացնում է նաև «պատմության 
խճանկարի» բաց մնացած վանդակները: 1918-ի սկզբին Թիֆլի-
սում ստեղծվել էր Ղարաբաղի և Զանգեզուրի հայրենակցական 
միություն, որի վարչության նախագահը գրող, բանասեր Լեոն 
էր: Լեոն գրում է. «Շուշիի տեղային ռուս զորաբաժինը երբ 
զինված գնալիս է եղել Եվլախ կայարանը՝ Ռուսաստան գնացող 
ռուս զորքերին միանալու համար, թուրքերը ճանապարհին 
շրջապատել էին նրան և զինաթափ արել: Այսպիսով` թուրքերը 
զենքի կողմից գերազանցող դիրք էին բռնել հայերի վերա-
բերմամբ, որոնց ինքնապաշտպանության միջոցները շատ թույլ 
էին: Այս դրությունը միտք էր ծնեցնում զինվորական ծառայու-
թյան մեջ եղած հայերից Ղարաբաղում կազմել մի գունդ և նրան 
հանձնել Ղարաբաղի պաշտպանությունը: Պետք էր միայն Թիֆ-
լիսի պահեստներից զենք և ռազմամթերք ուղարկել Շուշի: Այս-
պիսի վճիռ արդեն կայացրած է եղել Անդրկովկասի կոմիսա-
րիատը, բայց, որովհետև Գանձակի և Եվլախի ճանապարհները 
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կտրված էին, որոշումը մնացել էր անկատար: Մեր հայրենակ-
ցական միությունը հանձն առավ կազմակերպել այդ գործն այն-
պես, որ զենքն ու պատերազմական ծանրոցները Շուշի փոխա-
դրվեն Նոր Բայազետի գավառի վրայով, ուսկից հաղորդակ-
ցություն կա Խաչեն գավառի հետ, և այնտեղից Շուշի: Գործը 
հանձնվեց զինվորականներին, բայց իրականացումն այնպես 
հեշտ չեղավ, ինչպես ենթադրվում էր: Նոր Բայազետի գավա-
ռում մեր քարավանը տեղական թուրքերի հետ ընդհարում է 
ունենում և, չկարողանալով ուղևորվել դեպի Խաչեն, ստիպված 
է լինում ավելի երկար ճանապարհ բռնել՝ Դարալագյազի 
վրայով Զանգեզուր՝ այնտեղից էլ Շուշի գնալու համար: Սակայն 
հազիվ չորս ամսվա ընթացքում քարավանը դուրս է գալիս 
Գորիս: Այդտեղ էլ մնում են բոլոր զենքերն ու մթերքները և 
տեղական պետքերի վրա գործածվում:  Անդրանիկն այդ 
նյութերով է կազմակերպում Զանգեզուրի զինվորությունը: Եվ 
այսպիսով ստեղծվում է անհավասար կացություն երկու լեռ-
նային երկրների համար: Զանգեզուրի հայությունը լավ զինվում 
է և ուժեղանում, իսկ Ղարաբաղի հայությունը, ընդհակառակն, 
մնում է շատ թույլ պաշտպանված, և այս թուլությունը նրան 
հետագայում շատ է վնասում»1: Մինչ Թիֆլիսից ուղարկված 
զինամթերքը չորս ամսվա տառապանքներով հասցրել են 
Գորիս, ստորագրվել էր Բաթումի պայմանագիրը, օսմանա-
ադրբեջանական  թուրքական զորամիավորումներն արդեն 
զգալիորեն ամրապնդվել էին Ղարաբաղում և ամեն ինչ անում 
էին Ղարաբաղը Զանգեզուրից մեկուսացնելու համար: Լեոն չի 
գրում, բայց Թիֆլիսից ուղարկված զինամթերքը Գորիս հաս-
նելուց հետո՝ սեպտեմբերին, Շուշիից սայլեր են ուղարկվել 
դրանք տեղափոխելու համար: Ճանապարհին Ղարաբաղը 
Զանգեզուրին կապող հայկական Բերդաձոր-Ղարաղշլաղ գյու-
ղում թուրքական զորամիավորների հետ բախում է եղել, վատ 
զինված և փոքրաթիվ հայերը պարտվել են և վերադարձել 
Շուշի, իսկ մեծ և շեն Բերդաձորը դատարկվել է հայ բնակչու-

1Լեո, նշվ. աշխ., էջ 385-386: 
190 

 

                                                           



թյունից, հայերը տեղափոխվել են Շուշի՝ ավելացնելով հայ 
փախստականների թիվը: Ահա հենց այս դեպքերն է նկարա-
գրում դրանց մասնակից և ականատես Ասծատուր Ղուկասյանն 
իր «Բերդաձոր-Ղարաղշլաղի կռիվն ու ավերումը» հիշատակա-
րանում, որի ձեռագիրը պահվում է Կապանի երկրագիտական 
թանգարանում, և սույն գրքում հրապարակում է Գրիշա Սմբա-
տյանը՝ որպես «Ղարաբաղի 1918թ. իրադարձությունների վերա-
բերյալ արժեքավոր աղբյուր»: Զինամթերքը Գորիսից Շուշի 
հասցնելու այս գործողությանը շատերն էին դեմ և կանխատե-
սում էին Զանգեզուրից Ղարաբաղ կապն ապահովող վերջին 
ճանապարհի փակվելը, ինչը և դարձավ իրականություն1: Այլևս 
ոչ մի հնարավորություն չմնաց Գորիս հասած զինամթերքը 
Ղարաբաղ տեղափոխելու: Ինքը՝ իրադարձության մասնակից, 
հիշատակարանի հեղինակ Ասծատուր Ղուկասյանը, կարծում է, 
որ գործողությունը վատ էր կազմակերպված, չէին հաշվարկվել 
վտանգները, և մասնակիցներն էլ թեթևամտորեն էին ընտրվել. 
«Հին, փորձված հայդուկ Չիչուց Ասծատուրը համարում էր, որ 
մեր երթը անհաջող է, որ ճանապարհը լեցուն է վտանգներով և 
շարունակ զգուշության կոչ էր անում: Մի քիչ հանգստանալու 
ժամանակ ես կարողացա իմանալ, որ մեր էքսպեդիցիայի 
կազմում կա մոտ 50 հոգի անպետք բախտախնդիր մարդ Շուշի 
քաղաքից: Կային լավ տղերք Մարտակերտի շրջանից: 
...Միմիայն մի մարդ կար այստեղ, որ եկած էր իսկապես մաքուր 
սրտով, այդ գործի հաջողության համար: Բայց ափսոս, որ 
մենակ էր: Դա էր Շուշի քաղաքացի Չիչունց Ասծատուրը՝ 50-55 
տարեկան: Նա յուր նման հայդուկների հետ, երբ 1917-ին 
Տաճկահայաստանում զորքը թողեց ֆրոնտը, ինքն էլ 
կամավորական խմբերի հետ վերադարձավ Շուշի: Անհանգիստ 
էր: Կամավոր մասնակցեց մեր արշավախմբինե: Արդյունքում 
թե՛ զինամթերքը Ղարաբաղ չհասավ, թե՛ կորցրին Ղարաղշլաղ 

1 Տե՛ս Կիսիբեկյան Ա., «Ղարաղշլաղ գյուղի նշանակությունը Զանգեզուրի և 
Ղարաբաղի համար ու նրա ավերումը» բաժինը, էջ 344-347: 
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գյուղը, դրանով նաև Զանգեզուրի հետ Ղարաբաղի 
հարաբերականորեն հուսալի կապի հնարավորությունը:   

1918թ. հուլիսից Զանգեզուրը լցվել էր նաև Նախիջևանից 
փախստական հայերով: Սովից և կռիվներից հյուծված սյունե-
ցիների համար սա լրացուցիչ դժբախտություն էր, բայց սա 
առաջին հերթին հենց փախստականների համար էր դժբա-
խտություն: Մեր պատմագրությունը հարուստ չէ այս փախս-
տականների ճակատագրի մասին տեղեկություններով: Բայց 
Սյունիքի տարեգիրները և Գրիշա Սմբատյանի գրանցած բանա-
վոր պատմությունները որոշ չափով նոր աղբյուր են նրանց 
մասին: Տարեգիրներից Գ. Սմբատյանը հղում է «Հայրենիք»-ում 
1963-ի փետրվարին հրատարակված Ստեմելի «Զանգեզուրի 
հերոսամարտը և Արսեն Շահմազյանե հոդվածը. «Օխչու ձորի 
թրքութիւնը, տաճկական վաշտերի ներկայութիւնից ոգեւոր-
ուած, չէր ուզում լսել Ղափանի հայոց ազգային խորհրդի արդա-
րացի պահանջը եւ շարունակում էր գոց պահել Ղափանի ու 
Գողթանի միջև ընկած ձորերի  ճամբան եւ շարունակում էր 
ոչնչացնել դէպի Զանգեզուր եկող հայ գաղթականներին, որոնց 
զոհերի թիւը հազարների էր հասնում: Այդ պատճառով Ղա-
փանի Ազգային խորհուրդը ստիպուած եղաւ խիստ միջոցների 
դիմել՝ տեղական զինուորական ոյժերը շարժման մէջ դնելով: Եւ 
շնորհիւ Աբգար Նասիբեանի, Գերասիմի, Նաւասարդի, Կարա-
պետ Նուրիջանեանի եւ Երիցվանիկ գիւղացի Գրիգոր Տէր Յա-
րութիւնեանի հերոսական ջանքերին, վերացաւ Օխչին մէջ-
տեղից եւ դադարեց վտանգ լինելուց Վերին Ղափանին»: Ինքը՝ 
Գրիշա Սմբատյանը, լրացնում է այս տեղեկությունը. «Գող-
թանից Ղափան անցնող հայ գաղթականներին շրջապատում և 
կոտորում են  կիրճերում ու ձորերում: Ղափանցիները չեն մո-
ռանում Սանջարակի ձորում տեղի ունեցած աղետը: 1918թ. 
Գեղվաձորի թուրքերը Կապուտջուղի բարձունքներում դա-
վադրաբար շեղեցին շուրջ 2000 գողթնեցի հայ գաղթականի 
ուղին, ապա Սանջարակի ձորում շուրջկալեցին ու ոչնչացրին՝ 
տիրանալով նրանց խղճուկ ունեցվածքին... Վերին ձորի 
թուրքերի կողմից գաղթականության անխնա կոտորածի հետ 
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կապված հիշողությունների վրա տաբու էր դրված: Խորհրդային 
տարիներին այս մասին լռելը պարտադրված էր:... Մի քանի 
կցկտուր զրույցներ պահպանվեցին, ոմանք զանգվածային 
թաղումների տեղը ցույց տվին, բայց դրանք ոչինչ տալ չէին 
կարող: Տասնյակ տարիներ անց Բորիս Համբարձումյանը՝ 
բանիմաց ու հայրենի եզերքի նվիրյալ լեռնաձորցին, ներկա-
յացնում է իր և Հաչաթին գյուղից Ալի Նամազովի միջև կայացած 
մի զրույցը: Բորիսն զգուշորեն հետաքրքրվել է կզնութցիների 
ճակատագրով, որոնք եկել հասել էին Գեղվաձոր: Ալին 
խուսափողական պատասխաններ է տվել, բայց մի օր բացվել է. 
«Հայ գաղթականներին կոտորել են ոչ միայն Սանջարակում, 
նրանց սպանեցին նաև մեր գյուղում: Կզնուտցիները՝ ահել, 
ջահել, կին ու երեխա, իրենց գրաստներով, ունեցվածքով, եկել 
հասել էին Կապուտջուղի գագաթը: Այստեղ հանդիպում են 
նրանք մի հովվի, որ գաղթականների հարցերին պատասխա-
նում է մաքուր հայերենով ու մոլորեցնում նրանց: Գաղթական-
ների այն հարցին, թե որ ուղղությամբ իջնեն հայկական գյուղեր, 
հովիվը ցույց է տալիս Գեղվաձորի ճանապարհըե: Այն, որ 
կզնուտցիներին զանգվածաբար կոտորել են Սանջարակում, դա 
կասկածի ենթակա չէ: Բայց Ալի Նամազովը պնդում է, որ մի մեծ 
խմբի ոչնչացրել են իր ծննդավայր Հաչաթինում: Սա նշանակում 
է, որ կոտորածը եղել է երկու վայրում: ...Այսօր դժվար է որոշել 
թե՛ Սանջարակի և թե՛ Հաչաթինի զանգվածային թաղման 
վայրերը: Բայց գտնել, խնկարկել է պետք, նրանց հոգիներին 
հանգստություն է պետք: Ժամանակին այդպես է վարվել 
Գդիչը... Ըստ Ռոբերտ Էջանանցու գրի առած պատմության՝ 
Գդիչը Կապուտջուղի Թթու ջրում փնտրեց ու գտավ մորթված ու  
կողոպտված  այրի  հայուհուն և փոքրիկ տղային: Սպանել, խլել 
էին շալակած աղը: Աղբյուրի մերձակայքում նա հողին հանձնեց 
դժբախտներին, խունկ ծխեց ու, իհարկե, ամիսներ անց դաժան 
վրեժ լուծեց անմեղ զոհերի համար»: Գդիչին  «շնորհակալ 
եղանք» նրանով, որ 1937-ին գնդակահարվեց ՆԳԺԿ նկուղ-
ներում: Իսկ փախստականների կոտորածի մասին լռեցինք, 
մոռացանք՝ «ժամանակներն էին այդպիսին»:  
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1920-1921-ին Սյունիքի ժողովուրդն արդեն բազմաճա-
կատ կռիվներ ուներ: 1920-ի ամռանը տեղական թուրքերին 
միացան ռուս, օսմանյան թուրք, կովկասյան թուրք «բոլշևիկ-
ները»։ Թևակոխում էր քաղաքական լենինաքեմալական համա-
ձայնությունների փուլը: Հայաստանի դեմ պատերազմ սկսող 
Մուստաֆա Քեմալի՝ Նախիջևան հասած Քյազիմ Կարաբեքիրի 
գլխավորած «բոլշևիկյան զորքերին» զենք պիտի մատակարար-
վեր Խորհրդային Ռուսաստանից, բայց Սյունիքը խանգարում 
էր: Սյունիքը խանգարում էր Հայաստանի դեմ պատերազմ 
սկսելուն: Որպես նոր որակի դերակատար է հանդես գալիս նաև 
խորհրդայնացված Ադրբեջանը՝ արդեն երկու փաստացի դաշ-
նակիցներով՝ քեմալական Թուրքիա և Խորհրդային Ռուսաս-
տան: Սյունիքում հայտնվում է ռուս-ադրբեջանական կարմիր 
բանակը: Երիտթուրքերի Խալիլ բեկը փոխարինվում է քեմալա-
կան Կարաբեքիրով: Աշխարհաքաղաքական նոր ընթացքը 
սյունեցիներին դրել էր կրկնակի ծանր վիճակում՝ պաշտպան-
վել արևելքից և արևմուտքից հարձակվող թուրքերի դեմ, կռվել 
Սյունիքի թուրքերի դեմ, կռվել Զանգեզուրը Ադրբեջանին հանձ-
նելու ծրագրերով բոլշևիկների դեմ:  

Նոր խորհրդայնացված Ադրբեջանը մայիսի 20-ին Իջևա-
նի կողմից խորհրդային բանակի երկու զինված հեծյալ գունդ է 
մտցնում Հայաստանի Հանրապետության տարածք1, և Կարմիր 
Բանակի զորամիավորումներ ուղարկում Ղարաբաղ2, ինչպես 
նաև հայտարարում, որ Զանգեզուրից ու Ղարաբաղից զատ 
պետք է Ադրբեջանին հանձնվի նաև Շարուր-Դարալագյազը3: 

1 АВПР (Архив Внешней Политики Российской Империи [Ռուսական կայսրության 
արտաքին քաղաքականության արխիվ] (այսուհետ՝ АВПР), ֆ.148, ց.3, թղթ.1, գ.3, թ.2, 
Պատճեն (Հրատարակված է Барсегов Ю. Г., Геноцид армян. Ответственность Турции 
и обязательства мирового сообщества, том 2, часть 1 [Բարսեղով Յու., Հայերի ցեղա-
սպանությունը: Թուրքիայի պատասխանատվությունն ու աշխարհի հանրության 
պարտավորությունները], հ.2, մաս 1], էջ 58 (այսուհետ՝ Барсегов, էջ...),- http://www. 
genocide.ru/lib/barseghov/respons ibility/v2-1/0648-0685.htm#680 
2 ՀԱԱ, ֆ. 200, Գ.427 (2-րդ մաս), Թթ. 305-306 (Барсегов, էջ 62-66), - http:// www. 
genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/0686-0718.htm: 
3 РГАСПИ (Российский Государственный Архив Социально-Политической Истории 
[Սոցիալ-քաղաքական պատմության Ռուսաստանի պետական արխիվ]) 
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1920-ի հունիսի 19-ին Կովկասյան բոլշևիկներից Ստալինի 
խումբը համարվող Ադրբեջանի հեղկոմի նախագահ Նարիման 
Նարիմանովը, Կովկասյան երկրամասային գործադիր կոմիտեի 
անդամ Բ.Մդիվանին, Ադրբեջանի կոմունիստական 
կուսակցության կենտկոմի անդամ Ա. Միկոյանը և 
Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության հայկական 
կոմիտեի անդամ Ա.Նուրիջանյանը հեռագիր են ուղարկում 
Ռուսաստանի արտաքին գործերի ժողկոմ Գեորգի Չիչերինին՝ 
անվերապահորեն պահանջելով «…արդեն խորհրդային Ադրբե-
ջանի կազմի մեջ մտած իբրև թե վիճելի Զանգեզուրն ու 
Ղարաբաղը {ճանաչել} անվիճելի եւ {ընդունել}, որ այսուհետեւ 
պետք է մնան Ադրբեջանի սահմաններում»1: «Արդեն Խորհր-
դային Ադրբեջանի կազմի մեջ մտած» Ղարաբաղն ու Զանգե-
զուրը շարունակում են զինված դիմադրությունը: Նույն հունիսի 
19-ին Գ. Չիչերինը ստանում է նաև Ռուսաստանի կոմունիստա-
կան բոլշևիկյան կուսակցության կովկասյան բյուրոյի և հեղա-
փոխական ռազմական խորհրդի կովկասյան ճակատի անդամ 
Ս. Օրջոնիկիձեի հերթական հեռագիրը. «Ադրբեջանը հավակ-
նում է Ղարաբաղին, Զանգեզուրին, Նախիջևանին և Շարուր-
Դարալագյազին: Ղարաբաղում և Զանգեզուրում հռչակվել է 
խորհրդային իշխանություն (???-Հ.Խ.), և հիշյալ տարածքներն 
իրենց համարում են Խորհրդային Ադրբեջանի Հանրապետու-
թյան մաս: Նախիջևանն արդեն մի քանի ամիս գտնվում է մահ-
մեդական ապստամբների ձեռքին: Շարուր-Դարալագյազի 

(այսուհետ՝ РГАСПИ), ֆ. 85, Ց. 13, Գ. 32, Թ. 1–2. Ձեռագիր, Բնօրինակ 
(Հրատարակված է Нагорный Карабах в  международном праве и мировой политике  
(Документы и коментарии), том 1, сост., отв.ред., коментарии Барсегов Ю., Москва, 
«КРУГ», 2008 [Լեռնային Ղարաբաղը միջազգային իրավունքում և համաշխարհային 
քաղաքականությունում (Փաստաթղթեր և ծանոթագրություններ), Հատոր 1, կազմ., 
պատ. խմբ. ծանոթագրեց՝ Բարսեղով  Յ., Մոսկվա, «ԿՐՈՒԳ», 2008], էջ 447):  
1 РГАСПИ, ֆ.17, ց. 84, գ. 72, թ. 8 (Հրատարակված է Нагорный Карабах в  
международном праве, էջ 457-458):  
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գավառի մասին տեղեկություններ չունեմ: Ադրբեջանը ոչ մի 
կերպ չի կարող առանց Ղարաբաղի և Զանգեզուրի մնալ»1:  

Այս խնդրի շուրջ բազմաթիվ գրագրություններից ուշա-
գրավ է Սերգո Օրջոնիկիձեի 1920-ի հուլիսի 3-ի հեռագիրը 
Չիչերինին այն մասին, որ Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը անհա-
պաղ պետք է ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, «…դրանք վիճելի 
թողնելու դեպքում անկասկած գրավվելու են թուրքերի կողմից, 
և ողջ հայ բնակչությունը կոտորվելու է: Մենք դա ոչնչով կան-
խել չենք կարող»2: Տարօրինակ է, թե ինչու, որ տրամաբա-
նությամբ պիտի թուրքերի կողմից «անպայման կոտորվող» 
բնակչությունը «ինքնորոշվեր» Ադրբեջանի կազմում մնալու: 
Բայց այդպիսի մանրուքները չէին կարող հեղափոխականների 
միտքը զբաղեցնել: Պե՞տք է «ինքնորոշված» հայտարարել՝ 
կհայտարարեն, պե՞տք է ապստամբ հայտարարել՝ կհայտարա-
րեն: Զանգեզուրն ու Ղարաբաղը Ադրբեջանին «անմիջապես 
չտալու դեպքում» դրանց «ողջ հայ բնակչությունը կոտորվելու 
է», սպառնալիքը, իհարկե, կարելի է նաև ոչ թե ակնհայտ 
երևույթի կանխատեսում, այլև շանտաժի փորձ համարել, քանի 
որ հենց նույն պահին արդեն խորհրդայնացված Ադրբեջանում 
շարունակվում էին հայերի կոտորածները, և ո՛չ Ադրբեջանի, ո՛չ 
Ռուսաստանի բոլշևիկ իշխանությունները ոչինչ չէին անում 
դրանք դադարեցնելու ուղղությամբ: 

Մինչ Ռուսաստանի և «կովկասյան» բոլշևիկները ելքեր 
էին փնտրում Ադրբեջանին Ղարաբաղի, Զանգեզուրի, Նախ-
իջևանի պատկանելության խնդիրը լուծելու, քեմալական թուր-
քական բանակը մտնում է Նախիջևան: Հուլիսի 7-ին Օրջոնի-

1 РГАСПИ, ֆ. 85, ց. 13, գ. 32, թ. 3. Պատճեն (Հրատարակված է Нагорный Карабах в  
международном праве, փաստաթուղթ № 452, էջ 458): Տե՛ս նաև Барсегов, էջ 71-72, 
փաստաթուղթ №696,-http://www.genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/0686-
0718.htm 
2 РГАСПИ, ֆ. 64, ց. 1, գ. 17, թ. 66-71. Բնօրինակ, Նույն արխիվում ֆ. 85, ց. 3с, գ. 2,թ. 
6-7. Պատճեն՝ ГАРФ (Государственный Архив Российской Федерации 
[Ռուսաստանի Ֆեդերացիայի պետական արխիվ]) (այսուհետ՝ ГАРФ), ֆ. 130, ց. 20, 
գ. 17, թ. 131, 468 (Հրատարակված է Нагорный Карабах в  международном праве, էջ 
469): 
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կիձեն հեռագրում է Լենինին, Ստալինին և Չիչերինին՝ տեղե-
կացնելով, որ «Նախիջևանը, Օրդուբադը և այս շրջանի հյուսի-
սային մասը գրավված է Բայազեթի 9 հազար սվին հաշվող 
դիվիզիայի կողմից… Ես խորապես համոզված եմ, որ Ադրբե-
ջանում խորհրդային իշխանությունը ամրապնդելու և Բաքուն 
պահելու համար պետք է միացնել Լեռնային Ղարաբաղը եւ 
Զանգեզուրը: Այս շրջանի հայերի անվտանգությունը Ադրբե-
ջանը գլխով է երաշխավորում»1: «Ու՞մ գլխով» էր երաշխա-
վորում Խորհրդային Ադրբեջանը հայերի անվտանգությունը, 
երբ գլխավոր վտանգն ինքն էր: 

Հուլիսի 7-ին կամ 8-ին Օրջոնիկիձեն հեռագրում է 
Լենինի քարտուղարներից մեկին՝ Ստալինի տիկնոջը՝ Ն. Ալե-
լուևային. «…վաղը ես մեկնում եմ Բաքու: <…> Որտե՞ղ է այժմ 
Ստալինը: «Ստալինին պետք է ասել», որ իմ առաջարկությունն 
անհրաժեշտ է ընդունել: Ինձ և  առհասարակ մեզ բոլորիս  շատ 
է հետաքրքրում նրա կարծիքն այս հարցի մասին… Նրան 
հաղորդեք, որ Չիչերինն ու Կարախանը (հայազգի Լեվ Կարա-
խանը Չիչերինի տեղակալն էր - Հ.Խ.) ինձ կրկին դնում են 
անելանելի վիճակում: Նրա պատասխանն ինձ հայտնեք մինչև  
մեկնելս»2: Ստալինը, ի պատասխան Օրջոնիկիձեի հարցման, 
հուլիսի 8-ին հեռագրով տեղեկացնում է «իր կարծիքը». «{…} Իմ 
կարծիքով պետք է որոշակիորեն պաշտպանել կողմերից 
մեկին, տվյալ դեպքում, իհարկե, Թուրքիային Ադրբեջանի հետ 
միասին: Ես խոսել եմ Լենինի հետ: Նա չի առարկում»3: Սա 
կարծիք չէր, դիրքորոշում էր և հրահանգ, որին «Լենինը չի 
առարկում»: Պարզ է, թե ինչու հաջորդ օրը՝ հուլիսի 10-ին, 
կովկասյան բոլշևիկների ստալինյան «փունջը»՝ Ադրբեջանի 
հեղկոմի նախագահ Նարիմանովը, Ռուսաստանի կոմկուսի 

1 ГАРФ, ֆ. 130, ց. 4, գ. 496, թ. 141. Պատճեն, РГАСП, ֆ. 85, ց. Зс, գ. 2, թ. 8-9. Պատճեն 
(Հրատարակված է Нагорный Карабах в  международном праве, էջ 473-474): 
2 РГАСПИ, ֆ. 558, ց. 1, գ. 4018, թ. 1-2. Պատճեն, ГАРФ, ֆ.130, ց. 4, գ. 496, թ. 142а. 
Բնօրինակի ֆոտոպատճեն Ստալինի ստորագրությամբ (Հրատարակված է 
Нагорный Карабах в международном праве, փաստաթուղթ № 472, էջ 474):  
3 ГАРФ, ֆ. 130, ց. 4, գ. 496, թ. 139 (Нагорный Карабах в  международном праве, 
փաստաթուղթ № 473, էջ 474): 
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կովկասյան բյուրոյի անդամ Մդիվանին, Ադրբեջանի կոմկուսի 
կենտկոմի անդամներ Միկոյանը, Նանայշվիլին, 11-րդ Կարմիր 
բանակի հեղափոխական ռազմական խորհրդի անդամներ 
Վեսնիկը, Լևանդովսկին, Միխայլովը, ևս մի «հույժ գաղտնի» 
երկարաշունչ նամակ են ուղարկում Մոսկվա՝ պահանջելով 
Ղարաբաղի և Զանգեզուրի շուտափույթ կցումը Ադրբեջանին1, 
և նույն հուլիսի 10-ին 11-րդ Կարմիր բանակի հրամանատար 
Լևանդովսկին տեղեկացնում է Թիֆլիսում Խորհրդային 
Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Ս.Կիրովին, որ Կարմիր բանակը 
մտել է Զանգեզուր2: 1920-ի հուլիսի 12-ին Թուրքիայից ուղարկ-
ված բանագնացը՝ ոմն Շարիֆ Յունուս, Բաքու հասնելով, 
տեղեկացնում է, որ թուրքական կողմը շուտով կսկսի Հայաս-
տանի դեմ պատերազմը, իսկ առայժմ միայն գրավել են Հայաս-
տանի դեմ ճակատի կարևոր մարտավարական դիրքերը և, 
Մոսկվայից տեղեկություն ստանալով, որ այդ գրավումը ժամ-
կետից շուտ է եղել, կանգ են առել: Բանագնացը տեղեկացնում է 
Քյազիմ Կարաբեքիր փաշայի «վճռական խնդրանքն» այն 
մասին, որ մինչ հիմնական գործողությունների ծավալումը, 
«եղբայրասպան գործողությունները դադարեցնելու համար», 
Կարմիր բանակը գրավի Ղարաբաղը և կապվի իր հետ: Խնդ-
րանքը խիստ պնդողական է3: Քյազիմ Կարաբեքիրի «խիստ 
պնդողական խնդրանքն» արդեն պահանջ էր: «Եղբայրասպան 

1 Архив ЦК КПСС (Архив Центрального Комитета Комунистической Партии 
Советского Союза[ԽՄԿԿԿԿ՝ Խորհրդային Միության կոմունիստական կուսակցու-
թյան կենտրոնական կոմիտեի արխիվ]), գ. 44–33-а, թ. 72–73 (Нагорный Карабах в  
1918-1923 гг., Ереван, 1992 [Լեռնային Ղարաբաղը 1918-1923 թթ., Երևան, 1992], 
փաստաթուղթ № 367, Нагорный Карабах в  международном праве, էջ 478-479):  
2 РГВА (Российский Государственный Военный Архив[Ռուսաստանի պետական 
ռազմական արխիվ]), ֆ.195, ց.З, գ.296, թ. 8,9,10; ЦГАСА(Центральный Государ-
ственный Архив Советской Армии[Խորհրդային բանակի պետական կենտրոնական 
արխիվ]), ֆ. 195, ց. 1, գ. 296, թ. 9. (Հրատարակված է Нагорный Карабах в 1918-1923 
гг. փաստաթուղթ № 366; Нагорный Карабах в  международном праве, էջ 477). 
3Տե՛ս ЦГАСА (Центральный Государственный Архив Советской Армии [Խորհրդային 
բանակի պետական կենտրոնական արխիվ]), ֆ.195, ց. 3, գ. 945, թ. 123 
(հրատարակված է Нагорный Карабах в  1918-1923 гг., փաստաթուղթ № 370; 
Нагорный Карабах в  международном праве, էջ 480):  
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գործողություններն» արդեն իսկ ծավալվում էին ողջ թափով. 
Զանգեզուր և Ղարաբաղ էր մտել ոչ միայն Խորհրդային Ռու-
սաստանի Կարմիր բանակը, այլև Խորհրդային Ադրբեջանի 
բանակը1: 

1920-ի սեպտեմբերի 1-ին  Ռուսաստանի բոլշևիկյան կոմ-
կուսի կենտրոնական կոմիտեի և ռազմահեղափոխական խոր-
հրդի կովկասյան ճակատի անդամ Ս.Օրջոնոկիձեն Խորհր-
դային Ադրբեջանի ժողովրդական կոմիսարների խորհրդի նա-
խագահ Նարիման Նարիմանովին ասում է. «Քանի որ գրավ-
վելու են մեր զորքերի կողմից, դրանք այսպես թե այնպես պետք 
է լինեն ադրբեջանական... Աշխարհում ոչ ոք ի վիճակի չէ 
խանգարել մեզ՝ ազդելԱդրբեջանին միանալու այդ տարածք-
ների բնակչության որոշմանը»2 (ընդգծումը իմն է՝Հ.Խ.): 

Ո՛չ Ղարաբաղի, ո՛չ Զանգեզուրի բնակչությունը, իհարկե, 
Ադրբեջանին միանալու որոշում չունեին, երկուսն էլ դիմադրում 
էին: Սա բոլշևիկյան սովորական կեղծիքն էր: 1920թ. 
հոկտեմբերին, երբ շուրջ 800 կարմիրբանակայիններ Գորիսից 
շարժվեցին Ղափանի ուղղությամբ, գիշերը Արծվանիկ գյուղի 
մոտ նրանց զինաթափեց Նժդեհի կարևոր զինվորներից Գերա-
սիմ Աթաջանյանի փոքրաթիվ ջոկատը: Հետագայում նա շատ 
թանկ պիտի վճարեր իր հայրենիքի պաշտպանության համար, 
ինչի մասին պատմում է Գրիշա Սմբատյանի սույն գիրքը:  

Այսպես կոչված Կարմիր բանակը Սյունիքում հասցրել էր 
իրեն պահել վերջին թալանչու և ավազակի նման: Հայաս-
տանում Խորհրդային Ռուսաստանի պաշտոնական ներկայա-
ցուցիչ Բորիս Լեգրանը նոյեմբերի 28-ին Չիչերինին ուղարկված 
հեռագրում վերլուծում է ստեղծված իրավիճակը, դժգոհում հայ-
թուրքական պատերազմում կովկասյան թուրքերին մասնակից 
դարձնելու կապակցությամբ. «Ադրբեջանում մեր ռազմական 
քաղաքականությունը շարունակում է նախկինում իմ կողմից 

1 Տե՛ս  ՀԱԱ,  ֆ.  278,  ց. 1,  գ.  38,  թ. 123  եւ  շրջ. (Հրատարակված է Нагорный Карабах в 
1918-1923  гг.  փաստաթուղթ № 371; Нагорный Карабах в  международном праве, էջ 482). 
2РГАСПИ, ֆ. 64, ց.1,գ.17, թ.79-81 (Барсегов, էջ 160-161,- http://www.genocide.ru/lib 
/barseghov/responsibility/v2-1/0795-0837.htm#813) 
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անընդհատ ներկայացված սխալները, բայց որևէ քայլ չի արվում 
դրանք վերացնելու: Զանգեզուր են նետվել թաթարական 
{Կովկասեան թուրքեր, ետնագոյն ադրբեջանցիներ} զորամիա-
ւորումներ, դրանց հետ, անմտաբար, նաև թուրք գերիներ, որոնք 
ջարդել են գյուղերը: Արդյունքում՝ ողջ բնակչության ըմբոստա-
ցում, որից շատ դժվար է գլուխ հանել… Նախիջևանում նույն-
պէս մեր ջոկատը երկար ժամանակ թուրքերի հետ միասին Օր-
դուբադում գործում էր զանգեզուրցիների դեմ: Հենց հիմա, ըստ 
համառ տեղեկությունների, Շախտախտի կայարանում կրկին 
թուրքերի հետ միասին {ռուսական ջոկատը} մասնակցում է 
Հայաստանի դեմ գրոհներին: Եվ դա արւում է այն ժամանակ, 
երբ մենք հանդես ենք գալիս միջնորդի դերում… Լավ տոնի 
նշան է դարձել Հայաստանի դեմ ցանկացած պատերազմ, 
Կարաբեքիրի բանակների գրոհը որպես խորհրդային իշխա-
նության և Կոմունիստական Կուսակցության աջակցությունը 
վայելող հեղափոխական ակտ ներկայացնելը: Ալեքսանդրա-
պոլում հայ կոմունիստները նույնիսկ կոչեր տարածեցին՝ 
ողջունելով դաշնակցականներից հայ ժողովրդին ազատելու և 
բանվորա-գյուղացիական կարգեր հաստատելու նպատակով 
գրոհող հեղափոխական թուրքական բանակին: Մեզ սպառնում 
է նախ՝ Հայաստանում, ապա, գուցե, Վրաստանում, հաղթական 
քեմալականության գործընթացի մեջ խեղդվելը: Նույնիսկ ընկ. 
Մդիվանին, չնայած քեմալականների մեջ կարճ ժամանակ 
մնալուն, ներշնչվել է Հայաստանի խորհրդայնացման նրանց 
ծրագրերով և այսօր առաջարկում է օգտագործել թուրքերի 
կողմից {Ալեքսանդրապոլում} ստեղծված «Խորհրդային Հայաս-
տանի Հեղկոմը»: Մենք հայ-թուրքական հարցում ոչ մի որոշակի 
ծրագրային գիծ չունենք և սողում ենք իրադարձությունների 
պոչում»1: 

Սյունիքում հիանալի հասկանում էին այս ողջ «բան-
վորա-գյուղացիական հեղափոխական հռետորաբանության» 
արժեքը և շարունակում էին պաշտպանվել արդեն ոչ միայն 

1 РГАСПИ, ֆ. 64, ց.1, գ.21, թ. 252-254 (Барсегов,էջ262):  
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տեղական՝ զանգեզուրյան, կովկասյան և օսմանյան «բոլշևիկ» 
թուրքերից, այլ նաև առհասարակ բոլշևիկներից:  

Հայաստանում դեկտեմբերի վերջին տեղի ունեցած 
«բոլշևիկյան հեղափոխությունը»՝ փաստացի  ռուսական հեղա-
շրջումը, և  Հայաստանի խորհրդայնացումը չփոխեցին իրերի 
վիճակը: Չփոխեց ո՛չ Սյունիքում, ո՛չ ողջ Հայաստանում: Ալեք-
սանդրապոլում նստած օսմանյան թուրքերը շարունակում էին 
անպատիժ թալանել, կողոպտել և սպանել խաղաղ բնակչու-
թյանը: 1921-ի հունվարի 18-ին Խորհրդային Հայաստանի բոլ-
շևիկյան իշխանությունները վերջապես ազատվում են «խաղա-
ղարար բոլշևիկ քեմալիզմի հիպնոսից» և արտաքին գործերի 
ժողկոմը ուշացած բողոքի նոտա է հղում Թուրքիայի Անկարայի 
կառավարությանը՝ Կարսում և Ալեքսանդրապոլում շարունակ-
վող թալանի, բռնությունների, թուրք ասկյարների կողմից 
հայկական գյուղերի վրա անառիթ հարձակումների, բնակչու-
թյան տեղահանության և նրանց ստրկական աշխատանքի 
քշելու վերաբերյալ. «...Թուրքական զորքերի կողմից օկուպաց-
ված ողջ տարածքում հայկական պետության ունեցվածքը յու-
րացվել և ուղարկվել է Թուրքիա, բնակչության անձնական 
սեփականությունը թալանվել է, անասունը խլվել է եւ բնակ-
չության վերջին պաշարները բռնագրավվել են: Շրջանը դա-
տարկվել է, ողջ անասնագլխաքանակը լքվել է, իսկ եգիպտա-
ցորենի հսկայական պաշարները ուղարկվել է Թուրքիա՝ տեղի 
բնակչությանը սովի և մահվան մատնելով: 18-50 տարեկան ողջ 
աշխատունակ տղամարդիկ ուժով քշվել են Սարիղամիշի և 
Էրզրումի ուղղությամբ՝ տաժանակիր աշխատանքի...»1: Ավելին, 
զեկուցագիր-տեղեկանք հիշեցնող այս «նոտանե դեպքերի 
ընթացքին որևէ ազդեցություն չէր կարող ունենալ: Թուրքերին 
զենք մատակարարող Խորհրդային Ռուսաստանը չէր համար-
ձակվում (?) ուղղակիորեն դիմել իրենց դաշնակիցներին, և 
Չիչերինը նույն օրը ընդամենը Օրջոնոկիձեին հանձնարարում է 

1 Aremenia. Political and Ethnic Boundaries. 1878-1948, Anita L.P.Burdett (ed.), Archive 
Editions, 1998, էջ 824 (Барсегов, էջ 352-353),- http://genocide.ru/lib/barseghov/respon 
sibility/v2-1/1019-1052.htm 
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առաջարկել Մդիվանուն թուրքերին բացատրել, որ Հայաստանը 
ծանրագույն աղետալի վիճակում է, իսկ «թուրքերը ոչ միայն չեն 
օգնում (Հ.Խ.) եղբայրական խորհրդային հանրապետությանը, 
այլև շրջափակում, կողոպտում և սովի են մատնում: Յուրա-
քանչիւր խորհրդային երկրի գործը մեր ընդհանուր գործն է, և 
մենք մեզ հավատարիմ չէինք լինի, եթէ անտարբերությամբ 
նայեինք եղբայրական Խորհրդային հանրապետության կոր-
ծանմանը»1: Այս գեղեցիկ խոսքերի տակ եղբայրական Խորհր-
դային Ռուսաստանը շարունակում էր նայել, թե ինչպես են 
եղբայրական խորհրդային թուրքերը շարունակում եղբայ-
րական Խորհրդային Հայաստանի թալանն ու բնակչության 
կոտորածները՝ սպանելով «նույնիսկ հայ կոմունիստներին» :  
Արդյոք նրանց թվում էր, որ թուրքերը պետք է ընտրաբար 
կոտորեին հայերին): Դրա մասին դեկտեմբերի 19-ին Խորհր-
դային Հայաստանի արտաքին գործերի ժողկոմ Հ. Բեկզադյանը 
տեղեկացնում է Թուրքիայի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի 
ժողկոմներին. «…չընդհատվող բռնություններ, կողոպուտ և 
խաղաղ բնակչության սպանություններ… Ձեր օկուպացիոն 
ջոկատների ներկայացուցիչները Կարակիլիսայից եկած փախս-
տականներին ջանում են Կարսի վրայով ուղարկել Էրզրում 
հարկադիր աշխատանքների… զինուած ասկյարների ջոկատ-
ները ներխուժում են հայկական գյուղերը, կողոպտում, սպա-
նում բնակչությանը, բռնաբարում կանանց… Դեկտեմբերի 26-ին 
Քաֆտարին գիւղում 36-րդ թուրքական գնդի մի ջոկատի 
տեղավորմանն օգնելու համար առանձնացված ինը 
երիտասարդ աշխատավոր կոմունիստներ (թվարկվում են 
անունները - Հ.Խ.) աշխատանքն ավարտելուց հետո գազանա-
բար սպանվել են ծղոտի պահեստում…»2:  

1Տե՛ս МИД СССР, Документы Внешней Политики СССР, Т.3[ԽՍՀՄ ԱԳՆ: ԽՍՀՄ 
արտաքին քաղաքականության փաստաթղթեր, Հ.3], էջ 479 (Барсегов, էջ 353),- 
http://genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/1019-1052.htm: 
2 Տե՛ս РГАСПИ, ֆ.85, ց.14, գ.105, թ. 1-2об. Հրատարակված է МИД СССР, Документы 
Внешней Политики СССР, Т.3[ԽՍՀՄԱԳՆ: ԽՍՀՄ արտաքին քաղաքականության 
փաստաթղթեր, Հ.3], էջ 484-487; Великая Октябрьская Социалистическая Революция, 
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Այդ ընթացքում ռուս բոլշևիկները շարունակում են զենք 
ու մթերք մատակարարել թուրքական բանակին և միմյանց 
դիվանագիտական նամակներ գրում այն մասին, թե «...հար-
կավոր է թուրքերին ցույց տալ այն խորը հարվածը, որ կրում են 
խորհրդային կարգերը մթերքի թալանի հետևանքով: Դա 
որոշակիորեն հակահեղափոխական գործողություն է, Նուրի 
փաշայի 1918-ի հակախորհրդային կարգերի դեմ պայքարելու 
քաղաքականության վերսկսում» (Չիչերինը՝ Օրջոնիկիձեին)1, 
որ թուրքերի պահվածքը կործանարար է Հայաստանի համար, 
որ Խորհրդային Հայաստանում թուրքերի քաղաքականությունը 
հակախորհրդային բնույթի հակահեղափոխական գործողու-
թյան միջազգային ակտ է (Չիչերինը՝ Օրջոնիկիձեին)2 և այլն: 
Թուրքերին, անշուշտ, ամենաքիչ մտահոգողը իրենց գործողու-
թյունները հակահեղափոխական դիտարկելն էր, միաժամա-
նակ անհայտ է, թե ով պետք է դա «թուրքերին ցույց տար»: 
Թուրքերի նպատակը մեկն էր՝ շարունակել զենք ստանալ 
Խորհրդային Ռուսաստանից, կոտորել հայերին և ճնշում 
գործադրել՝ Հայաստանի սահմաններն իրենց ճաշակով գծելու 
համար:  

Իրականում հաղթանակած թուրքերին իրենց վայրա-
գությունները «ցույց տվողը» այդ ընթացքում Զանգեզուրում 
թուրքերին դիմադրող բնակչությունն էր: Դիմադրեցին մինչև 
վերջ: Մինչև Զանգեզուրի բնակչության կամքի հաղթանակը  
«վիճելի համարվող»  տարածքներից միայն Զանգեզուրը մնաց 
Հայաստանի կազմում: Շատ թանկ գին վճարեցին դրա համար 
և դեռ երկար պիտի վճարեին, ինչի մասին խոսուն վկայու-
թյուններ կան Գրիշա Սմբատյանի «Սյունիք. Պատմություն և 
հիշողություն» գրքում: Եզրափակենք դրանցից մեկով. «Շիկա-

 էջ 492-493 (Барсегов,էջ 354-356),- http://genocide .ru/lib/barseghov/respo nsibility/v2-
1/1019-1052.htm: 
1 Տե՛ս РГАСПИ, ֆ. 85, ց. С /Турция[Թուրքիա], գ.18, թ. 1-2 (Барсегов,էջ 349),- 
http://genocide.ru/lib/barseghov/ responsibility/ v2-1/1019-1052.htm: 
2 Տե՛ս РГАСПИ, ֆ. 85, ց. 14, գ. 111, թ. 1 (Барсегов, էջ 365),- http://genocide.ru/lib/barse 
ghov/responsibility/v2-1/1053-1081.htm: 
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հողում տեղական իշխանավորները տանել չկարողացան 
Բաբայան-Տեր-Գևորգյանց հոգևոր և ազնվական գերդաստա-
նին: Թուրք ղաչաղի արածները պատմելուց հետո շիկահողցի 
Արուսն անցնում է «հայ ղաչաղների» 1929-ի գործողություն-
ներին. «Խաղաղ պիտի ապրեինք, - լաց լինելով պատմում է 
Արուսը, - բայց հիմա եկել, հորս են կալանավորում, ձեռ ու ոտը 
կապում: Տանում են Իսրայելի (Իսրայելը մինչև վերջ Սյունիքի 
բնակչության համար կռված պապն է) ողջ մնացած 
զավակներից մեկին: ... Հորս տունը «տոլկի» տվին: Տարան մեր 
մեծ ղազանները, պղնձեղենը, գորգերը, կարպետները, 
տեղաշորը, պապիս ոսկե շղթայով գրպանի ժամացույցը, ոսկե 
օղերս, ...մատանիները, բոլորը հավաքեցին տարան: Տեղաշորն 
ինչու՞ տարան: Ջարդեցին մորս սնդուկները, պատռեցին 
բարձերը` փետուրները շաղ տալով տներով մեկ: Իսրայել 
պապս, աշխարհ տեսած, հազար բան տեսած, ապշած էր: Հետո 
մեր տուն մտան կոլխոզի նախագահն ու կուսբջջի  քարտու-
ղարը: Երկուսով իրենց օգնականների  հետ  շուռ  տվին 
ամբարները, ցորենը թափ տվին ու տարան: Պապս  աղաչում-
պաղատում էր`մի քիչ ցորեն պահեք, էրեխեքը ո՞նց են 
ապրելու: Հետո հարձակվեցին գրադարանի վրա ու հրաման 
տվին, որ գրքերը կրեն կոլխոզի պահեստ՝ «Պիտի վառենք քո 
գրքերը»: ...Մի քանի ժամից քշեցին տարան մերոնց երեք 
հարյուր ոչխարը, ինը կովը, վեց եզը, ջորիները, ձին: Չհանգս-
տացան: Մի քանի օրից լսեցինք, որ կտրում են մեր թթենիները, 
անգամ զկեռի ծառերն են կտրում, որից  վառելափայտ դուրս չի 
գալիս: Վերացրին հունոտն ու շլորուտը… Հետո  այգին 
վառեցին: Եվ դա արեցին մեր գյուղի ջահելները... Պապիս 
վշտերին վերջ չկար: Մխիթարության համար նա գյուղի ծայրին 
երկու զոհված տղաների  հիշատակին աղբյուր էր կառուցել 
տվել` քարե նավով, քարե ծորակով, սիրուն կամարով ու 
փոքրիկ խաչով, ճակատին էլ գրվածք կար: Շիկահողցիք 
հարձակվեցին աղբյուրի վրա, ջարդեցին քարը, պոկեցին 
պատի խաչը, կեղտոտեցին շուրջը… Աղբյուրի ջուրն էին 
կեղտոտում: Պապս գնում մաքրում էր, իսկ նրան ծաղրուծա-
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նակի էին ենթարկում, հայհոյում էին: Սրանք քրիստոնյա չէին, 
բարբարոս էին: Պապս՝ արդեն ծեր, ուժասպառ ու հոգնած, 
վախենում էր մոտենալ աղբյուրին: Տարիներ անց էդ կողմերով 
ճանապարհ պիտի անցկացնեին: Էդ մեծ գյուղից խելքը գլխին 
մեկը չկար, որ մի բան աներ, աղբյուրը  փրկեր: Միայն, ասում 
են, երեխաներն էին անհանգստացած` բա աղբյուրը, աղբյուրն 
ի՞նչ է լինելու: Գոնե սրբատաշ քարերը հանեին, մի տեղ դնեին: 
Ճանապարհը հենց աղբյուրի վրայով տարան… Էն սուրբ 
տղաների հիշատակը թաղեցին ասֆալտի ու բետոնի տակ ու 
հանգստացան: Սա վերջն էր, որով Իսրայելի ու Ջումշուդի  
գերդաստանի հետքերը ջնջեցին Շիկահող գյուղից: Մեր գյու-
ղից, իրենց գյուղից...»: Գրիշա Սմբատյանն է հավելում. 
«...Պղծվեց դաշնակցական և կոմունիստ եղբայրների ավագ 
եղբոր՝ Սուլթան Տեր-Գևորգյանցի հիշատակը: Սուլթանն այս 
գյուղի ամենալուսավոր կերպարն էր: Պահպանվում են նրա 
նամակները, որոնք հրաշալի ներկայացնում են 20-րդ դա-
րասկզբի Սյունիքը, ազգամիջյան թշնամանքը, բախումները, 
ժողովրդի սոցիալական թշվառ վիճակը, հույսն ու սպասում-
ները: ...Եզակի հարուստ գրադարան ուներ՝ հարյուրավոր 
գրքերից բաղկացած... Եվ աշխարհի հեռավոր մի անկյունում՝ 
Շիկահող գյուղի «Заезжий дом»-ի հրապարակում, հրկիզում էին 
Սուլթան Տեր-Գևորգյանցի թանկագին գրքերը, օրագրերը, 
ձեռագրերը և... մագաղաթի փոքրիկ ձեռագիր մի մատյան: 
Վրեժ էին լուծում... գրքերից:  Դա  1937 թվականի հոկտեմբերին 
էր»1:  

Վառողները հայերն էին: Երբ սա անում էին հարևան 
թուրքերը, ասում ենք՝ «արյան մեջ է թալանն ու սպանությունը», 
երբ անում ենք մենք՝ հայերս, ասում ենք՝ «ժամանակներն էին 
այդպիսին», «կարգադրություն էր», «ինքը չաներ, ուրիշն էր 
անելու»: Սյունիքի փրկության համար իրենց կյանքը 
ներդրողներից շատերը զոհվեցին խորհրդային արդարադա-
տությանը, և մեղադրանքում գրվում էր նաև՝ «հայ-թուրքական 
կռիվներին մասնակցելու համար»: Սուլթան Տեր-Գևորգյանցի 

1Սմբատյան Գ., Երկաթե վարագույրից այս կողմ, Երևան, 2009, էջ 199: 
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(Արքայիկի) գրքերը վառեցին, բայց մնաց նրա տպագրված 
ժառանգությունը: Դրանք հիանալի  նյութ են պարունակում 20-
րդ դարասկզբի գյուղական մտավորականության արժեքները, 
ընբռնումները, աշխարհըկալումը, փիլիսոփայությունը հաս-
կանալու համար: 1906-ին «Ընկերոջ նամակները գյուղից» 
շարքում Արքայիկը գրում է. «Մի աւերիչ հասկացողութիւն է 
բուն դրել գիւղացու գլխում՝ ծածկել, անվերջ ծածկել իր մէջ 
կատարւող անլուր վայրագութիւններ, պահել, միշտ թաքցնել 
ամեն յանցանք. լռել ու բնաւ անունը չտալ  գերեզմանի դուռը 
հասցնող մահառիթ վէրքերի, տարիներ շարունակ գաղել այն 
բոլորը, ինչ հրապարակ պիտի հանել ու նշաւակել անէծքի 
որոտով. կեղծել, ստել այն ամեն զազիր արարքները, ինչ բանալ 
ու լեռնացած ցասումով պատժել պէտք է: Գիւղի ո՛չ մի 
թերութեան մասին խօսել չի կարելի, այն համատարած 
խաւարում ծնւող յանցանքի, յարաճուն կեղտերի մասին ձայն 
չպիտի հանել. այնտեղ կատարւող ամեն տեսակ ոճիր, 
անարգանք յաւիտենական գաղտնիք պիտի մնան դրսի 
աշխարհին ու յարատևեն անվերջ:.. Մեր գաղտնիքը միշտ մեր 
մէջ պիտի մնայ. այդպէս են կամենում մեր մեծերը,  այդպէս 
պահանջում մեր վարիչները, ասում են, այդ է հրամայում և մեր 
նամուսը...Այնտեղ, գիւղում, գիւղի վէրքերի, տանջանքի աղ-
բիւրների մասին կարելի է խօսել մութ անկիւններում, գիւղա-
կան արիւնարբուների, նրանց արարքների անունը կարելի է 
տալ փսփսուկով, միշտ չորս կողմը խլըշկոտալով. Գիւղի շահը 
այդ է պահանջում, այդ է ստիպում անել նոյն ինքը անհուն 
տառապանքի, անհաշիւ հրէշների մեծ զոհը՝ գիւղացին... եթէ 
կհամարձակւեն ...«խոսել» - օ՜, այդ ժամանակ ամբողջ գիւղը 
հզօր թափով քո դէմ կկանգնի. կկանգնեն բոլորը, ...որ շշնջիւ-
նով իրենց սրտի խոստովանութիւնն էին անում, ... բոլոր 
բողոքաւոր կարծւածները-ոտքի կելնեն քեզ խրատելու, քեզ 
դաս տալու՝ գիւղի օրէնքները քեզ սովորցնելու. ցոյց տալու քեզ 
քո չափը, բերնիդ սանձ դնելու...Կարելի է գողանալ, թալանել, 
վերջին պատառ հացը խլել թշւառի բերնից. կարելի է խեղդել, 
տարիներ տևող դանդաղ մահով հոգին հանել անտէր տնակին, 
ամեն միջոցներով ծծել տարին բոլոր անդուլ տքնող ու միշտ 
քաղցած մշակին... ու անպատիժ մնալ. գիւղը կպատժէ նրան, 
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ով գողին՝ գող, արիւնարբուին՝ արիւնարբու կանւանէ, կհալածէ 
նրան, որ լրբին՝ լիրբ, անամօթին՝ անամօթ կասէ. ով սևին սև 
կկոչէ. ...վա՛յ նրան, ով խաւարի փէշը բարձրացրած՝ ապական-
ւած կեանքը ցոյց կտայ. Գիւղը իր սոսկալի դատավճիռը 
պատրաստ ունի նրա համար, ով յաւիտենական ճահիճը 
այլափոխելու երազը իրագործելու անմտութիւնն ունի: Գիւղը 
այդպէս է պատժում» («Աշխատանք», 1906, N 41, էջ 8-9,  N 42, էջ 
11-12): 

 
ՀՐԱՆՈՒՇ ԽԱՌԱՏՅԱՆ 
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ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ  ՄԱՍԻՆ 

Հախվերդյան Սերգեյ – Պատմագիտության դոցենտ: Դասա-
վանդում է ԳՊՀ-ում: Գիտական հե-
տաքրքրությունները՝ Գորիս քաղաքի 
պատմության և ժողովրդական ճար-
տարապետության խնդիրներ:  

Ստեփանյան Գևորգ - Պ. գ. դ., պրոֆեսոր: Դասավանդում է ԵՊՀ-
ում և ԳՊՀ-ում: Գիտական հետա-
քրքրությունները՝ Բաքվի և Գանձակ-
Ելիզավետպոլի նահանգների հայու-
թյան պատմաժողովրդագրական հար-
ցեր, նշված նահանգներում Օսմանյան 
կայսրության և մուսավաթական Ադրբե-
ջանի կողմից 1918-1920 թթ. Իրակա-
նացված հայերի կոտորածների, ինքնա-
պաշտպանական մարտերի, Բաքվի նա-
հանգի հայության հասարակական-քա-
ղաքական, հոգևոր-մշակութային կյան-
քի պատմության հարցեր, Սյունիքի 
պատմության հիմնահարցեր:  

  sasun-07@mail.ru 

Մարության Թեհմինա - Բ. գ. թ., դոցենտ: Դասավանդում է ԳՊՀ-
ում: Գիտական հետաքրքրություննե-
րը՝ նորագույն շրջանի հայ գրականու-
թյուն, սփյուռքահայ գրականություն: 
tmarutyan@mail.ru 

Գևորգյան Համլետ - Դասավանդում է Հայաստանի ազգային 
պոլետեխնիկական համալսարանում 
և ԳՊՀ-ում: Գիտական հետաքրքրու-
թյունները՝ 19-րդ դարավերջի և 20-րդ 
դարասկզբի հայ ազգային-ազատա-
գրական պայքարի պատմության, 
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Հայաստանի առաջին հանրապետու-
թյան և Արցախյան ազատամարտի 
(1990-1994 թթ.) Պատմության հիմնա-
հարցեր: hamlet.gevorgyan77@mail.ru 

Հարությունյան Գրիշա - Դասավանդում է ԳՊՀ-ում: Գիտական 
հետաքրքրությունները՝ Երկրորդ աշ-
խարհամարտի և Սյունիքի պատմու-
թյան   հիմնահարցեր:  

 grishaharut @mail.ru 

Շաբունց Գայանե - Դասավանդում է ԳՊՀ-ում: Գիտական 
հետաքրքրությունները՝ Սյունյաց կա-
նանց նվիրատվական և շինարարական 
գործունեության հիմնահարցեր: 

  Shgayaneg@rambler.ru 

Ալավերդյան Նոննա - Դասավանդում է ԳՊՀ-ում: Գիտական  
հետաքրքրությունները՝ ազգային հիմ-
նահարցերը ԽՍՀՄ-ում, բոսնիական 
կոնֆլիկտի պատճառներ, Սյունիքի 
պատմության հիմնահարցեր: 

   alaverdyan.nonna@mail.ru 

Խառատյան Հրանուշ - Պատմական գիտությունների թեկնածու: 
Աշխատում է ՀՀ ԳԱԱ  Հնագիտության 
և ազգագրության ինստիտուտում, ղե-
կավարում է Կիրառական ազգագրու-
թյան խումբը: Գիտական հետաքր-
քրությունները՝ հայ ազգագրություն, 
կովկասագիտություն, քաղաքական 
բռնությունների պատմություն: 
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Государственного университета Гориса. 
Научные интересы: вопросы истории и 
народной архитектуры Гориса. 

Степанян Геворг– доктор исторических наук, профессор. Служит 
в Институте истории Национальной Ака-
демии Наук Республики Армения заведую-
щим Отделом истории армянских колоний и 
Диаспоры. Преподает в Государственном 
университете Гориса и Ереванском государ-
ственном университете. Научные интересы: 
история общественно-политической и духов-
но-культурной жизни армян в Бакинской и 
Гандзак-Елизаветпольской областях, фунда-
ментальные вопросы, кассающиеся как 
массовых погромов армян, совершенных в 
1918-1920 гг. Османской империей и 
мусаватским Азербайджаном в указанных 
областях, так и оборонительных боев армян, а 
также вопросы истории Сюника в целом. 
sasun-07@mail.ru 

Марутян Темина– проректор Государственного университета 
Гориса, доцент кафедры армянского языка и 
литературы, кандидат филологических наук. 
Научные интересы: новейший период 
истории армянской литературы, фундамен-
тальные вопросы литературы армянской 
диаспоры.  
tmarutyan@mail.ru 

Геворгян Гамлет – преподаватель Национального политехни-
ческого университета Армении и Государ-
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ственного университета Гориса. Научные ин-
тересы: история Армянской национально-
освободительной борьбы конца XIX – начала 
ХХ веков, история Первой Республики Арме-
нии и Арцахской освободительной войны 
(1990–1994 гг.).  
gevorgyan77@mail.ru  

Арутюнян Гриша – ассистент кафедры истории и правоведения 
Государственного университета Гориса. 
Научные интересы: проблемы истории Вто-
рой мировой войны и Сюника. 
grishaharut@mail.ru 

Шабунц Гаяне – ассистент кафедры истории и правоведения 
Государственного университета Гориса. 
Научные интересы: проблемы истории благо-
творительной и строительной деятельности 
сюникских женщин.  
Shgayaneg@rambler.ru 

Алавердян Нонна – преподаватель кафедры истории и 
правоведения Государственного университе-
та Гориса. Научные интересы: национальные 
проблемы СССР, причины боснийского кон-
фликта, фундаментальные вопросы истории 
Сюника.  
alaverdyan.nonna@mail.ru 

Харатян Грануш – кандидат исторических наук, служит в 
Институте археологии и этнографии Нацио-
нальной Академии Наук Республики Арме-
ния, руководит группой «Прикладная этно-
графия». Научные интересы: этнография Ар-
мении, история Кавказа, история политичес-
ких репрессий. 
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History and Law of Goris State University. The 
scientific interests are in the field of history 
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of Sciences of Armenia as the Head of  
Department of History of Armenian Colonies 
and Diaspora. Gives lectures at the state 
universities of Yerevan and Goris. The 
scientific interests cover the area of history of 
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life of Armenians in Baku and Gandzak-
Elizavetpol Provinces, as well as that of history 
of massacres of Armenians in Ottoman Empire 
and Musavat Azerbaijan in 1918-1920, the 
self-defense battles and Syunik related issues. 
sasun-07@mail.ru 
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history of Armenian literature and the issues 
of Diaspora Armenian literature. 
 tmarutyan@mail.ru 
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Liberation War (1990-1994). 
 gevorgyan77@mail.ru  
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interests are in the sphere of problems in the 
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Alaverdyan Nonna - Lecturer at the Department of History and Law 
of Goris State University. The scientific 
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USSR, causes of the Bosnian conflict, issues of 
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alaverdyan.nonna@mail.ru 

Kharatyan Hranush – PhD in History. Works at the Institute of 
Archeology and Ethnography of the National 
Academy of Sciences of the Republic of 
Armenia. The research interests belong to the 
Armenian ethnography, Caucasian history and 
history of political violence. 
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ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
 

«Հայագիտություն. Սյունիք» գիտական հոդվածների ժո-
ղովածուի էջերոմ լուսաբանվում են Սյունիքի պատմության, բա-
նասիրության, արվեստի ու մշակույթի և հայագիտության տե-
սական խնդիրները: 

Ժողովածուն ունի հոդվածների, հաղորդումների, քն-
նարկման ու բանավեճի, հրապարակումների, գրախոսության 
բաժինները: Հոդվածները տպագրվում են հայերեն և ռուսերեն՝ 
համապատասխան ամփոփումներով: 

 
ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 

ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 
1. Հոդվածները ներկայացնել էլեկտրոնային կրիչով 

(տեքստը` Word, նկարները` TIFF կամ բարձրորակ JPG): 
Հիմնական լեզուն հայերենն է, ընդունվում է նաև 
ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն հոդված-
ներ, որոնք պետք է ունենան ամփոփում (հայերեն 
տեքստի դեպքում`անգլերեն և ռուսերեն, այլ լեզուների 
դեպքում` հայերեն և ռուսերեն): 

2. Տառատեսակը հայերեն` Sylfaen, այլ լեզուներինը` Times 
New Roman: 
Տառաչափը` 11, միջտողային՝ 1,15: 

3. Հոդվածի սկզբում դրվում է հեղինակի անուն, ազգա-
նունը (գլխատառերով), վերնագիրը (գլխատառերով), 
հոդվածի վերջում նշվում է հեղինակի գիտական 
աստիճանն ու կոչումը, աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, 
գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը, հեռա-
խոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի անվանումը 
(հեռախոսահամարը և էլփոստի անվանումը տպագր-
վում  են հեղինակի համաձայնությամբ): 

4. Հղումները տրվում են տողատակում` աճման կարգով, 
տառաչափը `9, նշվում է աղբյուրի հեղինակը, վերնա-
գիրը, հատորը, հրատարակության տեղը, տարեթիվը 
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(մամուլի դեպքում` նաև համարը) և էջը: Հոդվածի 
վերջում այբուբենական կարգով տրվում է օգտա-
գործված գրականության ցանկը:  

5. Տալ բանալի բառեր:

Հոդվածները ներկայացնել` ԳՊՀ, «Հայագիտություն. 
Սյունիք»-ի խմբագրություն, ք. Գորիս, Ավանգարդ 4: Հեռ.` 
(+374) 977 20 18 09 
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РУКOВОДСТВО ДЛЯ АВТОРОВ 

Статьи необходимо представлять на электронном 
флешнакопителе (текст-Word, фотографии-TIFF или JPG  в 
высоком качестве). Основной язык- армянский, принимаются 
также статьи на русском, английском, французском и немецком 
языках, которые должны иметь резюме в случае армянского 
текста- на английскоми русском языках, в случае других языков- 
на армянском и русском. 

1. Шрифт армянского языка-Arial Armenia , других языков-
Times New Roman.

2. Размер шрифта-11, межстрочный пробел-1.
3. В начале статьи дается имя и фамилия автора (заглавным

буквами), заголовок (заглавным буквами), в конце статьи
отмечается ученая степень автора, место работы,
должность, сфера интересов, номер телефона и адрес
электронной почты (номер телефона и адрес
электронной почты печатается с согласия автора).

4. Ссылки даются под строкой в порядке возрастания,
пазмер шрифта-10, дается автор источника, заголовок,
том, место и год издательства (в случае прессы также и
номер) и страница.

5. Дать ключевые слова.

Статьи принимаются в ГГУ, редакция "Арменоведчесского 
журнала Сюник", г. Горис, Авангард 4. Тел.: + 374 (95) 59 00 79 
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A GUIDE TO AUTHORS 
 

«Armenology. Syunik» collection of scientific articles covers 
theoretical issues of Syunik's history, philology, art and culture and 
Armenology. 
The collection has articles, reports, discussions and debates, 
publications, reviews. Articles are published in Armenian and 
Russian with relevant summaries. 
 

ARTICLE STRUCTURE AND TECHNICAL DESIGN 
 

1. Submit articles in electronic format (text: Word, images: TIFF or 
high quality JPG). The main language is Armenian, Russian, English, 
French, German articles are also accepted, which should be 
summarized (in Armenian text in English and Russian, in other 
languages Armenian and Russian). 
2. Font in Armenian: Sylfaen, in other languages: Times New Roman. 
Font size: 11, Interface: 1.15. 
3. At the beginning of the article the author's name, surname (in 
upper case letters), title (in upper case) are mentioned, at the end of 
the article the author's scientific rank and title, place of work, 
position, field of interests, telephone number and e-mail name 
(telephone number and email name are printed). with the consent of 
the author). 
4. References are given in footnote in ascending order, font-size 9, 
indicating the author, title, volume, place of publication, year (in the 
case of press also number) and page. At the end of the article, a list of 
used literature is given alphabetically. 
5. Give keywords. 
 

Articles should be submitted to: YSU, “Armenology. 
Editorials of Syunik ”, c. Goris, Avangard 4, Phone: +374 
(977) 20 18 09 
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