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ԴՏՀ 941 (479.25) Նուիրշում է Հայաստանում Քրիստոնէութիւնը
ԳՄԴ 63.3(23) լետական կրօն Հոչակելու 1700-ամնեակին

եւԲ 358
Հայ Առաքելական Եկեղեցու Արցախի Թեմի

վերաբացման 10-ամեակին

Խմբագրական լանձնախումբ

Չարոյր Մուրադնան (գլի. խմբագիր), չո. Մեսրոսլ ՔՀն. Արամեան,
տ. Գրիգոր վրդ: Մաքսուտեան, Հ. Լեւոն ԶԷքինան, Պիոն Յակոբնան,
Չաւել Զոբանեան (քարտուղար)

Հատորը կազմեց աւել Զորանեան

Խմբագիր՝ սո. Մեսրու ՔՇն. Արամեան |

Բարխոււտարնհանց Մ.
Բ3Յ58 Աղուանից երկիր եւ դրացիք: Արցախ: - եր., Գանձասար, 1999.

Մակար Բարխուտարեանցի «Աղուանից երկիր եւ դրացիք »եւ «Արցախ » ուսումնասի-
բութիւնների վերածրատարակումը ւայմանաւորուած չ նրանց եղակի սլատմադիտական
եւ աղբիւչրագիտական նշանակութնամբ: Այս երկերը բազմիցս օգտաղդործունլ նն գիտական
ուսումնասիրութիւնների ժամանակ եւ ուղեցոյց ծառայել Արցախի չետաղայ նկարագրու-

թիւնների Համար:
Հեղինակը տեղեկութիւններ է ձաղորդում ոչ միայն բնաչխարծի: օդտակար Հանածո-

ների, կենդանական աշչխարծի, սլատմական յուչարձանների, բնակչութեան ազգային դազ-

ժի զբաղմունքի, ընտանեյլան ու կրթական վիճակի մասին տուեալներ, բանաւոր մաւան-

դութիւններ, այլեւ ընդօրինակում է վանքերում եւ եկեղեցիներում ռպլածուող ձեռագրերի
յիշատակարանները, մեծ պլատասխանաուութեամբ Հաւաքում եւ վերծանում վիմագիր ար-
ձանադրութիւնները եւ այլն:

բ 0503020913 ցց ԳՄԴ 63:3(23)
846(01)-99

Էջադրումը՝ Ռուբէն Գրիգորեանի

|ՏՅԻ| 99930-70-01-7 (ՕԶ «Գանձասար» աստուածաբանական կենտրոն, 1999
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ՄԱԿԱՐ ԵՊՍ. ԲԱՐԽՈՒՏԱՐԵԱՆՑ

ՄԱԿԱՐ ԵՊՍ. ԲԱՐԽՈՒՏԱՐԵԱՆՑԻ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԳՈՐԾԸ

Մակար Բարխուտարհանցը ի 7 դարի ն կէսի Հայ մշակոյթի ՛- Հայադիտութեան նրակխ-
տաւոթներիցը է: Նա ծնուել է 1832 թ. Արցախի Խնածախ դիչդում՝ : Սկզբնական կրթութիւնը
ոտացել է Հայրենի դիզում, ասլա 1862 Թ. միարանակցել երուսաղէժի Ս. Յակորնանց վանքին:
1862-1868 Թթ. ուսանն Ժանդաւոր ա ասրժարանում, ուսման վերջին երկու տարիներին« Դ ՍԽԱ. բար ա ա Ը Ը
աշակերունլ յայունի մանկավարժ, կրօնական եւ ծասարակական դործիչ Մելբիսեդեկ ար.քեռլս.
Մուրաղդեանին՝ եւ 1869 Թ. յունիսի 22-ին ձեռնադրուել սարկաւադ: երուսաղէմի Եսայի ոլատ-
բիարքի դողից 1870 Թ. ձ4նունադրունլ է վարդապետ: 1675 թ. եղել է տպարանի ւռնսուչ, հսկ
1876 Թ. մեկնել կ. Չոլիս եւ առանձնել Զմիւունիայի աւաջնորդական փոխանորդի սլաշտօնը ԱԼՃ

միաժամանակ վարել նանւ քարոզչի, լուսարարի նւ Հիւանդանոցի տնսչի սլաշտօնները:
4650 Թ. Դէորդ 17 Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի Հրամանով ընդունուել է Էջմիածնի միա-

բանուլթեան անդամ, 1867 Թ. աշխատանքր նշանակուել Շուչու ունալական, իսկ 1862-ին` նանւ
Սնմական դպրոցներում որս կրօնի ուսուցիչ: 1886 թ. նշանակունլը է Սաղեանի վանքի վանա-
Հայր եւ վանական դոլրոպի նսուչ, հոկ 1869 Թ. կարգունլ Շամավու Հայող մայր եկեղեցու
թարոզիչ: 1690 Թ մարտի վերջերին Թողնելով այդ ոլաշտօնր՝ նւս ճանասլարծորդում է Դաղըս-
տան՝ Հետազօտնլու նբկրամասն ու տեղի ծայկակուն Հնութիւնները: Այդ ճանասլարծորդու-
Թնան արդիւնքն է ստորեւ վեբածրատարակուող «Աղուանից Երկիր եւ Դրացիբ » աշխաւոու-
Թիւնը: 1892 Թ. կարդուել է Ալէքսանդրաղոլի Թեմի առւաջնորդավան փոխանորդ, որտեղ մի
Քանի ամիս մնալուց ժնտոյ նոնին Հրաւիրուել է Էջմիածին եւ 1694 Թ. փետրուարի 17-ին նշա-
նակունլ Սաղնանի վանաձայր:

1694 Թ. սնպտնմբերի 28-/ն ձ4եւնադըբուել է նպի սկոսլոս, 1895 2 Հաստատունլ Շամախու
Թեստի առաջնորդ եւ նացել այդ սլաշաօնում մինչեւ մաջորդ. տարուայ դեկտնճմրերի 20-բ: Այ-
նուՀծնտնեւ նշանակուել է Էջմիածնի Մայր տաճարի լուսարարտալ նտ եւ վանական կառավարու-
Թնան անդամ, եղել է Սինողի անդամ: 1904 Թ. Հիւանդութնան պատճառով Հրաժարուել է այդ
ոլաշաօնից՝ ԱյնուՀետեւ եշանակունը է Աղուլիսի Ս Թովմա Առաթեալի վանքի վանաձայր, ււս-
կայն Հիւանդութնան ռլատճառով չի մնկնել այնտեղ: Մաչացել է 1906 Թ- փետրուարի 6-ին Ըջ-
միածնում:

Մակար Բարխուտարնանցը Թողել է դրական-գեղարունստական բաւական Հարուստ ժա-
ւանղդությվւն. «Միրզա եւ Աննա» (Զմիւունիա, 4876), «Արազը տարին կտարի » (Շուշի, 18583),

« Չրլը- Պուղի » (Թիֆլիս, 1883). «Ձօլանն ու նշանածը » (Թիֆլիս, 1863), «ԶնաչխարՀիկ տղայ»
(Շուջի,. 185646), «Բարոյական մոււսձննը» (Տփխիս, 1896), ոլչոնք նա Հրատարակել է Ուստա Գե-
ւորգ Բարլխուտարնանց ստորագրութեամբ: :

լ Պաճպանուած Է ազգանուան գրութեան ճեղինակային ձեւը:
2 Մ. Բարխուտարեանցի կենսագրական տուեալները վերցուած են «Ազգագրական ճանդէս». 1906. Գիրք 13. Վ 1.

Էջ 227-228: «Արարատ», 1906, Վ-2. Էջ 116-117: Մ. Աղաւնունի, Միաբանք եւ ալցելուք Բալ Երուսաղէմի, Երուսա-
ղէմ. 1929, Էջ 240: Վերջինում ծննդեան թուականը նշուած Է 1839 թ., որ կրկնուած Է նաեւ Գ. Ստեփանեանի
«Կենսագրական բառարան»-ում (ոտ. Ա, Երեւան, 1973. Էջ 186): Ուղղելի Է նոյն տեղում նաեւ Մ. Բարխուտա-
րեանցի ծննդավայրի «Զանգեզուրի Խնածախ գիւղում»նշումը, քանզի Մ. Բարխուտարեանցը իր իսկ աշխա-
տութեան մէջ վկայում Է. «Խաչենի Խնածախ գիւղում՝ Բեղինակիս ծննդավալրում...» (տես «Աղուանից երկիր եւդրացիք», Թիֆլիս, 1893. Էջ 156: Հմմտ. ստորեւ, Էջ 85):

3 Կենսագրութիւնը տե՛ս «Վ.ումալ». 1903. Էջ 222-228: Հմմտ. Մ. Աղաւնունի. նշ. աշխ. Էջ 277-278: Մ. Բարխուտա-
րեանցի «երկտողիկը» նրա մաճոլան առիթով տե՛ս «Պատմութիւն Աղուանից», ճտ. Բ, Թիֆլիս. 1907. Էջ 88-89:

4. ՏեսԳ. Բարխուտարեանց, Արազը տարին կտարի. Շուշի. 1883. Էջ 23 ծնթ.: Մ. Բարխուտարեանց. Քննադա-
տութիւն քննադատութեանց, Տփխիս, 1888, Էջ 13-14. 44, 54-55:
Հմմտ. Մ. Աղաւնունի, Միաբանք եւ ալցելութք.... Էջ 240:



Հեղինակել է նանւ կրօնական մի չարք աշխատութիւններ. « Քրիստոնկական վարդաոոալն-
տութիւն Հայաստաննհայց առաքելական եւ սուրբ նկեղեցւոյ» (Տփխիս. 1895): « Մ ասոչ նելի քա-
բոզներ ծայ ժողովիդականաց կարդալու Համար » (տետր Ա-Բ, Վաղ արշառլասո., 1 9Օ0Օ-1 ՋՕ1), Հ« Աս-
տուսծային ծրածանդ ՀանրապարտուցՖ (Թեֆլիս. 1902):

Գիտակցելով Արցախի սպլատմութեան խոր ուսումնասիրութեան ենւ ազատագական չար-
ժումների ծանդամանալից նկարագրութեան անծրաժեշտութի ւնը եւ ող հւորու ւծ Րաֆֆու դեո-
եւս 1882 թ. «Մշակում» սւղլադրուած «Խամսայի մելիքութիւեները »)| աշլխաստուլթնաւն թողած
մեծ տոլաւորութնամբ ու նաեւ Հենուելով վերջինիս վրայ՞՝ Մ. Քարխուստարնանյցը 1866թ. Ապ-
րես Բէկնազարնեանցի անունով Հրատարակում Հ « Գաղտնիք Ղարարազի » աշլչատոաւթիւնը» :

Այնտեղ փորձ է արուած ականատես Հօր էւ որդու անունից ներկայացնելու Արգալաի ՃՆՄԱ դա-
բի ձրկորգ կէսի էւ (ԱԼ դարի սկզբի իրադարձութիչեների եկարագրուլթիւ եը Աշխատութնան
քննադատութնամբ Հանդէս են եկել Րաֆֆին եւ Լնոնը, ցոյց տուն, տի չալ անճշաությն-
ննր, որոնք պէտք է, բոտ դրալխօսների, գոյութիւն չունենային, նթե շարադրուած լինէին «զա-
նատես եւ իրադարձութիւններին ժամանակակից ու մասնակից անձնաւոթու Թի ննելի կողմից
եւ, ըստ այդմ էլ, եկել այն եղրայանդման, որ « Գաղտնիքը » յօրինուած Լ Մակար: Բարվոութա-
րեանցիկողմից, իսկ Ասլրես Բէկնազարեանցը մտացածին անձնաւորութիւն 1: Մ. Բարվուտա-
բնանցը 1888 Թ. Հանդէս է եկել «Բննադատութիւն ննադատութնանց » վերնագրով ԴբՔոյ՝
կուը, որտեղ շրջանցելով «Գաղտնիքի» Հեղինակի Հարցը եւ մէկ առ մէկ սլատասվանել ով Լնո-
մի առարկութիւններին, գրեթէ անխտիր ո"լաշտպանում է « Գաղտնի ք Դարալազ ում» շարա-
դրուած դրոյթները, բացառութեամբ աննշան մէկ-երկու անճշտութիւնների, որոնք նա վերագ-
բում է կամ իր (որոլէս գրքի աշխարծաբար թարգմանչի) եւ կամ՝ տղարանային սրբագրման
վրիլումեերին: Այդ Հանդամանքը ու նանւ այն, որ Մակարը Բարխուտարնանցը խի յնտաղայ
աշխատութիւններում անվերապածօրէն օդտադործում է« Գաղ տնիթը » որսլէս սլա ուժակաղն Հււ-

Լաստի սկզբնաղբիւը, ստիսլում են մտածելու, որ նա. չեդունելով Հանդերձ նղած քննադառթու-
թիւնները, միանդամայն վատածէ նրանում նկարադրուած իրաղարձութիւնների ճշդըոութնանը,
արտատալել է որոշ Խոչոր Հատուածներ եր Հ« Պատմութիւն Աղուանից » աշլատութետն մէջ ու
դրանով հկ կողժնակիօրէն ապացուցել երկի Հեղինակի Հարցում քննադասոնելյի ոնսակքէտի Ըն-

դունելի լինելը:
եղած քննադաստութիւնները Հայագիտութնան նուխիրնալ մշակին մղեցին ժնունասքուվ» լի-

նելու ընտրած բնազաւառը աւելի նռանդադին ու առաւել Հիմնաւոր ուսումնասիրելու գոր
ծին: Պատմական Աղուանքի ու Արցախի նկարադրութիւնը Մ. Բարխուտարնանցը դլրչոում էր

ռրպես Աղուանքի պատմութիւնը ջարադրելու ծամար նիւթերի Հաուսք մոն աշխատանքների
նախապատրաստական փուլ: Նիւթերի Հաւաքման ընթացքը, սակայն, սլարտադրեց խորովի մՒօ-

տեցում այդ աշխատանքներին: Նա արդէն ժամանակին նկատել էր, եւ այդ Հնչում է Խանւ լիստ
այժմէական, ռր Հայրենի Հնութիւնների նկատմամբ «մեր անտարինրութիւնիդ օդ ուտ նն քա-
ղում օտարները »: Հաւաքուած ու դասաւորոււսծ նիւթերն ու նկարագրութիւնները Ե վերջոյ
ընդունեցին այնոլիսի ձեւ ու ծաւալ, որ ձեռք բերեցին ինքնուրոյն արժքջք եւ գոյատեւելու հրա-
ւունք: Ընթերցողների սեղանին դրունցին «Աղուանից Երկիր եւ Դրացիք »ու Հ Արցուվո » աշ-
խատութիւնները: կատարուած Հետազօտական աշխատանքները Համող նցին Հեղի նուսկինո եւ

Վերջին ճրատարակութիւնը տե'ս Րաֆֆի, Երկերի ժող., ճտ. 124, Երեւան, 1987, Էջ 417-625:
Լեո, Վէ՞պ, թէ պատմութիւն (Ղարաբաղի անցեալը Ապրես ԲԷկնազարեանցի գրչի տակ), Օուշի. 1887:
«Գաղտնիք Ղարաբաղի», հեղինակութիւն Ապրեսի Բէկնազարեանց. Ս. Պետերբուրգ, 1886, ԺԱ. Էջ 406:
Րաֆֆի, Երկ. ժող., ճտ. 2:, Երեւան, 1964, Էջ 383-494, 641-643:
Լեռ, նշւ. աշխ.:
Մակար վրդ. Բարխուտարեանց, Քննադատութիւն քննադատութեանց. Տփխիս, 1888, 110 Էջ:
Մակար Բարխուտարեանց, Պատմութիւն Աղուանից, ճտ. Ա. Վաղարշապատ, 1902, Ոտ. Բ. Թիֆլիս. 1907: Հմմտ.
«Գաղտնիք Ղարաբաղի», Էջ 173-218:
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Թ.Թ»-

նա ստիպուած էր արձանագրել նանւ, որ «մէն մի Հայրենի նաչանգ Հետազօոելն անկ է ընկե-
բութնանց եւ Հարուստ անձանց, որսլէոզի կարողանան... մասնադէտ, Հմուտ անձանց եւ ականա-
ւոր լուսանկար(իչ)ների ձնոթովի լոյս Հանել նախնական ամեն մի Հնութիւն եւ. արձանադգրու-
թիւն իրենը իսկական ոճով ու ձեւերով: Սակայն տեսնելով, որ ժամանակի անողոք ճիրանները
լափում ու. նղծում են ժեր թանկագին Հայրենի քի՝ Արցախի ամենապատւական Հնութիւնները
եւ արձանադրութիւնները: ւնսնելուխ որ դէտ եւ Թշնամի ձնուներ քանդում, աւերումեւ ոչրե-
չացնում են Հայրենի սրբազան աւանդննըը, տնսնելով, որ ցեցերը կրծում եւ անյայտացնում են
անդին ձնոագիրների միշատակարաններում հղած պառոմական մարգարիտները... պարտք ծա-

մարեցի... աղզքատօրէն Հնտաղ օտել... եւ գոնէ կաղմել մի ուղեցոյը՝ ապագայ Հմուտ մասնագիտ-
ների Համար ».

Մակար Բարխուտարնանցի դիտական վաստակը աուն գնաչատելի է նրա ատորեւ վե-
րբածշրատարակուղղ տնղադգրական բնոյթի « Աղուանից Երկիր եւ Դրացիք »ու« Արցախ » աշխա-
տութիւնննրով : նրանք նտագայում բազժիցս օղւնոադգործուծնլ են գիտական ուսումնասի-

բութիւնների ժամանակ, ուղեցոյց ծառայել Արցախի մնտաղայ նկարադրութիւնների ընթց-
քում: եւ երենց նշանակութիւնը չեն կորգրել նանւ այժմ: Մ. Բարխուտարնանցի պատմագիտա-
լան ուսումնասիրութիւնները, որոնք ժամանակին ձայնրէնով առաջին դիտական քայլերն էին
Աղուանք երկրամասի ուսումնասիրման ու աղուանադգիտական խնդիրների լուծման ճանապար-
Հին , ենըկայումս, գիտական մեծաքանակ դրականութեան՝ առկայութնան պայմաններում ան-
դամ, պածպղանել են իրենց պատմագիտական արժէթը, չեն կորպրել այժմբականութիւնը եւ ձեռք
են բերել նաեւ քաղաքական Հրատապութիւն:

լ «Արցախի» հրատարակութեան առիթով Խաչիկ վրդ. Դադեանը «Խ. Վ.» ստորագրութեամբ «Արարատ» ամսագրի
Էջերում ճանդէս Է եկել մեծ դիտողութեամբ: «Արցախի» Բեղինակը, նրա կարծիքով, ճետեւելԷ Հ. Ղ. Ալիշանին՝
Ղալադարասին Բերդաձոր անուանելով: Խ. Դադեանը ճենուելով «Բերդաձորալ սուրբ Գրիգորալ ուխտի կամ
Կարմիր վանքի. որ գտնւում Է Բին Վաղաճասից բարձր դէպ արեւմուտք. Լաբան կոչուածձորում, Բին Վաղաճասից
10 վերստ ճեռաւորութեամբ» 24111 դարի երկու արձանագրութիւնների վրալ, գրում Է. «Արցախի Բին Բերդաձոր
գաւառի տեղը գտԱւում Է Ջաւանշիր գաւառի Վաղաճասգիւղի մօտ եւ ոչ թԷ Զանգեզուր կամ Ջաբրալէլ
գաւառներում» («Արարատ», 1896, Էջ 80): Մակար Բարխուտարեանցի գրած պատասխանը (տպագրուած նոլյն
տեղում «Բացատրութիւն» վերնագրով) ձեռագիր վիճակում պաճպանուել Է նաեւ ՀՀ ՊԿՊԱ Խաչիկ վրդ.
Դադեանի ֆոնդում (տե՛ս ֆ. 319, ցուց. 1. գործ 271): Զոամաձայնելով առաջարկուած տարբերակին՝ Մ.
Բարխուտարեանցը գրում Է. «Արդ՝ եթէ արդարեւ լօդուածագիրն սխալուած չԷ Բերդաձոր վանք մասնաւոր անունը
Բերդաձոր գաւառի տեղ առնելով, կը խնդրէինք, որ պատմական փաստերով մատնանիշ անէր իւր գտած
Բերդաձոր գաւառի չորս կողմերի բնական սաճմանագծերը, նորա սաճմանակից գաւառների անուններըեւ բուն
Բերդաձոր-Ղալադարասի գաւառի անունը: Երաշխաւորում ենք... որ այն ժամանակ մենք սիրով կուղղԷինք մեր

սխալը, եթԷ արդարեւ սխալ կը լինի նախնի պատմութեանց վերայ ճիմնուած Բերդաձոր գաւառի տեղը»: Ի դէպ.
Սեդրակ Բարխուտարեանը, բերուած երկու արձանագրութիւններից երկրորդը տեղում չգտնելով, բերում Է Խ.
Դադեանի Բրատարակութիւնից՝ ծանօթագրելով միաժամանակ. թԷ «թւում Է, հրատարակիչը սխալնում Է» (տե՛ս
«Դիւան ճալ վիմագրութեան», /, Էջ 120):
Երուանդ Լալաեպն, Երկեր, ճտ. 2, Երեւան, 1988, Էջ 45:

3 Մ. Բարխուտարեանցի գրքերից առաջ լոյս Էր տեսել թերեւս միայն Ց. Մանանդեանի գերմաներԷն աշխատու-
թիւճը. «86112696 2սՐ Յ|ԵՅուտոհճո Շ6ՏՇԻԼՇհէտ», Լճլք2լց, 1897.

4 Մատենագիտութիւնը տե՛ս 8. Անասեան Հայկական մատենագիտութիւն, ճտ. Ա, Երեւան, 1958, Էջ 613-622: Նոլճի
«Նոր ճալեացք աղուանագիտութեան բնագաւառում», "ՃՈոծուոոռ", Վենետիկ. 1969, Էջ 289-315: Ա. Մնացա-
կաճեան, Աղուանից աշխարճձի գրականութեան ճարցերի շուրջ, Երեւան, 1966. (ռուս. Երեւան, 1969): Բ.
Ուլուբաբեան, Դրուագներ Հալոց Արեւելից կողմանց պատմութեան(՛-Ճ11 դդ.), Երեւան, 1981: Նոյճի, Խաչեճի
իշխաճութիւնը 2-21 դդ., Երեւան, 1975:

Ճ. Ճ. ՃՇՉՈՑՒՆ ՃՈՇՈՒՍԼ4-ՃՈՖՅՒՄ: ը  քօաօ-Ո8Ղ ԱԱ ՇԾԵԱ: էէ ոքՇ8ՒԼՇՅքԻՍՄԱԼ ՇԵ»: ՄՇՂՕՎԷՄՈՑ», ԷքՇքճ էլ, 1987. "ՒԷԼո-

բօքխեղք ԷՅքոնոչ:" (1ԸԼՕք:(ՎՇՇԵՅՏ Շոքոոաճ), Եքօքո, 1988.
Ա. Շաճնազարեան. Վաճրամեանների իշխանութիւնը, Երեւան, 1991, եւ բազում այլ աշխատություններ:

Իթ



երբ Մակար Բարխթուտարնհանցը ձեռնամուլ» էր եղել ւտոնղագրակոան հր տաշխատույթյիւ նների
կազմելուն: , չայագիտութիւնը արդէն իսկ բաւական փորձ եւ նուաճումներ ունէլ: ամ բնադգա-
ւառում. լոյս էին տեսել ԵՉ Շածիխաթուննանցի, Սարգիս Ձալալնանի, Ներոն Սարդիոն ույ նցի 73
այլոց աշխատութիւնները: : Դաղստանի նիկրամասի եր արժէքաւոր նլարադգրութիւնննրի գ որոշ
Հատուածներ Հրատարակել էր Ռոստոմ բէկ Երզնկնանցը՝ :

Նախորդ ուսումնասիրողների օրինակով Մակար Բարխուտարնանցը նկարադգբութիւ ԽեԽն-

բի մէջ ընդգրկում է ոչ միայն բնաշխարծի, օգտակար Հանածոնելի, դնխդանական շաածիր
պատմական յուշարձանների, բնակչութեան ազգային կաղմի, դրաղ մու նքի. Ընտանեկան ու դբր-
թական վիճակի մասին սունալներ, բանաւոր աւանդութիւենել, այլեւ ընդօրինակում մ վան-
քերում եւ եկեղնցիներում ւվածուռղ ձեռագրերի միշատակարանները, Ժնծ ալամսվանուաուու-
Թնամբ Հաւաքում եւ վերծանում վիմագիր արձանադրութիւնները եւ այլ Մ:

Մ. Բարխուտարեհանցի տեղադրական աշխատութիւնննրում Հրատարակուտծ ձնոսգրերի
այն յիշատակարանները, որ գրուած են մինչեւ ՃՆ ղդ. ննրառնալ եւ ՍՄԱ դ. առաջին նրե.ք քառոր-
դում, յետագայում վերաչրատարակուել են Գարեդին Յովաէվնանիտ , Լեւոն խաչիկնանիտ, Աշոտ
Ցովծաննիսնանի ու Վազգէն Յակոբնանիշ, Արտաշէս Մաթեւոսնանին դաղ մած ժողովածուների

մէջ: «Արցախում» նկարադրուած ձեռադրերի յետադայ ճակատաղդրելյի ճշդլրյոման առումով
արժէքաւոր են Գ. Յովսէվեանի, 0. եղանեանի, Յու. Վարդաննանի ուսումնասիրութիւննելը» :

վիմադրերի Հաւաքումը Հայաստանում թէեւ սկսուել է դեռեւս ՄՆԱՄ դարի սկզբի դ Եռոյի
Հասան Ձալալնանի կողմից հ- ապա 44 դարի սկզբից շարունակուել Ներաքա Աշտարակեցու

1 Մ. Բարխուտարեանցը Աղուանքում եւ Արցախում իր ճանապարճորդութիւնները կատարել Է Շուշիում եւ
Շամախիում պաշտօնավարելու տարիներին (1881-1888 թթ.. 1888-1891 թթ.): Նշելի Է, որ այդ աշխատանքը
շարունակել Է Մեսրոպ Սմբատեանցը՝ ուղեցոյց ունենալով նաեւ Մ. Բարխուտարեանցի գիրքը: Տես նրա
«Նկարագիր Ս. Ստեփաննոսի վանաց Սաղիանի եւ միւս վանօրէից եւ ոոխտատեղեաց եւս եւ քաղաքացն եւ
գիւղօրԷից, որք ի Շամախւոլ թեմի», Տփխիս, 1896. Էջ 73:

2 ԱՎ դարի ճաւաքչական-նկարագրական ու տեղագրական-ազգագրական գրականութեան ճամառօտ տեսու-
թիւնը տե՛ս Գր. Խալաթեանց, Նիւթեր Բայ ազգագրութեան պատմութեան. «Էմինեան ազգագրական ժողովա-
ծու», ճտ. 7, Մոսկուա, 1908, Էջ 37-38:

3 .Յովճաննէս եպս. Շաճխաթունեանց «Ստորագրութիւն կաթուղիկէ Էջմիածնի եւ ճինգ գաւառացն Արարատայ»,
հտ. Ա-Բ, Էջմիածին, 1842: Ս. Ջալալեանց Մանապարճորդութիւն ի Մեծն Հալաստան, մասն Ա. Տփղիս, 1842.
մասն Բ, Տփղիս, 1858: Ն. Սարգիսեանց, Տեղագրութիւնք ի Փոքր եւ ի Մեծ Հայս. Վեռետիկ, 1864:

4 «Մեղու Հայաստանի», 1859, Ի 1, 2. 28, 31, 40, 51. 52: Ռոստոմ բԷկ Երզնկեանցի առտիպ աշխատութիւնների
մասին տե՛ս Վ. Գրիգորեան, Ռոստոմ բԷկ Երզնկեանցը եւ Դաղստանի մասին նրա գրած աշխատութիւնները.
«Բանբեր Երեւանի Համալսարանի», 1971, (3, Էջ 178-183:

Տ Գ. Յովսէփեան, Յիշատակարանք ձեռագրաց, Անթիլիաս, 1950:
6 «ԺԴ.դ.նայերեն ձեռագրերի լիշատակարաններ», կազմեց Լ. Ս. Խաչիկեան, Երեւան. 1950: Նոլնի «ԺԵ. դ. Բայե-

րէն ձեռագրերի լիշատակարաններ», մասն Ա, Երեւան, 1955, մասն Բ, Երեւան, 1958, մասն Գ, Երեւան, 1967:
7 Հայերէն ձեռագրերի ԺԷ. դարի լիշատակարաններ (1601-1620 թթ.), ճտ. Ա, կազմեցին Վազգէն Յակոբեան,

Աշոտ Յովճաննիսեան, Երեւան, 1974, հտ. Բ. (1621-1640 թթ.), Երեւան, 1978, ճտ. Գ. (1641-1660 թթ.). կազմեց Վ.
Ցակոբեան, Երեւան, 1984:

8 «Հայերէն ձեռագրերի լիշատակարաններ Ե-ԺԲ. դդ.»: Աշխատասիրութեամբ Ա. Ս. Մաթեւոսեանի. Երեւան,
1988: «Հայերէն ձեռագրերի յիշատակարաններ», ԺԳ. դար, կազմեց Ա. Ս. Մաթեւոսեան, Երեւան, 1984:

9 Գ, Յովսէփեան, Նիւթերեւ ուսումնասիրութիւններ ճայ արուեստի պատմութեան, ճտ. Ա, Երեւան, 1983, Էջ 254-
290: Օ. Եգանեան, Գանձասարի ճայերէն ձեռագրերի ճաւաքածուն, «Էջմիածին». 1971, Դ. Էջ 59-64: Նոյլնի.
Գետաշէնի աւագ Սուրբ Նշան մատրան հալերէն ձեռագրերը, «Էջմիածին», 1971, Թ. Էջ 54-61: Նոլճի, Թարգ-
մանչաց վաճքի ճալերէն ձեռագրերը, «Էջմիածին», 1971, Ե, Էջ 57-58: Նոլնի, Մեծ Բանաճց գիւղի Ս. Լուսաւորիչ
եկեղեցու ճայերԷն ձեռագրերի ճաւաքածուն, «Էջմիածին», 1970, ԺԲ. Էջ 52-53: Յու, Վարդանեան «Գանձասարի
Կարմիր Աւետարանը» եւ նրա շուրջերկրականը», «Խորճրդային Ղարաբաղ», 1990, Վ 57:

10 Եսայի Հասան-Ջալալեանի կողմից Բաւաքուած արձանագրութիւնները իր լրացումներով ճրատարակել Է դե-
ռեւս Յ. Շաճխաթունեանցը. «Արձանագրութիւնք աշխարճին Աղուանից, զորս ժողովեաց լեկեղեցեաց եւի խաչար-
ձանից Եսայի կաթողիկոս նոցին Աղուանից ի թուակաճութեանն Հայոց ՌԱԿԷ. (1718) ի մի տետր» (տես Յովճ.
Շաճխաթունեանց. նշւ. աշխ., ճտ. Բ, Էջ 356-379, հրատարանչի լրացումներն ու գաւազանագիրքը տե՛ս նոլյն

տեղում, Էջ 379-382. 330-349):

նախաձնոնութնամբ| նւՃՃ դարասկզբին արդէն Հասել որոշակի նուաճումների՞, իսկ վերջին
տասնամնակներին Հրատարակուել դիտական բարձր մակարդակով կազմուած « Դիւան Հայ վի-
մաղրութնան » ժի շարք Հատորներ: . սակայն արուաձր դեռեւս Հեռու է արձանագրութիւնների
ամբողջութիշւնն ընդգդրկելուց՝ : «Արցախի» ընդդրկած տարածքի յուշարձանները ներկայաց-
նում են « Դիւանի » ՍՄ. Բարխուդարնանի կազմած ծինդերորդ եւ Ս. Աւագնանի ու Հո. Ջանվփո-

լաղնանի դազմած վեցերորդ Հատորներում: :

Ձեռնամույթ լինելով սլատմժական Արցախի տարածքի արձանադրութիւնննրի Հաւաքմա-

ա Սեդրակ Բարխուդարնանը սածմանավփակուել էր, սակայն, Հաւաքնլով միայն մինչեւ ՃԱ
դարը ննրթառնալ, իսկ ՃԱՆ դարի արձանադգրութիւնները դրեք դուրս են մնացել նրա Հրատա-
բակութիւնիդ- Աւելին, նրա րնրած արձանագրութիւնների մի զգալի մասը տեղում ինքը չի տե-

սնել կամ այլեւս չի դատել եւ մերգրել է Մ. Բարխոււսարնանցի գրքից եւ նրբեմն՝ վբիսլումննրով` :

լ «Աստանօր ճրամանաւ Ներսիսի շրջեցայ ի մերձակայ վանորայս եւ օրինակեցի զամենայն նախնի
արձանագրութիւնս աշխարճին, գտեալս լորմունս եկեղեցեաց, ի խաչաքարս եւ ի վԷմն ապառաժից. սկսեալ ի
Գանձասարալ մինչեւ ի Հաղբատեւ ի Սանաճին. զորս եւ մատուցի նմա. առ իս պաճելով զօրինակս նոցա, որք
լետոլ կորեան» (Մեսրովբ Թաղիադեան. Ուղեգրութիւններ, հոդուածներ, նամակներ, վաւերագրեր, Երեւան, 1975.
Էջ 177):
«Վիմական տարեգիր», կազմեց Կ. Կոստանեանց, ՍՊԲ, 1913: ԷԼ ճու աւ ԸուոՅՅՇճքՅ 11 Ճ8ռոՄԻճ. Շօ6քող 11

ոքւոօ108::1 Է ՈՇԿու: 1օօրՓ Օքծճճու, Ոօտքօքոտ, 1919. (շարուածք): Վերջինիս մասին տե՛ս Բ. Ա. Ուլու-
բաբեան, Ակադեմիկոս Ցովսէփ Օրբելին եւ Խաչենը (փաստաթղթերեւ տեղեկութիւններ), «Բանբեր Հալաստա-
ճի արխիւների». 1972. Վ 1. Էջ 197-203): Խ. ծ. վրդ. Դադեան. Մեծարանց. որ եւ Ս. Յակոբալ վանից արձանա-
գրութիւնները, «Բանասեր», Փարիզ, 1901. ճտ. 111 պրակ Բ-Գ, Էջ 135-147:

3 «Դիան ճալ վիմագրութեան», պր. 1. Անի, կազմեց Յ. ՕրբԷլի, Երեւան, 1966: Պրակ 11 (Գորիսի, Սիսիանի եւ
Ղափանի շրջաններ), կազմեց Ս. Գ. Բարխուդարեան, Երեւան, 1960: Պրակ 111 (Վայոց ձոր, Եղեգնաձորի եւ

Ազիզբեկովի շրջաններ), կազմեց Ս. Գ. Բարխուդարեան, 1967: Պրակ 17, (Գեղարքունիք. Կամոյի, Մարտունու
եւ Վարդենիսի շրջաններ). Երեւան, 1973: Պրակ Պ, (Արցախ). կազմեց Ս. Գ. Բարխուդարեան, Երեւան, 1982:
Պրակ Ճ/1 (իջեւանի շրջան), կազմեցին Ս. Ա. Աւագեան. Հո. Մ. Ջանփոլադեան, Երեւան, 1977:

3 Ալդ առումով արժէքաւոր են վերջին տարիներին հրապարակուած նոր ուսումնասիրութիւնները, տեղս Գ.
Սարգսեան, Անապատ կամ Նոր Վարագ վանքըեւ նրա վիմագրութիւնը. «Էջմիածին». 1952. Թ-Ժ. Էջ 21-29.
ԺԱ-ԺԲ. Էջ 27-34: Նոլնի, Դեղձնուտի վանքը եւ նրա վիմագրութիւնը, «Էջմիածին». 1953. Դ. Էջ 33-43: Նոլնի.
Մակարավանք, «Էջմիածին». 1954. Բ, Էջ22-34. Գ. 19-22. Դ. Էջ 30-36, Ե. Էջ 46-52: Նոլնի. Առաքելոց վանքը եւ
գիւղատեղը, «Էջմիածին», 1955. Է. Էջ 33-39. Ը. Էջ 31-39: Նոյնի, Շխմուրատի վանքը. «Էջմիածին». 1956. Գ. Էջ
20-28: Նոլնի, Կապտավանք. «Էջմիածին», 1957, Բ-Գ. Էջ 52-58: Շ. Մկրտչեան, Ի. Աբգարեան, Ս. Կարապե-
տեան, Մոխրենիսի «Օխտը դոնի» վանքը. «Էջմիածին». 1982, ԺԱ-ԺԲ. Էջ 46-50: Ս. Կարապետեան, Բացառիկ
լօրինուածքով միջնադարեան լուշարձան, «Էջմիածին». 1983. Դ. Էջ 58-61: Նոլնի, «Արցախի որմնափակ խաչ-
քարերը, «Էջմիածին», Ը. Էջ 34-40: Նոլնի, «Խաչաձեւ գմբԷթաւոր երկու եկեղեցիներ Արցախի նաճանգում».
Պատմա-բանասիրական Բանդէս, 1983, 2-3. Էջ 203-205: Նոլնի, Ջրաբերդի անապատը, «Էջմիածին». 1984. Ե.

Էջ 50-53: Նոլնի, Խրխափորի ձորաճովտում գտնուռղ պատմաճարտարապետական լուշարձանները եւ դրանց
ճորայալտ արձանագրութիւնները, ՊԲՀ. 1884. Ի 2. Էջ 223-238: Նոյնի, Պտրեցիք գետաճովտի պատմաճարտա-
րապետական լուշարձանները ըստ նորալայտ արձանագրութիւնների, ՀԽՍՀ ԳԱ «Լրաբեր» (ճաս. գիտ.), 1984,
Կ 8. Էջ 75-86: Նոլնի. ԿՄԱ դարի վանական երկու համալիր Արցախում, ՊԲՀ. 1985. Վ 1. Էջ 225-231: Նոլճի,
Հաթերքի պատմաճարտարապետական լուշարձանները, ՀԽՍՀ ԳԱ «Լրաբեր» (Տաս. գիտ.). 1986. Վ 5. Էջ 86-
89: Նոլճի, Վաճքաշէնը եւ լուշարձանները (Շամախու Գարդման գաւառում), «Էջմիածին». 1986. ԺԱ-ԺԲ. Էջ
106-109: Նոլնի, Պատմական Խոշկաշէնը եւ նրա լուշարձանները, ՀԽՍՀ ԳԱ «Լրաբեր» (ճաս. գիտ.), 1985. Ի 10.

Էջ 76-80: Նոյնի, Պատմական Հալաստաճի Կապաղակ գաւառի թրքախօս Բայկական գիւղերը, ՀԽՄՀ ԳԱ «Լրա-
բեր» (Բաս. գիտ.), 1988. Վ 1. Էջ 40-52: Նոլնի, «Պատմական Սոկութլու գիւղը եւ ճրա լուշարձանները, «Բանբեր
Երեւանի Բամալսարանի», 1988, Վ 3. Էջ 106-111: Նոլնի, Ադր. ԽՍՀ Թոուզի շրջանի ճալկական պատմաճար-
տարապետական յուշարձանները, «Էջմիածին», 1989, Ա. Էջ 51-55: Նոլնի, Մատրասա գիւղըեւ նրա յուշարձան-
ները. ՊԲՀ. 1989, Վ 2. Էջ 225-233: 8. Ճ. Ճքոօե, Շ. Լ. Խոքոոօոոււ, ԷԼ. ԷԼ. Շճքթուօքւ, '10ԵօՂԵԼքՇԽու
ՀՕԻԼՈՂՇԵՇ օք6 ՃՇղ8ուումու 8 Լճոճքծ Լոք. ՀԽՍՀ ԳԱ «Լրաբեր» (ճաս. գիտ.). 1989, Վ 7, Էջ 82-91: Կ, Ղաճրա-
մանեան, Միջնադարեան մի ճորայալտ յուշարձան, ՀԽՍՀ ԳԱ «Լրաբեր» (ճաս. գիտ.). 1978. Վ 5: Ա. Ա. Քերո-
բետնճ, Ինը Մասանց Անապատը ըստ նորայայտ վիմագրերի, ՊԲՀ, 1984, 4, Էջ 237-238: Բ. Ուլուբաբեան, Գան-
ձանսար. Երեւան, 1981: Հ. Փափազեան, Մելիք Եգանի ընդունարանի մուտքի վիմագիր արձանագրութիւնը, ՀԽՍՀ
ԳԱ «Լրաբեր» (ճաս. գիտ.), 1985, Վ 5. Էջ 75-78:

Տ Հմմտ. օրինակ «Դիւան ճալ վիմագրութեան». '՛. Էջ 178. Է 633. որտեղ բաց Է թողնուած | տող:

ՒՉ



Այդ առումով եւս Մ. Քարխուտարնանցի գիրբը ձեռք է րերում սկզբնաղբիսրնչանակութիւն՝
ընդգրկած լինելով մինչեւիր այցելութեան ժամանակը եղած արձանագրություն Խնրի մեծ մասը :

Մակար Բարխուտարեանցի աշխատութիւնները օղատադործելու ժամանակ. ռակույն, սլքէ:ւք
է նկատի ունենալ, որ նրանք գրուել են Ճ1Ճ դարի վերջին, նրբ դեոեւս չկային «աղ ուանական »
խնդրի ԽորՀրդային շրջանի խեղաթիւրումները: Մ. Բարխուտարնանցի մօո Աղուանքը դուտ
աշխարծագրական միաւոր է, ընդգրկում է Հարաւային Դաղատանից մինչ կուր դետն ընկած

սռարածքը, բնակեցուած է եղել բազմալեզու ցեղերով եւ միասնական աղուն ժողովուրդ չի
ձեւաւռրուել: Համոզուածլինելով, որ, չնայած մածմեդականութեաւն տարածմանը. այնսոնղը «ւոա-
կաւին կան անյայտ մնացած շատ թանկագին Հարստութիւններ ծայ ւլատժութնան Համար »,
նա վճռում է անձամբ Հետազօտել երկիրը:

Մ. Բարխուտարեանցի ստորեւ վերածրատարակուող աշխատութիւն ննընԽ ունեն ոկղբնաղ-
բիւրի նշանակութիւն նաեւ մի այլ առումով: ն Եր « Աղուանից Երկիր եւ Դրացիբ » աշշվաասթու-
Թիւնում ականատեսի իրաւասութեամբ կազմել եւ մէջ է բերում մա Հմնդականացած Հայկական
գիւղերի ցանկ, ցաճախակի նշում ինչսլէս բունի մածմնդականութեան անդնել ու մասսաներ, այն-
ոյէս էլ արդէն 2 Թրքավօս դարձած ծայկական բնակավայընը՝ : Բունի մած մն դականացգ մուն
են ենթարկուել ինչպէս Արցախի, այնպէս էլ կուր դետի ձախավննակի բաղ մայի Հայկական
ԱՆ Լա Հ Նման ճակատագրի են արժանացել սակայն ոչ միայն Հւոյ ժող ովոդի ինկորնելոլԷ ւյլեւ
տարածքում բնակուող Քրիստոննայ այլ պեղնր եւ ժողովուրդների - Արեւել եսն Անդրկովկասի
եւ մասնաւորապէս Ափխշերոնի թերակղզու եւ շրջակայ բնակավայրերի մածմնդականացումը
կատարուել է ուշ միջնադարում, քանդի նրանց քրխաւտոննայ լինելու ծանդամանքը արձանադլրը՝
ւած է նախորդող ժամանակաշրջանի ինչպէս վիմագիր յուշարձաններում, այնսլես էչ ալասոժո-
դական այլ ոկզբնաղբիւըներում: : ՃԽ-7Մ դդ. գործիչ Արդ. ար-Ռաչիդ ալ Բակուսվիի վլույու-
Թեամբ. "Խոս30ք000 (50)- Պ. Զ.) 711020 ԸՇՈ6ԻԱԱ Ա 026006 11416681 թժԼ161Նւ0 ՎԱՅԼԱՕՇԴԵ ՇԸ ՅքՕՎԵԼՀԱ

լ  Այդառումով առանձին կարեւորութիւն ունի Մատենադարանի արխիւային բաժնի կաթողիկոսական դիւաճում
պաճուող մի անստորագիր վաւերագիր, որ վերնագրուած Է. «Շուշի քաղաք. Նիւթեր»: Վաւերագրում
ներկայացուած են Ագուլեցոց եւ Ղազանչեցոց եկեղեցիները, նրանց վիմագրերն ու ձեռագրերի
լիշատակարանները: Սոլն վաւերագիրն օգտագործելԷ Լ. Խաչիկեանը՝ «ԺԵ. դարի լիշատակարանճների» Բ-

ճատորում արտատպուած Է 207 լիշատակարանի համար լղելով ինչպէս «Մրցախը», այնպէս Էլ ալդ վաւերագիրը
եւ վերջինից լրացուցիչ տեղեկանք բերելով: Վաւերագրի արխիւային օրինակի վրալ |.. Խաչիկեառի ձեռագրով
մատիտով գրուած Է. «Հաւանաբար Մ, Բարխուտարեանցի «Արցախի» նիւթերից»: Վաւերագրի Բամեմատութիւնը
«Արցախի» տպագիր օրինակի ճետ կասկածչի թողնում, որ այն «Արցախի» ճախնական տարբերակի մասն Է.
որը, դատելով պաճպանուած ալդ Բատուածից, եղել Է աւելի ընդարճակ, աւելի մանրամասն, եւ, ըստ ալդմ. աւելի
արժէքաւոր եւ որի ճամառօտումով էլ կազմուել Է տպագրութեան ճամար հիմք ծառալած ձեռագիրը: Բաւական
Է ասել, որ վաւերագրում նկարագրուած Ագուլեցւոց եկեղեցու 15 ձեռագրերից տպագիր օրինակում բերուած Է
միայն 5 ձեռագրի նկարագրութիւն: Նոյնն Է վիճակը նաեւ վիմագրերի առումով: Վաւերագրի մԷջ եղած վիմագրերի
մի մասը չի արտացոլուել «Դիւան Բալ վիմագրութեան» հինգերորդ ճատորի մԷջ:

2 Նրանց Բամար Մ. Բարխուտարեանցը թուրքերԷնով քարոզ Է կարդում (տե՛ս ստորեւ): Հմմտ. Ս. Կարապետ-
եան, Պատմական Հայաստանի Կապաղակ գաւառի թրքախօս ճայկական գիւղերը, ՀԽՍՀ ԳԱ «Լրաբեր» (ճաս.
գիտ.) 1988. Վ 1, Էջ 40-52:

3 Նոյն տեղում: Հմմտ. Ղազար քահ. Յովսէփեան, Ակնարկներ ուտիացի եւ մաճմեդական ճայերի մասին, Թիֆ-
էիս, 1904: Բացի ականատեսների վկայութիւններից ու պատմողական աղբիւրներում եղած տուեալներից կաճ
այդ մասին վկայող նաեւ բազմաթիւ արխիւային վաւերագրեր: Տե՛ս ՄՄ'. «Արխիւ Ալ. Երիցեանի», թղթ. 150. վաւ.
7, 8, 9, 11, 14, 24, 25, 26: 24124 դ. կԷսերին լայտնուեցին նաեւ բոնի ռուսադաւանութեան եռթարկելու դեպքեր:
Նման փաստերի արձանագրումներ տե՛ս նոլն տեղում, վաւ.. 62, 63. 220, 221, 222 եւ ալլն:

4 ."ՃքրՑԱ0-քյօՇա6 օ7ԼՕԼ116Է114 8 ոօքրօտ քօր 18-Ր0 862", Շ6. ոօ»., ՛1. 2, Ք., 1967, Շ 90-91. Ճ. Ք. ԼԱ-
«ճաղօ8, ՉուրքճՓԱԿօՇԹԱՇ ՈՅԵՎՂՒՌՈԾԼՈԱՅՒՑօՈՅՅ 10- 17 րո. Հճ: 1610քԱԿՇՇՀՈԼ 167ՕՎԷՈԼՀ, Ի1., 1984, օ. 51.

5 ԱԹ Ո ԴՇԼԱ66186Է1ԷՈՀՅ 8 հ10606086ՇԽ0Ի1 Ր(067ՈՅքօ786 8 15-ՕԻԼ ՇԵՇ". Աօքօոօո Շ ՅՒՈո. )Օ. 8. ԼՕՐԵ6

» 1937, 60.279.

ԸՇԼՇԵՑՃՈՎ.. 866 ՉՇԱՄԼՇ/ւ ն ՅԱՆ ՇՇՈՇԱԱԱ- ՂքԱՇՈՊԱԱՇ, 6 ԺԸԱՈԼԱՂԱ 20ք0ժ6 ԱՇՈՕ660))011 ԱՆԱՆՖՆԵԼՆՆՆՆ ՆԱ

Ագա. ".
/ւշ միջնադարում նուր դետի ձախավիննակում Հայ Համայնքների ղդոյատեւմանը զգալի

չասիով նպաստել նն Արցախից կատարուած արտադաղթերը: Տարբնը պատճառներով Արցախից

րոաղաղլթի ճանասպարծը բոնած ժողովական դանդուածները Հանգրուանել 22 մարման նղ-
բին կանդնած չրֆակայ Հայկական բնակավայրերում: Մակար Բարխուտարնանցը իր այցելած
իւրաքանչիւր բնակավայրի Համար նշում է ինչոլէս ունալ բնակավայրում Հանդրուանած Հա-

մերի ելման վայրերը, այնպէս էլ նրանց քանակը: Հայկական լիովին ծանդած կամ լքուած բնա-
կավայրնրը երբեմն վերակենդանացել նն լնտադայ նման արտաղգաղթերի չնորչիւ՞ ՛
Արտադաղթերը իրենց Հերթին ռլատճառ են դարձել Արցախի ու Ուտիքի դգալի Հայաթավփման,

քանզի ինչոլկս նչում է Մ. Բարլուտարհանցը- «Արցախում այժմ աւերակ են երեք քաղաք,
ւու ն չի էղաքաղաք եւ. 360 դիզ: որոնց բնակիչներն դաղթած են այլեւայլ կողմեր»: Նժան

Հայախթասի դիշղերոէ բնակավայրեր մուսռք են դործել ուծիմնունլ մածմեդական քոչուոր պեղե-
Ըի ններկայագպուցիչները, որի Հետեւանքով յայտնունլ ե բաղմաթիւ մածշմեդական բնակավայ-
բեր՝ Հայկական անուանումներով, Քրիստոննական յուշարձաններով ու Հայագիր արձանագ-
բութիւններով՝ մ Րաւո այդմ էլ մի աւելորդ անդամ ննրկայ աշխատութեան ընդգրկած փաստե-
րով եւս աղլացուցւում է, ռր շինծու են ադրբեջանական կեղձարարների ձայն սլնդուժներն ու
յայտարարութիւնները, իբըբ Արցախը (ադրբ. նրկերում՝ Աղւանք) Հայաբնակ ու Հայկական է

դարձել միայն 14 դարում :

լ ճո. ճք- Բում ճո-ԾՅԷՄՈւ, էո ռոյլՇ ճո-ՅօՅթ հողն ոծ 21 "14 1ղ- Հոճը, ԻԼ.. 1971, Շ. 89-90.
Բաքուից 30 վերստ ճեռաւորութեան վրալ գտնուող Բուզովնա թուրքաբնակ գիւղի մօտ «Եղիա Մարգարէիեւ
Անդրեաս առաքելոց» մատուռի մասին տե՛ս Մեսրոպ արքեպս. Սմբատեան. Նկարագիր Սուրբ Ստեփաննոսի
Վանուց Սաղիանի եւմիւս վանօրեից եւ ուիխտատեղեաց եւս քաղաքացն եւ գիւղօրէից, որք ի Շամախալ թեմի.
Տփխիս. 1896, Էջ 172-174: Մատուռի բեմի ճակատակալ քարի վրալ կայ ԲալերԷն արձանագրութիւն. «Ես՝ Ներսէս
քաճանալ շինեցի զջրճորս. թւ. ՊՀ. (14213 (նոլն տեղում. Էջ 173): Նոյն Բուզովնա գիւղում գտնուող դամբարանի
մուտքին կալ արաբատառ շինարարական արձանագոութիւն հետեւեալ բովանդակութեամբ.  Յ74 ՖՇԵԼՈՂՂԵՒՌՅՒՅ

ԼԱ Խլոոօոռ, ՇԵԼԱՅ ՛ՒՅքօել (ՃքոՍՌՈՒԹ) Քոռքոիու 8 :ՎՇՇԱԼ ԻՑ ճքքողճ ՇՇԼԵՇՕՐ ԼԱ1ՇՇՐՕՐՕ Էօոճ (Հ 1306 Ը.)"

(տե՛ս Շո Ճօքաուտոոծ, Ւոճղուօ1լ ՈՅՀ08 Յք1ծ7քել Ճ3Շքծ:11Ս5 ու: 11-15 8ռ.. Եռ, 1970.
(ո"1օքօֆ. Էտ. 71166.)
Նուկզար գիւղը Մ. Բարխուտարեանցը ԲամարումԷ 19-րդ դ. Կկզբին գեներալ Ցիցիանովի ժամանակ գաղթած
Կոտայքից. այն դէպքում. երբ գիւղում կան շիրմաքարեր թուագրուած Հալոց ԶԽԷ. (1298) թուականով, իսկ վան-
քը կառուցուած Է դեռեւս 1679 թ.:

3 Նման բնակավայրերի քանակը զգալի Է ներկայիս ԼՂՀ-ին լարող ադրբեջանաբնակ շրջաններում: Ներկալ Աղ-
դամի շրջանի Սոֆովլու գիւղի մօտ լալտնաբերուել Է ԲայերԷն արձանագրութեամբ տապանաքար եւ տելափոխ-
ուել Ադրբ. պետական պատմ. թանգարան: Վերծանութիւնը տե'ս ՀԽՍՀ ԳԱ «Տեղեկագիր». 1964. Վ 1:

4 Անդրադառնալով Աղուանքի Էթնիկական դիմագծին՝ Ֆ. Մամեդովանիր "110111146ՇՒՅ8 1670թ114 11 11601օքու-

ՎՇՇԽՈՑ ԼՇՕԼքճֆոււ ՀՅՌԵՈՅՇԵՕ11 /ՃՃ6ՅՒՌՈԼ (Ծոէտ, 1986) գրքում գրում Է. «ՃԹԵՂԵՇԽՇ ՈՕՇՇՈՇՒՐԼ Ո 16քքու-
ՂԾքէլււ Ճ3Շքծոնոչյո ՈՕՏՈՒՄՒԼՇԵ ՅՒՈՎ:11ՇՂԵԼՕ ՈՕՅՈՒՇԸ, 5 ԽԾՈԱՇ 18-ՐՕ, 8 114816 19-րօ 58." (Էջ 40): Այդ
կեղծիքը կրկնւում Է Դ. Ա. Ախունդովի «Ադրբեջանի ճին եւ վաղմիջնադարեան ճարտարապետութիւոը» (Բա-
քու, 1986, ռուս.) գրքում, որտեղ աղուաճնճական-ադրբեջանական են լալտարարւում ոչ միայն նախաքրիստոնԷա-
կազ շրջանի, այլեւ միջնադարեան Բալ ճարտարապետական լուշարձանները: Արդարացնելու ճամար ալդ վար-
մունքը նա եւս յիշեալ լուշարձանները յայտարարում Է աղուանական եւ, ընդունելով Բանդերձճ աղուան ժողովը-
դի (էթնոսի) գոլութիւնը. գրում Է. "ՔՕՈՔԼԱՅՅԼ ՎՅՇԼԵ ճոԾՅԱԼ 11ՇՈ08ՇղՕ84ու48 146ո54. ԲՈՕՇՂՇՈՇ ՂՅԱ: ՕՐճոււ

(13ԵԼՈՈՂԵՇՔ 236քԾՈՄՏԿՈՒՈՒՅԸ, 1 16ո086ո81Ո16 «թԵՇՈԼՈՒՇՆԻԾ, ՈՕՇՈՇ ոքոՇՕծու 61111413 ԼՇքԻՏՇՈ8 1836
Ը. Հ քյօՇԲօ1 Լ6քէՅւլ ՈՂՇո( Օ6ԵՇՈՈԼՇԷ 11 Շ Հքի( ԱՇ ԷՕ (ոք Հ06Շու 611161 Հ քՄօօա օէ 16քաու 8 1828 լ.)
ՈՕՇԴՇՈՇՒԼԼՕ օՆՅՈՒՒ ԷԼՅՅԵԼՑԱԼԵՇՔ ՀքԻԼՎՒՈՒՄՒ՝ (տե՛ս Էջ 225. ծնթ.): Այդ անճեթեթութիւնը քողարկելու ճամար

վկայակոչւումԷ Լինչի լալտնի "Ճքի(6էւ" գիրքը: Աւելորդ Է ասել. որ Լինչի գրքում ալդպիսի բան չկալեւ չԷրԷլ
կարող լինել: Իրականում Լինչը. խօսելով Արցախի մասին. գրումԷ. " ՅՇՇՈՇՈՒՈՑ Շ ԱՇՅՅՈՅՒԹՈՒԵՍ: 8թՇհ(6 է
ՀքԵԴՒՇԹԱՒԼԸ ՒՈքԾՈԾԻՏ, ՀՕՂՕՒՈԼՅՕ8ՂՒՒՅՑ 7181քՇԽԱՒՈ1 ՉՒՌԼքՅՈՂՅ»ԸԼՆ, 312 Յք6 էԼ ՕՃՕՆԵԼ 11 ՀՕՎՇՑԵՑ ԽՄքոօ8

ոքօղօյոտո 1 ՇՕՂՒՄԱԼԵԼ1 118ք726ւ5111 օողօ1 ոչ Ճքիծուո «Օ Շ70ք01ել ԷՅՇՈՒԱՇԵՕՐՕ ոլօքք". (Հ. Փ. Ուլ.
Ճթոլօ1111. Աջ 61616 0Վ6ք:ա111 58օՌԵլ, 7. 1, Ղուֆումօ. 1910 ր., Շ. 553)
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,
եչելի են նաեւ Մ. Բարխուտարնանցի ռպատմատշխթսարչաղգրական նզրայան զ ուտե նլ (լա-

ը ւորութիւնն ու արժեքը էնչոլէս ամբողջութեամբ Արցա» ու Աղուանք նրկլո մուա էրի. այն-
ոլէս էլ նրանց գաւաուննրի սածմանային բաժանումննրը եւ կրած փովովխությիւ նննրի ուսում-
նասիրման Համար "- ըստ այդմ էլ, վերջիններիս կարեւորութիւնը « Աղ ":..ռ նթ » տելու ե/ Ճիշ ւռ
ընկալման առումով Հ Դեռեւս Մ. Բարխուտարնանցն էր ճշգրտել բուն Աղուանքի ռածմաննե-
բը- «Երբ ծեւում է եւ Աղուանից Արշակունի թագաւորութիւնը, ւյն ժամանակ Կուր գ նար էե-նում չ ձարաւային ռսածման, Ալազանն՝ արեւժտնան, այն վաղեժի սլարիսոլն, որ հորը մս Հւիան եւ
արդելիչ սլատուար ձգուած է Դարբանդից մինչ Ալաղան դնտակն՝ Հրւսիսայի ն Կառալից ծոին՝
արեւելեան»: նա նկատել է նանւ վնտադայում Աղուանք ծասկացութեան ընղ արձակումը ՝ ռլայ-
մանացորուտսծ քաղաքական սածմանների փուփոխութեամբ. «Ե. դարում Աղուանից Թոդաուո-
բութնան (ճիշտը՝ մարզպանութնան - 7 2.) 4նութն Էէրնկնում Խանւ Ելավ ղ.ն ավ». Հակա դե-
տակի, Սոթի սածմանի, Գարդժանի, կայէնի լեոների եւ խրամ դետակր ոււջ ումի Միջեւ հղած
տարածութիւնը եւս- Ուրեմն վերջին սածմանննրըն հ1,. արեւնլթիցդ՝ Կասալի ց ծուիլ. Հիւաիսխգ՝ այն
Հին ոլարիսսլն, որ քրգարցած է Դարբանդից մինչեւ Ալազան, արեւմուտբիդ՝ Այաղ ոո եւ խրամ
գետակները եւ Հարաւից կայէնի լեռներն, ամբողջ Գարդման, Գանձակ եւ Արդաշվս եւ Երառվաի
ձախ ավեքը: Այս սածմանների մէջ տարածուած երկիրը Հայերից կոչուած է Աղուանք: »-Այս
դրոյթների հրական չինելը առ սւյսօր միտումնաւոր խԽեղաթիւրումների ց փրկելու նսռլատակով
գրին ու կրկին բազմաթիւ այլ սկզբնաղբիւրների օգնութնամը եւս տալացուցելու Հարկ է
լինում : : ՝ ՛

Մ. Բարխուտարնանցը ուրոյն ոճ ունի, գրել է աշլշարծարբար, օգտաղդործել նանւ դ լուր ար նան
քնրականական ձեւնըչճԵրկարութնան չափի միաւոր «Աղուանից Երկիլ: հեւ Դրացիթ » դրում
ընդունուած է վերստի, սաժէնը, կանզունը: Քայլը եւ այլն: Այդ աշլաաւթութնոաւն Մէջ մուշար-
ձանների նկարագրութեան ժամանակ չասինրը չնն տրուած: Այ է « Արցախում». նրարադրու-
(թեան իւչրաթանչիւը դէռլքում նշւում նն եկեղեցու կամ տաճարի չասի նրըո Ընդ որում` որսլես
չափի միաւոր օգտագործւում է մետրական սխստնժը (7նոլ, ռանտիմեւոր)- Անցման փուլ է Ֆ-
խանչում «Արցախի » նիւթերից Մատննադարանի արվխվււոյին օրինակը, ոլոոնղ Շուշիի նկեղե-
ցիների չասիի միաւոր օդմտագործուասծ է .քույլը ՆԸ ոչ մեւորը, Ինչո տռլադգիր շրի նակում է:

1 Եղած գիտական գրականութեան տեսութեան ու Մ. Բարխուտարեանցի որոշ տեսակԷտների քննութիւնը տե՛ս
Բ. Ուլուբաբեան., Դրուագներ, Էջ 17-26: Նոյնի, Խաչենի իշխանութիւնը... Էջ 31-53: /Ճ. Ճ. ՃՅՕՈՅՈՒ /Ճ1ՇՀՒՑ-
ՃՈՄՅՒԼ..., Էջ 64-74, 86-90:

2  Տեռստորեւ, Էջ 33:
3. ՇԸ. )Օրօր, ԽԻ ոօոքօօ) 0 Իրոմաոշ: ոքօրւօի /:162:0111.- (ՈօԴօքոսօօաքօ 38866 ՃԷԼ ՇՇՇՔ", «. |, էԼ,

1937, օ. 137. Ճ. Լա. Խրուտաու, նշւ. աշխ., Էջ. 25-35: Ճ. 11. ՒԼՇոՕՇՇՂԵԼ68, Հ 8օոքօօ օ ՈՕՂԱՆԱՎՇՇԵԾՅ

1թմումած Ճքո6էո121 1 ՀՅ85Յ36Շ ԱՕ /Ճ168Է14151 8 ՅՒՂՔՎԻԵԼԸ ոճքոօո. - '" ՀճոէՅՅ 21 883811. ", Ցուռ. լ, Ք., 1979
բ., 6. 10-18. Ճ. /Ճ. Ճճօոչու, Ճո6041:61-4ՄՄ8ՒՈՀ..., 6. 24-35. Ճ. Ճճօոտէւ, Ո. ԻՂ7քոյժու, Թ. ԷՕ36ոււյժյ թ
937Ա6Ւ 100 8610թ: ԵՅՑԵՀՅ0ԵՕ1 621117, ՊԲՀ, 1987, Վ3. Էջ 116-189. 5. Ճքտուօոչու, ՀօՐոր ՕԼՇՆԸՒՑ)61
ՒԹՄՎՈՅՏՑ ՈՕԾքՕՇՕ86Շ1110615. ՀԽՍՀ ԳԱ «Լրաբեր» (Բաս. գիտ.), 1987, 17. Էջ 33-56: 111. 8. ՇՈ1Ծ417ւ, Քած ք23օ102Ե08 քում ԷՅ8ԵՅ36 501 75168111, ՀԽՍՀ ԳԱ «Լրաբեր» (ճաս. գիտ.), Ի| 10, Էջ 3-17: 1989. Է, Ը. Շրոոո
Ճքւաչ 8 8010քԱՎՇՕԺՈ: ոօքոօտօ10ՎԷՈ1ԵՅ4, ՀԽՍՀ ԳԱ «Լրաբեր» (ճաս. գիտ.), 1989, Վ 11. Էջ 3 14: 1. Խ1թու1161օթո - ՈՅԵՎՂԵ ՈՕ5ՕՈՇԷ11. ԱքօճոծիւԵւ Խօրօքաւ ԷԼորօքուօ1օ ԽոքոՇոճռ, Ի. 1990. "1« օԸՑՇԼԱՇԷՌՈ
ոքօծդծիւել 1Շ10ք)111 1 «7 Ղե՛ր/քեք Բճ8աՅ36601 16211414 11 Թօօ1ՕՎՈԵԼ: ոքօումումը Ճքոծէլ 111" Դ. է, Ք., 1991
Ր., Բ. 8. Ցարութիւնեազ, Արցախի, Հայոց արեւելից կողմերի եւ Ղարաբաղի տարածքի Բարցի շուրջը «Պատ-
մա-բանասիրական հանդէս». 1994, Վ 1-2, Էջ 256-266, 1995, Ի 1, Էջ 191-207:

՝

Վերածրատարակուող աշլխատութիւնննրում ընդօրինակուած արձանադրութիւններն ու
ձեռագրերի ցիշատակարանները Թուադրուած են Հիմնականում այկական «մեծ»եւ Հաղուա-
դեղ՝ նանւ «կիոթը» ու «Հայկական Քրիստոնէական» թուականութնամբ: Մակար Բարխուտա-
բնանցին ծանօթ չեն եղել Հայոց «փոքրը» թուականի սկիզբն ու «Հայկական Քրիստոնքական»
Թուականի դոյույթնան փաստը, ուսոի նրանց փրկչական Թուականութնան վերածման ժու մա-

նակ թոյլ են տրուած վրիսլումներ: Տողատակ ծանօթադրութիւնների մէջ չեղինակն իր տարա-
կուսանջքն է յայտնել տոմարական թուացնալ անչամապատասխանութիւնների Համար: Հայոց
«փոքի» Թուականի սխալ վնրծանութնեան դէսլքը, ըստ որի Յովծաննէս Սարկաւագի կողժից
Մւոզուած ծայոց անշարժ տոմարն երը սկսուել է 1116 Թուականին (Ճճիշոբ՝ 1084 թ. օգոստոսի
/ 1), «Արցախից » վերցնելով կրկնել է նաեւ կ. կոստաննանցը « վիմական ոարնդգիր » դգրբում
(էջ 33, Հմմտ. նաեւ ա 7/7|): վՎերացունլ են նկատուած վբիպակները եւ ուղղադրական
անճշտութիւնները, շակուել են կետադրական շեղումները, Խորովի կազմուել անուսանացանկերը:

Պ. Ա. Չոբանեան
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Հրամայուած լինելով գրել « Պատմութիւն Աղուանից»՝ որոշեցի նախ հետազօտել Աղուա-
ճից երկիրը, ծանօթանալ բնական դրից, լեռներին եւ դաշտերին, գետերին եւ ճանքերին, կլի-
մային եւ բերքերին, Բնութեանց եւ ազգաբնակութեանց, գաւաոռներին եւ լեզուներին եւ ապա
գրել աշխարճաբար պատմութիւնը:

Ներկայ դարումս հետազօտած ենայս երկիրը մի քանի օտարազգի Ճետախեոյզներ. բայց
ոչ ըստ օրինի՝ հայերն: Թէեւ բազմաշխատ կ. վրդ. Օառնազարեան եւ Ս. եպիսկոպոս Ձալա-
լեան շրջած են տեղ-տեղ, բայց չեն յաջողած հետազօտել մանրամասնաբար, վասն զի այն
ժամանակներում դեռ անգրաւ եղած Է Դաղստանն, վասն որոյ եւ վտանգաւոր՝ ամէնուրեք
ազատ շրջելը: Այս պատճառաւ հաւատացած լինելով, որ տակաւին կան անյայտ մնացած
շատ թանկագին ճարստութիւններ հալ պատմութեան համար, վասն որոլ վճռեցի անձամբ
Քետազօտել երկիրը:

1890 թուի մարտ ամսի վերջում հրաժեշտ տուի Շամախու եկեղեցում քարոզչ ականպաշ-
տօնիցս եւ ճեռացայ ապրիլ 6-ին: Որովճետեւ Դարբանդն Է Աղուաճից երկրի վերջին ծայրն'
արեւելեան հիւսիսային սաճմանն որոշեցի այդ իսկ քաղաքից սկսել իմ ճետազօտութիւնը:
Բագուի կայարանից նստայ Մերկուրի ընկերութեան «Ալէքսանդր Գ» շոգենաւում Դարբանդ
ելնելու: Սակայն հայ աստիճանաւոր ոմն, որ ուղեկից էր ինձ, խորհուրդ տուաւ ինձ երթալ
Միջին- Դաղստան, ասելով. «Ես ականատես եմ. Դաթունա գիւղի մօտ կայ մի Բայկական եկե-
ղեցի», եւ՝ օգտակար համարելով նպատակիս, լորդորեց գնալեւ ականել:

Արդարեւ օգտակար առաջարկութիւն. զի ծանօթանալու էի եւ Աղուանից դրացի երկիր-
ճերին, որ ոչ սակաւ կարեւոր էր իմ նպատակին: Բայց որովհետեւ ճանապարհորդում Էի սե-
փական ծախքովս, անբաւական էր դրամս եւ միանգամայն վճատեցուցիչ՝ անծանօթ երկրում
ճիւթականի մասին կրելիք տագնապս, վասն որոյ տատամսում էի վճռել՝ գնա՞., թէ՞ չգնալ:

Վերջապէս վճռեցի սիրով կրել ամէն նեղութիւն, միայն թէ անձամբ տեսնել նութիւնը.
միայն թէ անձամբ ծանօթանալ երկրին, որի բնակիչներն յաճախակի արշաւելով այնքա՛ն
վնասներ տուած էին Աղուանից երկրին եւ Հայաստանին: Տեսնել երկիրը, ուր արշաւած էին
Հայոց թագաւորներից եւ զօրավարներից քաջերն: Հետեւապէս փոխանակ Դարբանդ ելնե-
լու՝ ելայ Պետրովսկ:

Համառօտկը նկարագրեմՄիջին եւ Արեւելեան-Դաղստանի մասերը բացի կարետր ճա-
մարուած կէտերից եւ ապա սկսեմ գրել Աղուանից երկրի մասին: Երկասիրութիւնս իբրեւ մի
ծաղկեփունջ նուիրելով ճայ գրականութեան եւ իբրեւ ամենակարեւոր նիւթ Ռայ պատմութեպն՝
մնամ ամենախոնարճո ծառայՀալոց: '

ՄԱԿԱՐ Ծ. ՎՐԴ. ԲԱՐԽՈՒՏԱՐԵԱՆՑ



ՊԵՏՐՈՎՍԿ
Այս փոբրիկ քաղաքն Հիմնուած է կասպնան ծովի արեւմտեան չոսխումմ ռուսաց Մեծն Դեւո-

րոս կայսեր անուամբ: Ունի խնամբով շինուած, դեղեցիկ. առլաձճով Մր փոր ս. ածանդիոտ եւ
ւլատուական մայ:Աաչներն են ռուս նեւ ծայ, մեծամասնութիւնն է ոուս արընԿան նւ մի քա՞
եի պանդուխտ պարսիկներ:

Հայք, որ ղաղթած են Ղզլարից, Արցախից, Նուլուց եւ Աղզչբաանդլրառլոլի ց. զբաղում են
առեւտրով եւ այգեղործութեամբ: կան եւ ոմանք սլանդույոո Հայելր. ոլթ մար 4թով ծառայում
են այգիներում: Հայք ունին Չօղոա- Պետրոս անուն մի քարաշէն նել եցի. որխ գոյութիւնն չա-ն-
Լի չէ 20 տարուց: եկեղեցին, որ ենթարկուած է Հաշտարիխանի Հոգեւոր դաոավարութնան, ունի
3,000 րուբլի դրամագլուխ, մի քածանայ եւ մի նորաշէն ծխական ուսումն ալան, որվ մէջ ւոակա՞
ւին ո՛չ վարժապետ կայ եւ ո՛չ աշակերտ: :

Քաղաքումս կայ 40 Հայ ծուի, որի մէջ (միջին Հաշուոսվի|) Լինում 4 տան կան 15 ծնունդ: /
ւվլսակ եւ3 ննջեցյալ: Զարմանալու են ընթերցողքբ՝ Համեմատել ով ծնուսծննրի Թիւը ալսակուտած՝
ների Թուոյն Հետ: Այստեղ եւս ներգործած է մի ազգակործան ազդնցությւն՝ չամուսնանալու
մոդան: Տեսնւում են 50 տարեկան ամուրի Հայ նրիտասարդներ եւ 40 մուսուլ:լաւն օրիորդներ:
Եթէ այսպէս շարունակուի այս տնաւնր մողան, 60 տարուց յնտոյ դույն Հայ չդտնուի քաղա՞
Քումս: Աւելորդ է յայտնել, թ տարէցտարի զգալիկերպով նուազում( եւ ծենալննրի թին:

ԹԱՄԻՐ-ԽԱՆ-ՇՈՒՐԱ

40.վերատ է Պետրովսկից մինչեւ Թամիր-լաան-Շուրա- խճուղին շինուած է առանձին ինամթու:
38 վերստի վերայ է Քետֆուր- Ղումիւն, որ Հիմնուած է արքունի ճանա րարծլի Գավ» լլոզ`

մում, դեղի գետակն թեքուած մի լեռնալանջի վերայ: Այս է շաժիխոաղը Խնրի մրաւքղութ ն: Մ,
մեծ ժայռի դլիին դեռ. կանգուն մնում է նոյն շամվալ Խերի ասլարանն:

Թամիր-խան-Շուրա ջաղաքն, որ շինուած չ մի դաշտածովոի մերոյ, ծածկուսծ է օրդտու եւ անպտուղ ծառերով: Այսու ամենայնիւ ամուսն ծանը է օդն նւ Ցլի ւոն եւ անալխորժ
ջուրն: Միջին- Դաղոատանի դուոն Համժարուած է քաղաքս, վասն որոյ ռուսաց կառավարությունն
շենել տուած է այստեղ մեծամեծ ղօրանոցներ, որոց մէջ բնակւում նն մօ: 5ՕՕՕ դօրականներ
եւբեանց աստիճանաւորներով միասին: Քաղաքումս նատում է եւ. Դաղատանի ընդծանուր լլա
ռավարիչ կննազ Նիկոլայ Զօրաբովիչ Հաւճաւաձքէն, որի չուարանի արեւել նա, Համդ էս բարձ-
Ըազած է երկայնաբազուկ- Մովաէս Արղզութնանցի Հակոայ եւ թավփծու արձան: /ւշ ազգաւ Էէ արձա՞
նի երեւոյթն: Բարձրածասակ եւ Հսկայակաղզմ Արղութնանցն ծածկած է երկար նասվինջին, լա՞
խած աղեղնաձեւ թուրը, աջ ձեռնում բոնած Հնռադիուկը եւ 4ախ ձնոնում՝ չաչանի գլիխարկը՝
Իւր գնացքը ուղղած դեղի Մբջին- Դաղստան, Մեծ-մեծ քայլերով գնում էուււջ, կարծես թշն
մնաց դիրքը եւ ամրութիւնները անձամբ դիտելու ղդուշաւոր Հեւտռազօտութնամբ: Այգելութաց
«Վատկառանք եւ սարսավ է ազդում արձանի վեչութիւնն, որի ւրատոււսնդանին վերայ իորա՞
Դրուած է ռուսերէն տառնրով. «Եերկայնաբազուկ- Մովսէս Արզութես նց կառավարի չ Դաղատա՞
նի նածանգին 1847-1853»: Բայց արձանն դրուած է 1878-ին:

լ Շամխալներն, իբրեւ Խազրաց թագաւորական Բետագալ սերունդ, որդոց որդի իշխում Էին ծովեզերեալ կողմերիս:
Այժմ վերջացած Է այս ցեղն. մնացածԷ միայն օրիորդ ոմն, որ ուսանում Է Պետերբուրգում:
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Պատմում են. «Երբ Արզութնանցիս Հարցնում են մածամերձ ժամում. «Ո՞մ արող է բունել
ձեր տեղը ». Չատասլխանում է. ՀԻւան Դաւիդիչ Լաղրեւն »- Ըստ վկայութեան Արղզութնանցիս՝
(«ր մածիզ մետոյ չւուռւսց կառավարութիւնն այդ. սլաշտօնը վանժնում է շուչնցի ՅովՀաննէս

Դաւխթնան եղիազարնանցին, որ ամէնուրեք Հոչակուած է ԼԱԶՐԵՒ անուտմբ՝
Բացի դուս զինուռրականներից քաղաքումս բնակում նն նաեւ Հայ, Հրքայ, լնգգի, պարսիկ

նեւ վրացի դնրդաստանեեր:
60 5լսից բաղկացած նն Հայ բնակիչներն. որք դաղլած են Ղզլարից, Մոզդոկից, Շամա-

ուց եւ Արցախից: կան նւ մի քանի պանդուխտ Հայնը: Սոքա ամենքն զբաղւում են վաճառա-
կանունամբ. Հիւսնութնամը, մանրավաճառութնամբ, կօշկակարութես մը, դերձակութնամբ էւ.
ռավփրչութնամը: Հայք ունին Ս. Աստուածածին անուն մի ծին եկնդեցի, որբի չորս սլատերն շի-
նուած են Թրծենալ աղիւսով, 2/ 4եղունն եւ կաթողզիկէն՝ փայտով:

Ելեղնցումս կայ երկու ձեռագիր աւնտարան, դրուած բամբակնայ Հաստ թղթի վերայ: Ս.
առշնտարանը դրած Էէ Մատթէոս անուն ոմն եւ ստացած է (դնած է) Տիկին-Էմին ոմն: Բայց միշա-
տակարանից յայտնի չէ. 24 ուր գրոււսծ է. միայն ժայտնի է Թուականն, ռր է ՋԻՋ. (1477): Բա ւս-
կան դնդեցիկ են աէհտարանիս մանրը գրերն, սակայն դեզնցիկ չեն չորս աւետարանչաց չղւաւռ-
կերներն, Թոչնաձեւ դլիասոառւնըն, ծաղիկննրն եւ լուսանցների նկարներն: Յիշատակարանիցը
նրեւում է, որ Տեկին-Էմին նուիրած է աւնտարանս ումն Սարգիս քածանայի. բայց թէ ո՞ւր, կոկին
անյայտ է: Սարգիս քաձճանային Երէցկին-Տինարն վաճառում է աշնտարանս Յովչանիսի որդի
Դանիէլին «ԶԾ» թանկայ դրամի՝ միջնորդութնամը Ղարա-րեչիչին: Ապա կցուած է «Յիշա-
տակարան»-ին. « Ի թուականին ՃԾ. (1501) ի պարոնութեան Յալբանդ փաթիշառին ՛հ դառն եւ
ի նեղ ժամանակիս, որ կամք սասանեալ անօրինաց եւ ի պատուճասից վասն ծովացեալ մեղաց
մերոց. ո՛վ սուրբ ընթերցողդ... ով ոք ճանդիք (Հանդիլիք) սմայ, յիշեցէք ի Քրիստոս միաբերան
ողորմիայիւ զԴանիէլ»: Շարայարուած է նանւ. « Կամաւն Աստուծոյես Ուլուբէկս եւ Դաճիէլս մեր
սրտաքցութեամբ տվաք զսուրբ աւետարանս Ղուկաս վարդապետի դատաստաԾ: Եւ ես Դուկաս
վարդապետս առիեւ իմ սրտի կամաքցութեամբ ետու յիշատակ ՛ի դուռն Հռոմայրի Սուրբ Նշա-
ճին անմաճ եւ յաւիտենական յիշատակ.եւ ով ոք յանդգնի ճանել զսայ ի դրանէ Սուրբ Նշանին,
նա ի Սուրբ Նշանէն կապած եւ անիծածլիցի եւ մի՛ տեսցէ զխաչի լոյսն ի յաւր (լօր) դատաստա-
նին, ի թվին ՋԿԸ. 1519»:

ԹՀ՛ Հ Յիշատակարան »-ի եւ ԹԷ՛ աւհտարանչաց պատկերների սլարապ նրեսների վերայ յա-
կանէ յանուսնքէ նշանադրուած են զանազան անձինքներից միշնալ վանքին նուիրուած «սնօթ-
ներին դդնու ների, անշարժ դալուածների եւ Ընծայողների անուններն: Հուսկ ուրեմն դրուած է
վերջին Թերթի վերայ. «Հընծայամ(բնծայնմ) աէս (այս) ավետարանս Տամիրխանռ Շուրի ճայոց
եկեղեցին ես Տիփլիզու քաղաքացի Գէօրգ ԴԷմինեան Դէմուրովս 1856 ամի»:

Իսկ միւս դրչագիր աւհտարանի միշատակարանում նշանակուած է. որ գրուաձ է այն Վա-
նայ Վարագայ վանքում: Գրողն հղած է նոյն ուտի միաբաններից կիրակոս վարդապետն. « հ
ՌԺԸ-. ամի (1569) ի ճայրասպյետութեան տեառն Մուխայէլ Կաթուղիկոսին սուրբ Աթոռոյն Էջմիած-
նայ եւ ի Գրիգորիս Կաթողիկոսին Աղթամարայեւ հ տեղապաճութեան Շամիրամակերտին Խոս-
րով փաթիշաճին (փաշային), որ յայսմ ամի սկիզբն արար պարսպին Վանայ քաղաքին»: Փուքր-
ինչ յետոյ աւնլացնում է. «Սխալանաց գրիս անմեղադիր լերուք, աղաչեմ, զի ի դառն եւ ի նեղ
ժամանակիս գրեցաւ, որ փախուցեալ եմք ի ձեռաց Քրդացնեւ կամք ի ղարիբութիւն եւ կար մեր
այս էր»: Շարույարուած է յիշատակարանին. «Եւ արդ ես՝ Մխիթար քաճանայս ետուգրել զսուրբ
աւետարանս ել եդի ի գեաւղս, որ կոչի Արջակ, ի դուռն Սուրբ Գէորգեայ զաւրավարին յիշատակ
ճոգւոյ իմոյ...»:

լ Վանքս գտնում Է Լօռի գաւառի Օձուն գիւղի մօտերքում:
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Գեղեցիկ են աւետարանիս պատկերներն, ծաղկանկարննրն ութոչնադրելն: ՄՆԱՍ մու րանիս
ակզբում նկարուած են Քրիստոսի թաղման, ի ժոլխաթի ւսւերման, Յիսուսի տոլուոլնան. Հռմրարձ-
ման, Հողեղալատնան, դատաստանի, խաչելութնան, յւ ն ւում աւն, ծննդնաշն, մկր ռում եան. բքա-
ռւսսնօրնայ դալաւռնան, Ղազարոսի յարութեան, սլայծառակնրոլույթնած. ծաղ կաղ ալոդչի ուն-

լուայի եւ. չորս աւեւտարանչաց սլատկերներն, որք ոսկեղօծուած եւ դունաւորու ած նն դզոյնըզ-
դոյն, բայց վայելուչ ներկերով: Մարկոս աւնտարանչի սլատկնրի ռակ գրուած ճ ռոոլիակ ներ-
կով՝ «Զնկարող սորա Զաքարիա եպիսկոպոսն յիշել ի ՏԷր, աղաչեմ»: Նրլոող ննին տականողն

եզրակացնում է, որ բոլոր պատկերները եւ ծաղիկներն ու նախշերը նկարուտաձ եւ ոսկնզ օծուած
են նոյն եսպիսկուուսի վրձինով եւ դրչուխ վասն զի ամէնուրեք փայլում նն միննոյն Ընտիր
ճաշակն եւ դեղարունստի նրբութիւնն:

Ուշադրութեան արժանի են աւհյտարբանիս չորս կողակալ, մագաղախնայ թերթերն, որոց
վերայ դրուած մեսրոսլեան տառերի (ամբողջասլէս դրուած է դլիսատաունլով) դոյութիւնն սլա-
կաս չէ 1000 տարուց: Անշուշտ իմացաւ ընթերցողն, որ աւնտարանի»ս իսկական թղթերից չեն
կողակալներն, այլ առնուած են Հին աւետարանից եւ դրուած այստեղ: Աւնաարանի» առաջի
կողի վերայ (արտաքուստ) կան 4 մետաղեայ մանը խաչեր, որոց վնրոաւյ խորաղդրուտծ նն. « Ղզ-

լար յամասա»: «Աւետիս Մաւի». « Վարդխաթուն». « Մուրզախանի»' : Իսկ վերջին երեսին վերայ
լայ մի միջակ ն. 3 փոքրիկ լսաջ, որոց շրջառլատն զարդարուած է. իղիտ» առ. լիտ արծալթնայ
աստնղանիշ բեւեռներով:

եղեղեցիս ունի իւր Հիւոիսային կողմում 2 սնննակ. որ ծառայումէ իրը միղ առնուն վարժոց:

ուր ուսանում են Հայնրէն եւ ռուսերէն 15 նրեխայք: Եկեղեցին ունի ժիույն 300 րուրլիչ Սակայն
ժրաջան Հոգարարձուք, անձնունմխելի պածելով այս դումարըո վարժասլնտլի 300 րութլի տարն-

կան ռոճիկը ծայթայթում են ուսանողաց ծնողներից եւ այլ աղբի«րննրից: Մ ուքուր վմոսոյ նկն-

դեցու աւաղանը, Խորանը, սեղանը, անօթեննըը եւ ղդնատննրը՝ չնործի ւ Հողատուռրոււթժնան արժ.

Գքորգ քածանայ Փարեմուղեանցին, որ ծողեւոր Հովիւն է Հայոց:
Հայոց մէջ լինումէ միջին Հաշուով տարեկան 15 ծնունդ, 4 ոլսակ նւ ձննջեցնալ:
Արժ. քածանայի Հեւո ներկայացանք ընդձճանուր կառավարիչ կննազ Նիկոլ ույ Զօրարբովիչ

Ձաւճաւաձէին: Այս աղզնուավիայլ սանձն ընդունեց մեզ ամենայն քաղաքավարո ւԺնսոււծբ: եւ որ`
դալիր սիբով եւ, մեր նալատակն իմանալուց յնտոյ, սաց: «Շատ ուրավս հք, ոլր վնրֆասլէս Հա-

յերն նւս ուշադրութիւն նն դարձնում աղդային Հնութնեանց Հետախուդութետանց Լերոյ: քանզի
մինչեւ ցայսօր Հայնրից ոչ ոք այցելած չէ Դաղստանիա այդ հաղատակով: աւոր ւուռ եմ ամէն
կերպով ձեզ օղնելու. նամակներ դը տամ ձեղ Ղունիրիո խունժձակի, Դարբանդի ԼԱ Դսմ- քնան-
դի նաչալնիկներին յանժնելու, որք ըստ ամենայնի ("աջակցեն ձեզ էւ. կը դիւլացնեն 4նր Հե-

ւուսղօտութիւնները»: Ապա անձամբ բնրաւ ձայնքաղ շարականի մնծութնեամբ բի ոսկեղօծ ե-

փառակազմ մատեան, որ տպուած է Պետերբուրգում: Մաոնանս սլարունակած է Վրաստանի
ամբողջ Հեութիւնները, արձանադրութիւննները, ցիշատակարանները՝ զ անազա Ս դարերի հոկա-
կան դրուածների եւ փորադրուաձների ձեւերով: Մխ աշխատությվ՛ւն, որ ունի մշիասո սւմնծ արժէք
եւ մեծ գին:

ԱՐԿԱՋ ԱՒԷԵՐԱԿ ԳԻՒՂԱՏԵՂԻ

Թաժիր-լան-Շուրայի եւ Դաղանիչ դիշղի միջեւ ղդատնւում է Արաղ անումը դրւղատեղին,
որի մասին ասում է տեղական աւանդութիւնն. «Շատ ժամանակ աււաջ դալիս է Հայոց զ օրավար
ոմն մեծ զօրքով, յաղթում լեկզիներին (ալանաց), շատ դերի տանում երկրիս նւ բնակեցնում
Հայաստանում»: Խորննացին (Բ. Դիրք: ԾԲ. դլ.) ճշմարտում է այս աւանդութիւնը՝ գրելով. « Բան-
զի մնոաւ Հայր Սաթենկանն, հւ այլ ոմն բունացնալ Թաղաւորնաց աշլասարծին Այ անադպ նւ. Հալոր

Ւ .Մճաց անընթեռնելի մի բառ կամ երկու:
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ձէր զեղբւյրն Սաթենկան, դոր վաննալ Հերքէ Սմբատ եւ տիրացուցանէ 'իխ վերայ ազգին զեղ-
բայրն ՍՄաթենկան եւ դերկիր Հակառակորդացն առնրէ. զամենայն միածամուո ածէ դերի սաս-
տիկ Արտաշատ: Եւ ծրամայնալ Արտաշիսի բնակենցուցանել զնոսա ի Փարաւոյ յարեւելից կու-
սէ Մասնաց, որ կոչէր Շաւարշական դաւառ, 'ի վնրայ պաճելով զբնիկ անունն Արտազ- քանզի
եւ աշխարՀն՝ ուստի դերեցան՝ Արտազ կոչի մինչեւ ցայսօր»: Արկազի շրջանակներում ւլակաս
չեն նեւ այլ աւերակ դիւղատեզիներ-

ՂՈՒՆԻԲ

Ստացանք լանձնարարական նամակները եւ փոշտով գնացինք դեղի Ղունիք, որ է վերջին
առսլասաանալյան ՇԼյլս-Շամիլ|:- Այս բնութենաստեղծ եւ անմատչելի ամրոցն անջրաչնւտուած էիբ շրջակայ լեռներից լայնատարած եւ խորանդունդ ձորերով եւ բարձրացած չորս կողմի լեռ-
ներից: կարծես թէ բնութիւնն շոայլած է Ղունիբին ամէն տնսակ յարմարութիւն, որ լինի միակ
ւսնաուվխկ ամբոց ամրողջ Դաղստանում: Վիմաչերձ եւ. բարձրագոյն քերծեր են ամրոցի չորս
ոզմերն, միայն ասրեւելնան Հարաւային կոզմից ունի րի ամենադժուարատար Մուսոբ, որ ամ-
բասնդուած է քարուկիր Հաստ պատով: Արեւմոթից արեւելք լնքուած է ամրոցիս մակերե-
Էոյվժն, որի երկարութիւնն է մօւո 15 վերստ, եկ լայնութիւնն՝ 2-6: Այս ւռարածութնան վերայ
կան բերբի վարնհլածողեր, սւլատուական լսուռածարը, զեղեցիկ անտառ, առատ ջուր եւ ֆրաղաց:
Բոսյդ կան նանւ տեղ ւռեղ տալացնալ առլառաժներ եւ անժձրեւաջրի չեղեղատներ: Գարնան, ամ-
ուսն նւ աշնան ունի Հիանալի՛ օդ, սթանչնլի՛ ւռնսարան եւ ուշաղրա՛ւ երեւոյթ:

Սարածարթ ամրոցիս արեւելեան կողմին մօտ է ՇԼյլա-Շամիլի առանձին գիւղն, որի մէջ
այժմ դնո կանգուն են Շէյլի ասղարանն, կանանոցն եւ աղ օլթարանն, բայգ Հետզ Հետէ մօտենում
են քայքայուն դրութնան: ԱՀա ւյս անառիկ բնրղդն էր, որ նրկար տարիներ կարողացաւ ան-
նուաճելի աճել Մրիջին- Դաղատանը՝ ուուսաց ծՇզօր կայսրութնան աւսրսավխելի ուժերի դէմ

Ռուս դօրաց ծրամանատարները, տնսնելու, Թէ անձնար է դրաւել ամրբոցս, ակսոււմ են կան
Հատանել Դունիրի Հիւսիսային կողմից դէւղի ներա: Սակայն տնսնելով, 24 խիստ դժուարին է
տեղ Հասուցանել՝ շարունակ սսպլաուաժ կտրելով, Թողնում են կիսատ: Ականի բնրանը կամ դուուն
նրեւում է տակաւին Հեռի տեղերից: Այնուծնտեւ Մտածում են ուրիշ Հնարք- շինում են չուա-
նեայ սանդուխներ նւ 1859 Թուին մի դիշեր մինչեւ սրչալույս բարձրանում Դունիբ բնրդիս րեւ-
մբտածարաւ կողմից նւ լուսաբացին շրջապատում Շէյխ-Շամիլի բնակարանը: Վերջինս, պա-
շարուած տեսնելով զինքը ռուս զօրքով, մտնում է իւր մզկիթն աղօթելու: Պատմում են, Թ:
բացի Լազրեւից ոչ ոթ չէ Համարձակւում դնալ Շէյլսի մօտ եւ մայտնել, որ անձնատուր լինի-
ՇԼյիոն, Իւր չօւո կանդնած տեսնելով Լաղզրեւը, ասում է սմա. «Բայց դու էլ Լաւ սողամարդ եղած
ես Հաա Հակայ Հասակուվդ եւ աննկուն Քաջութեամբդ, ւսյո կաս այնքան, որքան լսած ետ բաղ-
միցս քո Համբաւի մասին»: Ապա անձնատուր է լինում Շէյլխն եւ փոխադրւում Պետերբուրդ:

ՇԼյիշի բնակարանից դէպի Հարաւ-արեւելք, փուքը-ինչ Հեռի, կույ այն քարն, որի վերայ նրս-
ւած ոուս զօրաց Հրամանատար Բարնասվխնսկին ընդունած է ՇԼյիսը եւ ղրկած Դետերբուրգ Հան-
դեր4ձ գերդաստանով:

Ռուսաց նկեղեցու Հիւսիսային կողմում, որ շինուտաձ է բնբդիս դրան օո, շարուած են ՇԼյ-
221 դրաւած 14 Հատ փուքը, կարճ եւ կուլի թԹնդանօթներ եւ 244 Հատ Թնդանօթազնգակներ.

ոլբք ձուլուած են ամրոցում:
Տեղւոյս դաւառաղզետ ոլ. Ջիլչանւի ՄԺօւո կայ ւի արծձալնաւյ բուրվառ եւ մի լզնձես յ ֆրբա-

Թաս, որք. ըստ ասութետն բազմաց, ունին ծայնըէն արձանագրութիւն: Բեսյց ել. Չիլաեւի բա-
պակայութեան պատճառաւ չարժանացանք տեսնել այն անօթները եւ ընդօրինակել արձանա-
գրութիւնները, որք գուցէ կարող էին յայտնել, թէ ի՞նչ տեղից բնրուած են:

Ամրոցո դրաւնլու վերջն ւուսենըն այս տեղ շինած են եկեղեցի, զօրանոցներ, դատարան-
նն, բնակարաններ եւ վաճաւանոցներ եւ ւելի ամբազրած մրոցիս մուտքը:
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Այս մեծ գիւղն, որ աւելի է 300 տանից, դտնւումէ Ղունիրի Հարաւային քողմում 20 վերստ
Հեռաւորութեան վերայ: Ձոլսի բնակիչները բոլորովին տարբերւում են չըջառլասոող րոլոր ւել-
«ներից` իչրեանց Հայկական ավալերով, բնաշորութիւեննրով է. տովորութիս ներոլ: Զանա-
ղանւում նն նանհւ անուններով եւ ազգանուններով ու կերակուրներով օր. սոցա մէջ կան Փոս-

նոս (Ստեփաննոս), Գքորգի (Գէորդ), Շածնաղզար նւ այլ անուններ եւ աղդանուններ., որ ալաճ-

սլանուած են ցարդ: Ձոխցիք ո՛չ աղջիկ Հարո են տալիս միւս լեկզիներին եւ ո՛չ Հարս բերում
նոցանից, այլ իրնանց օրիորդննրը ամուսնացնում են միայն իւրնանդգ երիտասարդ Խների Հետ:

Ճոխ դիւղի մօւո կան նկեղեցու աւնհրակի Հետքեր եւ քրիստոննական 4եւով ամիովվիոււած
Հանդատարաններ: Գիւղիս կերակուրներն նման են Հայոց կնրակուրննրի ն, ինչ ողն ս էն՝ մանա,

, կաթնաւ, խաշիլ, չվ: թ: քալակեօշ (չորթանով հփած կերակուր) խճողակ, (աան ա/12
Ձոխում կայ Հետեւնալ աւանդությիւեն. ամէն մենծ բայրամ օրերում, տարին ճի անգամ,

գիւղի աւագ կարդացողն կատարում է մեծ Հանդէս. ոլատննից Հանում է Հին թուրը եւ հրեք
անգամ բարձրացնում նւ զայրագին իջեցնում է նոյն թուրը Ռոճագրշղի վերոյ. որ դանւումէ
Ճոխի Հանդեպ: Այս արարողութիւնն կատարւուժ է չքեղ Հանդիսով եւ ներկայութեամբ: մնծ
բազմութեան: Պատճառը բացատրում նն սոյն սօսքնրով.- « Մեր նալվնի սլաքներ աւանդ ած նն

որդւոց որդի, 23 Հայ նղած են դիւղիս բնակիչներն: Գալիս է արարացւոց Արբու- Մրօլիմ դօրա-
վարն, թրի ուժով ընդունել ալիս դաղստանցւոց մածմեդական կրօնը եւ նատում Ռոճա գիշ
ղում: Հայ-քրիստոննայ Ձոլան, առիսլեւլ նոյն ղօրավարիբունարարող եւ մաՀամոու սրից: ակա-
մայ ընդունում է մածմեդական կրօնը: Այս պատճառաու, 'ի նալատվինս Աբու-Ս լի ժի. շար ժած
են երեք անդամ թուրը մեր նախնիք, առա նոյնը աւանդած եւ մեղ: ԱՀա այս Է ոլատճառւն, որ

մենք եւս տարին մի անդամ կատարում ենք այս աւանդութիւնը: Որդւոգ որդի ուանդուած է
մեզ, որ Աբու-Մոլիմի իսկական Թուրն է այս. մւանդուտծ է մեզ նոյնոլէա՝ ո՞չ աղջիկ ւոուն նլ այլ
լԼեկզիներից եւ ո՛չ աղջիկ տալայլ լեկզիննըի: Վերջապէս միչ յարգուած էնւ յարդում ննք այս
Հնաւանդ սովորութիւնները »-

կասկած չկայ, սողա նախնիքն դերեվարուած են կա՛մ Աղուանից երշկրի գ ու կաք Հասյաա-

ւոանից՝ նախքան արջշաւանքն արարացւոց, ինչոլէս ծաստաւուում է սողա մէջ մնացած մուսան -

դութեամբ:
Որքան ուրախացաւ ոմն Ձոլդգի նրի տասարդ առտիճանաւոր, որ չւուսաց ծառոայութնան մէֆ

է, երբ տեսաւ մեզ- Նա մօտեցաւ եւ ասաց. «Թէեւ անծանօթ ոմ, սակայն միշսո ցանկանում եմ

մօտննալ ձեզ- Ասնս, թե մի աներեւոյթ ղօրութիւն կամ 4նուք մղում է զիո փարիլ եւ դրդել ղեղ »:

«ի՞նչո։լէս կարող ես չմօտենալ, մինչդեռ արիւնիցս է Ձեր արիւնն: ԱՀա այդ աղզդային
արիւնն է այն աներեւոյթ դօրութիւնն կամ 4նուն, որ մաղզնիսարբար քաշում Է զ Ջեզ դելի ինձ »,-
ւղպատասխանեցի եւ մոնիմարար փարունցայ եւ նատեցուցի մօտա՝ տնսնելով նորա էջ դարթ-
հած ազգակցութնան թնած արիւնը իբր հրաշլխաւոր ճշմարիտ զգացման նւ անզուաոլ սիրոյ:

Շատ ծարցեր տուաւ Հայող մասին նւ ստացաւ ռլատասխանն երը. ալա սլատուոռվ ճանա-

ռլարձ դրաւ մեզ-
185 վերստ է Պետրովակից մինչեւ Ճոխ:

լ Լեկզիների բարբառճերում չգտանք ճոխ արմատ կամ ճոխ բառ: Թուի, թէ ճալերԷն Է բաոս. որ նշանակում Է

ճարուստ, փարթամ կամ ընչեղ:
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ԿԻՐՃ:

Նշանաւոր նիբճս դտեւում է Աւար- Ղոյսու դետի աջ ասիի մօտ, Դարա- Դաղ կայարանից եւ
զօրանողից ոչ այնքան Հնռի- Դէմ այւ դէմ արձանացած են երկու քարնեայ, բարձրադոյն եւ Լեբկ
սարեր: ԱՀա լեռների ս մէջ ընկած է կիրճն, որ սանում է Ղունիրից Խունձախ: նրճի մատակից
մինչեւ գագաթի բացուածքը գրեթէ պակաս չէ 80 սաժէնից: Միաչափ չէ կոճի բացուածքի լո.յ-
նութիւնն, այլ գագաթից սկսնալ դեպի յատակն ծնտզչնտկ լայնանում է զղալիերեւութով: Կրճի
անցքն լինելով վւոռոչաւոր եւ ոլոր-մոլոր՝ վասն որոյ դժուարաւ է քափանցում արեգակի լոյսն
մինչեւ ատակն: նրճիցա անցննլու ժամանակ. որ սնւում է մօ քառորդ ժամ, ձիերի քալուած-
Քի աղզմուկներն յարուցանում են սոսկալի արձաղան,ք, որք սարսաւի են ազդում չտես անցոր-
(աի1 վերայ Մանաւանդ, նրբ մԹթնապատ տեղերում ձիաղաններն ուա ոլ-ստէպ արձակում են
գոռոցի ձայնել դղրդում Էէ կիրճն, որուտում՝ արձագանքն, զարզանդում՝ անցորդն, տրուիում՝
սիբտն, փշաքաղում՝ մազերն եւ սարսոռում՝ ամբողջ մարմինն: Ձիառլանների աճախակի դոռա-
չու ռլատճաուն այն է, որ, 13 աւազակներ կամ դաղզաններ ենին սկածուտծ մութ խորշերում,
շոյս տալով Հեռանան նւ չվնասեն ուղեւորներին: կրճիս վատակով Հոսում է մի ասոու:

Կրճիս Հարաւային մուսոթի ձավ կողմի բարձրութեան վերայ կայմի քարայր, որի մէջ (Ա
շինած են մեղուներն: Չաւոմում նն, Թէ ռուսաց Աղեքսանդր Բ. կայսըն կրճիս այգելած ժամա-
նալ ոմն լնկզի, գնտնից մինչեւ քարայրի մուռյքն փայտնայ ցիցեր ցգելով։ իբբ կռուան ոտից, եւ
բարձրանալով, Էջչեցրբած է ժեղը, մեծարած կայսեր եւ ւպարդեւ մտացս ծ 25 ուուրլի:

Այս ուշադգլաւ եւ Հիանալի բացուածքը մասին խործրդածողն յանդոււ է Հետեւեալ եղրա-
կացութնան: Սկզբում, անշուշաո միապաղաղ եղած են նթկու մարերս, որոց Հարաւային եւ արե-
ւնլնան լայնագոդ լանջերի Հեղեզներն եւս միանալով սուուխ Հեւո՝ նավս վազած նն բացուածքի
դաղռաթով՝ Ասլա ւսնձրեւի ծեղեղներն, տարէցտարի կրելով աւլառաժ սարը միջից, Հասցրած
նն այժմեան դրութնան: Շրջանկատ Հնտախոյզն Հեղեղների Համանման գործը տնսնում է եւ
շատ տեղերում, ինչպէս նն Ղապալա դաւառի Ղութղաշչէն գիւղից վերեւ եղածն եւ Շուշուց
ննրքեւ Մազի-կամուրջ կոչուած տեղի Հեղեղատների բազած եւ կտրած սարա ժ սալ քարերն:

ԽՈՒՆՁԱԽ

Աւար դաւաուի դաւառաղդլուին է խունձավան, ուրբնակում է դաւառասպետն, ռուս բնակիչ-
նն եւ Մօտ 5000 ոուս զինուորական: Ռուսներն տիրասլնտելուց մետոյ այստեղ շինած են քրաշա-
դախ ցնխով եւ քարով ամուր դղեակ, դեղեպիկ զօրանոցներ, աիրուն բնակարաններ եւ չրի խա-
չաձեւ եկեղեցի: Դաղոտանի ամննալաւ մասն կարելի է Համարել Խունձախը, որը Հիմնարկուսծ
է մի դալարագեղ, ծաղկազարդ եւ լայնագող լնոնածուիոի վերայ: Խունձախի արեւելեան Հան-
դէս կայ մի բարձրագոյն սարածարթ, որ ծածկուած չ դուդանաՀերկի արտնրով եւ Ջելերով: Այս
միակ դուդանաչերկի ծողն է, ռր տեսանք Դաղստանի Լնունաւյին մասում` 215 վփերատ ճանասար-
Հորդելուց յետոյ:

ՍարաՀարթս ունի Հիանալիօդ, ուշագրաւ տեսարան եւ զմայլելի դիրք` Սարաչարթիս Հւ-
բաւային եւ արեւելնան լանջերի ստորոտները քնրելով՝ սրընլժաց խոխոջում է Աւար- Դոյսու
դեւոն, որ, հբը սաչմանացգլուխ, բաժանում է Աւար դաւառը Ղունիբի դաւառից` ՍարաՀարթիցս
նայողն արեւելնան կողմում տեսնում է աղզխաղզխնալ (նոնաշղթաներ, Գուսեւ, ձ4րնածեւ, էե-
սնունաձեւ, վրանաձեւ սարեր, սնդնդախոր եւ մանուածոլ ձորեր: Տեսնում է Հիւսիսային կող-
մում սղոցաձեւ, սլաքաձեւ, սոկոնաձեւ եւ դլիչարկաձեւ լեռներ, լնոնակներ, Բլրակներ, Թթում-
բեր, (ութեր եւ ւսնչամար ձորեր: Արեւմտեան կողմում Հեռուից ւլաւոկերանում են Հիւնագա-
դալ լնոներ, իսկ Մօւռից՝ խունձախի կանաչազարդ լեռներն: Հարաւային կողմում արձանա-

լ ՌուսերԷն՝ Սալանցովոլէ ուշչելիէ:
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նում են մօտուսո Ղունիրն, Հաւմնտագձեւ, թամբաձեւ, արկղ աձեւ, ռագ սեւ եւ դեղ արդաձեւ
լեռներ եւ լնռնակներ, խոր-խոր ձորեր եւ ձորակներ- իսկ Հեռու ատ՝ ամեն ալարձր 122 նաջչղդլթոՒն,
որ ալեզարղդուած է մշտապատ ձ4իւնով:

Ռուսաբնակ Խունձախի արեւելեան Հանդէս, էեւ լնկզիարնակ խունձավս աւան ն: Աւելորդ
է յիշեպնել, թ առաջինն վերջնիցս ռած է խունձալ նունը:

Ռուսական Խունձախում կառքով մօտեցանք դաւառդասլեւոր ուսն: Աւար ւաուի չաւա-
ռաղեւտ կնեազ Վախվախովն, որ կանխաւ տեղեակ էր մեր գալուն, քաւ մինչեւ դետնայարկի
մեծ դուռն, դիմաւորելով բարեւեց աղնուաբարի, ընդունեց նաժակը եւ Հրաւխրեց վեր նոաւյարկն:
Ասլա ներկայացուց մեզ իւր ազնիւ դնրդաստանը եւ սլ. Ձիլանւի ընտանիթը: որ իւր քենին է
Ազնուափայլ կնեազն, ռյատուական խհախաճաշով մեծարելուց յնտոյ, նդ Հնեւո դիկեց Ի-ր 4իա-
ւպանը՝ իբը առաջնորդ եւ մի աստիճանաւոր՝ ի նշան սլաուոյ:

ՓԱԹԱՆՈՂ

Խունձախից դէպի ծարաւ գնալով իջանջ մի սարսավփնլի եւ բարձրագոյն ՔՓերծր մուկը: ՄՋ

ղին այնքան զառիվայր էր, որ մօտ չորս վերստ իջանք ուռքով՝ Աւարական բարբառով փաթա-
նող նշանակում է փարախ ոչխարաց: Փաթանողս մի աչաձեւ եւ Փաոտկուսիխի նկեղզեցու «ւն-
բակ է, որի չորս պատերն ւոակաւին կանդուն են կի«ով չավ, իսկ սենըհալ` Մնացած մրաւերն:
Երեւի թէ անսիւն եղած է տաճարս, որ շինուած է ամբողջավէս տորոնադոյն տաշած քարով եւ
կրաշաղախ պեխով: Տաճարս չունի ծայոզ նկեղեցու սնվական ժատվկանիշլը այն է՝ աւազան Հիւ-
սիսային սլատում եւ Խխործրդարան սեղանի աջ ու ձավ կողզժերում. այլ ունի մրազական 4ոեւ,

վառն որոյ մեը կարծիքով եկեղեցիս պատկանումէ վրաց: Լնկզիները, կարկաստելով արեւելեան
որմի փլուածքները ն. փայտնրով ծածկելով պատերի գլոխը: փոլխարկած նն վիալրալ» ոֆլա-
բաց: Ժատակն ծածկուած է կանդնաչավի բարձրութեսմբ աղբով: ԹԵ ո՞ր դարում չինուած է
տաճարս, դժուարին է որոշել:

Տաճարիս Հարաւային կողմում կայ մի գիւղի անրակ, կալատնղել, մարադարակեր եւ
ծանդատարան: Գերեզմանների վերայ ձգուած նն մեծ-ժեծ, բայց անտաշ նւ անար ձանագդիր Քա՞
բեր: Որ Քրիստոնէիխ են դերեզմաններս, ապացոյցն այն է, որ ամէն նշաններով եւ յառսոկությիւն-
ննրբով բոլորովին տարբերւում եֆ մաՀմեդականաց, մանաւանդ լնոնականացս դերեզմաննն-
բից: Տակաւին դիւրութեամբ նշմարւում են աւնրակ բակերից, որ իւղա բաղկացածէ եղել 80
տուն բնակիչներից:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ
Փաթանողից իջանք Աւար-Ղոյսու դետի ձախ ամին նւ անցանք Դաթունա գիւղի գլի"'Ը

Համարեա թ մի եւ կէս վերստ եւս առաջ գնալով գիշզիցս նոյն ռլողուտ այով, շարա ծուունցանք
աջ կռան վերայ եւ մի նեղուցով մտանք մի ձորի մէֆ, որից Հոսում է մի դնստսկ եւ Թավփւում
Աւար- Ղոյսու գետի մէջ: 10 բոպէաչաւի բարձրացանք մե՛րթ դեւուսկի Ժմիջֆոսի մն՛րթ` աջ եւ Ժե՛րթ
ձախ եղզերթներով: Եւ աՀա երեւացաւ մի Թոնրաձեւ, բայց լայնադոզ եւ ուսմվիարակ տնղ, որի
վնրնակողմումն՝ մի եկնղեցի:

Փոքրը է եկեղեցիս եւ Հիմնուած մի մեծաւռարած եւ միապաղաղ սալ քարի վերայ: Տաշուած
հւ տորոնազոյն բարնրով շինուած են բոլոր անկիւնաքարերն, երկու դոննրն (արեւմոհան եւ
ծարաւային կողմերից), չորս նեղ լուսամուսոներն, ամբողջ սորանն, բնմն եւ չորս ռաղածեւ
կամարներն, որք Հաստատուած նն ծարաւային եւ Հիւսիսային որմերի ժէջ՝ առանց սիւների:
Իսկ մնացեալ մասերն շինուած են անտաշ քարերով: Խորանի աջ ու 4ավս կողմերում կան դեղե-
իկ խործրդարաններ: Հարաւային խործրգարանի վերեւից, ոլչմի ւջ կայ Բի դեղեցիկ, բայց
դաղտնի պածարան: Խորանի կարակնաձեւ թՔարնրին յարմարեցրաձ են մի խուկակասլ քարբնոայ
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դուռը, որը փակած ժամանակ բոլորովին անյայտանում է ծաձկասպածարանի դոյուլթիւնն, 22
մայտեւում՝ բացած ժամանակ: կասկած չկայ, որ դաղտնեի դարանումս սլածած են եկեղեցուս
արծաթեղեն անօթները, դարդերը եւ դգեստները՝ դողութեան եւ ցասիշտակութնան վտանդնե-
Ըդ աղատելու նախազդգուշութնամբ: Եկեղեցպիս ուննհցած Լեւ աւազան, եւ վարագուրի երկաթ,
բայց յայտնի նրեւում է, որ քանդուած է աւազանի դամարն եւ ծակուած սգաւոն- Այժմ անյայ-
ստացած են ինչպէս աւազան քարն, նոյնալւս եւ էմ եւ սնղան քարնրն եւ վարագուրի նրկաթե-
եղ ծուած նն ընի եւ այլ տեղերի օծնալ փոքրիկ խաչերն եւ արձանագրութիւնն. անեղծ մնացած
է միայն խորանի վերնակամարի ճակատի խաչն: Տաճարիս ցատակն լի է անասնոց աղբով, պա-
նըն, կամարներն եւ ամրողջ Թողն՝ սնւազած ծխով: երեւում է, ռր Հովվիւներն ձմոււսն դիշերնե-
րում Ի չրեանց Հօոն այստեղ մակաղած եւ կրակ վառած 22 որով ծխուտուած եւ. ունջակալած է
ձեղունն: ԱՀա ւսյս դրութնան մէջ է տաճարիս ներսի կողմն-

Արտաքուստ անխախտ է ամենայն ինչ բացի աւազանի քանդուած տեղիցն- Ամբողջաղէս
անխավաւռ մնում նն սուրբ սնս ուսն եւոց ւալկալ քարնրն, միայն սռնեղ-ւոնդ բուսած են խոտեր:
Այնչասի ամուր ք այս կրաշաղզալվս դելով շինուած նկեղեցին, մինչեւ անդամ կարծես ԹԷ թաի-
ծու Լ գի քարիցը աւնլի քարացածէ պելվն: Հարստարասլնտութեան ձեւից եւ շինութնան արտա-
Քին նշաններից երեւում է, ռր 500 տարուց աւելի չէ նկեզեցուս դոյութիւնն:

Գեղեցիկ դնտւաակն կարկաչածոս շոշռում է եկեղեցու Հիւսիսային կողմից, սլատում արեւնե-
(նան կողմով, ասլա Հանդարտ Հոսում Հարաւային կողմից. վասն որոյ թերակղզի ձնւացած է

տաճարվս տեղն-
Գետակի ձավ ասիում՝ եկեղեցու Հարաւային կողմում կայ մի աւերակ դիւղատեզղի, որի մօտ

եւ Հանգատարան, բայց անարձանադիր են տապանաքարերն: Բոլորովին աւերուած են բնակա-
բանների պատերից մի մասն, կիսաւներ՝ միւս մասն, բայց դեո կանդուն՝ երրորդ մասն, որ դի-
մադրելով ժամանակի աւնրիչ բնութեանց դէմ, պածած է իւր գոյութիւնը: Հարկ է յայտնել, որ
բոլորովին մտարբնրւում նն աւնրակիս ռլատերն լնունաբնակ մածմեդականացո բնակարանների
սլատերի 4եւից. քանզի վերջնոցս բնակարանները շինուած Են դնտնի երեսին արզ Հողէ պե-

խով, ինչոլես են Աղուանից դաշտի եւ Արարբատնան նածանդգի Հայ բնակչաց այժմեան կամ Հին
տների ռրժերն- Գեւտնավոր նղած նեն եւ Փաթանողի բնակչաց բնակարանները: Որոշակի երե-
Էում է առնհրակիս բակերից եւ ւզառնրից, որ խիտառխիտ շինուած են եղել սուներն լամ, Լոու եւս
է ասել, հղած են պատվից: Հաշունլով բակերը՝ 80 գերդաստանից աւելի եղած լինելու չէ բնակ-
չաց ծխաթիւը:

Ասես Թէ ամննագքէտ Նախախնամութիւնն առնին խնամքով պատրասոած է այս ։տեղը՝
Թշուաու Հայ ռլանդուխաաները պատսպարելու, ափոփվելու եւ մխիթարելու սոյն լշուժադուժ եւ

բարբարոս լնոնականաց մէջ: Եկեղեցին եւ դգիւղատեղին ամէն կողմերից շրջապատուած են ան-

մերձենալի լեռներով նւ պարաղանման ժայունրով: Երեւի թէ ամրապնդուած է եղել եւ մուտքն՝
պատով եւ դռնով: Մշտադալար եւ անփութ դենի (գի) ծառերով զարդարուած են նկեղեցու եւ

աւերակի չուրֆը: Վճիտ գետակն, ֆրվէժ կազմած, անցնում է դիւղի առջեւից, որ դարձրածէ եւ
ֆրաղաց: Դալարազգնատ խոտերով եւ ծաղիկներով ծածկուած են գետակի աջ ու ձախ եզերքնե-
ԻԸ: Չնտրովսկից մինչեւ տաճարս» մօտ 250 վերստ է մեր չրջած տեղերով, իսկ 200 վերստ՝ ուղղա-
կի փոչտի ճանաղարծով եւ Աւար- Ղոյսու դետի եզերքով:

Գիւղիս բնակիչ Հայերն ո՞ր երկրից դամ ո՞ր դաւառից դերունցան եւ բերուցնան այստեղ-
ո՞ր Թուսկանին հղած է դերեվարութիւնն. է՞նչ տնսակ նեղութիւններ կրած են. սր ղ.եօք նաՀա-
տակունցա՞ն, բնաջինջ եղան աւերակիս Հայերն, 23 Ձոխի բնակչաց Ս մսն ձուլունցան
մածմեդականութեան Հեւու. Հալածունցա՞ն եւ այստեղից, Թէ՞ սեղավոխունցան ուրիշ Քրիստո-

նլաբնակ երկիրներ - չունիմ Հաւաստի տեղեկութիւն: Եթէ Դազարոսի նման մանկա՛րձ ժարու-
Թիւն սուն էին ւյս ննջեցեալներից ծերունիներ, կընկնէի նոցա ութերի ւու ջեւ, թախանձելով
պատմել կը տայի իւրեանց դլութներով անցածները եւ մի ըստ միոջէ կզրէի այստեղ եւ բաւա-
կանութիւն կտայիիմ մարգելի ընթերցողներին:
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Վերադարձանք Դաթունայ գիօզն, որպես զի Հարցավփորձելով եկեղեցու հւ աւնրակ գիւղի
բնակչաց մասին՝ կարողանայինք աւելի տեղեկութիւններ Համարել ծերունիների յ: Մեր առսսջ-
նորդն ծրաւիրեց դիւզի մէջ ամենից ծերը՝ Ձանկի Խարիլթոն օղլուն: Թարգ Ժանի բնլոսնուվ |որնդ-
բեցինք ծերունուց, որ ուղղակի սպատասխանէր միայն ւմներ Հարցերի ն-

-Քանի՞ տարեկան էք եւ ե՞նչ գիտէք հնհկեղնեցու ւասին-
-Գրուած չէ իմ ծննդեան թուականը, միայն կարոզ նմ առել. ոլ, ՃՕ թարքրան նմ եւ այս

գիւղի ամենից ծերունին եւ Էմ Դաթունա ալաւսլից Հինգերորդ ոլորան նմ ես՝ ոբղ «7 որդի Հաշ-
ւհլով: Դաթունա (Դաւիթ) ոլասլս կիրճի (բացի) եղած է. որ գերի ընրունով ԿիւըՃասանից
Հիմնած է այս Դիէղը: գիւղում» այժմ կայ 300 տուն. մւյո 300 տունն Ժեսոոաողույ սնելու եդ են Դա-

թունա սլասլիս: Քրիստոնեայ Դաթունատ ռլասլս ակամույ Ընդ ունած ( մեր ամք Դ ազան 4Ր«եբ»
վասն որոյ մաշմեդական ծնուած նն նորա յնտադաներն. ինչալն» ա Ժեն.թ- Իտ լռելով՝ Ժօւո 3
տարի անցած է իմ Դաթունա ոլառլի դերի Ընկնել ուց մինչո: ռոոյոօր-

-ի՞նչ դիտէք եկեղեցու եւ աւնրակ դիժղի մսին. ն եչ ազգից ն դոծ նն ա դի Բ Խաչ ներն.

ո՞վ շինած է եկեղեցին. ենչոլես ւոնսած եւ լսած էթ. սատն նբ:
-իմ սառը Դաթունան դտած է նկեղեցին եւ գիւղի անր »ը: այնալեա. րնչ ոլէո է այժմ՝ ան-

մարդաբնակ: Այն ժամանակից պարդ որդւոց որդի աւանդել ով են4 Հռութ ծ է. եւ եռ աւա Խղած նմ
եւ աւանդում նմ որդւոցս, Թոուննրիս եւ Հարցանողաց՝ Բայց նռ «ԺՐ:4» տնասած նմ մի ճրկաթ
երկար շղթայն որ կախուած էր եկեղեցու միֆից", բայց Թէ«մ «ոարա : թոնիչդի: չեմ կարող
ծերութնամբս եւ բամաղանի: ծոմաղածութնան Գոու աթար իւա «լ. ուստ |սօսնլը (Մնդ.թ :-Արձանագրութիւն եւ սիորուած փուքը խաչնը կոյի ելեղեցու քարերի վելույ նւ ի՞նչ

ան էլ կային, փոքը խաչեր էլ: Բայց մեր «ո-ՐԲ ՇԱԾարիլ» Աաաա մի: քանի
տարի առաջ իմանալով, որ այս տեղ կայ բրիտտոնէից է4եզեցի, Հրամայեց բանդել 8. ոչնչաց
նել: Բայց այնքան ամուր, այնքան կա՛րծը եւ այնքան դօրր Ղ ՄՐ" որՐԸ չ «արող ացն Քանգէ'
որովծեւտեւ կրացելխն, որ քարերի Հեւո միացած է, քարնրից աւելի Բորա աթ է «լ ԲՀոոԹնաար:
Միայն թչ Հազիչ կարողայան ծալել հորա (ելեղնցու ԳիոյլՈԿ պլա, (աւազանի, հատու
պատը), որ բարակ էր: Մեր սուրբ Շէյլ-Շամիլն, նրբ լոր: "Ը ծ Ք

։ ոո , Հրամայնցը մուր ով

նջել գրծըը եւ խաչերը: Մեր սուրբ Շէյխ -Շամիլը Ռուաարթթյ յ «Ժազողլուց յհարոյ «նյո նղ եկաւ
ՆԵՂՆ եւ ատիսլեց մեզնից շատերին, որ սննք ճշժարիը լ'2 աք ԳՐՐԸ: Քանդուածքի ճ
աւերակ դիշղի բնակչաց մասին: ինչոլէս գեներալ Լազրուի աթ 6 Հ" թրիոըը Թէ այդ ամէ

Քանդուած է մեր սուրբ Շէյիի Հրամանաւ, նոյնպէս ասացի Ք շղ ճշմարվոոլ:.

-եկեղեցու ւպլածարանի փակակալ դոնաքարը " Վ Բ" ւք

-Այնոլէս բաց տեսած եժ մանկութիւնիցս»- բւոյց Թո վ Բոան է, չլինեմ:
-Պածարանի միջից եկեղեցական իրեր, այսինքն Բոն արան նր» արծաթեղէն դար-

դեր Հանա՞ծ են, եւ ի՞նչ եղան արդեօք. ի՞նչոլէս դի էք- աթոռ 11 ով կը դնեմ.
|-Ամննեւի՛ն տեղեկութիւն չունինք: Պածարանի դոնաքարը միշտ րաց տնսած ննք եւ սլա

ա ' արկ:՝ արան քք լսորանի երկու քարնըն (էմ ու ազան Քարեր 5). ի՞նչ եղան:
-Այո՛, սռեսած հնք, ջարդունցան նոյն մարդոց ձեռնով ԴԸՏՐԸ ՄԷ խաչերը նեղծելուց ժետոյ:

1 Դամիր (երկաթեայ) զինջիլ:
Կաճթեղ կամ ջաճ կախելու Բամար:

3  Օրիջի ծոմապաճութեան օրեր:
ԷՀ

26

ՀԱՅԿԱԿԱ՞Ն, ԹԷ՞ ՅՈՒՆԱԿԱՆ

Լանցինք, որ մեզնից առաջ եկնզեցուս այցելած էվրացի լուսանկարիչ պ. Ալէքսանդը Սոլո-
մոնուվիչ Ռոինովը, Հանած նկնղդեցուս լուսանկարը եւ տարած Թիֆլիսի « Մուզէյ » (ոչուած Հնա-
դարանը: Չարոն Ռռինուվլն ինքն կարծած եւ շատերին կարծել տուած է, ինչաէս ասում են շա-
ոնրն, Թէ նկեղեցին սլատկանում է վրագւոց- Չարբոնն իբ կարծիքը կրամ ենթադրութիւնը Հիմ-
նած է որոալէս 23 Հետնւնալ Հիման վերայ: Եկեղեցուն ւմօւո է Դաթունա իւղ ն, որի Հիմնադիրն՝
Դաւիթն (Դաթունան), եղած է ազգաւ վրացի: Աւանդութնամբ ասում նն, Թէ երկու վրազի վար-
դասլնտներ մի ժամանակ բնակած ենն նոյն եկեղեցում: ՇԼէյխ-Շամժիլի անձնատուր լինելուց Ժե-

ւոյ Լաղրեւն այս տեղիգը կավխեթ եւ Վրաստան վնբադարձրած է բաղզմալժիւ վրացի դերդաս-
տաններ, որք շատ սարի ներ ւոոււշջ դերի բնրուած էին Դաղստան: Ուրեմն եկեղեցին ւվլատկա-
չում | վրաց:

կարդարանային "ք. լուսանկարչի (արծիքն ու ենթադրութիւնները. միայն եթէ նկեղեցին
ունննար յունական կամ վրացական նկեղզեցու առանձին նշանները: Արդէն տույսնի է, որ վրաց-
ւոց նկեղեպին բաժանուած է Հայաստանեայց նկեղեցուց փրկչական 597-606-ին. նԼ ստացած
յունական նկեղեցու առանձնայասվութիւնը, այսինքն է բաժանումից յնտոյ վրացւոց ւոաճար-
ներն չունին ո՛չ աւազան Հիւսիսային ալատում նը ո՛չ խորճրդարաններ՝ սեղանի երկու կողմե-
բում եւ ո՛չ ամրողջ սեղանը ձածկելու վարադոյր, որք յատուկ են միայն Հայող եկնդեցուն: Եթէ
ընդունուի եկեղեցին իբր 500 տարուան չինութիւն, Հիմնարկուտծ կը լինի այն 1390 Թուին:
Վրացիք բաժանուած են 597-606-ին. բաժանումից յետոյ մինչեւ տաճարի Հիմնարկութիւնն ան-

ցած 1 784 ւռարի: Վրազւոց նկեղեցին, որ ըստ ամենայնի ընդունած էր յունական նկեղեցու
մատկութիւնները՝ չէր կարող ռլածպանած Լենել 1390-ին Հայոց եկեղեցու առանձնայատկու-
Թիւեր - աւազան պատում եւ խործրդարաններ՝ խորանի ւսջ ու ձախ կողմերում եւ մեծ վարա-
դուրի նրկալթ:

Նոլատակ չունինք ծանրանալ այս խնդրի վնրայ. միայն թէ, ինչոլէս աւզազուցանում Է Մով-
սէս կաղանվատուացին, Դաղատանումս նալխ քարոզած է Աղուանից Գրիգորիս կաթուղիկոսն,
«Եւ նրթեալ ( Գրիգորիսի) 'ի Մաղթթաց աչ։խարծն... եւ քարոզէր զանճառելի երրորդութիւնն»
(Մով. Ծւզ., ւու: է Մով., եր. 30):

Երկրորդ` Ե. դարում արդէն Հայադաւան քրիստոնվութիւն կար Աւարի երկրումս «Յունան
Հոնաց ծալիսկուղուստոլեւ,, որ հ Մազքթաց աշլարչէն էր» (նոյն, եր. 43)-

Երբորդգ՝ Է. դչարումւի Աղուանից Իսրայել եպիսկուլուն Աւարի դողմերս դալով՝ քարոզեց եւ
Լլուսաւորեց Հոնաց եւ մշազբրաց ժողովուրդը. «Իսրայէլ նչշանադործ եպիսկուղուն Մեծ-կողմանց...
որ զբազում աշխարծաս լխազրաց եւ Հոնաց ղարձոյց ի Քրիստոնէութիւն» (նոյն, եր. 236. տե՛ս
նանւ 1868-2068): Սոյն պատմական փաստերը ունենալով Հանդերմ4՝ չենք վատածանում ւուելի
տարեթիշւ տալ եկեղեցու Հիմնարկութեանն, վասն զի կրկնում են.ք, որ առ առաւելն 500 ւուսբուց
աւելի լինելու չէ եկեղեցու Հիմնարկութիւնն:

ԿԱՐԵՒՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ:

ԲՆԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ. կասի եւ Սեւ ծովերի մէջ՝ արեւելքից արեւմուտք. ձգուածէ կով-
կասեան Հակայլեուն: Նոյն դիրթով աւսրիս Հիւսիսային կողմից Գղուած են նաեւ «ալք (նոնաշիղ-
Թաների, որք աստիճանաբար ցածանալով մօտենում են ծովին: Ծովեզերքից նայողին թւումէ,
Թէ մի բնութննաստեզղծ վերելակ սանդուխ են այս աղզխաղխեալ լեոները, որ դրուած են Հիւսի-
սից ծարաւ, որոց վարի աստիճանն է ծովեզերքի փոքը լեուն, իսկ վերինն՝ վերջին 4իւչնասպառտ
սարն: Մէն մի լեո ճիւղաւորուելով՝ կազմած է գրեթէ անչամար լեռնակներ, լեռնարբազուկներ,

1 Կարեւոր տեղեկութիւններս չԷ վերաբերում միայն միջին-Դաղստանին, ալլեւ՝ բոլոր Դաղստանին:
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ժորեր եւ ձորակներ, կիրճեր եւ վիչեր- Բայց Հայաստանի լնոների նման չոնւո աուալասո հւ կա-

նաչաղարդ չեն կովկասեան լեռենրի Հիւսիսային լնոնաչշղթաներըո այլ ախար արորը Գար
դաթներն ծածկուած նեն մշտապատ ձիւներովի հակ մնացզնալ մասերն եւ միան գ ամայն լեուն ՐԻՑ

եւ բլուրներից շատերն, լերկ, անզարդ, ապառաժ եւ ժնեւ քարադէնղեր են: Բայգ տեղ-սոնզ կա

տարբեր մեծութեամբ Հովիտնելր, լեռնաչովիտներ նո սարածարեր. որթ քրուոոմ նն կանաչա-
զարդ եւ սիղաւէտ: Միայն կայ մի դաշտ, որ չարածուած է ծովեց նրբ ով Էզլ»րի (ողժմից Դեզի

Դարբանդ, ուրեք-ուրեք լայն դիրք սյուսցած եւ ուրեք-ուրեք նեղ դիրթ: Ամենամեծ Հովիտն է
միր-խան-շուրայինը:Աե ճիչտ Հաչուով՝ Դաղստանի ամրողջ տարածուլթնան Հարիւրից ձին

մասն միայն պիտանի Հող է, իսկ մնացեալ 95 Մասն՝ անոլ(տբթ նւ անօգուտ. վան զվ ասլառա-
ժուռ, աւազուտ եւ քարոտ լեռներ եւ ձորեր են: Արդիւնաբեր նն միայն դաշտերի ջրարբի Հովիտ-

ների եւ սարաՀարթերի Հողերն: Արդիւնաբերութնան քանակութիոնլ ի 7 յողելը ԸԹերցողաց
եւ աղնիւ բանասիրաց ճշտի Հաղորդելու Համար յայտնում նմ. "Ը պորհ ր նշ գարու ւր սնրմր

կամ մի Հատիկը Հողն աւելացնում է Հնգից ո՛չ նուազ նշ 13-ից "՛չ աշելի:
ԳԵՏԵՐ. Կան3 գլխաւոր դետեր -ԴՂարա- Ղոյսու, Մալթի- Ղոյսու եւ Աւար-Ղոյսու, որ սկիզբ

են առնում ձիւնասպատ լեռներից, անօգուտ Հոսում |սոր-լսոր 4որնը ուի, միավաոնունով կոչ-
ւում Սուլակ եւ թափւում կավից ծովն: Գեւտնրս ընդունում են իշրնանց ոջ ու Ճալս կողմերից
օժանդակ գետակներ, վտակներ եւ առուներ: Հարկ է յայտնել. թն բացը գետնրիցղ կայ եւ 2

փոքը գետ. մին թափւում է ծովը Դարբանդի եւ Չնտրովակի միջով, իկ միւսն Հոսում է երկու
Քեաֆուր-Ղումութների միջով: Վերջինս է, որ դարձնում է շատ ֆրաղդացներ եւ. ձրում ւլար-

տէղներ եւ բանջարանոցներ: Բայց դժուարանում ենք որոշել. Թէ նդո: զետերիցս ո՞րն է նախ-

նիքներից խԽաղիր կամ խազը կոչուած դետը: Բգո" ռակաւ է ֆուրը շառ ւոնղերում.
ւրնեն ուրերն առծասարակ:

ԲԱերարան ը ետաուներ նւ ծմակներ: Մայլ, ծառերի ը նայիլ անտուն նր միայն

գտնւում են ձիւնապատ լեռների Հիւսիսային ստորուտննրում եւ լանջելյուսի մանաւանդ. Աւար-

Ղոյսու դետի ակունքներում: Ինչալէս կուր դետը սալերով շինութնանց Հսսրար փխաւյտնղէն է

մատակարարում Թիֆլի սին, նժանասլէս Աւար-Ղոյսուն Միջին- Դաղստանի մենծ մասին: Հա-

զիւ թէ ուրեք-ուրեք երեւում են Թուփեր եւ մացառներ, բացի /Ի22լ անատաուիցն: Սազայն Հարկ

է յայտնել, որ Հովիտներում տեղ-տեղ աճեցնում նն բարտի ծառնը:
ԿԼԻՄԱ. Բարելսաուն է ամռան ծովաչայնաց տեղերի օդն եւ Կլի մոն. ծանը եւ վնասակար

մեծ Հովիտների օղն եւ կլիման. գովելի եւ առողջարար՝ փոքը Հովիտների եւ ռար Հարթերինը:
Խիստ եւ անախորժ՝ մեծ սարերինը:

ՁԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ. Լեռնային Դաղատանում ճանասպլարձորդողն սւոխսլուտած Էէ շարունակ
բարձրանալ օձաղպտոյտ հւ տաղտկալի ճանաղարծննրով լնւների գլուիսներն եւ նոյնանման
ճանապարծներով հչջնել կշոր-խոր ձորերի Հովիտների /1ջ: Ասես Թէ անսոլաու նն աղլխաղխեալ
լեռներ եւ լնռնադօտիներ, (ճճուած, մճճուտծ, (շճողուտած, կցկգուտաոծ, մոսլթաթուտած, անջատ՝
ւած նւ ճեղքուած լեռներ, լնոնակներ, բլուրներ, բլրակներ, Թումբեր, 4որեր եւ Ճորակներ: Ռու-

աց աիրավետուցիւնից լետոլ Պետրովակից մինչեւ Ղունիր նւ Խունձալխ եւ Ղալլ- Ղումուխ
Հարթուած են թումբեր, պլատառուած լեռներ, լցուած ձորեր: շինուած երեւնլի դամուրջննր եւ

պատրաստուած արքունի պողոտայ եւ խնամքով շինուած խճուղի: Ընտիր են փոչաթ ձիերն:

ընտել՝ կառավարներն եւ վայելուչ՝ կայարաններն:
ԲԱՐԲԱՌՆԵՐ. Զորօրինակ Դաղստանում կան չատ տարբեր ցնղեր նւ ղանաղան աղգեր.

նմանասլէս կան եւ չատ տարբեր բարբառներ, որոնց դլիաւորներն նն անտվիական, չաւարական,
բոթյիխական, Թոքիտական, ղումութական եւ աղ-ղօշական բարբառներն: Այ" բարբառներն
այնքան ղանազանւում են երբարից, մինչեւ անդուսմ չեն Հասկանում Հիմնեանդ ասածները էւ. խօ-

ռածները: եւ զորօրինակ Հայոց, վրաց եւ ուտնաց բարբառներում մաճայ դործածական են ծ, Գ,

2 ՂՂՈ ՂՐ ձայներն կամ տառերն, որք գրեթէ անդորձածելի են ն-րու լական ջատ բարբառ
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ններում կամ դործածելի են սակաւ ուրեք, ցաճախակի գործածական են Դաղատանի բարբառնե-
բում: Այս մնրձաւոր նմանութիւնը քննելն արտաբոյ է մեր նսպլատակից, վասն որոյ թողնում
ննք մասնագէտ լեզուաքննիչներին:

ԱՒԱՆ ԴՈՒԹԻԻՆ. Դաղստանում աւանդութիւն դոյ, որպէս 13 իշ-րնանց առաջին նածա-
ոլնտ նռվկասն նղած է Ցաբեթի եղից եւ Հայկ նածապետի եղբայրն Հ Այս սլատճաոււաւ որոլէս
ԹՀ լեզգիները սլատուիլրում են որդւոց որդի ո՛չ վնասել Հայոց, ո՛չ սպանել Հայ անծա. բացա-
ուութիւն են վրէժինդրութեան դեպքերն (անցեալն սլացուցանում է Հակառակը): Որպէս 23
Հայկի եւ կովկասի մերձաւորութնան սպլատճառաւ այնքան մօտ նն Հայոց, որ նղբօրորդի են
անոււսնում Հայնրին: Ռրոլէս Թէ սոյն մնրձաւորութնան պատճառաւ Հայոց թագաւռրներից մի
թանիսն (Արտաշէս եւ Տրդատ) ամուսնութնան կապով յարդեցին նախնի արիւնակցութիւնը:

ԿՐՕՆ. Հաւանական է, որ Դաղատանի նավանի կրօնեն եղած լինի տարրապաշտութիւն կամ
կռասլաշտութիւն, ինչպէս նղած էին իչր դրացիազգերին: Հիւսիսային, կովկասի նալնիցե-
ղերն (որոց մասին է մեր խօսքը), մերթ Եւբոսլա արջաւելով եւ մերթ Ասիա, տոնսնում 12 այս
երկիրների ռլաշտած առարկաները եւ ընդօրինակում, ինչոլէս Հայաստանն եւ ւալ երկիրներ՝
Յունաստանից: Դեո Է. դարում լնոնականներս ունէին կռոց մեչնաններ, ւզաշջւոելի ծառեր, Հակա-

ժի արձան Թանդրի-լան-աստուտծ անուամբ, որին զոծոււի էին լմորովաձ ձի: Ունէին նանւ ՔԸը-
մասլնաւներ, կախարդներ, վՀուկննր եւ քաւղդնայք: Բոց վայսցանէ պաշտում էին կրակ, կայծ,
ջուր, լուսին ԵԼ այլն : կաղանկատուացին դրում է նոյն գլուխներում, 23 Աղւանից իշթանների
խործրդով դըրկունցաւ այս կողմերն Իսրայէլ նապիսկուղոսն, որ քարոզելով Հաւշատացնում է Բրիս-
տոսին ժողովուրդը. դոբծանում կուութերը, կտրել տալիս պաշտելի ծառը, շինել տալիս կշաչեր,
տնկել սռալիս շատ տնղզերում եւ տարածում Հայադաւան Քրիստոնէութիւեր:

Ը. դարում՝ 737-ին, արշաշում է այս կողմերն եզի" Բ. խալիֆայի զօրավար Աբու-Մրօլիմն,
որ թրի նւ քարոզի ուժով տարածում է մածմեղական կրօնը: Լեռնային լեկզիներն աչշակերտե-
լով կոչւում նն Դազի- Ղումուլիս, այս է՝ ախոյնան Հաւատոյ ղումուխցիների դէմ. իսկ դաշմոա-
բնակ եւ. Հովոտարբնակ լնկզիներն՝ Բեսշլի քաղաքի եւ շրջակայ դաւառների բնակիչներն, չընդու-
նելով մածմեդականութիչն՝ անուանւում են Քեաֆուր- Ղումուխ (անՀաւատ Ղումուխ): Շաւո
ժամանակից մնտոյ մածշմեդականութիւնն Հետղծնտէ տարածւում է՝ Դապասարան, Կայլթաղ,
(Քնօրաչի, Ազ- Դոշա եւ սայլ դչաւաուներում եւս, որ եղած են ծայսդաւան եւ Հպատակած Աղուանից
դարթողիկոսութնան եւ միանգամայն Համարուսծ Աղուսնից երկրի դաւառներ- Այ է Հներից
Շրուան կոչուած երկիրը:

Մածմեղլական կրօնը Թէեւ տարածուած է լինում Դաղատանումն, սակայն բաժանուած քԼի-
նում շատ աղանդների: Ներկայ դարիս Բ. քառորդի ակզբում Շէյի:-Շամիլն, կամենալով ի մի
ձուլել այդ. բաժանուած աղանդները եւ Հաւաքական ուժերով դիմադրել դուսաց արշաւանքնե-
բին, Հաստաւոում է Միւդիւրական աղանդր: Շէյխ-Շամիլն Հրաւիրում է բոլոր աղանդաւորնե-
Շե Հծողեւոր գլուխները եւ աշխարծական երեւելիները եւ կազմում մեծ ժողով, ոբ Դաղստանի
Համար ընտրէ մի բանիմաց դլուլ: Եւ. երբ միաձայն Հաւանութեամբ չէյխ է ընտրւում ինքն
Շամիլն, առում է ժողովականներին. «ՈՌրովչետեւ խսլաժմների օրէնսդիր ՄուՀամադ մեծ Ժար-
դարէն ուղղակի աւոռուծուց հբաւունք սւուսցաւ օրէնքներ դնելու. որովետեւ իւրաքանչիւր

լ Ստեփ. Օրբել. Ա. գլ. եւ Վարդ. Բարձրբերդցի եր. 124 Բաստատում են աւանդութիւնս, երեւի թԷ լեկզիներիցս
առնելով: Սակայն Կ. վրդ. Շաճնազարեանն գրում Է. «Տարաձայնութիւն մեծ Է առ ճին եւ նոր մատենագիրս իմասին ստուգաբանութեան լերինս (Կովկասու): Նախնի Հայք՝ ըստ Եղիշէի (եր. 133.), ըստ ՍեբԷոսի (եր. 64) եւ
ըստ Մովսիսի Կաղանկատուացոոլ (բ. 2), Կապկոճ կոչէին զայն. որդիք յանուն Կովկասու՝ նորաստեղծ եղբօրն
Հալկալ՝ Կովկաս անուանեն» (ի լառաջաբանի Պատ. Աղ., եր. 8): Իսկ Բ. ճատ. եր. 78 գրած Է նա. «Հայկ. որ ի
Կկզբանէ անտի միածին Ռամարեալ Էր Ճօր իւրում Թորգոմալ, լետ ի վերայ անցանելոյ 300 եւ աւելի ամաց՝ ստացաւ,
ըստ վկայելոլ Ստ. Օրբելեաճնց եւ նմամեաց իւրոց, այլ եւս եղբայրս եւթ (եօթն)՝ Քարթլոս, Բարդա, Մովկան.
Լեկաճ, Հերաւս, Կովկաս, ԵգրԷս»:

2 Մով. Կաղ., ճատ. Բ., գլ. ԼԹ., Խ., ԽԴ.:
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շէյթ անրուած է լինում նոյն մեծ մարգարէի յնտագայ սուրբ շնրնդի ցն. եւ որով Հեսրեւ ւնձիւը
շէյխ մաջորղդ է նոյն օրէնսդիր մեծ մարգարէին. ապա ուրեմն Քր աբանչի, Ի գլիոււ՞որ Հէյի: իրա-
ւունք ունի 'ի լածանջել Հարկին դնել նոր օըէնքննր: Եւ որովՀետեւ ժիաձոաւյն Համան ութնամբ
շեյխընտորեցիք զիս եւ 4եր ազատ կամքով գլուխ: Տառտաւն ցիթ զիս. աւա ուրեմն հա եւս իրա-
ւունք ունիմ սածմանել նոր օրէնքներ յօդուտ Հայրբննեաց եւ հ ռ'լաՀոռլանու ժի , մեր դբօնի-
Բայց ինչպէս Հնաղանդունցան մեր մեծ մարգարէի մսածննրի ն դանաղ ան սող անդ աւոր ւղ գեր,
ցեղեր եւ լեզուներ եւ նոյն իսկ մեր նախնիքն, դուք եւա նոյնսլես Հնազ ունդ ելու չ.ք (մ Հաստա
տելիջ օրէնջներին, որպէսզի լինինք մի սիրտ եւ մի Հոդին: «րաշտղանննթ մել աղար: Հայրենի
Քը եւ կբօնը »: երբ ժողովականները միաձայն Հաւանութնամբ ար աոաւյ այսու ն 7 Ընդ ունելու-
թնան Հաճութիւն, առա ՇԼյլո-Շաժիլն Հաստատումէ Միշւդիւրական օր 4 Խթր| :

Շէյխ-Շամիլն, այսպիսով, յաջողում է միացնել դաղոատանար Խւոկ աղանդները նէ դանազան
ցեղերի սրտերը եւ նածատակ անուանել, որք սոլանունլու են Հայլն երթլ սլա» տալուն նլ ու ւատե-
բազմներում՝ :

Արք եւ կանայք առո՛ղջ, պնդակա՛ղմ, ժի՛ր։ աշխատասե՛ր էւ. տոկուն նն: Շատ ոնդերում,
Հողի եւ Հարք երկրի պակասութեան պատճառաւ ջարդած եւ դոորած են լեոնելը բլուրներ եւ
ապառաժ քարալանջեր, Հեռի թաիած՝ Հանուած քարակոյտնրը: Հող բնրած ուրիշ ,ոնդերից եւ
լցրած կտրուած տեղերը եւ ցանած նոյն Հողերի վերայ ցորեն. ղ արի. Հաճար նեւ հրի ալաացորեն
եւ ուրեք-ուրնք նկած մուսնձի, խնձորի, դամոնի, ծիրանի եւ բարով ծա ու ճեր- Այո ն ռաաններն
ներկայացնում են տեսնողներին ածուաձեւ սանդուխներ՝ դրուած ասլա ժ սարերը եւ բլուր՝
ների լանջերին: Գետեզերքներում նդ սոեղ մշակուած նեն եւ որոյինել: բոյր Թթու 2ն Լե՞
նում դինիներն՝ եբկրի բարձրութեան եւ ցրտութնան սլատճառաւ: Ա. ելի դիւլորգր Դրո եւ զայ
րբազկուռ են արականք, որք միշտ կրում են իւրեանց վերայ նրկսայրին ել: Բայը մարդուած է

սոցա մէջ Հիւրասիրութիւնն իբրեւ սրբազան աւանդությիւ ն.
ԲԱՐՈՑԱԿԱՆՈՒԹԻԻՆ. Իբր սրբութիւն յարգուած է բոլոր լնկգինելի մէֆ բրալույականու-

թիւնն, ինչպէս նածապնետական նրկիրներում: Բազ այս լյարդութիւնն ոչ նթ լաուաջանում է
սրտի աղզեւութիւնից եւ կրթեալ բանականութիւնից, յլ մածուն երկի դից: որովՀետեւ յար
ճախ ապանւում են անբարոյական արք եւ կանույք: Վերին աստի ճան ժարդուած է սղատիւն.
անպատւութնեան դէսլքերն բաղզժիցս լուծւում են սպանման (բէ ժլնդրութնամժբ- այսինբն՝ ւլա
տիւ արատաւորողներն պատժւում են սոլանունլով Իւբնանց ոսոխներից: Միւս մա Հմնդակա՝
նաց նման՝ սովորութիւն չըկայ երես ծածկելու իգական նուի ժէջ (նամքՀրամ), ւյլ թբրիստոնէից
նման ազատ են եւ արձակ ու Համարձակ:

Համարեա Թէ լեկզիներն ընդծանրասլէս չեն սիրում ուսում եւ դրթութիւն նեւ դասոիարա՞
կութիւն (բացառութիւնն խիստ աննշանէ): Գրեթէ ի«րաքանչիւը ոք դաստվալրակւում է միայն
նորանով, հնչ որ ոնեսնում եւ սովորում է իւր ծնող ներից: դրացիներից ծւ ընկեր ներից: ԱՀա այս
է ամէն ոքի ուսումնարանն, վարժոցն եւ կբթարանն, վասն որոյ վայրենի հն շառ» Դրւդերի բնա
կիչներն: Մբայն Թէ ռակաւ տեղերում Հողեւորականներն սովորեցնում են ւո ղայոց Համարի
կարդալ եւ արաբերէն լեզուով գրուած ղուրան: Հարվ է յայտնել, 13 (ոիոտ ուս կաւ 3 ուսանողաց
թեւն, զի կարդում են գրեթէ միայն նոքա, որք իբրեւ Հոգեւորականնելի ղաւակննը պլատրառտ՝
ւում են Հոդեւորական լինելու աղպադայում: Բայց Թամիր-իչան-Շուրայում բացուած է ոէրու՝
Թեան ծախքով ուէալական եւ Քաղաքական ուսումնարան (նմանա Չետրովակում, Դարբան-
տում եւ մի քանի տեղերում:քաղաբական ուսումնարաններ), այսու ամենայնիւ որոտ սակաւ

1 Այսօրէնքով պարտաւորւում Է իւրաքանչիւր արու անճատ (թէ՛ Բոգեւորական լինի եւ ԹԷ՛ մարմճաւորական), որ
զինուոր լինի կրօճի եւ ճայրենռեաց պաշտպանութեան Բամարեւ մէն մի լեռնական աղանդաւոր ձուլուի ՝ի մի

սիրտ եւ'ի մի ճոգի:
2 Սպանուածներն ընդհանրապէս ամփոփուած են ճանապարճների աջ ու ձախ կողմերում. որպէս զի «Աստուած

ողորմի» ասեն անցորդներն: Հաւատացնում են, որ պատերազմում սպանուածների թւում եղած են եւ պատե-
րազմող կանայք, բայց առնացի ճագուստներով:
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չնկզի սռզայք միայն են յաճախում: Բրէական անցանք է ծամարուած լնկզիների մէջ իզական
սնռի ուսում տալն, քանզի «կր փոխարկուին մարմնացնալ դեւեր...», Քեաֆուր- Դումուխի
օրիորգն, որ ուսանում է Չեւտերբուրգում, Թ: ի՛նչ Համարում ունի լեկզիների սչ քում, Թողում
ենք Ընթնրցողաց խմաստասիրութնան:

ԱՐՈՒԵՍՏ. Դաղստանում ծաղկած են մի քանի ասբական արունստներ: Արդէն շատ գիշւղե-
բում շրնում նն ասիական Հրացան, ատրճանակ, ներկաայրի, վառօդեղջիւր, վառօղդշարան, դա-
նակ եւ այլ գործիքներ: Շինում են նաեւ արծաթի ղարդեր Թէ՛ ղինուց ծամար եւ Թէ՛ արանց եւ
կանանց Շամար- Մանաւանդ նշանաւոր է նրբաղգործ սաւատն եւ չեթիշին՝ թէ՛ արծաթից եւ թէ՛
Վարշաւի արծաթից շինուած: Գաւառիցս են նլնում Քնօրաչի կոչուած շալերն, որ.ք ունին ժի-ա դոյն եւ Թանկ արժողութիւն: Համարնա 123 ւմէն դիւղում կան դերձակներ, դարբիններ,
կօշկակարներ, սափրիչ ննը, մուշտակակարներ, Հիշսներ, որմնադիրներ, դլլարկակարներ եւ ւայլն-

Հարկ է յայոնել, որ ամէն տեղ փայլում է իգական սնոխ ճարտարութիւնն: կանայք եւ
օբիորդք մատնիլի կով մանում նն ոչիր այծի եւ ուղի Բոր դչ ՇՆ դործում մուլի տակ, նրկնա-
դոյն, մոխրագոյն, շագանակագոյն, սեւ, սնեւաղոյն, շիկագոյն, դնդնադոյն, եւն դուննրով բն-
ւոխր ալներ, շինում են հասինջաներ, Հիւսում դորդ, դարոլետ, չուալ, հշուրջ, դուլբայ եւ ձեռնոց:
ՈրքաՂ, անլխարդալվ» ամուր, Ընտիխր եւ ազնիւ են մանաւանդ ծանրագին շալերն եւ նրեւելի նափե-
ֆաներն: Հարկ է մայտնել, 23 Դաղստանի ոչիսարն բոլորովին տարբնըւում է իւր բրդի աղզնւու-
Թեամըբ ՍԸ մախ քաղցրութնամբ Արցավանան, Արարատնան ւ Շիրակնան դաւաոների ոչխարնե-
Բիգ. իսկ այծն՝ իւր մաղերի փավկութնամբ եւ նրկարութնամբ: Ոչխարի եւ այծի բուրդը եւ մազը
ոչ Թէ /րուղում 22 ուրիշ տնզերի նման, այլ քաշում եւ Հանում են ձեռներով:

ԶԳԵՍՏ. Բացի ոլաշսոօնական արանց Հաղզուսոաներից, որ ռուսաց ծառայութեան «Մէջ են, աու
Հասարակ տւնղական ձեւով 4ձեւուած եւ կարուած են բոլորի ռղնատներն: Արականները ծածկում
են նրկարաձիլ եւ դեղաղանդուր մազերով դառնննի դլիրարկ, Հաղնում 27 չալ կեյմէ, կուրծքը
կոճակներով միացած արլսալուղ, 22723 կում (ոաւէ շապիկ, ննղ անդրավարսոխկ, սպիտակ կամ
սեւ դչուլգայ եւ սլալրզ որեխներ կամ ուռնամաններ: իգական սնու Հւսգուստն գլովին տարբեր
չ Ժիւս բոլոր մածմեդական կանանց ղդեստներից: երկար շապիկ, երկար արխալուղ, փաթայթ-

նմանութիւն ունին Արցալվխի կանացի ղգնստներին: Թւ՛ արականք եւ Թէ՛ իգականք ձմռանը
Հաղլնում են ոչիթարենի երկար մուշտակննըր եւ ամոռանը՝ կարճ:

ԿԵՐԱԿՈՒՐՆԵՐ. Թէեւ Դաղատանն Համարուած է մասն եւբուլայի ըստ աշխարծաղգրական
բաժանմանց, ասկայն իւր կերակուրներն ամենեւին նման չեն եւրոպականին, այլ գլիովին սսիա-
կանին, մանաւանդ Հայկականին, բացի Հանկալ նրակրից: Չարղ եւ նածապնտական են լեռնա-
կանացս կերակուրներն, որք են Թնբախորով դամ խաշած 4ու, ձուաղեղզ, նված Հաւ, վառւեկ, (ալն,
մածուն, պանիր: կարագ, աթնաւ, թանաւ, չորթանաւ (քալակեօչ), խաշիլ, շփոթ, լմաւիծ, խաշու
ուտնագլուիխ Հարիսա, խճողակ (տոլմա), դլոլոաւկ, (քուֆթա), լշռրոված, ւոՀալ, փլաւ եւ այլն Թոն-
բածաց, դաթայ, ԲԼիժ, Թերթերոււ», Հասալի, Լօշ (հուխաւյ) ծալուտ եւ այլն Բայց ւլատուաւոր
կերակուրն է խշնկալ ն, որը նվում են չորս մոնսակ՝ մսի կամ Հաւի ջրովի որոց ժէջֆ լինում են բոնա-
չափ խոմոր, ընկուղաչավի իմոր, քառակուսի, բայց մառնաչավիխ Հաստ խմոր եւ մանը ու բարակ
ջարդած ըշմոր: Ռսակրածան են անում միսը՝ լաւ եփելուց յետոյ, մանր ֆարդում նոյն միսը, լթաո-
նում Իւբ մսաֆրի Հեւ, լկնում եւ խմորը (չորսից կաժեցած ւռեսակը), նփում միասին եւ ազա
ուտում ծեծուած սխտորով:

ՈՐԴԵԾՆՈՒԹԻԻՆ. Համարն Թ: ննրկայ դարումս ոչ մի տեղում այնքան աւելի չէ որդե-
ծնութեան մճուսին, որքան Դաղստանում: Բեաւ Ժոււուք դործւասծ չէ այստեղ եւրողլական տնա-
նր մողան՝ ուշ ամուսնանալու սովորութիւնն, եւ վերադիր դրամ ամ այլ ինչ ւուսլու կանոնն:
Այստեղ չկան 50 տարեկան ամուրի հրիտասարդգներ եւ 40 տարեկան օրիորդներ, որք (կռրուսած
լինելով որդնեծնութեան ժամանակը՝ ապարդիւն է մնում ամուսնութիւնր) ըստ օրինի չեն ծւս-
դայու մարդկութեան աճելութնան նպատակին: Այ, այստեղ ամուսնանում են երիտասարդ-
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ներն 20-25 սռարեկան Հասակում եւ օրիորդները՝ 15-17 տարեկա Ն: Բաղի ւմսլածարդ ույ Խի որոշնալ
գումարից, որը ամուսնացող երիտասարդները չէրի կոչուած օրենքով պարտաւոր նն վճարել
կնոջ՝ արձակած միջոցին, ամուսնանալու ժամանակ հբը բաչլըղ, վճարում են (բոտ կարողու-
Թեան) նշանուած օրիորդի ծնողաց նահւ 15-80 ուուբլի։ եւ աղա ամուսնանում: Աճենլութենեան

պատճառն է բնութեան ռ"լածանջած ճանապարծով ամուսնանալը: Բաղզմակնութիւնը Թէեւ Ըն-
դունած են շատ մածմեդական պեղեր, բայց ծաւալ չունի այստեղ: Հաղիւ 24 դաոնուի Հարի րից
Հինդ մարդ, որ ունենայ 2 կին: Աւելի յարգուած է միակնութիւնը:

ՄԱ"ԲՐՈՒԹԻԻՆ. Տակաւին մուտ դործածչէ լնկղիների մէջ մաքրասիրութիւնն, որ մին է
առող ապածութետն գլիյաւոր սլայմաններից: Ընդծանրաղէս աղտոտ նն դիւղագւոց տուները:
որք շինուած Են խվո աւ Խիտ: Ամէն ւռեղ նրեւում են ձախուծուռ եւ նեղ փող ոցներ. անկարդ եւ.

անկանոն սարածներ եւ տժեւ ու անճաշակ Հիւղեր- Անսարբ եւ անկարգ հն տնաժիջի աՀ ու
կարասեաց դասաւորութիւնն, անօթների էւ. դորձիք ների ղետեղումն եւ անմա թուր՝ բ նակարան-
ների վատակները: Աւծյի անմաքուր են անկողիննելն եւ փոխնորդներն եւ բոլոր դգնստննրը:
Ոչինչ չենք գրում բակերի եւ փողոցների դրուլթնանց մասին. զի ընթերցոզթ կարող նն գուշակել:

ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԻԻՆ ԵՒ ԳԻԻՂԱՅԻՆ ԲԺՇԿՈՒԹԻԻՆ. Ջնայելով այս անմաքուր կենցաղա-
վարութեան, ռակաւ են Հիւանդներ: գոգցես լնոնասուն օդի զօրեղ մաքրությունն մրսթրում եւ
Հալածում է անմաջրութեանց թունաւոր ներդործութիւնը- Եղած Հիւանդութնանց գլխաւոր ւոն-

սակներն են՝ ծաղիկ, կարմրուկ, խաւարի, փորածարութիւն, Հաղ, չուսյան, սաթայլֆամ, նաթա-
լաղ (ոիֆ), զօկուռեցք, դող, ֆերմ (Հովիտներում) եւ այլն: Բժշկութիւնները կատարում են
փորձառու արք, առաւ կանայք եւ սավփրիչք՝ ղանազան միջոցներով: Բոռյց մաՀն տանում է
եւր բաժինը:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԻՇԱՏԱԿՆԵՐ. Առծս թէ Դաղստանում դնո կենդանի՛ են Հայկական յիշա-
տայնե՛ր, որքիբրեւ անմաձ, բայց խօսուն արձանենը ողջունում են Հայ այդելուաց: Հայոց Սբմ-
բատ Մամիկոնեան զօրավարի յիշատակն, որ Արտաշէս Բ-ի Հրամանաւ արշջաւնց Հայկական զօր-
քով, գերեվարեց բազմաթիւ ալան դերդաստաններ հւ տարաւ Հայաստան (խոր., Բ. դիրը. ԾԲ
դլ-): Դեռ անմաՀ է Հայոց Վաղարշակ թագաւորի միշատակն, որ անցնելով Ճորա կասլանից Հո-
լածնց խազրաց զօրքը, թէեւ մնոաւ քաջութնամբ եւ զինքը ղոչ բնրաւ Հայաստանի Համար
(Խոր., Բ. գիրք, կե. գլ): (122 կենդանի է Խոսրով Մեծի քաֆագործութիւնն, ոբ ԽԼը Հօր մածուն
վրէժը լուձելու նպատակաւ անցնում է կովկաս սարից, Լուծում Է-ը Հօր մսՀուտն վէժը, ճյո-
նում Հարիւրից մին պատանդ եւ կանգնում Հելլննացի դրով արձան (Խոր., Բ. դիրթ. ԱՇ. գլ):
Տակաւին դոդցես խօսում է Քաջն-Տրդատ Թաղաւորի դիցաղզնադործությվիւնն, որ միակտուր
անելով Բասլաց Թաղաւորը՝ անցնում է Հոնաց երկիրն, իւր Հնտ միաբանու Հիւսիսային աղզդե-

Ըը» առնում ռլատանդներ եւ դառնում յաղթանակաւ (նոյն դիբք, ՋԵ. Գլ-): Նմանասլէռ Քոաջֆն-

Վարդան Մամիկոնեանի եւ Աղուանից Վաչէ Բ. թագաւորինն (Եղիշէ, եր. 247 եւ 387): կարծես
Թէ այս նրկրում տակաւին լուում են Աղուանից Գրիգորիս (աթուղիկոսի, Հոնաց Յունան եւ
իսրայէլ եպիսկոպոսների քարողներն (Մով. կաղ., եր. 30, 43 եւ 192):

Ասես թէլեոների գլուխներին եւ ձորերի ու Հովիտների մէջ դնո լուում նեն կննազ Լ" աւռա-
Թեանցի, Մովսէս Արղուլթնանցի, Ձովչաննէս եղիազարնանցի (Լազրեւի) եւ Տէր-Առտուածա-
տրնանցի արձակած ածարկու Հրամանների ձայներն եւ մաղթանակների փոաոււսց Համբաւները:

Վնրադարձանք Թամիր-լոան-Շուլրա, մի քանի քարողներուի մխիթարեցինք Հայ ժոդովուր-
դը, Խորին շնործակալությիւն յայտնեցինք դերազնիւ կննազ Նիկոլայ Ձաւճաւաձէին եւ ուղե-
չորունցինք դէպի Դարբանդ: Շնորձակալութիւն յայտնեցինք նանւ արժ. Գչորդ քաճանայ Փա-

բեմուզեանցին, որ օգնած էր մեղ այս գործում անձնուիրարար:

1 -Նաճապետական սովորութեամբ սրբագործուած եւ դարերի ընթացքում աստուածադիր օրԷնքի ոյժ ստացած Է
բաշլըղ տուրքը, որ կար եւ Հայաստանում:
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Դաղստանից վերադառնալուց լետոլ ամբողջ եօթն ամիս շրջելով ճետազօտեցի
Դարբանդ, Ղուբա, Բագու, Շամախի, Շաքի եւ Աառ քաղաքները եւ սոցա բոլոր գաւառները:
Գործիս մէջ զետեղեցի որոշակի երկրիս պատմութեանց ծանօթ սաճմանագլուխները եւ
կարգաւ նկարագրեցի լեռները եւ լեռնակները. դաշտերը եւ դաշտակները. գետերը եւ
գետակները, ծովը եւ լճակները, անտառները եւ մացառները. եղէգները եւ շամբերը եւ
միանգամալն բոլոր ծառերի եւ թփերի տեսակների անունները՝ լականԷ լանուպնէ: Բնական
նկարագրութեանց շարքում նշանակեցի նաեւ ոսկու եւ արծաթի. պղնձի եւ կապարի.
աղաճանքի եւ լեսանաքարի, ջերմուկներիեւ նաւթաճանքերի. Բրաբուխների եւ քարաճանքերի.
սուրբ եւ անսուրբ կենդանեաց եւ թոչնոց, գազանաց եւ սողնոց տեսակների անունները եւ
գտնուած տեղերը:

Կարգաւ նշանակեցի բնակող ամբողջ ցեղերի անունները բնակութեան տեղերը
սաճմաններով Բանդերձ, կրօնական եւ քաղաքական. պատմական եւ աւանդական ճամառօտ
անցքերը, մի քանի ցեղերի բարբառներից ճբատուածներեւ միանգամայն բոլոր քաղաքների եւ
գաւառների փոփոխեալ եւ պլժմեան անունները հանդերձ ծանօթագրութեամբ: Անուշադիր
չթողի կապաշտ դարերի պաշտամունքները. մեճեանների տեղերը եւ ճանգստարանների
դիրքերը:

Բացի ճալ գրականութեան ծանօթ բերդերից՝ գտայ բաւականին շատ ճին բերդեր, որք
ցարդ անծանօթ մնացած Էին Բալ գրականութեան: Բայց որովճետեւ անլալտացած են շատերի
անուններն, եւ աւանդութիւնն անգամ տկարանում Է մտաբերել եւ յիշել անունները. վասն որոլ
բարտք ճամարեցի Բալկական Մ. Բ., Գ., Դ. եւն. թուահճամարներով ներկայացնել բերդերը իմ
յարգելի ընթերցողաց եւ ազնիւ բանասիրաց:

Հաւաքագրեցի եկեղեցեաց, վանօրԷից եւ ուսումնարանաց արձանագրութիւնները.
քաճանայից, վարժապետաց եւ վարժուճեաց, աշակերտաց եւ աշակերտուճեաց որքանութիւնը,
միալն Բալ բնակչաց ալժմեան ծխաթիւը, արականաց եւ իգականաց քանռիութիւնը. միամեալ
ծնելոց, պսակելոց եւ ննջեցելոց թիւը՝ ճշտելով ճոգեւոր եւ մարմնաւոր կառավարութեանց
տետրակճերից եւ քաճանաների չափաբերականներից: Որքան ճնար եղաւ. զգուշութեամբ
նշանակեցինք բոլոր քաղաքների, գաւառների եւ գիւղերի օդի, ջրի եւ կլիմայի յատկութիւնները,
ամենից երկար ապրողների տարեթիւերը, տեղական բոլոր բերքերը | եւ պտուղների
տեսակները, եւն, եւն: Ընդօրինակեցի բոլոր գրչագրերի եւ ճին ձանգստարանների ճարկ
ճամարուած յիշատակարանները (կամ հատուածներ) եւ արձանագրութիւնները: Ս.նուշադիր
թողած չեմ եկեղեցեաց, վանօրԷից եւ ուսումնարանաց դրութիւնները, կալուածներիեւ
եկամտների քանակութիւնը, քաճանալից եւ վարժապետաց վիճակները. տեղական ձի-
ւանդութեանց գլխաւոր տեսակները, մաճմեդականացեալ Բայոց արժմեան ծխաթիքւը. եւն, եւն:

ԹԷ որքա՛ն նեղութիւն, դժուարութիւն եւ աշխատութիւն կրեցի Բետախուզութեանցս
ժամանակ, գործիս մէջ տեսնելու են բարեմիտ ընթերցողք: Նեղութեանց մԷջ անգամ պակաս
չեն մխիթարութիւն եւ սփոփանք. վասն զի մոռանում Է մարդ իւր կրած բոլոր նեղութիւն եւ
տաժանելի աշխատութիւն, երբ ամէն ինչ տեսնում Է իւր աչքով, մօտուստ շօշափում ձեռքով,
զննում զգուշաւոր ճետազօտութեամբ եւ ապա գրում տեսածները: Մլսու ամենալնիւ անկարելի

յաջողեցաւ ինձ ճետազօտել Սալեանը, վասն որոլ ոչինչ չգրեցի ձկանց եւ ձկնճաւկիթների արդիւնաբերութեանց
մասին: Եթէ լաջողէ ինձ Աստուած Բետազօտել եւ Արցախը, գրելու եմ «Արցախի» մԷջ:
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Է մոռանալ ալն սրտաճմլիկ տպաւորութիւնները եւ ցաւալի զգացումները. զորս դրոշմում են

խուզարկուների զգայուն սրտերի վերալ նախնեաց Բնութիւնների արտաքին աւեր տեսքն եւ
քայքալուն դրութիւնն: Ժամանակի անողոք ճիրաններն լափում եւ անլալտացնում են

նախնեաց թանկագին ճնութիւնները. եւ մարդկային աւերիչ ձեռներ ճետապնդում են եղծելեւ
ամճետացնել Բնութեանց մնացեալ փշրանքները:

Օատ ջանացի զետեղել գործիս մէջ Աղուանից երկրիեւ դրացի երկիրների
աշխարհագրութեան քարտէզը եւ բոլոր քաղաքների, վանքերի. բերդերի. ականաւոր
ճնութեանց. նաւթաճանքերի. եւն. ճկարները եւ իւրեանց իսկական ձեւերով տպագրել տալ
բոլոր արձանագրութիւննճերը. սակալն ալս շնորճքը զլացան ինձ ճանգամանքներն եւ
անլարմար պարագաները: Այս պատճառաւ թողի ապագային աջողութեան եւ լարմար
ժամանակի օժանդակութան: Այսու ամենալնիւ Մարկ Է լայտնել որ այս գիրքը կարող Է

մատակարարել ամենամեծ դիւրութիւն ազգային մասնագէտ ճնախոլզներին եւ իբրեւ
առաջնորդ կամ ուղեցոլց ծառայել ճետազօտողներին եւ Բալրենագիտութիւն ուսանողներին:

Ի վերջոլ ճզրապարակաւ լայտնում եմ իմ ամենախորին շնորճակալութիւնը, ալն արժ.

քաճանալից. մեծ. իշխանաց. բազմաճոգ տանուտեարց. բազմաշխատ վարժապետաց եւ ազնիւ

երիտասարդաց. որք անձնուիրաբար օժանդակեցին ինձ այս ծանր գործում:

Յուսալով. որ այս իմովսանն երկասիրութիւնն կ՝"արժանանալ ճալ բանասիրացազնիւ
ներողամտութեան. մնամ ամենախոնարհ ծառալ Բայ գրականութեան:

ՄԱԿԱՐ Ծ. ՎՐԴ. ԲԱՐԽՈՒՏԱՐԵԱՆՑ
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Երկրիս սլատմութնան ծանօթ սածմաններն էին Հայոց Վաղարշակ (Թադ սու որի ժամանակ
արեւելքիպ կասպից ծովը, Հիւսիսից՝ կովկաս Լնոն. արեւժատից՝ Հնարակելտ ամրոցն եւ Հարա-
ւիզ՝ Արցախեան լեռներն մինչեւ երասխ- Այս սածմանների մէջ կուսակալ հարգ ուծ ն. Սիսա-
կան Առանն՝ Վաղարշակ թազաւորից :

Բայց երբ ծնւում է եւ Աղուանից Արշակունի Թադ աւոթությունն. ույն ժամանակ նուր դե-
տրշ լինում է Հարաւային սածման, Ալազանն՝ արեւմտնան, այն վաղեմի ոլարիսսլն. որ իրը ոծ-
ման եւ արգելիչ սլատուար ձգուած է Դարբանդիդը մինչեւ Ալազան դեաւկն՝ Հիւարոույին, եւ
կավից ծովն՝ արեւելեան:

Ե. դարում Աղուանից Թադղաւորութնան ձնուքն է ընկնում նաեւ Երոասվա դհոռի. Հակարի դն-
տակի, Սոթի սածմանի՞, Գարդմանի, կայնի լեռների եւ խրամ չեկի աջ դող մի միջեւ նղած
տարածութիւնն եւս: Ուրեմն վերջին սածմաններն ե արեւելթից կասոլիդ ծ ովր. Հր: ռրավդ ւոյն
Հին ւլարիսսլն, որ նրբկարցած է Դարբանդից մինչեւ Ալազան. արեւ մվիդ՝ Այ աղան ե լոմ դե-
տակներն եւ Հարաւից՝ կայէնի լեռներն, ամբողֆ Գարդման. Գանձակ, Արցոչլի» եւ Երասվաի ձվա
ափերն : Այս սաճմանների 2131 տարածուած երկիրն Հայերից կոչուած չ Աղ. անք (Մոիթար
Գօշն՝ «յաշխարձիս Առանայ», եր. 74), վրազիներիցը՝ Ռան. Զենդերիդ՝ Այնրի ոն օ (Առերի Հա-

յոց), սարսիկննրից՝ Առան կամ Առանշած, արարներիցը՝ Ռան եւ հւրոռլացի նելի ց` Այբոանիխա:

ԲՆԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

ԼԵՌՆԵՐ Ւնոներից ամենամեծն եւ ամենարարձրն ք կովկասն, որ ընկած չ Կասոլի դ եւ Սեւ
ծովերի մէֆ, արեւնլքից արեւմուտ դիրբով Այս ածադին լեռն է, որ՝ րրբը բնութննասանղդծ էւ
յաւիտննական ամբարտակ եւ անվփուիոլսելի սլատուար բաժանումէ. ինչ ոլն բնական տածման,
Ասիան եւրուղայից: Լեռնաշղթույիտ ամննաբարձը դաղաթններն են Իլբբուռ եւ Կողլւն դ` մոլիեւմունան
կողմում, իսկ Շածդաղ (լեռների Թաղաւոր), Թիֆան-ղաղ էւ. ՇՆյլո-Շալբրու ռ՝ արեւ հնչեն դ ոդ-
մում, որոց դազաթներն ծածկուած են մշտասլատ ձիւներով: նովկասնոաւն լնւնաշ դլթժաներից աւմն-

նարարձրն է Հարաւայինն, ռր բազմաթիւ սարաւանդներով լեո նարաւղ ուլ ներով, ս նդ. նդավոր
ձ4որերով եւ ձորակներով, յանկարծ Խոնարձած է Քաղզասական դչաշսոի եւ Զարդ ունի Դ աշստալի
վերայ: Իսկ Հիւսիսային կողմն, ինչոլէս նկարագրած ն ն.ք Դաղոատունի մամու, բազ մաշ դույ է,
որ ասատվճանարար կամ սանդղաձեւ պածանալով, Հասնում Լ ծովին եւ ռեղ-ունղ՝ Դ աշտներին:
Թէեւ անպակաս նեւ Հիւսիսային կողմում սարաւանդւնելը լնունարազ ուններ, տարբեր (շոլ ու-
Թնամբ ձորեր եւ ձորակներ: Լնրանա բարձր դաղաթն ռկաուսծ է Շամավոու մօոիդ՝ Բւսբա-դա-
դիզ, եւ շարունակուած դէպի Էլբրուս: Այ" ծակայ լնուն Հայոց պատմագիրներիդ` Աղար. (ուլ.
Թլիֆ., եր- 453), Խոր. (ոո. վմնննտ., եր. 19), Թողմ. Արծ. (ոռոզ. Չլւո., եր. 175), անուսնում նն
կաւկաս, եղիշչէն, կաղանկատուացին ե. Սերէոսն՝ կառսլկոծճ, Էկ Ժեադենուը.թ` կովկաս. հւրոսլա-

ցիք՝ կօկաղ, աամ2 եալ-բուզ (սառպաղադաթ), սլարաիկենրը՝ նկոՀկաֆ, եւ տրադրուցիբ` Թա Փթ մավի:

երկրորդն է Արցախի լեռնաշղթան, որ սկսուած է երասլվաի ձախ առիից, անցած Արցոշիշի,

Լ խԽոր., Բ. գիրք. Ը. գլ. եւ Մով. Կաղ.. Ա. ճատ., Դ. գլ.:
2 Փաս բուզ.,Ե. դպր., ԺԳ. գլ.:
3 .«Հատանէ եւ զսաճման Աղուանից Ըոմբի խոռն. Ծար գաւառ, Աղարէճ, ընդ որ Աղունոլ գետն Բատանէ մինչ ի

Քարավազի կամուրջն» (Ս. Օրբել., ԾԷ. գլ.):
4  Մատեն. Խոր.. տպ. Վենետ.. եր. 606:
5  Եւտոպացի արդի մատենագիրներից ոմանք ճետեւեցնում են. թէ Կօկազ անունն ծագած Է Կազբ ազգանունից,

օրինակ. կասպից ցեղ, Կասպից ծով. Կազբեկ լեռ, վասն զի Կազբից ժողովուրդն, որ բնակած Էր Բագուի սաճ-
մաններում, ապա Դարբանդի կողմերով եւ ծովեզերքով անցնելով` բնակած Էր Կազբեկ լերան Ճիւսիսալին
կողմում:

6 Եղիշէ. եր. 145, Մով. Կաղ.. եր. 89 «Կապիկու» Սեբ., եր. 37:
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Գանձակի, Գարդմանի գլուխներով եւ միացած Գնղարքուննաց, կայէնի եւ կանդարի լեունե-
բին: Էնունաշղյաույիս բարձրադոյն դաղգաթներն նն Մոււաւ եւ Արութիւն՝ Գանձակից վնրեւ, ՔԲիրս՝

Շուշուց վերեւ, Դիզավխայո՝ Գոռիչ վանուց վերեւ: Լնունաչղյթաս արձակած է դէոլի Հիւսիս, Ար-

ցավի: Գանձակի եւ Գարդմանի դաշտի կողմերն Հարիւրաւոլ, բաղզմաճղի լնունազգօտիներ, սա-

բաւանդներ եւ չնւնարագույներ, որ.ք, աղլաղխելով միժնաւնց, կազմում եխ ուրնք-ուրնք անդըն-
դավսոր ձորեր եւ ածարկու վիչեր, ռարսասիելի կիրճեր եւ ղարծուրելի նեղուցներ, օձառլտոյտ 4ո-

րակներ նեւ Լեյն առլառաժներ. վիմաչերձ Քերծեր, վշոլխոժներ եւ խրամներ եւ միանդամայն սա-

դաձեւ. ձկնաձեւ, Գուաձեւ, Թամրբաձեւ Սը լիսնունաձեւ լնոնակներ, բլուրնելը Թուժբեր եւ սնունը:

ՓՈԲՐ ԼԵՌՆԱՇՂԹԱՆԵՐ. Այն նրվարաձիգ լնոնաշղլան, որ ընկած է Վաւտննան դաշտի,
կովկաս լնբ աւն, Աղուանից եւ Զարղդունի դաշատնըի մէջ, սկսուած է Դարրբանդի դլի'ից. անցած

Ղուրույի: տասկովը, Հասած մինչեւ Բադու, ասլա դարձած դելի ալրնւմուտ, անցած Շամալսու եւ

Նուվու տակերով եւ Հասած մինչեւ Թիֆլիս: Եւ աղա Թիֆլիսի տակով ծռուսծ դելի Պարո-

կաստան, անցած դ աշտարներանով, միացած Գարդմանի. Գանձակի եւ Արցալվի լեռնուտնաց եւ

Հասած Եերասռլաիխ մօտնըթը: Զանազան անուններ ոտագած է փոքր լեոնաշղլթու, օրինակ օզաած
տեղերում կոչւում Լ Դարբանդի տար Դուբայի մօւո՝ Շարրանի սար, ասչա՝ Աւջշալրան նւ այլն:
Շամավսու մօանըքում ունի առանձին անուններ. իսկ կոկիսոն դնտակից մինչեւ նուխու կող-

մերն ընդծանըասլես կոչւում է Բող-դաղ (եսայ. կալր., ոոսլ: Երուս., եր: 27 Դօզ): Որով Հետեւ

լնոնակի ս այս մասն գրելն ամբողջապէս բաղկացած է ժոխրադոյն եւ սիվորուն Հողից. այս է

Բող-դազ կոչուելու պատճառն: Դարբունդից ս (անալ մինչեւ երասիխդենը տեղ-տնգ ընդճատ-
-ումմ է լնոնաշղվաւս ննղ եւ խոր Գորնրով, որոց միջից անցնում նն դետեր նւ զնտակներ: Համարեա

Թէ ամնուրն.ք կաղմում էլնունաչշղլթաս ղանաղան մնծութնամբ սարաձալվելր, դւաշտակներ եւ

Հովիսննր: Բոայզ Նու։խու դաւառների մէջ ընկած մասն անպետք է ամենամեծ մասամբ» վասն զի

նավ դուրկ չէ բուսականութիւնից եւ նբկրորդ՝ անմատչելի է ընտանի անասուններից: Այս մասում

ամէնուրեք նրեւում են խոննալ, փոռացզեալ, անջատնալ: աղխաղլանալ, շղթայաշարնալ մերկ-մերկ

ծող նույ լ եյւներ, սրածայր, ատամնաձեւ, սեպաձեւ անզարդ ռարավկննը, բլբավմբնր, թումբեր եւ

իշնոնաձեւ լերկ անունըեւ անախորժ նրեւոյլներ, մանաւանդ Աղուանից դաշտարերանի դող մե-
բում: Անթիւ նւ անչամար նն անձրեւի Հեղեղատներն. բայց բոլոր"մեն անջրդի նշ տխրատեսիլ:

ԳԵՏԵՐ ԵՒ ԳԵՏԱԿՆԵՐ. Ամենամեծն է կուր: գնտն, որ Խրամ գնտարբնրանով մանում է

Այուանից երկիրն, Արաշ գաւառի Քանղակ գիշղի մօտ կազմում մի ջրվլժանման վփոքը ֆրա-

վազ, անխօս Հարսի նման լուո ու մունջ ոլոր-մոլոր անցնում Աղուանից եւ Գարդարացւոց կամ

Արցավխի դաշտերի միջով եւ ասլա թաիւումէ կառոլից ծովը: Բայց գորովագութ մօր նման ոն-
դունումէ իր ծոցն իր աջ կոզմից Խրամ, Ձորագետ (յետոյ միացեալ), Աղոտեւ, Հասան, Գաւուշ
(կամ Թովուզ), Ձակամ, Շառսքթոր, Բանանց, Գանձակ, կուրակ, Սու (Ղարա չայ), Տրտու (/ ար-
Թար), Խաչեն նւ Գարդգար դետակները, որք բղխում նն կանզարի» Փամբակի, Ծաղկուննաց, Գա-

բույ, Գարդմանի, Գեղարքուննաց, Ծարի» Գանձակի եւ Արցախի լնոների Հիւսիսային եւ արե-

ւնլածայնաց չանջերից- Իսկ ալս կողմիցն ընդունում է Ալազան, կախաւան, Արֆկան. Դուր-

կան, կԿոկրսոն ( Գեօդ-չույ), Գարդման (այժմ Գիրդեման), Սոլիտակ (Ազ-սու) եւ Փիր-ՍՀաթ դե-

տակները, որք բղխում են կովկասնան լնոնաշղթայի Հարաւային լանջերից: սկանալ Բաղասա-

կան (Բալաքնան|ի) կողմից ժինչեւ Շամալվու մօտ Մազբա դիւղաւանի լնոներն- ԱՀ« յս մեծ

դեն Հայնըէն անուանում է կուր, վրացերէն՝ Մթկուարի" սարսկերէն եւ տաճկերէն Քեուռ:

երկրորդ Մեծ գետն է Երասիս, որ Մոտ-Սիւննաց սածմաններիը մոնում է Արցախի դաշսոն,

ուրեք-ուրեջք Հոսում սրընթաց, դրկալխառնւում նւ միանում իւր Քոյր կուր գետին. կարօտակեղ

սէրը յագեցնելուց յնտոյ բաժանւում եւ ճի ւղաւորուսած Թավւում կասպից ծովը: երասին իւր
ձակ կողմից ընդունում է Հակարի գետակը նւ մի քանի փոքրիկ դետակներ. որք են Ղոզլու,

1 .Զենքնկարագրուս լեռների, գետերիեւ դաշտերի ալն մասերը. ակունքները եւ շարունակութիւնները. որք արտաքոլ
են Աղուանից երկրիցն եւ լայտնի գրականութեան:
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Ղուրու-չայ (Թաղլարի դնտակ) եւ ՔԼօնդալան: Առաջին դետամբն Հոսում է ԼԻնծ ող Փութլ Միւ-
ննաց սաշմանից եւ բաժանում է Մեծ-Սիւնի քը Փոջթր-Սիւնիբից- Իսկ Մնաեո ններն բղրիշում են
Դիզավայտ սարի արեւելեան եւ Հիւսիսային կողմերից: Այս գնան Հայնդ կոչ ւում է Երաավա,
մոյներից՝ Արաքսիս, ռլարսիկննրիպ եւ տաճիկներիգ՝ Արազ:

կովկասնան լեռնաշղթայի Հիւսիսային եւ արեւելեան լանջերիդ ակիդը նն անում եւ
կասպիդ ծուն թառիւում Դարբանդից մինչեւ Բաղու՝ Րուբաս, Փութր- ՍՄոոմուր. (Բո: ծ- Մամուլ Գ,ու-
սար, Ղուբա, Աղ-չայ Զաղաջուղ, Վալվալա, Շարխրան, Դաւաչիր նիլ Հլս. Աթ... Արրոսլթ նւ. Սու-
զայիդ գետերը:

ԱՄԵՆԱՄԵԾ ԱՂԲԻԻՐՆԵՐ Առաջին կարգի աղբիւրն, որ կարող1 դարձնել ներ ն.թ ջրաղաց.
բղխում է կովկասնան սարի Հիւսիսային լանջից, Թիֆան- Դոդի եԷ Դարու- Դաղի միջի դ: Ունի
պատուականադոյն, ցուրսո, քաղցրածամ եւ ալորժելի ֆուր- Սաստիկ արատի ժելու ոլամտւճա-

ռաւ՝ ական մօտ փրվիրում է ջուրն եւ նուսցնալ կաթսայի նման չըջասըաույ տ անելով` գոդցես
նհռում, նվում, սլճոճում եւ դոյացնում անչամար ոլղջակներ: Այնթոո՛ն ուշաղգրոոս, նն որձան-
Քի ձայնն, ո" լղպջակննրի ոլատկերն եւ շրջապատուտի տնսարանն, մինչեւ անդսոմ մորդ. կամե-
նում է փոլս առնել նրկու աչք եւ երկու ւսկանֆ եւս եւ նայել ու լսնլ ան յաղարւաւր: Ազիզ ՀՕ Քայլ
Հնոխ դէպի վեր նատողն, ասնս թե դեւտնի տակից լսում է ուժդլին փոթորկի. աեղ որոտման եւ
ածարկու երկրաշարժի ձայները: Մանաւանդ աւելի սաստկանում են Վույնելոն. նրբ «խալ սկանջ-
ենըը մօտնցնում է դետնին: Երեւի Թէ շատ բարձրից է շոշոում այս օտռորնլկլրյու ջովեժը: ԱՀ.
այս է Գուսար գետի ակն:

էրկըորդ աղբիւրն, սը մռա. էրկու ֆրազացիֆրիչուի է. գտնւում է Շամալաու Գարդման
(Գիրդեման) դաւառում, Գիրկ դիւղի դիմաց՝ Հարաւաձույնաց Հողվոում: Անալվոոլ:ժ. Ցանը եւ վնա-
սակար է աղբերականս ջուրն, որ ունիմի մտնսակ անբացատրելի գոյն, որ մօտ( երկաթի գոյնի:

Երրորդ աղբիւրն, որ դարձնում է մի ֆրաղաց եւ մի ֆրատինկ գտնւումէ Նուու Դաբալա
դաւառի խաչմաս դիւղի արեւելնան կողմում, ուտիական աւնրակ մր դիւդատեղի օւ, մի շոր
4ռրում: Ազնուաղոյն, դովական, քուլոո եւ Թեթեւ է աղընրականո ջուրն, որ ունի մարսանցուցիչզօրութիւն: Բեյզ որովծետեւ ջուրս ելնում է մի ամննամժեծ խողովակից, վասն որոյ Հաւանա-
կան է, որ բերուած լինի մօտակայ կովկաս սարի Հարաւաձոաւյնաց լանջից: Խնցեղ են (սողովակ-
ների մեծութիւն, երկարությիւնն, Հառտութիւնն եւ ամրութիւնն ապացոյց նն խիստ Հնոաւոր
անցեալի բրտական արունաւռի ճաշակին եւ ճարստարութես ն: Իսկ քարանալ կրագնլի ամրու-
Թիչնն, որ կարծես ի մի ձուլուած է խողովակների Հետ, ղարմացնում է տնսնողները՝ ժամանակի
որմածիւսութեան վարպետութնամբ:

Չորրորդ աղբիւրն, որ դարձնումէ մի ֆրաղաց, դտնւում է Արցախի Տիդրանակերտ (այժմ`
Թառնագիւտ) աւանի մօտ- Աղբիւր որ շատ Հեռի չէ մենծ ճանասարծի ց, բղլրում է մի Ժնծ սարի
ստորուռից երկու ակից եւ միանում իսկոյն եւեթ: եւ որովծետեւ Հոսում է ջուրը ռուի ուսկ քարն-
բի միջով, վասն որոյ ունի արծաթափայլ եւ վճիտ դոյն, այսուաժննաւյ նիւ անավոժ չ ըմոլե-
լնաց, Հետնւապէս եւ անառողջարար, բայց սքանչելի է թէյի Համար: Աղբերակիցս փոքը-ինչ
ծեռի՝ ֆուրն իւր երկու եզերքներում դոյացնում է կանաչագոյն, բայց ըլրծուն բոյսեր, որոց
նմաններն ընդծանրաղէս ռեսնւում են վատ ջրերի՝ առուների եւ առւակներլ ռոխնրում ն. ճաՀ-
ճային տեղերում:

ԴԱՇՏԵՐ. Ամենամեծ ք Գարգարացւոց կամ Արցախի դաշտն, որ նզուսկաձեւ սակսունլու|
Թիֆլիսի արեւելնան կողմերից եւ Հեւտղծեէ լայնանալով տարածուած է Սուր եւ Երասվա չեն-
րի եւ Արցախի, Գանձակի եւ Ղազախի փոքը լեռնաշղթայի մէջ: Դաշտի Խշանաւոր մասն է
Մուղանի դաշսո Հոչակուաձն, ռր ընկած է կուր եւ Երասռվս դնտերի ւ/|ջ հւ յայտնի է Ե-ր ոլատոմա-
կան անցեսլով:

երկրորդն է Աղուանիդ դաշտն, որ ռուրանկիւնաձեւ ռկսուած է Արոշ դսաւաուխ Քանդակ
դիժղի վերեւից, աստիճանաբար լույնացած հւ տարածուած Բօղ-դաղ լնոնաշղթույի, կուր դետի
ձախ ափերի եւ կառսողից ծովիմիջեւ:
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Երրորդն է Վատննան դաշտն, որ նբկարաձիղ եւ նեղ դիրքով ընկած է կասոլից ծովի եւ

փոթը լնոնաշչղլայի ժիֆեւ՝ Դարբանդից մինչն. Բագուխ կողմերը: Ձորրորդն է Զարղունի:

ղաշ ուն, որ ւռավոուսկածձեւ սկսուած է կոկիսոն դետակի աջ եզրից, ընկած կովկաս սարի եւ Բօղզ-

դաղ լնոնաչղթայի ժիջեւ, ապա Ձառի մօո լայնանալով, Հասած է մինչեւ Այլազան դետակն:
Լայնացած տեղս ( Բաղասական դաշտը:

ԴԱՇՏԱԿՆԵՐ. Ամենանչանաւորն է Սարուճա ժորջորֆուածն, որ ընկած է Բօղ-ղաղի վերայ
Իր նրկարութնամը, սկսուած կոկիսոն դետակի աֆ կողմի բարձրութիւնից, Ընդծատուած Դուր-
էւր եւ Արջֆկան դետակներով եւ վնբջացած Նուլխի ստոռնող ճանապարչի մօւո:

Երկրորդն չ Գարդման եւ կոկիսոն դետակների եւ կովկաս ու Բօզ-դաղ լնունաշղթաների
"էջ ընկածն, որը կարելի է անուանել եւ գեղնցիկ ու ընդարձակ Հովիտ:

Երրորդն 1 Արա գաւառի Խանաւատ Դի ւղի դաշտակն՝ Արջկանի աջ ափում:
ԶՁորբորդւնէ Գիրն դիղի դաշտալկն որ սկսուած է վնրոյիշնալ մեծ աղբիւրի մօռնրքից եւ

Հոս ւած մինչեւ Աղ-սու դետակի աֆ կողմն:
Հինդերորւն է Դաշնճաղ գիշղի մօտի դաշտակը: Բացի երկրորդ դաշտակիցգ: մնացեալ

ընկած են Բօզ-դաղ լեոնաշղյաայի մէջերքում:
Վեցերորդն չ կովկասեան լեռնաշղթայի եւ փոքը լնոնաշղթայի մէջ ընկած դաշտակն, որ

ոկսուած Է Դարբանդի արնեւմտնան կողմից դեսլի Ախտու կողմերն եւ դեղի Դառամ- Բնանդի կող-
Մերն. ասլա ընղ Տատու ած, ասլա Ղուրայի արեւելնան կողմից կրկին սկսուած եւ վնրջացած Քի-

լուսը գիւղի Հիւսիսային Հանդեւղում:
ԱՆՏԱՌՆԵՐ. նշանաւոր անտառներ տարածուտծ են Արցալվսի: Գանձակի Գարդմանի, Ղա-

դավի եւ Սեւորդնաց Մնծ լնունաշղթայի Հիւսիսածայնաց լանջերի վերայ: Նմանասղէս կովկա-
սնան ՐԲեծ լնոնաչղթաւյի ռաւտորուռից մինչեւ կէսն ծածկուած են անտառներով, այնսլես որ Ալա-
դանից ԱԱԶՆԸ Շամախու մօտերքն ռարիս Հարաւածայնաց, իսկ Այթի-Աղաջից մինչեւ Ղուբայի
արեւմաւնան կողմերն՝ Հիւսիսածայնաց լանջերն ծածկուած են անտառներով: Կան կաղնի աղո-

ցի, բեկուլի, Հաճարկի, թեզի, լայնատերեւ, տկի, կողնննի, Հացի, բնխլ, ճղան, լորենի, ոզնի,
կիչե (լթյրիկեռասի), գենի(ԼԻՀի), ցրդնի, մայրի (սաղաւ), ճրո-տանձի, ճրո-լանժորի, ազողնի
(արթայակաղնի). զկոի (դղնարի). ծտի տանձի, մոխրի տանձի, սալորի. լկրթնի եւ թքեոնի (մի-
այն Արցախի կողմերում) ծառեր:

Նշանաւոր նն նեւ. այն անտառներն, որք ընկած են կուր դետի չսջ ու ձավ վերում, սկսնալ
Բանդակ դիւղից դեպի վար՝ ծովակողը: Բացի վերոյիշնալ ծառերի ոնսակներից: այստեղ կան
նաեւ սաղուզի՞ չ սունկուղի եւ կարմիր ծառեր, որբ կոչւում են նղ ական բարբառով հալան-
դոզի եւ ղբզըլ լ աղաճ- Այսպէս են եւ Վատննան դաշտի եւ ծովեզերքի միջեւ տարածուած ւ ն-

ւտաներն, միայն սաղուզի չկայ այստեղ: նմանասէս եւ Դուսարի, Դասմ-Բեանդիեւ Զարղու-
եի դսսշսոի անտառներն ւսուասո են եւ դեղնցիվկ, նոյն տնսակ ծառերով:

Իսկ Բօղ- Դող լնոնաշղթայի վնրայ ընդծանրապէս բուսնում են մխաւյն դենի, պրնդգի, սա-
ղդուղի եւ ռկա ուրնք՝ կաղնի եւ սզնի ծաուեր. նմանապէս էւ. Ղուբայի Շարբօրան դաւառի լեո-
նամառում՝ Խոալլթուն դիւղի շրջանակներում:

Փոջը լեռ նաշղթույի վերայ՝ Արցալի՝ Զամակի եւ Ղազախի կողմերում, անպակաս են մա-

ցառումներ, չամրեր, ծմակներ եւ թաւուտ լթուփեր, որոնց մէջ կան դժնիկ, մասի: ղերմասրի,
մորենի, ցախաւելի։ թբլզիեւ այլ թուվինը:

կուր դետի աջ ու ձախ կողմերում անտառանման կանգնած են մի քանի ւոհսակ եզէղներ եւ
զանազան լույնատնրեւ եւ նրկայնաձիղ (մոտեր, նոյնպէս եւ Նուխու եւ Շամախու դաւաոնե-

) Բոլոր Յասմաւուրքներն եւ Ղ. Վ. Ինճիճեան գրած են Զարղունի դաշտ: Նիժ գիւղաքաղաքի մօտ կալմի գիւղ. որ
ցարդ եւս կոչւում Է Զարղուն: Երեւի ընդօրինակողների սխալԷ, Պատ. Աղուան., տպ. ի Մոսկ.՝ Ջերգունի եւ տպ.
ի Փար. Զերգունի անունն:
Ամենակարծը. խիստ ծանր եւ անփութ եւ ազպտղատու ծաո. որ փշոտ Է եւ ունի նեղ-նեղ տերեւներ: Բաւականին
հաստանում Է ծառն, բայց շատ չԷ բարձրանում:

Է
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բում ուրեք-ուրնք եւ Վատննան դաշտի ծովակողմերում: Բոյդ աւյժմ չկան Սաղ մանկ աոումացու
ակնարկած ձիթենիքը:

Չակաս չեն եւ ընտանի ծառոց անտառներ կամ միայնակ բուսած ծառեր. Ի1չ սլե նն կաղա-
մախի, սօռի, բարտի եւ ուռի, մանաւանդ Արցախի դաշտային մասում. ոոնձակում եւ. եուխու
Ղաբալա դաւառում: Աղուանից երկրի ամն նա Հաուռ ծառն, որ կաղ ամակ է. գանւում Վ Դարբա-

լու փՎարդաշէն դիւղաքաղաքում: Ծնրունաղարդ ծառս, որ տակաւ5 ստ մո ոդ է ուտ երեւոյ՛
Թեն. մՕւռ է Հայոց եկեղեցուն: Ծառիս բնի Հաստությիւնն չ քուն եւ չորս (24) արշին ութւսի՝
չրֆասլատից չափելով: եթէ յայտնէր իւր ծննդնան տարեթիւր: գրելու էր 4 Փանի՞ սոսրնկան է
ծառս, որ այնքան ուշագրաւ է եւ փառաւոր իւր տեսքով:

ԱՄԱՌԱՆՈՑՆԵՐ. Աղուանից երկիրն Հարուստ քեւ ամառանոց ներու Դոռրըոսն դի. Դու-
բայի, Բագուիխ, Շամախու, Նուխու եւ Ձառի (Զաքախալա) դաւնակ ժողովը դող Հովւական
դասակարդի ամառանոցննրն են կովկաս սարի Հիւսիսային ե- Հարաւույի նգ ոդ այմներն նւ սա-
բածարլթնրն, ձորակներն եւ սարալանջերն- Լնրանս դագաթնադիծն տտրուտն բոլոր նղանակ-
ներում գրեթէ ծածկուած է մշտասառոյց ձիւնով, միջի մասերն րօամոնղի ն մունը անտա-
ռի, իսկ ստորին մասերն ծածկուած են Թանձը անտառներով Թէ՛ Հիւսի սույն ե. Թ14՛ Հարաւային
կողմերից: Լէնրանս միջնամասերն դարնան ամիսներում, դոյնդդոյն դչոլրծաւծ գ ոբգելրի նման, դար-
դարւում են Հաղզարադոյն եւ երփներանգ ծաղիկներով եւ (ոտներով: Հարկ մ մույանել. որ կով-
կաս ռարիս Հարաւածայնհաց լանջերի Համարնա թէ կէս մասերն առղառաժ քարեր են՝ դղդուած եւ
Հետեւապես անմատչելի եւ անբոյս, այսու ամննայնիւ իբը ամառանոց բաւական են անասուն-
ենր դարմանելու:

Արցախի, Գանձակի, Գարդմանի եւ Սեւորդնաց ամառանոցներն են իրնանց լնոննըն, որք
չունին այնքան ապառաժ եւ անզարդ տեղեր կովկասիսլես, սւյլ ծի անալի են դալալրաղչեղ սարածար-
թերով, Հարթակներով, Հովիւոներով, ձորերով, լանջերով, դերազգանց ակա նակի» հղ. մուտութ ֆոնըով:

ՁՄԵՌԱՆՈՑՆԵՐ. Արցաղվի, Գանձակի, Ղաղզալվխլիեւ Սեւորդեաց անաս Խաղարման ժողովըը-
դոց ձմնեռանոցներն են կուր դետի աֆ ավերն կամ այսսլես կոչումաձ Մնձ դաշսոն՝ Խրամ դնւուս-
կից մինչեւ երասվ»:

Նուխու, Շամախու եւ Բաղուի դաւառների ձմնռանոցնելն են Աղունի ց աշուն, նկ Դու-
բայի եւ Դարբանդինն՝ վփատնեան դաշտեՀ

Շատ տարիներ այս դաշտնրում ձիւնը չէ դօրում մնալ նոաւոած, յլ շուսոռվ| Հալւում չ եւ
անծետանում: Վասն որոյ դաշտերս ունին անատսուններ աճնցննլու ամէն նսակ յարմարու-
թիւններ եւ դարմանելու միջոցներ, այն է՝ շատ տարիներ Է ՐԱՆ եղ անակու անդամ ոչլար-
ներն արածելու խուտ են գտնում արօսոնկրում:

ՎԱՅՐԻ ՍՈՒՐԲ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԵԻ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐ. Առատ նն որսալու կննդանիներ կովկա-
սնան եւ Արցախնան անտառներում եւ ամառանոցներում, ընչսլէս նն Քօշ, հղջֆերու, նղնորթ եւ
կինճ, մացառուտներում՝ նապաստակ, փիասկան, կաքաւ, սալամն, մոշածաւ նւ դաշտերում՝ Հօ-
տերով այծենամն, կատակ Հաւ, լորամարգի, Հաւվիալ, աղաւնի եւ ւռաստր ակ: կուր չնայի մատու ու-

ներում եւ նղէգնաչամբերում խիստ մուատ նն մանաւանդ իճ եւ եղջերու. հսկ ջրերում եւ
լճակներում՝ վայրի սաղ եւ բադ:

ԳԱԶԱՆՆԵՐ ԵՒ ԱՆՍՈՒՐԲ ԹՌԶՈՒՆՆԵՐ. Առիւծ, վագր, չովաղ, ինձ (Կովկաս լնոներում),
իսկ ամէն անտառներում՝ արջ, գայլ, լուսնմն, աքիս, դաշտերում նեւ մացասներում՝ աղուն,
չաղալ| , գիշերի եւ սեւականջ (տեղական բարբառով՝ դարա-ղուլաղլ):

ԳԻՇԱԿԵՐ ԹՌԶՈՒՆՆԵՐ. Արծիւ, անդղ։ դառնարարձ, Լաչին, բաղէ, կարմիր բազ է, ուրուր,
ցին, Հողմածար, Ճայ, ձկնկուլ, դույ, բու, ազոռաւ, կաչաղակ եւն.:

ԸՆՏԱՆԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ Գոմ էշ, եղն, դով, ոչիչար, յծ, ուղտ, 4ր. ջորիո աւսնակ: Ազանա-
ւոր են Արցախի ոսկեդգոյն նժոյգներն:

լ Սագար չէ այս, այլ նմանութիւն ունի աղուէսի թե՛ մեծութեամբ եւ թէ՛ կերպարանքով: Մազերն տորոնագոլն են
եւ անազնիւ, գործ են ածում մուշտակի ճամար: Իսկ գիշերու մորթուց շինում են ճ'րացանի պատեան:
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ՈՍԿԻ. Ալխոոխ քաղաքից վերեւ կայ մի Լլնկզիաբնակ գիշղ՝ Իղրի նուն: Գիւղիս Մօւո կայ
ռսկու Հանբ:

ԱՐԾԱԹ. Յիշեալ Իղրի գիւղի մօտ կայ նաեւ արծաթի ծանք:
Երկրորդ արծաքածանքն դանւում է Շամախու Գեօդչայ գաւառի խԽանագնալ Թբրքաբնակ

դի-ղի մօանրըքթում, ժի ձորի մէջ, որ ընկած է կովկաս սարի Հարաւածայնաց լանջի վերայ: Արծա-
Թի նման սլսպղում եւ փայլում ք ասլառաժ Քերձի ճակառոն, մանաւանդ արեգակի ճառաղգայիք-
ները դիսլած ժամանակ: Մ/ քանի տարի առաֆ, ոմանք դրամանենդ չեկգիներ դալով ծածուկ
Հալում են առատօրեն արծաթիցա եւ կտրում դուսաղ 20 կուլէկանոցի ձեւով բաւականին դրամ:
Ասլա հմանալով կառավարութիւնն Սիրիրի ա է աքսորում դրամանենդները:

Երրորդ արծաթածանյքն դոոնւում է Նուխու գաւառի խաչմաս գիւղի արհեւմտածիւսիս կոզ-
մում՝ Փիչիլսլու կոչուած գիւղի ւՐօ ու

Զորրորդ արծաթածանքն դտնւում է Նուխու դաւառի Ձալէթ Ս Մուխանց դիւղերի մէջ
եղած ռարաւանդակի վնրայ: Մի ջանի սռարի առաջ դաւ սլնաղի օգնականն դաւառիս մար-
դիկներով բանալ տուած է| Հանքս եւ կտորներից ղրկած Թիֆլիս՝ վերլուծելու եւ փորձելու:

Հինգերորդ արծաթածանքն դտնւում է նոյն դաւառի Օրոսբան եւ Քունդիւո դիշղերից վե-
բրեւ կալ-տակ անուն Հին բնըդգի արեւելնան կողմի Հանդեպ եղած սարի վերայ՝ գետակի ձավ
կողմում:

ԿԱ ՉԱՐԱԽԱՌՆ ԱՐԾԱԹ. Գոնւում է Նուխուց 60 վերստաչավի Հեռի խԽնօ դիղի ւօւ՝ Խնօ

ոչուած դետակի վնրբայ: կայ նանւ Սամուր դնտի ակունքնենրում կուրումի դիւղի մօտ, որ 60
վերոտաչավ Հեռիէ Դուրբույիը՝

ԿԱԳԱՐ. Նշանաւոր կաղարածանքն դտեւում է Այխտի քաղաքից վերեւ՝ Դոռուչ լեկզիա-
ինակ դիչղի մօտ, որ մատակարարում է առատ կառլարի պաշար:

Երկրորդ Հանքը դնում է Ալազան դետակի կողմում՝ Շիլտի անուն գիւղի ւօւոնրքում:
ՉՂ ՆՋԱՀԱՆՔ. Գոնւում ք միշնալ Օրարբան եւ ՔԲունդիւտ գիւղերից վերեւ:
ԾԾՄԲ ԱՀԱՆՔ. Գաոնւում են Շամախու դաւառի Մարաղա դիւղաւանի մուռ: չ

ՔԱՐԱՀԱՆՔԵՐ

ՑԵՍԱՆԱՔԱՐ. Ընտիր յնսանաքարներն, Թէ՛ անուաձեւ լենին եւ թէ՛ սրոցաձեւ, արտաձան-
ւում եյ Ախալ քաղաքի կողմից:

Ա. Շինութնանց քարածանքեր կան Ճառիեւ Շաքուայ ղաւաոնկրում: Միայն կարելի է լաւ
Համարել Ճալեթի քարաձանքն, որով շինուած է Ձալելթի նոր վանքն:

Բ. ՔարաՀծանքն, որ դտնեւում է Դուրկան դնտակի աֆ ու ձախ կողժերում, Խոշկաշեն դիւզի
մօ, արտադրում Լ տորոնադույն, բայց սռլունդգի նման ծակուկէն չիչ բար: Սոյն քարով շինած
են խԽոշկաչլնի եղիշ-Առաքնալ մանքը եւ շատ դիւզերի եկեղեցիներ:

Գ. ՔարաՀանքերն, որ գտնւում են Շաքթուայ դաւառների վերջին դիւղերում՝ Ամուր-աւա-
նում եւ Բյեղում եւ սոցա լնուների վերար աւելի լաւ նն չիչ քարից: Բարերն, տաշած ժամանակ՝
նբեւում են մոխրաղոյն, մի քանի տարի անցնելուց յնտոյ ասլա աւուսնուժմ են ոսկու դոյն: Այո-

ԱԼ նն նաեւ Շամախու Դեօղչույ դոս ւաուխ Վանքաշէն եւ Ռուշանաշէն դիօեղերի Հանքերի քարերն:
Դ. Բագու էշ Դարբանդլի Քարածչանքերի քարերն աւելի կակուղ ննեւ բաց տոռրոնադույն եւ

միանդամայն քնթեւ, Համեմատելով Արցախի քարերի Հնտ:

լ Գործածական չեն ալժմ արծաթաճանքերից եւ պղնձաճանբերից եւոչ մին:
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Բոլորովին տարբեր են Շամախու քարաձանքերի քարերն, վասնզիլի նն ծովային (շեցե-
մորթի սպատեաններով: Այնչաի շատ են այս քարացել լուղակներն, մինչեւ անգամ ատսնհա թէ
ամբողջ լեռներն դոյացած են ծովային կենդանիներից: :

ՉՁուղեցինք ծանքերիս շարքում դրել որձաքարերի ծանքերը կամ մառտնացոյդ անել դլրտ-
նուած տեղերը, զի կան շատ տնդերում: Սակայն ժեր սիրելի ընթերցողաց մր չաղ սոիար տալու
նղատակաւ ասում ենք, որ Աղուանից նրկրում ընդծանրասլէս կոն միասլաղաղ. քառակուսի եւ

շեր: քարեր: Միապաղաղ են տորոնադոյն քարերի. չե: քարնրի. լշնլեժորի քարերի եւ տնղ- նղ
կրաքարերի ծանքերն: Քառակուսի են ելնում Հանքերից որձաքարելն: Իսկ շները արելրն, ոբ
ունենում են Թղթի բարակութիւնից սկսնալ մինչեւ Հինգ արշին կամ տւելի Հասաւույիւն, գար ն-
ւում են սպիտակ, մոնրբադոյն եւ երկնադոյն Քարաձծանքնրում, մանաւանոլ Դուրույի դողմերուժ:

ՔԱՐԱԾՈՒԽ. Այս նիւթից գտնւում է կոկիսոն ( Գեօդչայ) գետակի ձալս ափում: Գնտակս
է, որ բաժանում է Շամախու ծողեւոր կառավարութեան սածմանը Արցավի Թեմի Հողլեւոր ա-
ռավարութնան ռածմանից: Քարաձլի Հանքն դտնւում է փանքաշէն եւ Բօգաւանդ դիւղերի 132

հղած դնտավփում: երկու դաղղիացի դետակիս մէջլողանալու ժամանակ գանում հն թարածլածան-
Քը» որից մի կտոր տանում եւ թողնում են անտառասլեայի (ճայազգի ւ) մօ, որ նստում է Իվա-
նովկայ մալականի դիւղում, բայց որոշակի չեն յայտնում Հանքի տնղդը՝ մեզ անյայտ ւլատճառա:

ՔԱՐԱՑԵԱԼ ՈԶԽԱՐՆԵՐ. Քարացնալ կենդանիքս դտեւում են ՇԼյիշ-Շալբլյուս սարի մե-
բայ, որ առանձնացածէ իւը չորս կողմի լնոներից եւ բարձրացած Հակայարար կուվվվասնուն մն-
նարարձը լեռնաշղթայի վերայ՝ Շած-դաղի մօտ: Շէյլո-Շալբրուսի դլուվշն բարձլուսնալու Համար
կայ միմիայն մի նեղ անցք- Անցքն, կամ լաւ նւս է ասել կիրճն, այնքան նեղ է, որ Հւատւո մարդիկ
ստիպւում են կողբի վերայ բարձրանալ: կրճիս երկու կող մերի ասզառաժներն 4նւադած նն բարձր
պատեր, որոնց մէջ ընկած է նլեւմուտ անելու նեղ անցքն: Մարիս լուան բարձրացած ժա ւքու-

նակ՝ Հեռուխց նրեւում են ոչխարի Հօւոն, Իր Հովիւն եւ ծովուսկան չնելն: Բոյդ ւիօոնցաւծ ժւ-
մանակ եբեւում են քարացնալ ծովիւն Ե-ր Հովուական ցալովի, քարացնալ էղ ու որ4 ոչխարներ
կանդնած եւ քարացնալ Հովուական դամբու Յայտնի նրեւում են ոչիարի տրտթին բոլոր նշան-
ներն, որք են գլուխներ, ականջներ, եղջիւրներ, աչքեր, ուռներ, կճղակներ նւ բրդով մորթիներ:
Բայդ Հարկ է յայտնել, որ կոտրուած են այժմ ժի քանիսի մի-մի ուն, մի քանիսին՝ մի-մի նդֆիւրն
եւ մի քանիսին՝ ականջն:

Քարացնալ ոչխարներից փոբը-ինչ վերեւ կայմի ութտատեղի Շէյի-Շայբըուս նուն, որի
անուամբ կոչուած է լեո, որ ունի մի Հիանալի եւ դալարագեղ ռարա ծար: Լեկզիների ՍԱՆԴ
դութլիւնն տալիս է Հետնեւնալ բացատրութիւնը: «Ուխթտատեղումս ամսխուխուած է ՇԼյլո-Շալբ-
բուս ճղնաւորի ռ. մարմինն, որ 40 տարի ճգնուած է այստեղ, աղա վախճանուած եւ այստեղ
Թոաղուած, ինչալէս երեւում էիւր դերեղմանն: Ճղնաւորիս ննդանութկեան ժամանակ ոչ ւի Հո-

վիւ չէ Համարձակած Հանել իւր ծօտը ռարիս գլուխն՝ սուրբ Շէյլա-Շալբբուսի ասծից ակնածելու
սլատճառաւ: Քարացեալ ստածակ չծովիւս յանդղնում եւ Հանում է այստեղ Ի-ր Հօր: վասն
որոյ Շէյխն քանիցս ազդարարում է բարձը ձայնով յնտ դարձնել Հօտլր եւ չՀամարձակուել մ--
տենալ, սակայն ականջ չէ դնում Հովիւն: Այս ւլատճաոմու անիծում է ս. Շէյի:ն հւ իսկոյն քա-
բանում են ոչխարներն ու շներն» »:

Լ Եթէ ենթադրուի, որ մի ժամանակ Կասպից ծովն միացած Է եղել Սեւ ծովի ճետ եւ բաժանուելուց լետոլ
խեցեմորթներից գոյացած են լեռներս, գուցէ ճաւանական լինի: Բալց տպարակուսութիւնն ճորանումն Է, որ
նմանօրինակ քարեր եւ քարաճանքեր չեն երեւում Արցախի, Գանձակի, Թիֆլիսի, Նուխու եւ Դարբանդի ու
Ղուբայի կողմերում: Ծանօթագրելով այս իրողութիւնը՝ քննութիւնը թողնում ենք Բնագիտաց:

2.Կան ճամանման քարացեալ ճովիւ, ոչխարներ եւ շներ նաեւ Բաշլու գիւղի մօտ, որ գտնւում Է Դարբանդի ճիւսի-
սային կողմում՝ մի քանի ժամաւճեոի (արտաքոլ Աղուանից երկրից): Քարացեալ ճովիւն լենած Է իւր ձեռնափայ-
տին եւ կանգնած են շներն եւ ոչխարներն: Կրակատեղի վերայ դեռ մնում Է քարացեալ կաթսան: ԹԷեւ Շիա
մաճմեդականների գերեզմանների վերալ տեղ-տեղ կան խոլաճեւ եւ ձիաձեւ տապանաքարեր, ինչպէս են Ար-
ցախի Ղարաղաճ կոչուած տեղինն, սակայն սիւննու մաճմեդականներն չունին այսպԷս տապանաքարեր: Բաց
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Հիանաղդի՛ են դաղգալթվիս կննսատու օդն, ուտճադրոու տնսարանն նւ շրջակայ նրբեւոյթներն:
Հիւսիսային կողմում, ի Հեռուստ երեւում են կառղիգ ալեծածան ծովն. Դարբադի. կուրիո Այ-
ռու դաւառներն Եւչբնանց դալարադեզ դաշտերով: Մաուս արձանացած նն ՇաՀծ- Դաղ. Շաչ-
Նաում եւ Թիֆան-դաղի լնոներն, որք. անա 24 Հակաւյյաղզարմ ծերունիներ են՝ վնչապանծ կանգ-
նած դար ճա առուկ մարդոց մէջ` իւրեանց բարձր դիրքով եւ րաց դլլւով: Իսկ արեւելեան եւ արեւ-
մատնան կողմնրում եւ. ներքեւում պատկերանում են բաղզմաճղի աղիխաղխնալ լնոնաչղթաներ,
օ4աձեւ դալարուտծ 4որեր, նաւակաձեւ ընկած Ճորակննը. վիմաչերձ եւ Խորթ լեռոնաճակատ-
ներ, մերկ եւ անզարդ բլուրներ եւ անմազ դլուի"ների նման կնտակ լեռնադլուվննր:

ԱՂԱՀԱՆԲ. Գիրաւոր աղաձանքն (ծովային աղ) դանւում է Բադուխ Հիւսիսային կողմում:
Այս Հանքն տալիս է մեծ քանակուլնամը աղ, որ դոլծ է ածւում ամէն սնսակ ոլէուքերի: Բոյդ
աւոր է աղը Համեմատելով կողրի: կաղզվանի եւ Հին- Նախիջեւանի Հանքային քարաղերի Հեւո-

Երկրորդն դանւում1 Սալեանի կողմերում: Բույց այս աղը դործ են ածում ոչ Թէ ուտելու
Համար, այլ ՝ ձյան ասուտ եւ ձ4րնՀչաւկիթ աղելու:

Երրորդն դտնւում է Դարրանդի մօտնրքում: Սակայն ույս եւս դործ չէ ածւում ներակրի եւ
ուտնլնագց Համալ այլ միայն կաշիներ եւ մորթիներ աղելու Համար, վասնդի իու դառն է:

ՀՐԱԲՈՒՂԽՆԵՐ. Աղուանից ներկրում դտնուած ծրարբուխներն ընդչանրասլէս դաղային են
եւ ոչ ժայթքող: Ա. եւ գլխաւոր Հրարուին, որ կոչւում է ԱթաշկեաՀ, դտնւում է Ղուբայի լեռ-
նային դաւառւի Խինալղ կամ Խնալղ գիւղի մօտ, Շէյխ -Շալբրուս սարից պած: Հրաբղլիս տեղի
տարածութիւնն դալաչավէ եւ աւաղուտ, իսկ շրջապատն դալարագեղ էեւ կանաչազարդ: կա-

լաչասիի վերայ կան երն.ք թոնրաձեւ փոսնը ղանաղան մեծութնամբ, յորոց բարձրանում են Հըր-
դեծանման կրակ եւ ռարսասինելի բոցնը: Ցանկացող այգելուներն Հրարուղխներիս վերայ ոչ միայն
հվիուժ են կերակուրնել, ւյլ եւ ռլատուական խորոված: Թոռնրբարերանների վերայ ծածկում են
շնրոաբալեր, որոց վերայ շարում նեն աղած միսը, որ լւորովշում է րատ կարդին եւ աւնլի Համով
ք լինում քան փուսն մ(ջ խորովածեՀ

Մօտ 26 տարի առաջ գալիս նն այստեղ Հնդկաստանից Հրապաշտննը եւ շինում բնակա-
քաններ կամ անում նորողութիւններ, որոց աւերակներն նրեւում են տակաւին: Առա չկարող ւա-

նալով դիմանալ լնունաւյին վաղաձառս եւ թանձրատարավի ձեան, սաստկադգին բութերին եւ ան-
տանելի ցրոնըին՝ վնբուոին ւտեղավոլաւում նն Բադու: Բայց ռարիցն իջնելու ժամանակ շատերն
դոտորւում են Բթի եւ ցրտի սասակութիւնից:

Երկրորդ Համանման Հրարուղի: դոնւում չ Բադուխ Հիւսիսային կողմում՝ Սուբախանի կոչ-
ւած տեղում: Տարրերությվւնն այն է միայն, որ աւյստեղ եղածներն չունին բնական Թոնրի 4եւ.
ույլ ունդ- տեզ փորոււսծ են ցատկասղէս փոսեր, որոց վերայ դիզում են կրաքարեր: Ասլա նետում
ն փոսերի մ/ջ վաո լուցկին, իճկոյն վառում եւ. նիր են դարձնում Հետզծետէ քարերը: Իսկ երբ
կամենում են անցուցանել կրակները, փոսերի մէջ լցնում են մի քանի բուուն Հող եւ անմիջապէս
անցնում կրակներն: Ռ՛ր քան օգտակար են Հրարուղլներս, վասն դի դիւրութնամբ եւ աժանա-
դին կիր են մատակարարում թէ՛ Բադուին եւ թէ՛ մօտակայ գիւղօրէից:

երրորդ յար եւ նման ծրաբուղխ կայ նաեւ Շամախու կողմերում՝ Լաչիճ դիւղաքաղաքից
դէպի արնւմտածիւսիս՝ Սանվարի մորֆորջուաձ տեղում, որ գտնւումէ Բարա-դաղի Հարաւային
ուտռորոտում: Այս եւս ունի Թոնրաչափ բերան, մշտավառ է, բայդ չունի ծու|ս-

Զորրոլոգ նոյնանման Հրաբուղի կայ նաեւ Հաւթասիով գիդի մօւու որ ժամաչափի ճանա-
սլարձաւ Հնռիէ Լաչիճից՝ դետեզելրքթով դէղի վեր:

Հինդերու դ. դան Հրարուղխներ եւ Շամախուց շատ ցած երկաթուղու վերի կողմերում: Հրա-

լայսցանէ ճգնաւորներ եղած չեն սիւննուներից ցարդ եւ ոչ լսուած: Մանաւանդ այս սարի գլխի սառնամանիք
տեղում դժուարաւ կարող Է ապրել ճգնաւոր ձմռան եղանակներում: ԵթԷ ընդունուի. որ ճեռագործ են քարերս.
գուցէ ձաւատալի լինի, բալց այն ժամանակ խիստ զարմանալու Է նրբագործ գեղարուեստի՛ վերալ: Եթէ Բանգըս-
տարան Է այս. ուրեմն ո՞ր ժամանակից մնացած Է. դժուարին Է ստուգել:



իուղխներս մշտավառ չեն, ույլ երբե՛մն-նրբնմն վառւում են շարախթներով եւ ամիսներով եւ եր-
բնմն-երբեմն բոլորովին անցնում՝ թողնելով անցած տեղերում այրու ած եւ ռնւսոցած Հողեր: Մի
քանի տարիներ առաջ այստեղ երեւպած է մի ածաղդին, սիւնաձեւ Հրեղեն խարոյկ ն. անյայտա-
պաձ մի քանի ժամից յնտոյ :

ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋԵՐՄՈՒԿՆԵՐ. Առաջին ծծմբային ջֆերմուկն գտնւում է Ափխոոի աղաւքում՝
Մեծ Սամուր դետի ձախ կողմում: Ռուսաց կառավարութիւնն չինել տու ած 1 ջելուկի, մե ւյ
դեղեցիկ ծիւանդանոց, առանձնասեննակներ, բաղանիսնւ լուացունլու մու ղա ններ- Կան աեւ
բժիշկներ, դեղատուն եւ Հիւանդասլածներ: Վերջապէս նախասրաոլութաւաւու ած եխ բժշկական եւ
առողջապածական ամէն միջֆոցներ- Բազմամնայ փորձերով արդԷն Հաաատասո-

ւած է ջերմկիս օգտակարութվիւնն եւ միանգամայն փրկարար ազդեցութիւն: Գարնան եւ ամ-
ռուսն հղանակներում խոնւում է մեծ բազմութիւն Դարբանդից, Դուրույլոց. շրանակննրից եւ
Գուսարի ռուս աստիճանաւորներից եւ ղդինուռրականներից`

երկրորդ ծծմբային, լատուական ջերմուկն զանւում է Լփնաց երկրում, այս Է Ղուբայի
գաւառի Խալթան դիշղից ներքեւ՝ մի խորանդունդ ձորի մէջ: Ջորիս միջով աղում է մի ջրաղաց
դարծնելու չա ջուր, որի աջ ափից բղլում է բազկաչակվի Հառաւութն ամը աա «ուք ծծմբային
ջուր: Ջերմկիս վերայ շինուածէ մի շատ Հին, քառակուսի դմբնթաւոր շինութիւն, իակ ժամսոակի
մէջտեղում մի մեծ քառակուսի աւազան. լուացուտած ջուրն փոխւում է աւազանի տակի խողո
վակն բանալով եւ փակուելով: Աւանդութնամբ ասում են՝ չրնութիւնա շինել տուած Է Աղ էք-
սանդը Մակեդոնացին: Ուղիղ սորա ծանդէպից՝ ֆրի 4ալս աիին, նւս րդու չ նոյնաչավ Հաս-
տութեամբ ռաք ջուր, որի տաքութեան աստիճանն ուռոր է աջ կոզմիջրրց: Շինություն չունի
այս, բայց բնական քարայր ձեւացած է: Ափսո՛ս, ռր այս սլատուսկան ջուրն չունի սլառսոսսլար-
ւելու սեննակներ: Բարեսլաշտ ոմն քանի տարիներ առաջ չինել տուած ք վեց աննեակննը, որոց
լուսամուտների շրֆանակները եւ դոները դողացած եւ տարած նն մածմեդականնել ն: Բաղժա-
Թիւ են յաճախորդներ Բաղուից, Շամախուց, Դուրայից եւ մօտակայ դիղերի դ. որոց աւրն նամեծ
մասն բնակում են վրաններում:

"

Երրորդ ծծմբային ֆերմուկն դտնեւում է Նուվու Ղասլալա գաւառի Բուի անուանեալ գիշ-
ղից վերեւ, մի խռր ձորում: Տաք ջուրս, որ աւելի առատ է եւ յորդաոս, լալլւում է Շած- Դաղզի

ծարաւածայնաց սւռորուռից՝ մի ժայռից, եւ թաղվիւում Դուրկնա՛ն դետակխ մէջ` ականց մօտ: Նշա-
նաւորէ եւ չերմուկս իւր ծամբաւով եւ մատակարարած բժշկութնամբ: Յաճախոլ ների Համար
շինուած են մի քանի սենեակներ կարմիր-Վան գիւղացի չեկզիներն, որ մօւո է ջչերմկիս: Գարնան
եւ ամռան եղանակներում Հաւաքւում նեն այս Փրոսլատիկեէի մօտ յօդացաւ, քամի, ջերմ եւ դող
ունեցող ծիւանդների ու ցաւադարների ւնծ բազմութիւն, մի քանի դաւառական բժիշկներ ու
պաշտօնական անձինք Հանդերձ գերդաստաններով: Հիանալի է մանաւանդ անղդիա օղն ու ջուրն:

Ձորրորդ ծծմբային ջերմուկն գտնւումէ Նուխու դաւաուր Սավշաւան դիւղաքաղոաւքթից վե-
ըճւ՝ գնտաժորում: Այս ջուրն, որը Եսայի կաթուղիկոսն անուանում է Ինի-Սելու (ռուս- Իլի-
Սու), վատ 12 միայն թէ ժայունը են ֆերմկի շրջաղատներն, եւ միանդամայն ննղ եւ դմտանդաւոր
մաճախորդաց «ատապարունլու տեղին՝ Հետեւապես հւ անյարմար գարնան եւ ամուսն նղանակ-

Նանի ստէպ-ատէսլ յորդում են տնեղատարասիներ կովկառնան սարի վերայ: ծովանում
ղեղներ եւ առաֆացնում ֆրաձեղ4ձ ժած յաճախորդաց մէջ: Մի քանի մտոալվխ տուֆ /եղղ-

ւած են մի քանի յաճախորդ, մարդիկ:

գ ԾԵՄՐԱՑԻՆ ՑՈՒՐՏ ՋԵՐՄՈՒԿՆԵՐ. Առաջինն՝ որ կոչւում է Բատով, դանւում է Շամախու

չափազանց վճիտ է եւ ամաթան ԿԱ Բազար: առտութնամբ ազբերակը, որ
այլ, ալա Հոսում է դէսլի վար: Աղոերակի «օո ջինուած է մի

լ ,
:Հրաբուղխների մասին տե՛ս նաեւի շարս Մեճնաց։ Վառուող եւ անցնող Բրաբուղխներս գտնւում են Հաջի-Կաբուլ

կայարանի մօտերքում: Այս Է միալն արտավիժող ճրաբուղխն:

ատոլ եր վթեույ, բույդ անշուք բաղանիս, որի յատակի մէջտեղում՝ մի աւազան: Բաղաննաց Ժօւռ

վառուած է մի մենծ խարոյլ՝ լի բոռնաչակի մեծութեամբ շատ քարերով: Հրաշլկ քարեր» Թառիւում
են աւազանի մ(չ, տաքանում Լ ջուրն, որի մէջլողանում են պաւադարներն եւ առողջները: Հան-

թային ջրիս մշտ կան կանաչազարդ Հարքակներ, փոթբիկ-վոթրիկ Հովիտննը նւ անրեւախիա
ծառողը փառաւոր Հովանիներ, որք ծածկուած են իտ առ. խիտ վրաններով: Այսոնղ դալիս են

միայն ամոււան եղանակներում:
երկրորդ յար եւ նման ջուրն դտնւում է նոյն Զարկնարան նւ Քեւանդի գիւղերի մէջ եղած

ձորում: Այստեղ կայ նւ պատուական նրկախթաջֆուր, որ կոչւում է Դամիր-Բուլաղ:
երրորդ նոյն եւ նման ծծմրաջուր գտնւում է Շամալու Կոկիսոն (Գնօգ-չոաւյ) գաւառում՝

Դիալլու Թրքարնակ դիւղի մօւո: Տարբնրութիւնն այն է միայն, որ այս ջուրն աւելի առատ է,

քան Զարկեարանի մօ նղածնեՀ
Չորբոլող.ն դւոնւում է Շաքուայ դաւառում՝ կալխաւանից ներքեւ Մարան Թբրքարբնակ

գիդի մօ:
Հինգերորդը գտնւում է Ղուբայի դաւառում՝ Թալարի Ղի-ղից վնրեւ Ձիմի սնուն մա-

մեղականաբնակ գիւղի մօտ: Ձրիս նմանն կայ եւ կալտաւանի արեւմտնան կողմում:

ՆԱՒԹԱՀԱՆՔԵՐ

Առաջին ճւ. գլիրաւոր նաւթածանքն գտնւում է Բադուիխ Հիւախսային կողմում՝ քԲեսլախանի

կոչուած տնեդում: Մի լայնադգող եւ աւաղզուտ Հովիտ է Բալախանին, որ Բագուիխ Հետ կապ-
«ած է երկաթուղով եւ Հեւավաօս Թելնրով: Հեռուից նայող անծանօթ այցելուն ոնսնում է Բեսլա-

խանում բարձը, քառակուսի սրածայլ, կոլիտ առ խիտ, երկաթադոյն, եդիոլտոսի բուրգերի նման

բուրդնը, բայց մօտնցած ժամանակ Համովւում է, որ բուլրդերն ոչ թէ քարուկիլ» այլ փայմոաշէն

գործարաններ են, որք ծառայում են Հորերից սեւ նաւի ծանելու շողեքարշ մեքենաներով: Իւ-

րբաքանչիւր նաւթածորաէր շինել մտոււած է այստնղ բնակարաններ Թ:՛ իւր Համար եւ թէ՛ իւր
դործաւորների Համալ եան նահւ ուտելնաց եւ ըմպելնաց վաճառանոցներ եւ երկաթի դործա-
րաններ, որք ոլատրաստում են նաւթածորերի Համար խոզովակնել, փորելու, փորուածքը ւսր-

տածաննլու ե. չալ դործի քներ: կան նանւ մղիչ դգործարուններ, որք շողդեքարշ մենքենաներով՝

խողովակների, միջով մղում են Բալախանու ամբարների սեւ նյութերը Բաղգուխ Սեւ քաղաքի
նաւթաւազանների մքջ՝ ռւլիտակ նաւ պատրաստելու:

Նաւթաչորերը փորում են ինչոլես շոդեքարշ մեքենաներով, նոյնպես նաւթը Հորերից ար-
տածանում նն չողնքարշ մեքննաներով: նան ելնում է զանազան խորութիւնից բաո ւոնզ-

ւոյն եւ ըստ պատածման, այսինքն 280-180 սաժէն (շորութիւնից: Մէն մի նաւթածորի մ/օւո ոլաո-
բառմտուսծ են փոսեր, որոց մէջ լճանում են արտածանուած կամ արտավիժուսծ նաւթերն զորս
մղում են փոքը մղիչ մեքենաննրով Բալախանու նաւթամբարներն եւ այստեղից մեծ մղիչ մե-

քենայով Սեւ քաղաքն:
Ուշագրաւ Լ աւնլի նաւի արտավիժի ոնսարանն: Նաւթն, գրեթէ Իր շարժուած տեղիպ

մինչեւ դէպի դետին խոնարծչուած տեղի բարձրութիւնն, շատրուանի Խմւան արտուվիժունլով
բարձրանում է աւելի քան 250 սաժէն: Արտավէժներն, խողովակների մեծութեան եւ փուքրութեան
ծամնմաս, 1-2 ջրաղացիֆրի Հաստութնամը յորդած շարունակ Հոսում են սեւ նաւիթ եւ տեւում
են օրերով, շաբաթներով եւ երբեմն՝ ամիսներով: Արտավիժելու ամանակ լսւում նն սաստիկ
փոթորկի, աեղ որոտման եւ չոնղատարասի ծեղեղների խառնաշփոթ ձայներ: կարծես ԹՀ ուժգին
ցնցմամը շարժւում է երկիրն ոտներիդ տակ եւ քայքայւում դժոլխքն՝ մանաւանդ արտավեժների
մերձաւոր շրջանակներում: Շատ անդամ նաւթի Հետ արտավիժւում նն աւազներ, Խիճեր եւ ղա-
նազան մեծութեամբ քարեր եւ Հորերի շրջապատը ձեւացնում աւազակոյտ բլուրներ եւ երբեմն

աւաղով ծածկում մնբձակայ շինութիւնները: Ուժեղ քամիներ ռլատածած ժամանակ նաւլթածե-
ղեղներն՝ փոխանակ թասիունլու յատկացնալ լճակննրի 2174 մղուելով Հողմերի բոռնութիւնից



ողողում եւ սեւացնում են շատ դրացիների բնակարանները: Շատ անդ տմ ար սոս ծոն ուծ տաւաղ-
ներն վշարոոում եւ տեղ-տեղ ծակուռում են մատնաչափ Հատտութնա մր երկա նող ովակները:

Բայգ կան եւ այնպիսի նաւթածորեր, որոցզ նաւն Հանդարոաւօր ն Բդիշու Բ էառ անգ բյարձ-
բանալու եւ Հոսում դետօրէն-

Երկրորդ նաւքածչանքն գտեւում Լ Բագուխ Հարաւային կողմում` ծովի արհ: Մոն ոն ովի
վերայ: Այս նաւթածանքի գործարաններն եւ դործիւք ներն Իչր նանց բոլոր սլալու գ անելով նման
են Բալախանում նղածներին: Տարբնրութիւնն այն ( միայն, որ հաւա ծանթիդա ուսո երկըն այ
եւ անյայտ անցդքով վտակօրէն Հոսում է ծովի մէջ նաւմաչեղուկն: րոդ ուր Հանդ նոլ ծովի մէջ
եռացնալ կաթսայի սէս պղպջում եւ ֆրի նրեսը նաւլքազօծում( ծովի առակից վեր ոա ձրացող
չեղուկն: Վառ լուցկին այստեղ ծովի նրեսին ձղածին սլես, իսկոյն վառւում է նաթ, նս. ծւալ՝
ւում կրակն:

երրորդ նաւթածանքն դանւում է Աշշառանի Մօտերթում, որ երընմն Հոսում ազրիԻրի Խան:
Չորրորդ նհաւշթածանքն դտնւում Լ Ղուբայի դաւառի Բիլ փար Դիւղր Հարս սույր Մ կող Մում

նաւթասարի ստորոտում: Ձոր» մօտ ատո մօտ ակունք ներից բղլնում է սեւ Խան եւ Միավոաուն-
ւելով Լոաիւում յատուկ շինուած աւազանի մէջ- Շրջանակ դիւղայինելրն դալիս եւ ամանեն-
բով տանում են նաւթիցս-

Հինդերորդն դտնւում է Քիլվար դի«ղի Հարաւ-արնւելեան կող մու. Ժովջոո Մ դնատսակի ձավ
ւավխում: Գետակս բղխում է ՇիՀչար-երի կոչուած աւնրակ աղաքասոնըի արնւմունոան չանֆն-
բիզն եւ մնտոյ խառնւում Դաւաչի դնին: Մերթը նդ մերթ այնքան ոուս Հոսում է սեւ Խոուլժն,
մինչեւ անդամ դետակի ֆրի երկու չավիցն աւելի:

Վեցերորդն դտնւումէ Շամալու դաւառի Մատրասա, դիշղի ւսջ ու ձավ կող մերում: Բայց
աւելի ուսո է Իւր ձախ-արեւելեան կողմինն, որ խիստ մօտ Է Դիդիո: Մ77 Խռուժն լճակ-լճակ
երեւում է դենտնի երեսին շատ ւոեզերում: Ննաւթի Հես պլոլլլում եւ արուռավվի ժու ւտնն սալի տակ
դունով ջուր եւ ցնիս, իսկ աֆ դողմինն մատակարարում է դույլը: որով դարում ածում են բնակա-
բանների տանիքները:

Եօթներոլոդ. նաւթի նշաններ նրեւում են Շամավսու արեւելեան դող Մի 4որու մ. ուր փորած
են մի քանի տարիներ առաջ մի հաւածոր, բայց Մնա ած լ կիճսաւո-

Ութերորդ՝ Շամախու Գարդման (Չիրդման) դաւառի Դիւթճվան դիւդի Ժօսո՝ Աճի- Դարա
անուն ձորում:

իններորդ՝ նոյն դաւառի Բնւանդի Դիւղի Հիւսիս-արեւելեան դողի 4որում: Գիւղի ո Զւար-
կնարան տանող ճանասլարծի տակին՝ առուի աջ կողից (ֆրոաղ ւացի ւթի) ժամանակ-ժամանակ
բղխում է սեւ նաւթ-

Տասներորդ՝ Բադուի Սուրախանի ոչուած կռապաշտական մեծննի արեւժաակողման ձո-
բում մի Հորից նլնում է բնական սպիտակ նաւի:

Ուշիմ (սուզարկուն նրբ տեսնում է, որ Բադուիխ, Դուբայի եւ Շամավսու դ տ աւննրի ոոտեղերից արտածոսում են նաւթեր, վանդում ա նհղրակացութնեան, որ նաւթր մերույ բազմած
են այս դաւառներն, մանաւանդ Շամալի մ... Բադու քաղաքներն: Իսկ երը անոանում մ, որ Բալա-
խանու նաւթերի արտավեժը բարձրանում է մինչեւ 250 ո աժէն, խնամում մ. 23 ւյս Խաւթի
ատորերկընայ մենծ ամբարն կամ ակունքներն լինելու են բարձրադոյն եւ Հեռաւոր ունդ նբում, ոբ
կարողանում են ճնշել եւ այսչամվի բարձրացնել արտավէեժը:

Բացի աուաֆին եւ երկրորդ նաւնածանքերից, որք դործածձութնան մեջ եյ,, մնացնալներն
անձնոնժլելի մնում են ցարդ:

ԿԱՍՊԻՑ ԾՈՎ
Այս ծովի ԴիրքՆ՝ երկարութիւնն, ընկած է Հարաւիը ծիւսիս: Ծովս՝ Թոռ ները նւ ծոռները

սիրող ոլառաւ մոռոթի սլես ընդունումեւ Էւը դորովագութ ծոցում քնացնում է շատ դետեր- Բայց
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մեզ Հարկաւոր են միայն Աղուանից երկրիցն ընդունած դետերն, որոզ մասին արդէն անիլ
տեղեկութիւն Սուած ննջ աղնիւ ընթերցողաց:

Ծովո ունի շատ ծին ու նոր անուններ, զորս ստացած է դարերի ընքիագքում իւր շուրֆ բնա-
լող ազդերի անուններից: Օրինակ. վըկ(աններից աւտացել է ծով Վրկանայ (ասոլերից՝ ծով Կաս-

ռլից։ մառսքութներից՝ ծով Մասքթաց, խազիրներից՝ ծով խԽաղրաց, եւն Բոյ այժմ ասւում է

Բագուի ծով, Ռաշ ծով. Դարբանդ ֆով, Հաշտարլաան|, ծով եւն: Սով է Աղուանից երկրե
արեւելեան սածմանն:

Գարնան, ճւմու սն նւ աշնան նղանակներում սլատաձճում է, որ ծանդարտ է ինում ծովս-
Չայծայու երկնքի ոլէս դնգածիծաղ եւ դուրեկան է լինում իւր նրեւոյթն. հոկ ի-ր երեսն, ասես Քչ
մեծատարած ջինջ Հայելի է. որի մէջ ցերեկները լողում է արնգակն, իսկ պարզ գիշերներին

արծաթափայլ լուսինն եւ ոլսպղուն աստեղննրը: Խաղաղ երթեւեկում են շոդննաւերն,
առադաստաւորներն եւ նաւակներն՝ թողլով իչրնանց հտեւիզ Ծիր կաթին նման նախշուն դօսոխ

ջրե էրեսին:
Սակույն նրբնմե-երբնժն Հիացանների ձայննրից դարթնած եւ բարկութիւնից կատաղած

առիւծի նման մունչումմ, դոռում եւ դոչում է ածեղ ձայնով, յարուցանում անսաստ ալիքներ,
ստեղծում ջրույին լնուներ եւ ձորեր, լնռնակներ նեւ ձորակներ, բանում սոսկալի վիճեր եւ ածար-

կու վոսեր, ջարդում եւ փշրում շատ առադաստաւոր նաւեր նւ նաւակներ, քայքայում ծովային

բաղանիսներ եւ կամուրջներ, դուիի նզլանակով սլար ծում նաւածանդգատի հաւերը եւ կարծես
սալաունում է քանդել իւր սածմանի պլատուարները եւ դուրս յորդել սածմանից:

Բադուի արեւելեան Հանդեպ ծովի մէջ կայ մի կղզի Զիրա անուամբ, որ չունի ընդարձակ

տարածութիւն եւ ո՛չ բնակիչ, զի չունի խմելու ջուր: Միույն ավոլժելի զբօսարան է դարնան եւ

ամուսն նլանակննրում:

ԼՃԱԿՆԵՐ

Առաջին լճակն ղտնւում է Թիֆան- Դաղի դագաթի մօո Հիւսիսածչայնաց կողմում: էճագը
չատ մնծ չէ, բայց ունի գեղեցիկ տեսք, քաղցը, սառնորակ եւ ախորժելի չուր. որ Հաագա 2
խոր է նրեւում: Ըը երեւութին՝ ոչ ջուր է ընդունում արտաքուստ եւո չ ջուր չ արտաձա ու

:
Ասում են, ԹՀ Գուսար դետի ակն (մեղ ծանօթ մեծ աղբիւըն) ջուրը ընդունում իլճակիցը ստոր
երկրնայ անյայտ նրակով: Լճակումս երեւում է մի ուշագրաւ նշան, որ չատ զարմաց .. :
այդելուները եւ միանդամայն ննթարկում անվերջ մտածմանց: Փոքը-ինչ Հեյուից նայա

Է -մանակ լճակում նրբեւում է մի նրկար տռավաոթակ- բայցերբ մօտենում է այցելուն, անյայտա ""
է տախտակն: Ննըկայանում եւ աներեւութանում է մինւնոյն տախտակն լճակիս որ եւ է իրե
դիուած ժամանակ- Բայց Թւ ի՞նչ առարկայից էրնդունում լճակն տախտակի ռ"լատկերը ւ ոք
կայացնում այցելուաց: Ցարդ իմացող եղած չէ այս գաղտնիքը: Երկինքն սլարզ եւ յատակ լճա
կի շրջակայքում չկան տախտակաձեւ առարկաներ, որ մարդ կարողանայ գոնէ վերչ տալ ի'ր
խորին մատածութեանց մի ոբ եւ է ենթադրութնամբ:

Լէեկզիներն դաղտնիքը բացատրում են Հետեւհալ աւանդութեամբ.
«Մենք լսած ենք մեր պապերից եւ մեր պապերն իւրեանց պապերից, թէ այս տախտակնՆոյ

նաճապետի տապանի տախտակիցնԷ: Տապանն ջրի երեսին շրջած ժամանակ ճանդիպումԷ այս
կողմերն եւ սաստիկ քամին փրցնում Է տախտակս, ձգում ջրի երեսին: Բայց երբ ցածանումԷ
ջուրն, տախտակսմնումէ լճակիս երեսին, որ պաճպանումԷ ինչպէս սուրբ աւանդ եւ պաճպանե-

լու Է մինչեւ աշխարճիս վերջն: Այս Է պատճառն՝ որ ձուկ չԷ գոյանում լճակիս մէջ՝ »:

լ Սոլն խօսքերը մենք գրեցինքո՛չ իբրեւ ճշմարտութիւն. այլ իբրեւ աւանդութիւն: Յալտնի Է, որ իրական տախտակն

չէ կարող աներեւութանալ: Բալց թէ ջուրն ի՞նչ առարկայից Է ընդունում տախտակի ստուերը. մճում Է գաղտնիք:
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Երկրորդ Խոյն եւ նման (ճակ (առանց սռավաւուա կի) դտնւում Լ Դուրւյի Դ 42471 44271 ո: 7 Նովուր
կոչուած ամառանոցում (Բիւվար եւ խալլթուն ԱՆԱՄԱ մէջ բարձրադած ժի սսոլ:ի Հիս ռխսածա-
յեաց լանջի Հարթակի վերայ): Այս եւս ջուր չէ ընդու նում արտաթու սո. րույց ղ ուլն ասն ն զ սնա-
կում ջուր է ւռալիս Ք-ր արեւնլնան կողժին կցուաձ փոքրադոյն լճակիոո՝ Երկոցու նյ շր ֆասլառո-
ներում բուսած են լճոնային նղծգնարոյսեր: Անալսորժ է ջուրն եւ անլըմալելի: երկոցունց Ժեջ
բացի ղորտից եւ կրիայից չկան ուրիշ լողակենը:

' "

Երրորդ լճայկն դանւում է Շամախու դաւառի Մքոորլ վանքի Հիւսիսային կողմում: կլո-
բակ չլճակն եւլի կողակ ձկներով: Արտաքուստ չեբնդունում ֆու Է" բ" տալոտա Հոսուսք (- Եղեգ-
նուռ է իւր արեւմտեան եւ Հիւսիսային լողմերն, իսկ կանաչազարդ "արեւ ելեան դուն: Ջուրն
անախորժ է հւ ծանը:

Զռրբորդն, որ դտնւում է Սաղին գիդի արեւնլածարաւ Հանդ(ոլ. 4որի Մի. " դողմում.
փոքրիկ լճակ չ՝ ծածկուած նղէղդնով:

-

Հինգերորդ լճակն, որ ռւնի ժի վերոտաչառի երկարութիւն եւ. դ1 "ս" վնրոատուչ 41: «ր լույնութիշւն
գտնւում է նոյն Սաղիան դիչղի արեւմտածիւսիս կողմում, Փախրաթիշւչ չինի աո» Լճակ, որ
Թէ՛ ընդունում է ջուր եւ Թէ՛ արտածանում, էի է օձերով. դոլրունրուվի կրիաներ ով եւ (ղրուկնե-
րով: 1ճակիս տեղն խոր փոս է, ջուրն՝ անախորժ եւ վատ, եւ էխ շրջասլաւն՝ լավու /, դեդնուսո:

նզերո ճանն դտնւումէՇամախու կոկիսոն (Գնօգչա աւ ոյր Լ
ցարորգ լ (Դ / էճայ) գ ւում, Կարի 2

"Աե , չ նում եւ ո: ուրա Հնում
. Լ անն նի դի--

դի մօ: Աա 7Լոո Հ ջուր էը դու ու ո Հ չ Լ ըտագձանում, բայց Քաղցը / ջուրն .

ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ

Աղուանից երկրի Հեռաւոր անցնալն ծածկուած է (որին մթութն 2 թանձր թող ով: Մյոո-
կային ծաւալման ե՞՛չ Հոսանքներ տեզի ունեցած են չով" երկրում, ե՞նչ նղ ազիոլուլթիւ ններ
նղած են անդրվլատմական դարնրում, ենչպիսի ռլատնթ ուղ մենր եւ յաղթութիւն նել կատարուած
են, ի՞նչպիսի դնրեվարութիւն ներ, աւարառութիւնննր սպլատածած են, քանի՞ ուն ղամ ճղքատա-
ցած է երգիր» գերիներ տալով հւ քանի անդամ Հարատացած դնրիննը ԸՆղդունել ու. միշաստակու-
թեան արժանի որոլիսի՞ դործեր դորձուած են, եւն եւն: Այս Հարցերի ոլատասվոանը ո՛չ ո.Ք չէ
կարող ատուգիւ տալ բնրանացի լամ Գրել ճշտութնամբ: Գիրն եւ օռլատմութվու ն, որք ան նափթան-
ադին Հարատութիւնննը նն ազգաց Համար եւ Հաւատարիմ աւանդասլած անցեալի, յիշատակը
առբադամ սերնդոց Համար, Տորո ուշ ծնած նն ո" երկրում: Որոլէա նրնւումէ մնտաձին սլամոմու-
թիւններից, Աղուանից նախնի բնակիչներն, գրեթէ ընդշանրասքա լինելով Հովիւ նւ նրկրա-
դործ ե- վարելով նածառղնտական 1ննցաղավարութիչն, ուշ չեն դարձրած դրաղզիտութն

' 2.ւ գի տուժեն:
Այսչաի մթութնանց ռոմ «նո ք շուար ՀՐոն եւ ավիքնրան՝ Հետաղ օտող ն. վասն որոյ

որոլես Բոուի աթի Բ ,. արի Հ Լէ ակներն երկրիս անցնալի մասին, ակամժա-
յից լոոթ ամբ անցնու քեւմննք եւ Հետեւում միոյն սլատմութնանց ծանօթ խրողութեանց,
մինչեւ ժամանակն ռ"լարվէ այս մութ կէտերը:

Հայկազն Սիսակից սերւում են դարդարագդւոց, դարդմանցւոռցը, ուտքացզւոցղ եւ ծովղդէացւոց
ժողովուրդներն նւ իշլւանութիւնները (Ագաթ. եր. 593, Խոլ. Բ. չիրթ Ը. Դլ-: Բուղ. Գ. դոլ. ԺԷ. ոլ:):

Գարդարացիք ժառանգում են Գարդարացւոց (Արցալվաի) մեծ դաշտը եւ լեոները:
Գարդմանցիք ժառանդում են Գարդմանի ընդարձակ լնոները:
Ուտվացիք ժառանդում նն Աղուանից դաշտը նւ կովկասնան լեռնաչղթայի Հարաւածա-

նաց լանջերը՝ կավից ծովեզբից մինչեւ այժմեան կախաւան դի ղաք աղաքը:
Ծովղէացիք ժառանգում նն Բաղասական դաշ ոը նւ կովկասեսն լնոնաշղթայի Հսրաւմա-

Հայնաց լանջերը՝ կուր դնտի Այլաղան եւ. կախաւան դնետակների ժիջ հավայրը:

Լ.Լճերի շարքում չենք Բամարում Կուր գետի աջ ու ձախ ափերում լճացեալ ջուրերը. որք լցւում են գետի լորդած
ժամանակ եւ ապա ցամաքում ցածացած ժամանակ:
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» շարո իշլանացն Հայաստանի յականէ յանուանէ յիշատակում է Ազախքանդեղոս նաեւ
Հետեւնաւղը ները.

« Ութելոլ դ իշիանն Գարգարացւոց-
Երկոտասաներոլդ Իշիշանն Ծաւղդէացւոց.
երեքտառաներորդ իշխանն Ուսոիադւող » (եր. 593):
Սեւորդիք. որք չեն յիշւում սլատմութնանց մԼջ մինչեւ է. դարն. ընակում են Խրամ եւ

Աղոատեւ դնտակների /(ջ՝ լնունային եւ դաշտային մասերում:
Փայտակարան բւսժանուած էր հրեք մասի: Ա. մասն ընկած էր երասվա դետի աջ ափի եւ

կասղից ձովի մէչ. ոլ ծաշւում է մասն Ատրպատականի: Բ. մառն ընկած էր կուր եւ երալ:
դետերի իշու նուրդի մէջ. այո մասուժն էր Փայտակարանի Վարդանակերտ քաղաք ն:
Գ. Մասն էր Բադուն իւր դչաւառննրով. եկ մեծ քաղաքն Փայտակարան շինուած չը այժմեան
Սալեան|, տեղում: Մեղ կարեւոր են միայն Բ. եւ Գ. մասերն, որք բնական սածմանենրուվ դղուած
ե Աղուանից երկրին: Այ. մասերն. որք սկզբում սլատկանում Լին Հայոց քագաւորութնան»,
առա անցնումն7 Աղուանից Թաղզաւորութնան- կառսլից ցեղն, "րնկած էր Բաղդտրիայի կողմից:
նվա բնակում է Փայտակարանի Ա. մասում, Հնողծեւոք անցնում է Բ. եւ Գ մասերն եւ ժաոււսն-

գում Բաղուխ բոլոր դաւառները. այն է՝ կասոլից ծովի, Սուղայիւ դետի եւ կովկաս սարի արեւե-
լեան լանջերի միջավայրը ժինչեւ՝ Շամախու մօտերքն (ԱչլխարՀ., խԽոր-. եր. 609-610):

Էփնաց գեղն՝ բնակում էր Սուղայիդ եւ Դաւաչի դետնրի "էջ եւ կովկասնան արի Հիւսի-
ռածայնաց լանջերի վերայ ինչնա նրեւում է Մով. կաղանկատուացու Չատմութիւնիցն եւ նոյն
իսկ այժմեան բնակավայրից-

Հղբոսց դեղն բնակում էր Դաւաչի եւ Դուրա կոչուած դնտերի եւ ծովի միջավայրում եւ

Լնունամառում:
Մազքթաց Ցեղն. որ եկած էր Հիւսիսային կողմից եւ Հետղծնտէ ծովեզերքով Հասած Աղուտ-

եից ճրվիլո. րնակում էր Դարբանդի, կալից ծովի եւ Փոքը լեռնաչղթայի մէջ:
Ռբ ճյս ցեղերն բնակու էին այս տեղերում, կայում էեւ Մովաէս կնաղանկատուացին.

«իսրայէլ նալիսկուոս Մեծ կողմանց... յուղարկնալբ:-. հ Չերողասլատ քաղաւքբե... անցանէին ընդ
դետն մեձ Սուր, անցանէին ընդ սամանա Աղուանից... Հասանէին 'ի քաղաթն Լվինաց... եւ ան-
ոի անցանէին ժաշխալ Հն մղրաց ու աւոորուով լերինն մեծի... եւ նրթնալ Է վաղնջուց Թւազաւո-

բանիսան Հասանէին դայանս, լայն նդի, ուր վկայնաց սուրբն Գրիգորիս (աթողիկոսն Աղուտ-
նից- Անտի ետ աւուրց ենչ Հասանքին ե դուոն Զողայ, որ է մերձ ե Դարբանդ » (Մով. կաղ.. Բ
Հառո., ԼԹ. գլ.):

Այն Հնաղդարնան սլարիսսլն, որ ձդուած է Դարբանդից մինչեւ Ալազան, կովկուս սարի Հիւ-
ոխսային կողմին Հոլած տնղը ձեւազնում է սրածայը հոսնկիւնի: Եռանկիւնուս Հիւսիսային
կողմնէ ռլարասյի ամուր պլատն, Հարաւակողմն է կովկաս սարն եւ արեւելեան Փոքր (նոնաշչըդ-

ան, որ երկարած է Դարբանդից դրի Դուբա- Այս ընդարձակ նուսնկիւնին, ինելով ւարասլի
ննրար կողմում, սլատկանում էր Աղուանից երկրին: եռանկիւնուս ւԲէջ բնակում էին մի քանի
Ցեղելը զորս միշատոակում է Խորենացին ի շարս Սարմատացւոց՝ գրելով «Թաւասալրք. Հեճմա-

տաթ. փասվաոք, փուսիք. փիկոնաք, բաքանք, մազքութք մինչեւ ցկասպից ծովն, յոր եւ բա-
զուկն կովկասայ Հայի, ուր ածնալէ դոլարին Դարբանդույ » (Աշխարչ., եր- 604-605): Յիշում է

նանե Բուղանդ ( Գ. դը. Է. գլ) (Սանեսան թագաւորն Մազքթաց). «Ժողովնաց զամենայն զօրս...
փոլփթաց, լմաւասպարացգ, Հնճմատակաց... դախաց եւ գղուարայը. լուդղարաց եւ ճղբրացզ»եւ ելի

1 «Զուէ զօրու ծանու ճրոսակ ԳԷորգեալ նաճապետին սեւորդեաց, որք սակս սեւ կոչեցելոյ Բաւուն իւրեանց՝ ազգն
ալն լանուն սեւորդիք աճուանԷին» (Յովճ. Կաթ., եր. 234): Մեր նպատակից արտաքոլ Է քննել ցեղերի ծագումը.
միալն լիշեցնում ենք ազճիւ ընթերցողաց, որ գարդմաճնցւոց ցեղի անունն չկալ Ագաթանգեղոսում եւ ոչ սեւորդեաց
աճունն՝ Խորենացու եւ Եղիշէի մէջ:

2  ՍԱգաթ. եր. 624., Բուզ.. եր. 210:
3 Լփնաց երկիրն եւ ցեղն ալժմ կոչւում Է Լաճիճ, իսկ բարբառն՝ լաճճերԷն:
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վերայ լթաղաւորին Հայոց (Խոսրովու Բ.-ի): Բայց որովՀետեւ Ե. դարում Պարսվիոդ իշիշանութնան
տակ ընկած էր Աղուանից երկիրն եւ Վարդան Մամիկոնեան տեղ-տեղ (արմա աու ծ էլ սլարիա-
լը եւ դաշն կասլած Հոնաց Հետ, վառն որոյ գրում է Եղիշէն (177 եւ 246-247). «Սաղույն եւ վասն
նոցա (Հոնաց, որպէսզի չմոնէին խրամատնալ տեղերովն Աղուանից երկիրն) կուսսնադպ զրա-
զում այրուձին արնաց (զօրավարն Պարսից) արդել եւ փակնաց զդրունս ելին նոցա... կոչէր...
զզօրան լվնաց, զճղբաց եւ զվատն, զգաւն եւ զգղուտըն, զխրսանն եւ զ Հեճմատակն. զվասվան
եւ դվիուսվոն եւ դփիւքաւնան եւ դամենույն զօրս Թաւասպարանն եւ դլեունաւյ|,ն ,. դղաշտային
եւ ամենայն ամրակողմն (նուսնկիւնու մէջ եղածները) լերանգն (կովկառու) »- Գրում է նանւա
կաղ անկատուացին, 23 (եր. 70) Սուրբն Մեսրուը «4ղէր դբարողութի ւն սու հարավ յաշլարՀն
Ուտէացւող նւ ի Լվնիս եւի կասպաս եւի դուուն Ձողայ եւ յայլ ազգի ազդրին. չորս դերու-
թնամբն էր ածնալ Աղէքսանդրի Մակնդոնացւոյ՝ եւ նատուցնալ զմեծ լերամբն կովկասու զ Գար-
տարան, զկամիճիկա, Հեվլթաղան դարժուցնալ|չ Հաւատա' զկարգ, Աստաւածապաջաաւթեն մսուցանէլր, ղորի վաղնջուց ուսնալն էլն եւ մոռացնալ, եւ բոլորովին թարող եւ առ աթ հալ լսու-
ժադուժ ռարոտաննացն Լինելով»:

Դիտմամբ մէջ բերինք վերե Հատուածները, որոէագի ազնիւ բանտակըներն դիւրաւ կա-
բողանան շօշաւիել, Համեմատել եւ Համողուել, որ այդ ցեղերն աշ ժամանակ բնակում ձին նոյն
սլարասլի ներսի կողմում - Աղուանից երկրի մասում: Խոբենացու «փիկոնակ,թ եւ ըաթանըք »,
Բուզանդի «իռիաց, դաթաց եւ դուդալաց» Եղիշեի «վատն, դաւն նւ (րսա ն » ռուսրրեր Մու-
տուկ անուններն եւ կաղանկատուացու «յյլ ազգի ազդիսն»մեր Համող մամբ ոչ այլ "ք են.
եթէ ոչ միեւնոյն յնղերն: Տարբերութիւնենրն, շեր Համեստ կարծիթով. միայն «աարեեր կերը
չագըերի: Գրչից գրիչ անցնելով 4նռագիրննըը՝ կարծում նեք, որ սալբդած նն սխալնել,, .բ. Բու-
ղանդի «վիոլթաց»-ն Եղիշէի նւ Խորենացու «սԿխուսիոն» է, «դաթագց»-ն եղիշքի «ռան»է, իսկ
Հ Գուդարաց»-ն սխալմամբ կրկնուած է « Գղուարաց» անուն չոնզ:

Ռբ այս ցեղերն բնակում էին Աղուանից նրկրումմ որ այս ցեղերն ընդունած էր. Հայյադա-
«ռան Քրիստոնէութիւն ո. Լուսաւորչի, Աղուանից Գրիգորիս կաթուղիկոսի եւո
բոզութիւններով հւ մյտած Հայոց նկեղեցու ծոցն, ծաստատւում չ Հայաստանի, ւոյն նավար ւս-
բական ցանկերով, որք դսոնւում են սլ. կ, կոստաննանցի Հիչաուածքթի

ղում նենք Հեւոնւեալը:

Մեսրոպի քա-
Գ. Հառսոոր ումի, որիդ բաա-

Նախարարութիւն իոնի Նախարարութիւն
Աղուանից ց Աղուան
Գ. դարում Դ. դարում ԵրԻՑ

իչխանն Գարդգարացւոց Խաչեանք.
Իշխանն Մովդէացւոց Քաղասականք.
Իչխանն Ուտխագզւոց Ձորարնակք Ռւոեացի
(Ագաթ. եր. 593) (ոց Սուորգիթ)

Չարդմանայ ւէր. Ղ արդմանաց 77 էրկազբք կաս էիդ ՛կաղզբունի ք
" ՛ "Բ

Ճիզոք
ՒԷնոնականք

( Գուցէ Լփվնիք)
Հեճմատալկք,
Գորողու արֆ.
Լէնկանեանք,
Դարրանդնանք.

Լ .,.Յանկալի է իմանալ, թէ որտեղի՞ց բերած է Աղէք. Մակեդոնացին այս ցեղերը, ի՞պատճառներն, ո՞յք եղած էին եռանկիւնուս նախկին բնակիչներն եւ ի՞
՝

2 ՆԱյսեւսսխալ է գրչագրի. ուղիղն է Գղուար:

նչ Էին սոցա տեղափոխութեանռ
նչ եղաճ:
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Յիռուսի Բրի ատոռի ծննդից շատ տարիներ առաջ աղուանիդ ժողովուլդն շրֆառլատուտծ Լ

նեղել տարբասլաշտ դրացիներով:
Չարոկաստանն սլաշտում էր Հրասլաշտուլնան սղ անղը. ոթի Հեղինակն եղած է Ջրադաշան

Ա. Դարեն Տի Հայր Վշ տասալի օրով: ԹՀեւ Աղէբսանդր Մակեդոնացին դորձանած էր այս աղանդը
Չարոօկաստանում, սակայն վերստին նորողւում է Սասաննան թաղաւորների օրով:

Հայասատանի բնակիչ ներն ոլաշտում էին արեգակը նւլուսինը: Արտաշէս Ա. Յունաստանի ցը

Հայաատա ք բերում յունաց չաստուածները՝ եվինսոնույ, Աթեննասայ. Արամադգդի: Առսլողոնի.

Հերակլ հայ եւ Արտեմիդնեայ արձանները ն առնլացնում իր ունեցած Անաչիտ, Գիսանի նեւ Վո-
Հառչն կուութերի վերայ:

Վրոցիք ալաշատումէին Ամոլրուղաւյին Արամազդի նւ Հայոց Վաչաղն թաղաւորի արձանները:
Հիսի սայլն աղզդերն ունէին ձառաղաշտական աղանդներ:
Այսչ աի տարրասլաշտ դրացիներով չրֆապատուած Աղուանքն չէր կարող ազատ մեալ տար-

(ոռռլաշտութիւնիդ- Տակաւին եղ-տնղ նրնեւում նն կոատան նշաններ եւ ծշմարւում ենչետքթեր:
Ա. Աղուանից կրօնական զդազմանց նուիրատեղինեւ դլիլսաւոր կննտրոնն եղած է Եօթըն-

փորակեան բագինն Բադուխ Հիւսիսային կողմում, որ այժմ կոչւում է Սուրախանի- Այժմ չեն
եշմարւում այստեղ Հնութնան Հետքեր, որովծետեւ շաա տարիներ ռւաջ Հնդկաստանից Հրա-
ռլաշաներ դալով նորողած են չինութիւնը, որ ունի քառակուսի ձեւով սպարիուլ: Չարապիս ներ-
սի (ողմում շինուած են միարանից կացարաններ, Իսկ մէջտեղին մօտ՝ ննջեցելոց դիակներ այ-
բելու վայւարաւն: Հաւանական է, որ շինութնանդ Հիմբերն Հնություն հղած ինի Շինութնանա
Հարաւային Հանդեղած լնունակից ստորերկրնայ խողովակներով բնրուած է Հրաբրդխաային

շոդին եւ բաժանած մասերի: Մի մասն դիակ այրելու վառարանին ցատկացըած 22 մի ժասն՝
կրօնասլնտի աննեկին եւ երրորդ՝ աւելի մեծ մասն, չինութնան ծովակողի դրան դիմաց եղած մեծ

խողովակին: Վսսու լուցկին (շողովակների ընրաններին մօոնցրած ժամանակ, իսկոյն վառւում
են. իսկ քարով սիավելուն սզէռ՝ անցնում:

Բ. բադի նն շինուած է եղել Դուրույի դաւառի Խինալղ կամ Խինալուղ դիւղի մ օնրքում
ԱթաշկեաՀ դոչուտծ Հրարդխաի 1Բօա, բայց եբբ այրուն եղանակներում միայն ոլաշմուղլանման ւոն-

դի- Այսատնդ նշմարւում նն վաղեմի Հնութնան Հեւբթեր, որոց վերույ յետոյ Հնդկաստանից եկած
Հրապաշաներն չինած են չինութիւններ, (տն 'ի չարս Հրաբուղվների):

Գ. բագինն դտնւում է Ղուրայ դնտի ձւս|ս կողմում՝ Մայականի նորաշէն դիւդի տտորո՞
տում: Բաւական ընդարձակ նղած է շինություն». որի սլատերից տնղ- տեղ լած եւ աչագին կտոր-
ննըն Ընկած՝ մնում են դնո անքակ: Դժուար Լ ճշտիւ որոշել շինութնան տարնլթիւլր: միայն Սէ
2000 տալուց աւելի լինելու է սորա գոյութիշւնն:

Դ. բսղինն շինուած է Շամավոու մօտ Սաղիանի վանբի Հարաւային կողմում: Բայց ւսյս
Մնում է տակաւին կանդուն եւ շինուած է քառակուսի ձեւով: Զորս անկիւններում ունի չորս
միջակ սննեակնել, արեւելնան կողմից՝ մի դուռն եւ շինութնան վերայ՝ մի բոլորձի նւ բարձր`
դոյն դմրէլ: Տաջած Քարնրով շինուած սոյս դրաշաղավ շինութիւնն ւոյն աստիճան ամուր է,

մինչեւ անդամ Հազարաւոր տարիներ դիմադրած է այն սաստիկ շարժերին: որովք քանիցս կոր-
ծանուած ( Շամալվին: Ծ/թոտուած եւ մրուռուած են աննեակների ոլաոեր ն, նամանաւանդ կա-
մարակասղ ձնղուններն:

Ե. ՄեՀնանն շինուած է եղել Շաքի քաղաքի Ղարալա դաւառի Հոմքնք անուանեալ ւոե-

դում, Բում դիւղիը վերեւ կովկասեան սարից կախուած մի լնոնաբազկի վերայ: Այժմ Հազիւ են

նշմարում շինութեան Հնտքերն: Աղուասնիդ ռլատժիչը դրում է, ԹՀ եղիշա՞7 առաքնալն Հան-

նալ ընղ դաշտակն Ձերդունի (Զարղդունի) ը տնղի ղոծարանի դիւցամոլ կռապաշտիցն՝ անդ

լ Եղիշէ. որ ձեռնադրուած Էր Տեառնեղբայր Յակովբոս Առաքեալից:



էառ զնածատակութենան սլսակն: եւ անդէն ի գուբ մի մածապար աուդ ընկնդան ոլատուական
նեշխարքն եւ ծածկեցան ի տեղւոջն, որ կոչի Հոմէնք » (Մով. Ս,,ղ.. ել. Զ):

Ձ. Գաոնւում է Շաբի քաղաքի արեւմտեան Հանդէպ եղած սարի դլիոին: Շինութն ն ստորին
մասն մնում է ամբողջաղէս կանդուն. կառուցեալ է կրաշաղավ, դեվխովեւ Հոյւկառը կամարներով

Է. Ջոչարանն դտնւում է Նուխու նւ առի մէջ եղած նավա աւն զի ւդ աքաղաւթի մօտ եւ
կոչւում Բուրմուղ|ս (դույ է բազմութիւն Քրմաց)- Այս մի ածագին եւ մրասղզաղդաղ Փար է ցըդ`
ւած. որի մէջն փռրուած է եւոր վերեւից ունի մի երդիկ իրը ծլիշնելոյղ. Էկ մնե Ձչ՝ մի խոլուած
դուռն: Փռրուածքի ոլատերն անւագած են մով:

Բույց Թէ աղուանք Է՞նչ անուն կուռքեր կամ արձաններ նին ոլաշսոու մ. յայոնի ն ոլոշա-
կի: Յայտնիէմիայն, որ աեւորդիք պաշտում էլին բարով ձառոնը. արեգակնե լուսն, մինչեւ
իչրնանց մկրտուիլն: Նոյնոլէս բոլորովին անյայտ է նւ Արցախի Հին կրօնն եւ պաշտամունքն:

ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԿՐՕՆ

Աղուանից ժողովրդնան ազդային, կրօնական եւ քաղաքական ճՃճակաստոաղդիլն ժի ադած է
եղել Հայաստանի ճակատագրի Հետ, իշլանութիւնն՝ իշիանութեան Հես., նակլտարարությվւնն՝
նախարարութնան Հեռ, թադաւորութիւնն՝ թաղաւորութնեան Հետ, փաութն՝ դիոոու աղ Հեւո նւ ան-
կումն՝ անկման Հեւոչ

Հայաստանի առաջին լուսաւորութեան Հետ Քրիստոնէական (հուսաւորութի ւնն ողջունում
է Աղուանից մայրաքաղաքն Ձողայ Եղիշ Առաքթնալի քարողութնամբ- Սոյն Առաջեալ ն քարո-
դելով Հասնում է Աղուանից Դարբալա դաւառւն, մտնում եւ քարողում Սածաու| ֆոաղայքում: Յե-
տոյ դնում է Նուլխու մօտ հղած Գիս դիւղաւանն, լուսաւորում ժողովուրդը: Ճշմարիտ ատտոածա-
պաշտութնեան լուսով, կառուզանում առաջին նկեզեցին եւ մատուցանում ալար: Ասլա սեր-
մաննելով Աստուծոյ խօսքերը նեւ աշակերտելով շատերը անցնում չ Զարդունի դաշստավով էւ.
նաչատակւում Հոմէնք լոչուած դիւցամոլ դոծարանում (Մոլ. Սաղ., Ա 8-9):

Հայաստանի երկրորդ ԽԵ ընղծանուր լուսաւորութեան Հնտ՝ Քրիստոնվչական ընդՀանուր
լուսաւորությւնն ծաւալւում քեւ Աղուանից նբկրում .- Գրիդոր էուսաւորիչ սուք հնլասար աս
Հայրասլետի ձ4եռովի որպես երկնառաք ծրէշտակի ձեռով: Ամէնուրեք ծաւալ ումէ Քրիատոնէու-
թիւնն. շինւում նն եկեղեցիներ եւ կարգւում Հոգեւոր պաշտօնեաներ: կոտտուննելրն կամ բադին-
ներն փոխւում են տաճարների, Քրմութիւնն քաչանայութնան, զոծաղործութիւնն՝ ւլատարա-
գի եւ սնոտիապաշտութիւնը՝ աստուածսլաշտութնան: Վերջառըէս Աղուանից երկրի բնիկ (դար-
դարացւոց, դարդմանցւոց, ծովդէացւոց եւ ուտիացւոց) եւ նկամոււտ ազգերն կասայի: վնա

մ նւ հռանկիւնու մէջբն զգերն դառոլից: լ 7:
ճղբաց, աղզքթաց ւ Քում կիւ ու չբ ակող ցեղերն ձուլւում նեւ միանում ԵՍ Հայաստաննեոաւյղ
Առոաւքելական եւ Ս Եկեղեցու Հետ Քրիստոնէական կրօնով, դաւանութնամժբ եւ եկեղեցւո :

Հայաստանի դրական եւ մատննադլրակոաւն (լուսաւորութեան Հետ՝ դրականութեւան եւ մս-
տննադրութեան լուսաւորությիւնն մանում է Աղուանից երկիրն ւ. Մնսրոսլի ձնով, որ միեւ-
նոյն ժամանակ լինում է քարողիչ առայքնալ եւ երկրորդ լուսաւոլիչ, ինչ ոէ մոնսո/նք կանխաւ:
Բայց Հազար ավսո՞ս, որ աղուանից ժատննադրութիւնն այրբւում է Զ. դարում լսազրաց Ճնուով
(Մով. կաղ., եր. 10 եւ Ջ/):

-- Փարիզում տպուածում՝ Սաճաոռ, իսկ Մոսկուայում տպ.՝ Սոճառ:
2 Արի ամենեքեան ճաւատացեալք ի մի կաթողիկէ առաքելական եկեղեցի» (Եղիշէ. եր. 15. 32-33. 93 եւ

3 Միջին Դաղստանից մինչեւ Մաոն ամէնուրեք խուզարկեցինք եկեղեցիների, գրչագրերի, ճանգստարանների եւ
բերդերի արձանագրութիւնները եւ լիշատակարանները, որպԷԿզի գէթ գտԱնԷինք աղուանից գրերի ճետքը: Մի-
այն գտանք մի քանի տառեր, որք փորագրուած են Դարբանդի ճիւսիսային պարսպի արտաքին կողմում՝ պ.
Անդրէաս Զաքարեանի պարտիզում: Տառերս սերտ մերձաւորութիւն ունին Մեսրոպեան գլխագիր տառերին
սակաւ տարբերութեամբ, որոց մասին՝ լետոլ:
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Աղուանից նկեղեցին Դ. դարից սկսնալ մինչեւ ԺԹ. դարի առաջին քառորդն ունեցածէ իւր
ուան ձին կարթողիկոսութիւնը, եղիսկոսլոսութիւնը եւ Հոդեւոր եշիանութիւնը: Մակայն Հա-

յող եւ աղուանից միանալ եկեղեցու ռնրտ կալը անքակտելի սլածչսլաննյու Հնռատեսույթետմբ.
ընտրեալ կաթողիկոսացուներն օծումը միշւո ընդունած են Հայոց ընդչանուր Հայրառլնտնե-
բից. բացի մի բանի ճբեւ ինբնակոչ զալթուլիկուներից, որոլէս ապլացուցանում նն սլատմու-
թիւնները: ԴՍու Զ. դարում Աղուանից կաթուղիկուներին ուղղնալ նամակների նրնսներին գրում
էին « Աղուանից, Լփնաց եւ Ձողաւյ կաթուղիկոսին » (Մով. կաղ-. եր. 275):

Բայց Հարկ է յայտնել, որ ոչ մի երկիր. ո՛չ մի ժողովուր ննլքարկուած չէ այնքան կրօնա-
կան նւ Հաւատառսիոլւութեան Հալածանաց, որքան աղուանից ժողովուրդը: Հետղծետէ յաֆոր-
դում նն միմեանց ոլարսից կրակասղաշաւական եւ արարբացւոց մածմեդական դարձնելու բոնա-
րարութիւնները, նածատակութիւններն, մարտիրբոսութիւնները եւ անրբրազատրելի Հալածանք-
ները: Թողում ասել Ձինկիզ-Խանի, Լանկ-Թամուրի: ՋՀան-Շածի, Ջալալի ների: Ա. ՇաՀ-Աբասի.
Օսմանցւոց, Նաղը-ՇաՀի եւ լնկզիների չչործած արիւնաչեղութիւնենըը եւ ուլանութիւնննրը:
որ.ք անասելի ննեւ անձամար:

Այ. կրօնական Հալածանքնեքը, նածատակութիւններն ու բոնութիւնները քանդում են

Աղուանից տունը: Այսօր ծովդէից, կասպից եւ մազքլաց (Աղուանից նրկրում մնացեալ ւմաւ-

սնն), լփնաց, ճղբաց եւ Խուանկիւնու մէֆ նղաձ ցեղերն ամբողջապէս մաՀժեղլական դարձած են.

Ուտնաց ժի փուբր մասն յունադաւանութիշւն ընդունած է, իսկ ամն նամեծ մասն՝ մածմեղդականու-
Թիւն: Ո/ւսնաց աղդիցն Մնացած է Հայադաւան միայն վեց դի շղ» լինաց ցնղից՝ Մի դիղ եւ ճրզ-

Բյ ցեղիգ` մի ԱՆՁ Այնոլէս որ, այսօր մօւ 150000 ծու|ս ժողովուրդ կրօնավոխ եղած է յիշեալ
ցեղերից,որք են ծովդէացիիք, ուտիացիք, լինացիք, կասսլեցիք, ճղբացիք, մասքլթացիք եւ նռան-

կիւնու մէջ բնակող ամբողջ ցեղերն:

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Արդէն ծանօթացանք Աղուանից երկրի բնակչաց, ազդութնանց եւ կրօնական դննաց, այժմ
ծանօթանանք քաղաքական կննաց: Թէպէտ քաղաքական դործերն աւննամեֆ մասամբ թաղուած
նն անյայտութնան մէջ, սակայն Գամառօտ դասաւորում ենք՝ ինչ որ կարողացանք ձեռք բերել
պատմութիւններից:

ԱբրաՀամ նածապեոն ԺՍ. ծնունդն էր Սնմից, իսկ Հայկազն Սիսակն՝ Ժ. ծնունդ Յարեթից՝

ըստ Խորենացուն Մովսիսի օրով, Քրիստոսից մօւո 1600 տարի առաֆ, Հրէրց ժողովրդեան Թիւն
անցնումէր միլիօնից՝ արական եւ իգական միասին Հաշունլով՝ Այս աճումն հղած էր միայն
350 տարուայ միջոցում: Ենթադրում է Հարցասէր միւուքն, ԹՀ այսչամվի բաղզմացած լինելու էր եւ

Սիսակի ցեղն նոյնչավ միջոցում:
Խորենացին, Հետեւելով Ս. Գրոց ոճին, Գունդ՝ ք անուանում Սիսակի ցեղը: « Մոուսցումն

եղեւ մեզ մառաջին Մատենին յիշատակել զԳունդչն Սիսական, որ ժաուսնդեատաց զդաշտն Աղ-

ւանից եւ զլնոնակողմն նորին դաշտի» (Խոր., Բ. դիթբ, Ը. գլ.):
Ա. Մօտ 1828 սարի Քրիստոսից ուուսթ Հայկազն Արամ նածաղետը նուաճում է արեւելեան

կողմերը (իմանալու էեւ Աղուսնից երկիբը) եւ կարգում նուաճեալ պեղերի վերայ իշխաններ
Սիսական ցեղից (Խոր.. Ա. դիրք, ԻԴ. գլ):

Երկրորդ. Հոաւյկազն՝ Տիգրան երուանդնան, Փրկչիը մօւո 550 սարի առաֆ, Մարաց Աժդա-
ծակի դէմ պատնրաղզմելու Համար, Հայ ղօրաց Հեւո տանում է նաեւ վրաց եւ աղուանից «ընտիր
զօրքերը,» (Խոր. Ա. դիրք, ԻԹ. գլ.): Այս խ»ոթնրից երեւում է նախ, որ աղուանք Հպատակ էին
Հայոց թադաւորութնեան՝ սկսնաը Արուժի օրից. եւ երկրորդ, որ աղուանք ունեցած են ընտիր զօրք-

լ խոր. Ա.. Գիրք, Ե. եւ ԺԲ. գլ.:
2 ԹոռցԱ. 45-46, Գ. 39եւԵլից ԼԲ. 28:
3 Թուոց Գ. 18. 19, 20, 33 եւ այլն:



երբոր. Հայոց Վաղարշակ լթագաւորից կարդւում 1 դուաակաղ Սյաակուն ՄՈԱԵՌԴՆ Աղուանից
երկրի վերայ : Ալենրեւ է, որ Վաղարչակ Թազաւորն՝ Հենոն ելով Արաուտի կր ադլրու/ժետն, վե-
բըստին յատկացնում է կուսակալութնան իբաւունթը Սիսակի Սեդի7` Մու անին: Կոդ տնկատուա-
ցին ընդարձակելով Խորննացու խօսքերը: գրում է. «Վաղարչակ արքայ Հայոց. որ ի կարգել
իշրում դծիւսիսայինասն՝ կոչնաց դվոաւյրենի նկամուտ- աղդ. որ | դաշն ջ Հի, սիրոյ (Վասոննան
դաշ) դամ որ դառորուտով կովկասու, կամ որ ի Հովիւ եւ ն խոորաձոր» գ Հալա: ով մինչ նւ ցմուտս
դաշտին: Չատուէր առեէր՝ դաւաղակութիւն եւ դմարդ աղ ոուս Թիւթողուլ ե' Հարկուց արքու-
նի Հնազանդ կալ: Ասլա (արգնաց նոցա առաֆնոլդս եւ վերակա դու ո. յորոց դիոոուոր ոմն ք
Սիսական տոծմէ Յարնլուկաւն ծննդոց կարգի Հրամանաւ Վսզ արչակաւյ` Ա, Ն, անուն. որ ժոյ-
ռանդեաց ղդաշտս նւ լերինս Աղուանից »-3 Ժայոոնի է. որ Առան նու աւել, մանն ումք ն մաաւոր
էւ. Հանճարեղ դործով առաջին մարդ- Բայց ժույոնի չ(. 21 բոնի՞ տարվի վոոլընց (ուսակալու-
2222 սլաշ:ոօնը, ո՞ղ սաջորդնց Աունին. քանի՞ դուսակուը նել: չոնդ ակը նին հ. ի՞նչ յատկու-
Թեան տէր մարդիկ էին: Բաղմաչլվառո կ. մբդ- Շածնաղարեան (Մոսո ւջ. որոտ. լն դ ուն.. եր- 65-
66) առնելով Հռով. սլատժությվւնից: գրումէ. մ Հուսվմույնց: գ Չուքոլնոս գ օլոավոարն Շ6Օ-70 տա-
բի Քրիստոսից առաջ սաստիկ ոլատնրաղմում է Աղուսնից դօլուս ը Հեւո. Բույ չկարողանալով
մաղթել, կանդնեցնում Է սածմանավզած լեգեոն:

Մ

երբ ղօրանում է Չարսկասաանի Արշակունետն (հազտս ոթու իժի: 1:ն. չոլ Հեղ Հրսոէ ծնուժ
է Արշակունի Թադաւորներ եւ Թագաւորութիւնններ Հայաստանում ն. քրո /խույումմ եւ Առ-
ւանքում եւ վրաստանում: Դժուալլվն է դնել Աղունի

1 "ր մ դ
/ Սր չող աս որու (թն ՖԽ ծենդ նան սռարնե-

Թի-ր: Այսչափ ժիայն յայտնի է, ռր փրկչական Ա. դարու մ Աղ "ւ անիդ ոա յլուս թուղ ուք ն նբ Ձողայ.
ուր եւ նստում էը Աղուանից Արշակունի թագաւորն : Ալու անից (Ժող Մ ռրույթիւնն ձեւում է
Ա. Քաջն-Վաչականով: եւ մախճանւում Բարեսլաւշ ո Վոչ ասունը Գ.-ով 4-. Դ արի առաջին քա-
ռորդում: ԱՀա Թաղաւորագ անուննել:ն.

Քաջն-Վաչական Ա.

Ունայլ: - Փրիստոննեաւյ

վաչական Բ. »
ՄրբՀաւան »
Սատոյ »
Ասայ »
եսուաղէն »
Վաչէ Բ. »
վփաչական Գ. »

Ռրոլէս կանխաւ տայտնած ենք, ասղուտնք Գ. դարից սկանալ ժինչեւ Ը. դարն ու ննդւած ննեւ
նախարարութիւն:

Վաչականնհան Սադաւորութեան անկումիցը լյնտոյ ԱԽյուանիդ նոկըի մերոյ բշիշում են Սա-
սաննան Միրան եւ. իւր յնտադայ սնրունդն մինչեւ Թ- դ մրն. որոյ ամենամեծ մասն եղած է
Քրիստոննույ (ընդունած են Հայագաւան Քրիստոնեութիւն):

Խոր., Բ. գիրք, Ը. ԳԼ.:
2 :րեգգերն ըմբոնեց, որ «եկամուտ ազգերն» Էին կազպք. լփնիք. ճիղբք. մազքութք եւ եռանկիւնու

3 Մով Կաղ. եր. 6-7:
4 Մով. Կաղ., Ա. Բատ., Զ. գլ. եւ Բ. ճատ., ԼԹ.գլ.
5  Մով.Կաղ. եր. 32-33:
6 Զարմանալի Է, որ Կաղանկատուտցին գրած չէ գովելի թագաւորիս մաճը եւ թաղումը: Ստեփ. ՕրբԷլեան ԽԵ. գլ.

Գրում Է «Ի դրան բա ոաագրանուցն) վիմարդեան մաճարձանօք. լորում Բանգուցեալ կաճի շիրմի
բազում թագաւորք եւ թագ ւանրց եւ Բաղաց»: իսկ ԻԱ. գլխի վերջերում « ռար-
կուշատ թագաւորն Վաչական եւ Աբլ-Աբաս (փեսալ իւր)»:

ջնրում գրած Է. «Ապա մեռան ի Բար
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Ժ. դարում տփարուլթիւն է առնում Աղուանիդ Թաղաւորութիւնն Համամ իշլշանով:
Համամ լիադաւոր ( Սո. Օրբել., ԾԵ. Գլ, Մով. կաղ.. եր- 269)

Ատրներսնչծ Թոսդաւոր (Յով. վլուլթ., եբ. 273):

Փիլիոլոլոս կամ Փիլի լէ քագաւոր (Մաո. Ռւո., եր. 4 եւ 279):
Սենեթերիժ թաղաւոր (Մով. Կաղ.. եր. 273 եւ Սո. Օրբէլ. ԿԱ. գլ):
Գրիգոլ, որգի Սենեքերիմայ թադղաւոր (Մաո. Ռւո., եր. 279):

Կրկին անգամ յաւիտնան մնոնում է Թաղաւորութիւնն նւ Թաղւում Գրիգոր Թագաւորի

գերեզմանում ԺԲ. դարում:
ԱյնուՀնաեւ Աղուանիդ երկիրն դարձնալ կառավարւում էչ իշխաններով:
ԺԵ. դարում ՋՀան-Շածի Հրամանաւ իշխանութիւնն սվովուում է մելի քութնան: Մելիքու-

Թիւնն մաքառելով՝ ըստ կարելւոյն, ամէն խոչընդոտների դէմ, ռ"լածպանում է Իր դոյութիւնը
մինչեւ 1830 Թիւն եւ ալա մնւնում:

Ոչ մի երկիր ենթակայ եղած չէ վերջին աստիճան ճնչման, սրածութնան, արիշնաճեղու-
Թնան, սովի եւ դերնեվարութեան, որքան Աղուանըը երկիրն: Աղուանից նրկիրն, չինելուվ Հիւսի-

սից Հարաւ եւ Հայրաւից Հիւսիս անցուդարձ անելու միակ ճանապարծն կամ դուռն, բազմիցս
ունակու է (ինում յաճախակի անցուդարձ անող բռնաւորների Հրոսակներից՝ մանաւանդ Քբրիս-

տոնկութիւնը Ըոչունելուց յետոյ:
Փրկչական Ա. դալյում ալանները՝ միացնելով իւրեանց Հետ բոլոր լեռնականները: Հեղեղի

Սան խուժում նն Դարբանդի դունից եւ ուռնակոլս անում Աղուանից երկիրը: Միայն Արտաշէսի

Հուժկու սուրը տանում է յաղթութեան վաուքը նւ յնտ մղում Հրոսակները: ։

Բ. դարում նոյն դունից արշաւում են խաղաց եւ բասլաց միաբանեալ դօրքն եւ մարակխի

եման ծածկում Աղուանից երկիրը: Հասնումէ Հայոց Վաղարշ լքազաւոլն էւ ազատում նրգիրը
եւ կոտորելով Հաղլածում նոյն դոնից՝ :

Գ. դարում ներո են ժորդում նոյն նոնականներն եւ Հեղեղի սլես աւնրմամբ ողողում Աղուա-

երք երկիրը: Դիմաւորում չիւր դօրքով Մեծն-Տիդատ եւ Հալածում մինչեւ իւրնանց բնակած

լնոները՝ :
Ե. դարում Աղուանից երկին ընկնում է Հրասլաշտ ոլաւրսից իշիշանութնան ննրքեւ, աւեր-

ւում է նոկիրՖ, քանդւում են եկեղնեցիթՆն, նածատակւում են բազմաթիւ եւ Հա տտաւտաՀծաւաւտ

Քրիստոննայք, եւ ակամայ ընդունում Հրաղաշչտութիւն թուլաչաւատ ժողովրդականք:
Ե. դարում Հոն.ք, ԶՁ. եւ Է. դարում խազիրք լցւում են Աղուանից դաւառները- կողու տում,

կեղեքում, դնրեվարում, այրում եկեղեցիները ա մատենադրութիւնները: աւհրում երկիրը եւ

նածատակում շատ մարդիկ` :
Ը. դարում Աղուանից երկրին տիրում են արաբացիք, դործ դնում մոլեռանդութնամբ սուր

եւ ուսնջանք, շատերին բոնի ընդունել ալիս մաչմեդականութիւն եւ նածատակում չընդու-
նողներից շատերը եւ Աղուանից հշխանները: Մանաւանդ. Բուղա Հրէշը լուանում չ արիւնով

երկիրը եւ բազմաթիւ խաղիրեննը տեղասիոխում եւ բնակեցնում Աղուանից Քուստի դաւառում,
որը սյատճառաւ այժմ կոչւում է ԴՂաղալխ այս ղաւառը :

ԺԱ. դարում Աղուանից երկիընընկնում է Սելճուկեան տիրասետութեան ներքեւ. ԺԳ.դա-
բում թաթարաց եւ ՎԴ-ԺԵ. դարում Լանկ-Թամուրնան եւ ՋՀան-ՇաՀեան արշաւանաց: Խիստ

դժուարին է սլատկերագնել այստեղ այն սոսկալի ռսպանութիւնները եւ բազմաթիւ դերեվարու-
Թիւնները Ա3 աւնըմունքները, զորս կրեց Աղուանից Փրիստոննայ ժողովուրդն այդ Կրշաշող

Խոր.. Բ. գիրք., Ծ. գլ.
Խոր., Բ. գիրք.. ԿԵ. գլ.:
խոր.. Բ. գիրք. ԶԵ. գլ.:
Մով. Կաղ.. եր. 73-78. 91 եւ 104-129:
Տես Կ. վրդ. Շաճնազարեան, Յառաջ. պատ. Աղուանից:«տ
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բոնաւորննրից: Ցանկացոզներն Թող բարեծաճին ականել Մով. կոաղ.. ՅովՀ. Կոլ. Կիր. Գան .,
Թով. Մեծոբեցու սպլատմութիւնները:

ԺԷ.-ՎԸ. դարում օսմանցոց եւ սլարսից պատնրազմավաւյր ( դառ Խում Աղ ունի դ ելին.
երկու սրբերի մէջ նն մնում ողորմելի բնակիչները եւ մնծասես վնասւում 2 ՛ կեանքով եւ Թւ՛
գոյքո վ:

ԺԸ. դարի երկրորդ քառորդում արշաւում է Նադր-ՇաՀն Աղունի դ ելկիլրն. կործանում
Շամալի քաղաքն ե- դատարկում Փոր գիւղեր էւ 700,000 դերի Հայեր եւ փրյիներ տուս նում
Պարսկաստանի :

1712 եւ 1722 թուականննրում լնկզիներն եւ խազիըննրն արձակում են Շաավտու, Շա-

զքու Արցալխի եւ Գանձակի դաւառննրի վերույ. կողուլաում, դուռոթու մ. կրո կում էշնակու-
թիւնները եւ չատ ծայնը գերելով փոխադրում իւրեանց երկիըներն (Եռույ. կոիժ.. եր. 23-26 նւ
35-40): 1796-1826... նդի նեն ունենում նրկրումս դուս-պարսկական ոլայունլոող մնել ՍԽ. վերջասլէս
Դուճայ տիրապետութնան ննրքեւ է ընկնում Աղուանից երկիլ.: Այսչավ ռալանույթիւնննրնեւ
դերեվարութիւնննըը դատարկում նն խղճալի Աղուանից երկիրը. եւ Հաւատավիոթ՞ութիւններն
նուսղեցնում են ճռաքաղ եղածների Թեիւր: Աւերւում են նկեղեցինելրը. փֆայբքայւում վանքերը
եւ Հետղծետէ քաւզառ հուաղում ուսումն ու ուսումնականութիւնը:

ԲԱՐԲԱՌՆԵՐ

Արցալնի, Գարդմանի եւ Գանձակի ժողովուրդն սլածմղանոաձ է Իւր Հայերեն սլառսլննական
լեղուն, զոր Համեմատելով Մ"ծ-Սիւննաց բարբառի Հնս. որիդ ծնած (ք, չու եի Խշա նաւոր ոոսբբն-
բութիւն: Բոլորովին անծեւռացած են դասսլից, մաս.քլժուց եւ ծովիէ գ: ոց րարք տուները: Եոան-
կիւնու մէջ բնակող ցեղերն այժմ դրեէ մնծ մառամը /շօսում նն (24գի ների բար բաուով: Ճղլբաց
դաւառննրում առծասարակ լշսում նն որոլես ԹՀ Լինա բալա ով. որ դոչ ւում չ լաՀրճերէն:
Բայց մեզ ժայտնի չէ, թէ ւտնդավոխուտ՞ծ չ ուրիշ ունդ ճղրագց ցեղն, թմ 'ի մի 4ույւած է նաց1 ( Լ
ցեղի Հեւ ինչոլէս մածմնդական կրօնթով, նույնակա նեւ նզուով: Էրնազ-լաՀճաց հւ ուստի ացւոց
ցեղերն սլածած նն պարդ իշրնանց ռնսղծական բարբառ նները: Հետաքըթիր րանու շիր ոգ եւ Հեղեւ-
բուղլական բարբառները խմաստասիրողաց մի ճաշակ մոալու Խոլսութակ ոու Ժլջ նենք բերում լած-
ճաց, Լինաց եւ ուտիացւսց բարբառներից Հետնւնհալը-

Հայնրէն | աճճերէ ն Հայնըէն ( աճճեր վն Հայեր , | ածճնր էն
Տարի Սալ աղա մաՀ չարաթ Հեւ թա
օր ռուզ ծրկուշարթի դիշշարթի երեբշարթի ռաշամբի
չորեջչարթի չարչամբի Հինդշարթի ֆէնջշամբբ ուրբաթ ունա
չարաթ չամբի գիլակէ ՓՐբի Հաց եուն
չուր «զամ ով կրակ աթաշ մարգ աղամինձո դքեկամզիան տղայ բուր աղջիկ Քեւ»
Հարսն արուս փեսայ եղեէ Դլուի» սԷար
մազ մու ճակատ փիշնի շշեր Բ-«րգ
ականջ ղուշ աչք չիմ ծրես ոու
Քէթ մինի իերն Քիչգանի իորեաեք լիշդանիւն
Խեղճ խեղճ գնալ ուսւթան դալ մարան
խաղալ վաղիաղէն «բրել բուրում մորանել տիւշդէն
քնժ Համար բէրը մէն Քեղ Համար որը Թըն Խորա Համար ուրա բերի
մօտ էշին Հեռի բուդրուր ենչալէս ՏԸ ԹարՎ
այսպէս իւթովբիշւն այդոէս Հէաչիբը ույսօր ոլլուզ
վաղն տարած ամէն օր մուրուղ շուտ զու

լ
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Հու լեր էն
ոշ
չու
դուր
Հա՛յ

Հ 417 յերէ
Առստուաձ

երկի նթ
ասունզ թ
եղ ծամն
որուտումն
ամառն
գարուն
ամիս
դէսօր
չոր հրչարթի
ծի աթ
մայր

մօրեղըօրորգի
ւրառլ
հղրայրակին
մե
մանու ն

ռլ 447Ղ աւ
առ ոու

106
Հովիւ
մոզի
որթ
Բուրդ
սեր
խնոցի
Լուծ
կոլի
դոլեակ
աշան
պախաւել
ալիչբ
տանձի
սերկեւլի
դամոնի
ծոնի
Դզեր
3
6

( աճճեր էն
Դ ՇԸ

Քե:
եչմուն
փո՛յ|
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Ոիխաջութ
գ ե օո Դ

լսարուն
դով
գիւոռւ փսուն
ղառ իժոզիլ

իշ
բիլազար
Բիրբչամաթ
չամաթ
նանա
բարավիչի

դայունդար
փայրարա
Վ0չէբեն
չրուի» ճութ
աշյել
դօա
արխ
դեօլ
չօրան
դնատակ
մողի
խա
մուճանաղնաղօ

խնոցի
բօյնգրոօղ
կորի
տայինա
Հաշան
Մուգ ուլ
խարի
արբախոգ
փուչիննախող
դամժրուլ
դոկզալախող
դիեր
Խիր
իւղ

Հ ՄՈ լերեն
անդեալ տարի
Խա

նոթա

Հրեշտակ
արեզ ակն
ամող

4իւն
Հողմ
ձմեռն
դար

երկուշարթի
Հինգշաբթի
կիրա է
եղբայր
մօրեզբայր

եղբօրորդի
մոոատ

ւզ զական
ւող ա.յ

երիտասարդ
ծով
ազբիս 6
փոքրին
Դ ոմեշ
«ով
ոչխար
կաթե
պանիր
կաթսայ
սամի
սերմն
բրինձ
հզոլի
շատարար
Հաց
խնձորի
նռնենի
կեռասի
Թզներ
/
4
7

ՒՋ

/ աճճնրէն
ա ի /25.էլ սալ
7Լ

ուծա

Ուտվինըէն

Փարչտա
բէղ
բուլութ
իժ
մուշ
իժէն
բաճառրւսեն
(100 տարի)
բաչամաթ
խոչամաթ
բծի նգ

ՀԱ
դայի

վիչէղար
բալնա նա

դովում
դար
ֆայիլ
դարիա
օրեյին
կիֆի՞
նալ
չուր
էղ էլ
մուճանաղ
ղուսմէ
(էվԷ»
սամի
ՋԻԼ

բրինձ
նարա
շատարա
շում
էչնախոգ
ալամնախոդ
խայնախող

օա
բիպ
փուղ

Հ այնը Էն
ես

մենթ
ակիսո՛ս

Հ 411 յերէն

արբայութիւն
լուսին
անձրեւ
դարկուտ
եղանակ
աշ "Լ ե

սռարի

օր
երեբչարթի
ուրբաթ
Հայր
Քոյր
Հռրեղբօրորյի

Քճոորդի
Հարսն
մարդ
ազին
ծերու եք
դետ
չուր
վրան
գոմչակով
եռն
Խոյ
մածուն
Ի-Ղ

արօի
սամ
կործան
Լան

Հոսելի
ամբար
դաթայ
շագանակի
արբայակաղ եր

սալորի
որլթենի
2
5
ծ

մ աճճեր Էն
մէն
իմուն
Հայի՛ֆ

1 ռո Մ Դ 1,

ձաննագ
Խաչ
աղալ ա

Թեգ ար
Հաւա
դայի մողիլ
ուսէն
շի
խիբչամաթ
փարասբի
բար»
խունչի
միրաս,
ամիլունգար
խունչձղար
բին
ւժ չ ամար
խինար
աշիլ
չուխ
խէ
չադիը
դճամիւշ
ուս
2օչ
հանգել
ճային
Քիչ
սամէտ
արում
էճ
չալանդ նօզ
Համբար
ԲԻՀչե

ծարույլախոդ
ուղնախող
ղօշնաիոոգ
ճառգ

պա
ի'օ
մուղ

Այս բարբառով են խօսում լփնիներից ճայադաւան մնացած Բիլվար գիւղի ժողովուրդն, որ Ղուբայի գաւառումն,
եւ ալն գաղթական լփնացի ճայերն, որք Ջուբովի ժամանակ Ղուբալի գաւառիցս տեղափոխուած են Ռուսաստան
եւ բնակում են ալժմ Մոզդոկի Ղուրա եւ Մաջաոեւ Ղզլարի Սարաֆան գիւղերում: Լա փափուկ եւ միավանկ
Բնչելու Է ընթերցանութեան ժամանակ:
Արցախեցիք Բնչում են պիծի:
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Ո/ւոխել| ՖԽ Հ Լ 21 յերեն
10

ՍւտինըԼնՀ 7 121 "
11

(ւ ոիեր Ֆ

9 վույ վիծ սած
12 պածէ 13 Քեր էԼ 4 Բէ ծէ
15 2213 16 ԱՆԼԵԼ 17 վուղէծէ
8 մուղէծէ 19 վույէծէ 20 գա
30 սաղովիծ ՀՕ օլաղօ ՀԾ ռլաղ օվիծֆ

60 Իրի» 70 Բ երիշվիծ ա
90 բիբի օ 100 բաճ 2,000 Հաղար
10,000 վիծ Հազար 100,000 բատ Հաղար 1.000,000 միլիոն
ոմանք ռաէմօտ ամենեքեան կամա ես զու
դու ուն ետ շէն» մենր նան
դուք էֆան նորա շէնօր ա ԲՀզի

բ» վե հորա ետա մեր Բէչլ
ձեր էֆի Եռգ ՄԶ 5 էո զո է աք , Շ գ էՆ

իւր Էզ այս մէեօ յդ ԱՀԱ
այն Քանօ ամառանոց էյլազ Վժնո սնող Ղտշրող

լեռ բուրութ փարախ աղլ մամա ատն ղդ մե ագնալ
փայտ ուշ խոտ . ՂԼո' հ: Բուլ
բերան ժոմոխ աչբ փուլ ականջ իմու»
ներես չո բեղ, բեղեր բնդութ չեն ատմ. բուլ
մէջջ ճասլան ոբ Թո ու Թու բ ալոսձել ուբ հստեսուն

կթել չախտեսուն տաբացնել դամդնսուն գ նուլ Թաղին
գալ էղին նստիլ արգին. արդնսու ), փոոսիլ այդ փեսուն
ասել փեցուն լշմել ուղէն վելեւ չա
եճրքեւ օղա կամաւ Քեֆ ն իոնի զ օրին
բայց ամմա եթէ աղ հար եւ, ու լկամ հա Բոն Թէ ռաբի մոսո Աա
Հեռի ախիլ այստեղ Հս միա այնոոհ գ գի
շատ կէօլէօ սակաւ ԿԻՎԻ Սան «էլ
վաո փիս Հոդի եր մու փ: մարմի Ս, Էոշ ոկ
միտք ծալղ սիրտ ու զ ռոմ գակ արադ ակ
յունվար յունվար փետր. փեսոլը ժարտ մարտ
ապրիլ աղզրիլ շուտ ուսին ուշ ճայի
այս կողմն մաղա-մէչօ այդ կողմն փո չո ե՛կ այաունղդ մի էԷբի՛

կերակուր բե՛ր ու քաղլաշչէ էչա

Տան տէրն սոնղեկութիւն չունի:
կօժին կոնջողօ էդալ 2: դու առայ -
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Թէեւ մեձ նեղութեամբ ճաւաքեցինք ալդ բառերը, այսու ամենալնիւ այլն ձայների իսկականն չԷ, ինչպէս
արտասանում են նոքա, այլ մերձատրը: Ռրպէս գրած Է Խորենացին (Գ. գիրք, ԾԴ. գլ.) «կոկորդախծս, աղխազուր.
խժական, խեցբեկագոլն» Է այս բարբառն, ճետեւապԷս եւ դժուարագրելի: Ռրքան ճնար եղաւ, որքան
կարողացանք. զգուշութեամբ աշխատեցինք նոլնութեամբ պատկերացնել այստեղ սոլն լեզուին յատուկ եղած

ձայները, սակալն խոստովանում ենք. որ անճնարին Է իսկութեամբ պատկերացնել:

ՓՈՓՈԽՄՈՒՆՔ

Այսչոավի քաղաքական եւ կրօնական փովոխութիւններն ժառաջֆ ԹՖշ բներում Աղուանիդը ճրկ-
բում Մնծաւմն ծ փուխոլութիւններ: Երկար դարերի Հոլովումն, տիրող (աաուռվարութնաւնց փովփո-
(շութիւններն Նը Հնչիւնների ւոարըեր ձայներն եւ այլ եւ ույլ ալատմագվրաց Դիրչ ներն Հնւողչե-

- դչրոշմու ւէ են միեւնոյն տնղանուտան վերայ արբել: անուններ: Օրինակ դարդարացւոց բնա-
յութեան ունգին, ոլ: ակզրում կոչուսաձ էը Գարդգարի , Հետղծետէ ընդունում է Արդալա՞, Փոթր-
Սիւնըք՝ Խուչ ենք. եւ ԴՂարարբաղ՝ անունները:

ԱՀա այսոլիսի փուվոլխութնանց ենքմարկուած նն նանհւ բոլոր դաւառւների, քաղաքների, ա-
ւանների եւ չետնրի անուննելն եւա: Մել մարգնլի բանասերները եւ գ երւ ընթերցողները ծա-
նօթացնելու Համար այսչաի բաղմասի ոխով տնեղանուսնց Հես, ռլարաւբ ծՀամարնեցին ք կրել տա-
ժանելի. բայց Համբնրատար նեզութիւն Նը դչասաւորել այստեղ դաւաւնելի եւ քաղա Խերի նւս|ա-
ճին. փուխովա եալ եւ այժմնան անունները:

Բայդ Խաս Հարկ է դանիսս:ւ սլարզել մի Իենդչիբ, որն ո՛չ մխաւյն ցարդ մնացած է միութեան
32 «ւյլ եւ ւլաստճառած է մեծ շփոթութիւն.: Ռրոլեողի մեր արգելի բանասէերք էւ. Ընքնրցողք
ազատ Լինին շվոյթութի շնից, արեւոր Համարեցինք նայ բացատրել շվփոլութնան շարժառիլց-
ները եւ ւսա դասաւորել դաւառների վոռխոլւեալ անունները: ԱՀա շվոլույթնան սլատճաուր:
Աղուանից երկրում կույ երկու Գարդման գաշառ: ինչս էս միս ատման նները, նոյնպես եւ

ւ
( Հ ե ս Սլ

մազանկատուացին եւ շարոաւյարողն անվաոխը դործ դրած են Գարդման զսա աու նունը առանց
դանադանելու մեկը միւսիգ: Ռբով Հետեւ նրկու դաւառններս Հեռի ե նրարից ելն.ք 2-Լուր ճանա-

Հարա որովծճետնեւ նրկողունց 171 նւս նստած նն ջոկ-ջոկ ցեղերից Էշլխաննելը եւ որովձետեւ
շրկոզունց մէջ եւո կատարուած նն պատմական չործեր եւ հրողութիւններ, վասն որոյ պարոք
Համարնցինք որոշակի մառոնանիշ անել տեղերը: Արդէն յայտնի է Արգզալվսի Գարդման գաւառի
անդին, որի մէջ միշ: դածակալած են Հայաղուն իշիւաններ, ինչս սնսանք Դ. դարի հշլշանաց
շարքում Հ Գարդմանայ տէր »-ը:

Այժժ ծանօթժանանք միւս Գարդման դաւառին, որ ժին է Շամախու դսուաուներից եւ ւոնւումի
չ սոյն քազաքթի ատարեւմանան կողմում ՍՈ որն այժմ կոչւում է Գիրդիման: Գարդմանիս Խախկին
իշխաններն էին Աանի Ըշիթանական ոձմի մետադգաներն, որք ցորֆորջֆւում չին Աոսսնձածիկ
դամ նռանչածլիկ ովխողոսով: Գրում է կաղանկատուացին, ԹՀ 2. դարում Սասանեան «ՄիՀ-
բանն այն սղդային Խոսրովու (արթային սլարսից)... անալ երդս իբբեւ հնրնեսուն Հաղար» անցա-
15 ի ողլմն Աղուանից... կամէր մտանել հ Խազիրս եւ մաւելուլ ն Թշնամիսն (Խոսրովու): եա
(Խոսրով) իսկ եւ Էկ աոնէ չիը-.. զկնի ՄիՀրանայ, 2131. եղբա՛յը իմ եւ արազատ, մի՛ լիցի քեզ
Հեռանալ ինքն Թշնամութեամբ... ուր Հրովարտակդ Իմ Հասանք, երկիրդ այդ Քեզ իտի ե բնա-
դութիշւն... »- Եւ հ դալ Հրովարտակին պլատածի Մմոս հ ռարուոն դաւառին Գարդմանայ, ղոր առեալ

Ընքենրցաւ եւ Լն եղեւ ուրավսութ եամբ: Եւ տեսնաը դբարնխառնութիւն աշխարձին՝ Հաճեգաւ 'ի
նմա Լինել բնարբար. եւ շինեաց յիւր անուն քաղաք՝ մի՝ կոչելով զնա ՄիՀրաւան: Իսկ Ք գալ
դարնանային չս-ուրցն ելանէ ի վեր կոյս Գարդման դաւառին, դաւով առ ինքն դոչք "ի դլիշաւո-
բաղն արս երկուսուսսան, սրով բառնայ ղնոսա եւ տիրէ աշլշարծին... Լինի սորա (ՄիՀրանույ) ռր-
դի Արմայէլ. ոլ ծՄոււ դ Վարդ, մարդ ծնաւ զ'Բաջն-Վարդան, որ շիննաց զբերդն Գարդմանայ
դերի ս սմս, եւ ն նննդելն հ մամա իՒր՝ դնախնական աղս Հայկազննայց զեռանշածիկս... կոչէ

լ Ցարդ եւս Գարգար Է կոչւում այն գետակն, որ սկիզբն Է առնում Զառիստ գաւառի լեռներից. բաժանում Խաչեն
գաւառը Վարանդալից. հոսում գարգարացւոց դաշտի միջով եւ խաոմւում Կուր գետին:

2 խԽոր., Գ. գիրք.. Գ. գլ. Ասող.. եր. 65 եւն:
3 Մով Կաղ. եր. 272: Ասող., եր. 107 եւն:

: Առաջին անգամ պատաճում ենք Ղարաբաղ անուան. որը գործածած Է Թովմ. Մեծոբ. (եր. 20) 1388 թուին:
Այժմ քաղաքատեղին կոչւում Է Աղ-սու, որ գտնւում Է Շամախուց 46 վերստ ներքեւ սարի ստորոտում: ԹԷեւ գիւղ
Է Աղ-Կունճ, սակայն դեռ երեւում են քաղաքի պարսպի մնացորդ Բետքերն:
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որսլէս 'ի ճաշ... եւ 'ի ճաշի անդ արնամբ նոցա արար գլլաւտումն արաց փողթժանից-.- Այսսլէս

եղեւ նոզայն տիրել Աղուանից: Նանւ (Քաջն Վարդան) զվայրասուն աղդն Կովլկասու Հնազան-
դեցոյց ինքնան» (Մով. Սաղ.. եր. 135-136):

Այժմ սլարզուածէ մթութիւեն: Այսուծնտեւ դործ կածենք Շամախու Գարդման եւ Արցա-

խր Գարդման ոոնղանունը, որոլէոզի այլեւս տնղի չտայ տլոակու ռու ժեն. չվոլթույթնան եւ

նիկմտութեան:
Հաւանական է երեւում մեղ, որ աճած լինին Արցախի: Գոորդ հանը ընաիչնել ն. որոց մի

մասն՝ տեղի նեղութեան ալատճաումու, տնղավոլուած եւ իւր նավխկին դ ու առի անունը դըօշմած
չինի Շամախու Գարդմանիս վերայ: Նմանօրինակ զ մալթեր անարակույ եղած են ամեն երկիրնե-
բում, որոց մասին աւնլորդ նենք Համարում բնրել օրինակներ:

Աղուանից բուն դաւառներն ի«րնանց բնական դիրըթով բաժանուած են ելն մասի` ստո-

բին, միֆին եւ վերին: Անչրաժեշտ է Հետեւել բնութեան սոյն լրսժանմանչդ:
Ա. Ստորին զւ.աւառներն, որք ամրող առկա ղ աշտույին են. ընկած են Կուր ղ նտի ձախ ավե-

բի եւ Բօղ-դաղ լեռնաչղթայի մէջ՝ կասոլից ծովեզերքի կողմից մինչեւ Բանդ ակ դրւղը՝
Բ. Միջին դաւառներն ընկած նն Բօղ-դաղիվելոսյ՝ սարի ժարու հակուլթեսոն դիրթով
Գ. Վնրին գաւառներն ընկած են Բօղզ-ղաղի եւ կԿովկասնան ամենարարՎլը լնսւնաչղթայի

դադաթնազգծի շարունակութնան մէֆ՝ Շամալվոու արեւելեան աԱ մինչեւ Ալ աղան:

ՍՏՈՐԻՆ ԳԱՒԱՌՆԵՐ
Ա. աւան, որ Ընկած է Փեր-ՍՀաթ եւ Աղ-ռու դնա ննելի. դ աշ ուրներունի եւ կուլ: դետի

մէջ, ստացած է Հնջարի , Համբասի՞, Հեճարի՝ անունները, ույժ մ՝ Դոշունի դաւառ:
Բ. դաւաուն, որ ընկած է Աղ-սու եւ կոկիաոն դնտակնելի դաշաարնր անի ես Սուր դնտի մէջ,

ստացած է Քաղա", Քաղաղաչոա՞, Քաղանատճ նւ Շրուանչ անունները. այմժ՝ Բարկիւշատ:
Գ. դաւաուն, որ ընկած է կոկիսոն դետալի, Բօզ-ղ աղի Հարա ծայնաւց լանջերի եւ կուր

գետիմէջ, ստացածէ Հաբանդն, Հարբանք:, Աղբերդ 1". Ազ-դաշ. Արաշ անունները. այժմ՝ Արաչի

դաւառ-

ՎԵՐԻՆ ԳԱՒԱՌՆԵՐ
Դ. դաւառն, որ ընկած է Աղ-սու եւ Սուղայիդ կամ Սուքման դնտակնխերի. դ տշտարնրանի

եւ կովկաս լնունաշղիիայի դադաթնադձի Հարաւածայեաց լանջերի Ժքջ. սւոացած է Ոստանի ,

Ոստան 1, Հաշու, Շամախի անունները, այժմ՝ կառլըիսաւանի բու մու:
Ե. դաւառւն, որ ընկած է Աղ-ռու եւ Գիրդիման դնետակն ելի, դաշաարնր անի նւ Բաբա-դազ

Ղեւոնդ , Պատ., եր. 132:
Խոր., Աշխարճ., եր. 606 եւ Զեռագիր.:
Մով. Կաղ., եր. 170:
Ղեւոնդ. նոլն եր.:
Խոր., Աշխարճ., նոյն եր.:
Մով. Կաղ.. եր. 94:
Երկու գաւառներս միասին կոչուած Է Շրուան, Կիր., եր. 114, Ղարդ., Աշխարո.. Ես. Կաթ.,. եր. 26:
Ղեւոնդ, նոլն եր.:
Խոր., Աշխարճ., նոյն եր.:
Մով. Կաղ.. եր. 244: Գաւառիս վերնամասն նշդարաձեւ մտած Է Կուր գետի եւ Բօզ-դաղի մէջ:
Ղետնդ, Պատ,, եր. 132:
Խոր.. Աշխարհ., եր. 606:
Մով. Կաղ., եր. 65:
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լնոնաջղթույի Հարաւաչայնաց լանջերը էֆ. սւտազած է Մարզսղաննկանի , Մարձպաննան:, Փարդ-
Մանո եւ Դասանը անունները: ւսյժմ՝ Գիրդիմոան: ԱՀա մյս մ: Շամալսու Գարդման դաւառն, որ
կոչւում է ե՛ւ Լածիճ դմ ոո, ե՛ւ Գիրդիման ղաւառ:

Զ. լաւաուն, ոբ ընկած է Գարդման կամ Գիրդիման եւ կոկիսոն կամ Դեօգ-չ ւոյ դետակների,
դոշ տաղ ելուսնի եւ կովկասեան լնոնաչղլայի ծարաւծույնաց լանջերի "էջ, ուռացած է աշ
Բեթ". կոկիսոն անունները. այժմ` Դեօդչայի դաւառ:

է. դչաւաոուն. որ ընկած է կոկիսոն նւ Օբարուն դետակների, Բօղ-դաղի Հիւսիսածայնաց ՛-
կովկաս աարի Հարաւածոաւյնադ լանջերի մէֆ, Զարղունի դաշտակի վերայ, ուագած է Գնղաւու՝ ,

Գնդառւմ:. կառլաղակը անունները, այժմ՝ Դաղլալա: Գաւտուխս նռկիսոն ղետակի ձավ առվից
սկսուած տեղն լեղուակածեւ է, մեջտեղե՝ դոդաւոր եւ լույն, իսկ Օրրան դետակին ւԲօւռնեցած

օւեզ ն` են Դ -

Ը. դասուն, որ ընկած է Օրաբան, Արջկան եւ կախաւան || դնետակննրի կովկասեան լնո-
նաշչղլաույի Հարաւածա յնա լանջերի եւ Ձարղունի Հարաւային դաշտարնրանի մէֆ. աւտացած է
Շաքթէլչ, Շոաթն Ռուն 5. Շաբթի անունները, ույժմ՝ Նուլխի:

Թ. գաւառն, որ ընկած Լ կավխաւան եւ Զաւքաթալի արեւմոնան կողմի դետակների, Դար-

բանդետն ոլարսսլի շարունակութնան եւ Բաղ ասակոաւն դաշոարնրանի մէջ, ստաղած է կաժբեխ-
ճանը, կամբ(ճանծ, կապիճան|1, Ճար եւ Գառ անունները. այժմ՝ Զաքաթալա:

Ժ. ու ուռուն, որ ընկած է Ճաուխ ռածմանի, սլարասլի շարունակութնան, դաշտարնրանի եւ
Ալազան դետակի մէջ. ատացմած է Բաղասական 7 դաո, Բաղասական դաշտն, Ճարո-Բելա-

քան անունները, այժմ՝ Բայաքնան:

ՄԻՋԻՆ ԳԱՒԱՌՆԵՐ
ԺԱ. դառան, որ ընկած է Ըօզ-դաղի Հիւսիսային եւ Հարաւային շղքաների 132 կոկիսոն

դչետակիդ սկսնալ եւ մինչեւ Արջկոան դեսոավն նրկարացգեսլ մի դեղեցիկ դաշտակի վերայ. առա՞-

Ղետնդ. նոլն եր.: Կոչւում է Մարզպանեան, որովճետեւ գաւառումս Էին բնակում Աղուաճից իշխող Միճրանեան
մեծ իշխաններն, որք մարզպան Էին կոչւում պարսկերԷն:
Խոր.. նոյն եր.: Ուղիղ Է մարզպան. ձեռագրի սխալ՝ մարձպան:
Մով. Կաղ., եր. 135-136: Վարդ. Բարձ.. եր. 135:
Ես. Կաթ.. եր. 23:
Ղեւոնդ եւ Խոր.. նոյն երեսներ:
Մով. Կաղ.. եր. 65:
Վարդ., Աշխարհ. (ձեռագիր):
Ղեւոնդ. եր. 132.:

9 .խոր.., Աշխարճ. եր. 606: Աղուաճից բոլոր գաւառներից ամենագեղեցիկն Է այս գաւաոն. որ նշանատր Է իւր բա-
րեխառն օդովեւ կլիմայով, առատ ջրերով. աղբիւրներով եւ գետակներով. մանաւանդ դրախտանման պտղալի
պարտեզներով եւ ազնիւ մետաքսով: Թերեւս այս առանձնալատկութեանց պատճառաւ կոչուած Է Գեղաւու:

լՍ 2Մով. Կաղ.. եր. 65 եւ 184:
11 Ես. Կաթ.,. եր. 23 անուանում Է Ղախ. իսկ գետակը՝ Ինիսելու:
12. Ղխեոնդ, Պատ.. եր. 132:
13 Խոր. նոլն եր.:
14. Մով. Կաղ.,. եր. 94 եւ 170: Հարկ Է լայլտնել, որ Շաքի քաղաքի գոլութիւնից առաջ կոչուած Էր Ուտի գաւառ(Մով.

Կաղ.. 170-171):
լ5 Ղեւոնդ. նոյն եր.:
լ6 խԽոր.. նոլյն եր.:
17 Մով. Կաղ.. եր. 140 եւ 144:
18 Ես. Կաթ.. եր. 23:
19. Մով. Կաղ.. եր. 94:
205Խոր. եւ Ղեւոնդ. նոլյն երեսներ:
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ցած է Խողմաղ ւ Հողմաղ`, Հողի՝ եւ Դաշտավ՝ անուններ. այժմ դ մուշ ոուս կիո միջի մնսռն կոչ-

ւում է Սարուջա: Բայց այժմ այս դաւառը միացրած են Արաշ»ի դաւ աուխր Հեսո:

ԺԲ. դաւաուն, որ ընկած ք նոյնոլես Բօզ-դաղի վերույ. Արջֆկան եւ մե չող» Խղ ն մուկ

ղունի դաշտակի եւ Աղուանից դաշտարբնրանի մէջ. (ոչու ած Էէ Խն նի` :

Ս նրի: Ձար-

ՓԱՅՏԱԿԱՐԱՆԻ ԳԱՒԱՌՆԵՐ
Գրած է Խորենացին (եր. 609-610) « Փայտակարուն 7ենլի2 (ույ /(ոսոխոյ Ան Արյա իքո. չւՍն-

ւառս ունի հըկոտասան, զոր այժմ Ատրպատական ունի. Հրոթ ւսոլելր ուժ, մ աղող ոտ Խե
ՍՄսլանդա-

փորակնան բագինք, Ռուոխբաղա, Բաղ անոուո, Առռսռլի ժուն. Հունի. Արլր. ող ուսան.
"

բանոլեբոժ, Որմսդալերոժ, Ալեւան: Լինի 'ի եմա բամբակ անբաւ եւ զարի նբ Խար ույո»- Հարկ է

յայ»նել, որ մի քանի ձնռադրնքում դրուած են. « Հրուքուտ Չերուժ, փսարդ աոակելո տո Եւթնիորա-
կնան բաղինք, Ուլովբաղ ա, Բաղանուսսո, Բուոռո. Չիճանչձանի. Աթ». Ուգ ոու ւն. Սոալանդարան

եսլերոժ, Որմզդեսպերոժ, Այաւան»- Վերջին Հաշւովս լինում է 14 դասու: Այ ավխոալն Իսկոյն

երեւում է Սսպանդարան, եսլերոժ անֆատնալ անունների մէջ. որ է սվոոլ դրչազըի: ուղղադրու-
Թիւնն է Սպանդարան- Չերոժ կամ Սոլանդարանքսլել:ոժ. ինչոլնա( Ո/րմզղեոլերոժն: Ուրեմն այս
Հաշւով վերուոին Լինում է 12 դաւառ: Փայտակարան ձը կոչւում մամբ ողջ Խաչ անգ. Մ Փայոակա-
րան քաղաքի անուամբ: կուր եւ երալ մի ավսաունունլուը լետոյ՝ բաժն ուժ են վերստին եւ

այնոլէս թափւում ծովը: Երկու դնետնրի եւ ծովի մէջ ընկած չոբրն 4նւաղած է հուսնկիշւնի կոՂ-

ղնակ: ԱՀա կզղզեկիս վնրայ նղած է Փայտակարան ֆՓաղաբն, որ այմմ կոչւու Բ Լ Սալնսան:
Փայտակարանի այն դաւառենըն, որք ընկած նի Երառլ» գ հոր ոջ ասիելրի վերույ մինչեւ

կասոլից ձովն, ինչոլես են Հրաքուռուլնրոժ, Այոռւլի ժուն, Սալանդարանոլելըո ժ. Ռրղ դոլելոժ: Աթչի
եւ Չիժանչանիծ (Ասոր- Չնջան), արտաքոյ են Աղուանից երկրի սածմանիցդ. Հետնւասլէս եւ մեր
Հնտախուղութիւնից: Մենք միայն կը լոօսննք այն դաւառւնենրի մալ. որթ գ նւումտնն Աղուա-
ն Հողի վերայ:է7 Ա եց գաւառներից որոշակի յայանի են մեզ փարդանակելոոն. ոլ: այժմ կոչւում չ
Ջաւատ, Փայտակարանի, որ անուանւում Լ ՍՄոաղլնուն, Բաղաւանն՝ Բագ ու. Եօթնիորակնան բա-
դինն՝ Սուրավոանի,, Ալեւանն՝ Աւշառան:

ՉՈՂԱ Ա ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔ ԱՂՈՒԱՆԻՑ

Թէ Դարբանդն է Աղուանից նրբկրի նավադուռն եւ Հիւսիսային ռածմանի ծայրն, որից
Հարկ իսկ էր սվանլ, սակայն կարեւոր Համարնցինք նալխաղառել Չողան. վառն ղի քաղացիս
անուամբ ճանաչուած է Է Հնումն Դարբանդ բնրդութուղ աւք ն. օր.` Դու Խ-Ճորույ: կառլան-ռո-
րայ, Դածակ-մորայն, քաղաք-Ջողայ, Դուոն-Զողայ եւ այլն:

1 Ղեւոնդ, նոլն եր.:
2 խոր. նոյն եր.:
3 Մով. Կաղ. եր. 241:
4 .ԵսԿաթ,. եր. 241:
5 Գաւտառիսանունը յիշում են միալն Ղեւոնդ եւ Խորենացին ճոյն երեսներում, բալց Կաղանկատուացին չԷ լիշում:

Բոլոր գաւառների մէջ առպիտանագոյնն Է Խեճի գաւաոս, վասն զի շատ տեղերն զուրկ են բուսականութիւնից
եւ ջրից:

6 -Գալառներիս անունները տեսնել ցանկացողն կարող Է գտնել Ղեւոնդ պատմագրի եր. 101:
7  Խոր,Բ.գիրք, ԿԵ. գլ.:
8 Եղիշէ, եր. 19 եւ 178 եւն:
Զ Մով. Կաղ. եր. 8 եւ 9) եւն:
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Դարբանդց օւ 11/2 ժաժ ճանասլարծ դէալի Հարու, Վատննան դաշտի վերայ. նղած է Առ-
չանից Ա. մայրաւքաղայքն Ձողայ մի դնտակ ի աջ եզերքում: Այժմ աղաքիս տնղը մի չէն է

Մոլլա-խԽոաղյիլ սնումը, որ բաղկացած է 6 մածմեդական ոտննրիցի Հ Այռու ատենա յնիոԸ բոլորո-
մին անձետացած չեն քաղ աթի նշաննելի Հեւքնրը: Մոլլա-Խալիլից մինչեւ Հրէից աւանի դլուիչն,
37/2 վերոտ տարածուն ուն վերայ նոյն դնետակի աջ նզերթով, նրեւում են տնատեզերի բակերն
եւ շինութնանըդ Հնտթերը. բտյց ծածկուած ամա անտառննրով եւ Թանձրամած ազառուտնե-
բով: երեւի Թ քաղաքո ուննդած չէ "լարի սոլ Դարրբանդի Հրաշալի բնրդաքաղ աթի մօտսւորու-
Թեսշն ալատճաոււու: Հոէիդ աւան, որ աւելի է /50 ծից. շատ տուներ շինուած Լ22 աւներակիս
թարերով, նմանա, կս հեւ մնրձակայ տաճկարնակ գիւղերի տների դ շատնրն:

Ա. արում եղի» Առաքնալն քաղաքիցս սկսեց իւր քարոզութիւնը. «Մոտանէ'ի Մազքթութո
(Եղիշա)... եւ սկիզբն առնէ քարոզութեան 'ի Ձողայ » (Մով. կաղ., նր. ծ): ԲՔաղաքիս Ոօւո՝ դետա-
դի ձավ ասվում, նածատակուտած է ս. Լուսաւորչի Թոռուն եւ Աղուանից Ա. կաթուղիկոսն Գրիդո-
բի «` Մազթթաց Սանեսան Թաղտւորի Հրամանով (Մով. Սոաղ., եր. 30): Նաշատակութնան տեղի՝
Հին Մարոն տեղում բարնսլաշմտուծի եւ աղզնուավիայլ տիկին ուրն 6 Հրամանէ շինել սոուած է

սրբատաշ քարով եւ կրաչշաղախ ցեխով մի գեղեցիկ նւ ծոյակապ մատուռ, որի գլուխը ծածկել
ւ ռուտած է Հաստ եւ կանաչաներկ Թիթեղ ով: Մաւոուուս ունի մի փոքրիկ, բոյը դեղեցիկ (թորուն,
երկու Խորչրդանոցներ, վէմ եւ օծնալ սեղան, վայելուչ բնմ, նբկաթնայ ճաղնրով անջատւուուծ
դասեր եւ Հիդ լուսամուտը: Խաչաձեւ նն եւ փիորուած միակտուր քարնրից արեւելեան եւ արեւ-
մանան լուսամուտներ. հոկ ննղ եւ ե՛րկար են երկու Հարաւային նւ մի Հիւսիսային լուսամուտ-
երն: Վերնակամարից կախուած է մի փոքրիկ վայելուչ եւ բիրեղաղարդ ջած ժողովրդատեղի
եւ ատենի մե ջոնղում:

Մ ատրանս դրան ճակատակալ արն (արնւմանհան կողմում) կրում ք Հետեւնալ ալձանա-
տրոչթիչել.

«Ես Տիկին Եղիսաբէթ Կաճկաճեանց կառուցի մատուոս ի յիշատակիմ եւ ամուսնոյս: ՏԷր

1իշէ մեզ, յորժամբանք սպառին եւ գործք թագաւորեն, ի 1879 թ. Ք. (թուին Բրիստոռի)»-
ՕրՀՆնա՞լ ինի Տիկնոջ միշատակն Սիօնլի մէջ-
Մատրանս Հարաւային կողմում կայ ժի տասլանաքալ, որի վերոյ փորագրուած չ.
«Այս Է Սրբին ծառայող Խաչատուր Աղսախկալովին (տաղանն) 1857 թ.»-
Հանդուցնալս. բատ վկաւյյութնան բազմաց, մօտ 40 տարի աւղասաւորած էՍ Գրիգորիսի

մատրանն եւ այս իսկ տեղում վախճանուտծ ու թաղուած:
Մն ուխտատեղի է մատուռ, ուր դալիս նն ամէն տարի ուվոտի "Մեծ բաղմութիւն ո՛չ միոյն

Հայերից: այլ եւ չնկզիննրից, ձիաներիցը եւ ռիւննուննրից- Տարին եբկու անդամ աշաւտար ադ չ
լինում մասորանս մէջ:

Ռբ այս տնղում եղած է ՋԶորաւյ ոմ Զողայ կամ Ձողայ եւ կամ Ձորայ Թաղզաւորանիստ: բա-
դաքն նեւ ս. Գրիգորիսի նածատակութնեան սռնդին, վկայում է ականատես կաղանկատուացին
դրելո մ. (Իսրայէլ հապիսկուլոս նեւ ընկերք իւր) «նրթնալ 'ի վաղնջուց ի (թաղաւորանիստն. Հա-

ռանէին կայանսն՝ յույն տնղզին, ուր վկայնաց ռուրբն Դրիդորիս կաթուղիկոսն Աղուանից: Ան-

տի յնտ աւուրց ինչ Հառսանէին 'ի Դուոն Ձողոայ »-

Մինչեւ Փրկչ. 551 Թուսկան Աղուանից կախողիկոսնելը նստում էին նրբեժն այստեղ եւ

հրբետն Դարբնդում, բայց « Յետ այսորիկ դերեցաւ հ խԽաղզրաց աշլարծո Աղուանից. Հոկէզ
նեղեն եկեղեցիք եւ կտակարաղք... յորժամ օկիզըն ճայ թուականին եղեւ, հ սույն ամի փոթեցին
դալյոռ Հայրասլետութնանն Աղուանից հ Ջողայ քաղաքէն 'ի մայրաքաղաքն Դարսոաւ վասն
Հինաձալած արշաւանաց Թշնամեաց խԽոաչին Քրիստոսի » (Մով. Կադ., եր. 9/):

լ Մ. եպս, Ջալ.՝ «տունք աւելի քան զճարիւր»:



ՀԱՆԳՍՏԱՐԱՆ ՉՈՂԱՅ ՔԱՂԱՔԻ
Հանդստարանո ւա յժւք ճանաչւում է Չօղոս-Բուլաղզ անուտամլո Հասոն ու 7 կրող աղովս ԴԸը

նւում է յիշնալ Հրէայ աւանի վերեւ եւ Ղուլլար կաւյաղլուշնի ց եւ մժեղ ականարնակ գիւղից
ներքեւ, Վաւոննան դաշտի վերայ: Մի ծերունաղարդ դաղ եի ծառով ար մատն ել:ի մլջրը բղվոում է

բաղկաչավի Հաստութնամբ Ցուրտ, քաղցրածամ եւ վճիտ ատղզբի չլի Աղբնլրոաւկանո ոջ ն12 ձավ կող-
մերից, մժի-մի Քայլ Հեռի, բղզկլում են երկու բարակ աղբիչրըներ եւո, Խոյնոլն աս երկու ծառերի չրա`
կից: ԱՀա այս է Դօղոս-Բուլաղն, ռրոց վերայ բուսած նեւավի տ ծո ու երի (անձր Հովոանիներն
փայլ են ւռալիս աղբնրականց վերայ նղած Հարթին. ոքր Իւր դայալուգ եղ եւ նլոինելր անդ ծաղ-
կունքներով, դողցես ներկայացնում էր ժի բնութենասաւնղծ եւ միաս աղդ գ որգ-

Չօղոս-Բուլաղի ւսֆ ու ձախ կողմերում կան լայնատարած Հան դոսսար ււ ս Խեր՝ դ ուրդ ալուած
Հայնըէն արձանադրութիւններով: Տասլանաքարներից շասոնրը ճւ սնած է երկիլն եւ ոնյայ տաց-
բած իւր ծոցում: Շիբիմաքարերից շատերը ծածկած եւ ունյ այտագ լուծ են փողերը անուան հւ
թանձրամած ծմակն եւ մացառուտն: Տեղ-տեղ երկճղի կաղնի ծառելն փոթրութ(«նից բուսնե-
Լով ւտասղլանաքարերի երկու կողմերից նւ Հեւողծետկ մեծանալով: մարղ. ոչ ոռի ե տռւելի բարձ-
բացրած են գետնից ժի քանի քարերչիսկ տասլանաքարերից ամն նաոսինձ մասը առալյաւծ են շրծա-
բնակ մածմնդականենըն, շինած բնակարաններ նեւ շարած ալքունի ճանասլարծի կամուրջների
վերայ՝ Դարբանդի մօւոնրքթիդ մինչեւ Մնծ-Սամուր դեն. մօ 35 ելչստ ոնեղ- Այդ. ամէնը տե-

սանք մեր իսկ սչ օք եւ շատ զաւնցանք:
Աղբերականց ձախ կողմում հղած են Աղուսնիը խաղաւորնելրի. կաթողիկոսների եւ թա-

դաւորազունների դն եղմաններ: Շատերի վերա նուած նն եդել ըատու հ Ժոոռուներ նւ քա-րեզ Ը ԸԷ երա չի Լո Ս

բուկիր Հանգ, յատներ, ինչալէս լայտնի երեւում է նշաններից: Սրբառո ւա այրերն ոնյ աւյտացրածը: ինչոլս յայտնի նը ե նշ ԸԻՑ` Սր չՓարոլ
են մածմնդականաց անգութ ձենոներն. բայց Հողելն Դ ոնե հրբեւ դգորավադ ում մխայթեր՝ դեռ
ռլածած են իչընանց ծոռղում մատրանց Հիմքերը ՆԱ դերեզ մաների նշա նեխել:

Իսկ աղբնրականց ւջ լողմում մվիուիուած նեն վարդ աոսլն ոոււոց, ՔՀ նայի2 եւ ժողովրդոց
մարմիններն: Ռրոլէսզի կարողանայինք մուռոււգի Լ մանալ, ԹՀ ո՞ր Թուտսկանիցըց մինչեւ որ լուա-
կանն ամվիուխուած էին այստեղ Հայնը, ամբողջ Հինգ ժամ Հաւաքադրեցգինք արձանադլրութիւն-
ները: Ութն կացնաւոր մարդիկ եւ նօթն բածաւոր ուն Գ|ն.ք շարունակ դուռոլրյումէ ձին Հարկ նղած
տեղերի ծառերը եւ ժացաուները եւ փորելով Հանում Հողում ան լայտացած ոաանաքարերը:
Մեր գտած արձանագրութիւններից նրեւնքաւ, որ Հայող Ի. Թուականից մինչեւ Ռ՛Մ՛ԽԴ- (571-
1796 Փրկչ.) անընդծատ ամփոփուած են ննջնցնալ ններ: Այս ի Հւ մ ւււ: առսլագույց Լ, որ Աղուա-
նից փագաւորական եւ կաթողիկոսական աթոուննըն Ձողայիգդո Պոարւոաու փոլադրունլուց ցե-

ւռոյ Ձողայարնակ ժողովուրդն մնացած է Իր տեղում: Իսկ 1796-ին Դարբանդրի եւ Դուբայի
քաղաքներում եւ դաւառներում բնակուող բոլոր Հայերն /ւուսաց Զուրով դօրավարի Հեւո գաղ`

թԹուժ են Ռուսաստան եւ բնակութիւն Հաստատելով՝ մխում այնանղ :
ի յարդանս ազնիւ բանասիրաց՝ մէջ ենթ բնրում մնր Հաւա քմա ղած արձանադլրությիւննե-

բից միայն Հետեւեալը, որպէսզի ձանօքանան նանւ ժամանակի անուններին:
«Պայեաթ թվ. Հայոց Ի.»:
«Սավալան թ. Հ. Լ.»:
«վարդան թ. Հ. Խ.»
«Հասան թ. Հ. Հ.»:
«վախթանգ թ. Հ. Ճ.»
«Ըռստակէս երէց թ. Հ. ՃԾ»
«Տէր Մուքայել թ. Հ. Մ»:
« Նազար թ. Հ. ՄԾ»
«Պետրոս վարդապատ թ. Հ. 8.»:
«Բուլբուլ տիրացու թ. Հ. Ն.»
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« Վաճան Է թ. Հ. Շ.»:
«Տրթադ Է թ. 2. ՌԱ.»:
«Այս Է տապան Նազարին թ. Հ. ՉԺ»:
«Այս Է տապան Նշանգային (կնոջ դերեղզ.) թ. Հ. ՉՀ.»:
« Յիշատակ Է առ Աստուած Առաքելիս (խաչարձանի շուրջն) Թ- Հ. ՊԺԾԲԸ.»-

«Այս Է ճանգիստ Մկրտիչ աբեղային թ. Հ. ՊԺԳ.»:
«Խոջա Ստեփան թ. Հ. ՊՀԷ.»:
«Աւսալ»
«Սուլթան»
«ՏԷր Իսրայէլ յիշեցէք ի Քրիստոս թ. Հ. ՋԻ.»:
«Գորգի տապանԷ թ. Հ. ՋՀԵ.»:
«Այս Է տապան Ամիրջանին թ. Հ.ՌՃԾ.» (ոապանաքարիս երկարութիւնն է 10 թիզ):
«Այս Է ճանգիստ Օրտուխանին թ. Հ. ՌՃԾ.»: (իսկ սորա վերայ կույ արեղակի եւ 4

ջրամիարչիսլատվեր):
«Այս Է ճանգիստ Թաթար-Խանին թ. Հ. ՌՃՀ.»:
«Սբ. խաչս յիշատակԷ Պուճային»:
«Հանգիստ տէր Սարգսին» (անթուական):
« Այս Է Ճճանգիստ Պօղոսին...» (ջնջուած է Թուականն, դուզն սորա անուտմբ կոչուած է

« Չօղ ոո-Բուլ աղ »):
Աղուանից կաթուղիկոսներին ուղղած նամակների նրնեսներին դրում էին « Աղուսնից. Էրվի-

Խալ եւ Ձորոաւյ կաթուղիկոսի »: Ինչլմա ատնսոանք, վասն որոց Հարկ է միշնցնել, ԹՀ «Զորայ » ան-
Լամ Հասկանում ձին ՍԱ հուանկիւնում բնակող ժողովուլուը, որք Հայսդգաւան էին այն ժամանակ:

ԴԱՐԲԱՆԴ

Ազ ունից երկրի նավադուուն է Դարբանդն, որ Հիմնուած է կովկասնան . եոբը լնունաչղթա-
միջ Դ էլի, ծովն դավուած մի լնոնարազկի մնրույ. արեւել. 427. Հիւս. 66 աստիճանի վերայ:

Բերդաքաղաքա նրկու միջնասլատերով րաժանուած է նղել երեք մասի եւ միացած՝ նրկու
գուգաճեռական սլարիսսլներուի որոց արեւժտնան ծայրերն նեղանալով Հալաձ են վնրնարնր-
դին. որ կոչւում է Նարին-Ղալա, իշկ արեւելեան ձայրելն միացած են եղել ծովի մժէջ: Այսսես
ուրեմն Դարքանդն բամանուտծ է եղել չորս մասի՝ ծովայինբերդ. ստորին բաղաջ: միֆին բա-
ղդաջ եւ վերին ընրդ: Ա. ծովամասի Համար դրած է խԽորննացին. «աշտարակ Ի ծովուն կացնալ»
(եր. 605): Արարադի Էբ էս անուն ուժն աշլարծագիր դրած է. Սէ ծովի էջ մտած մասն ներկա-
յացնում էր մբի ամուր նաւածանդիոտ՝ նաւերի ոլաշտպանույնան Համար: ԺՋ. դարում ճանա-

սլարձորգ ուն Անդղիացի ղրաձ է, ԹՀ դէս մղոն (3 վերստաչասի) ծովի ւէէջ մ ւո այծ էր ռլարիսպների
շարունակութիւնն նոյն ամրուվն ումբ եւ ծովի մէջ միաղած ածավին բուրգերով Բայց այժմ
բոլորովին Քանղդուած է այս մսն: Այսու ամենայնի տակաւին նշմարէում են ծովամասնեայ
ոլարսսլիս Հետքթերն նաւակով Հետազօտած ժամանակ, վասն որոյ շոքենաւերն խիստ ձնոռիխ են
կանդնում ծովեզներթից, որոլէսզի չվնասուիխն ռպլարիսսլների Հիմունքներին զարնունլով:

Բ. մասում, որ սկսուած է ծովեզերքից: բնակունն Հայերն եւ ռուսներն: Մասումս են եւ
փաճառանոցներն:

Գ, մսում բնակվում նեն մածշմեդականներն՝ Շի եւ Սիւենիւ:
Դ. Մսսում, որ է Նարինղալոան. բնակում Դ Փաղաքապած ղզինուռրականներն իւրեանց ՄԺե-

ծաւորներով միասին:
Բ. եւ Գ մասերն ունեցած են ծ դուներ, որի 3-ն Հիւսիսային ոլարսոլից նւ 5-ն Հարաւային

սլարսպից: Հիւսիսային դոնելն ծովեզերքի ց սկսեալ Ա. անուանւում է Դաշ- Ղավիու ԸԲարե-
դուոն) Բ.-ն՝ Դրլլար- Ղավու ԸՌառասնից ղուն), Գ.-ն՝ Ջառչի- Ղավփու (Մունետկի ղուռն),
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ռրք ցարդ մնում նն կանգուն: Հարաւային սլարասլի վելոյ ծովեղ հրբիդ սկահալ Դ.-1,՝ Դոուսլարա-
Դաիու (կրկնադուոն), Ե-Նե՝ Ենի- Դաիու (նռր-դուռ ն). Զ-ն՝ Օրլժոո- Դա հու (ժիջնադու ուն), Է-ն՝
Բայեսթ- Դաիու (Հին-դուռւն), Ը-ն՝ Ղալա- Ղոառիու (ընրդր դուոն): Արողֆ մնում եխ Հի ւսիսա-
մեն պարիսվն՝ ծովնզերթից ակսնալ, իւր 3 դռներով, մնում են Էմ Հարոու ույիդ) - դուուն, որբ են
Բայնաթ- Ղավու եւ Դալա- Ղավու: Բայց դններուղ երմոլովի ժամու նոկ բանդ ուծ են Ր. մասի
միջնասատն եւ Հարաւային ռլարիսսլն իէր Յ դռներով: Բոլ ոլ դոների ճակա բարելն ունին
արաբերէն եւ ռլարսկերէն լեզուներով արձանագրութիւննել,:

Բոլոր բերդերի այժմեսն շրջասլատն է 5 վերու: հր կոորու (Ժ/' Խնխ` Հ-ի գ Մի ելի (այնխութիւնն՝
) վերստից ւլակաս, ռլարիսոլնների բարձլութիւնն՝ 4-8 ռաժն ն եւ Հռատոու ժի խե՝ է սամէն:

Աղուանից խոռդաւորական ռլալատն, կախուղիկոսական վն Հաուս ՌՈԼԻ հույլ ն կեղ հղին դըտ-
նւում են Գ. մասում, կից միմնանց: Այժմ սպլարախկնելն: մեչար ած: դթովուսծ եխ մոլլ սանելի բնա-
կարաններ, սլալատրը փոված են ուսումնարան, իսկ մայր եկեղեցի` աղ օրխուոնդի. որ դլոչւումէ
Ջումա-մեչիտի: եկեղեցիս (ը մէջ ունի 40 Հառտարուն սիւներ ոլթ առայ ուլը նն փոս: Հեռա-

ւոր Հնութնան՝ նոյնսլէս եւ չորս պատերն: Միայն թն քաղած են խորանի եւ ելու աւանդգա-
տան ներսի պատերը նեւ կամարները եւ ցածաղրած 4եղու նլ: Այ նորող ութին նները արած են
տաճկաց 1116-ին: Բաւական ընդարձակ է եկեղեցին. երեւի Ժէ Հայաղ ու ան մեձ ըաղմութիւն
եղած է քաղաքումս: Աւելի ընդարձակ եւ դեղեցիկ լ եկեղեցու, մնչձաղոււնի եւ ոլա ասու բոան, որ
արդէն մի նղած է փ Հնուց: Արարացիք Դարլոսնդգի ոլարիասլնելրը թանդած ժամունակ՝ անբակ
պաձած նն Աղուանից կաթուղիկուարունը, «Եւ հ Հոայլվիւ ը ու (Թոու , անն ւռ յո նր ե Հսռյող (32-ին)
դարձեալ Մոլիման շինք զ Դարբանդ յանուն չուաճվուց (արալոթ գ աԱ այլ զ դսռլթուղիկոսալրանն
Աղուանից ո՛չ աւերէ, որ դեո եւս կույ "հ նմա» (Մով. կող, եր 259):

Դ. Բերդն, որ է Նարին-ղալան, շինուած լ լնոնարաղդկի Դիլքով- ույվթ ս, (ոյն 4 ինրդիս
արեւելեան կողմն, նեղ ու հոանկիւնաձեւ՝ արեւմ ուն ան կող ւ11,, Իոն ոոանող ունդ ձոր ոլուրառի
Հիւսիսային կողմն: Բնրդո նւս ունի նոյն Հաստուլմե ռոլ: եւ բար Գլոու (ժն մոմ: ամրուգ ոյն ռլարիասը,
Հաստատուն բուրդեր նւ երեք դուոն ալեւել հան, Հարու ույն եւ ալն: ուն ան կող մելիցգ էւ մի
մեծ, սոր նւ խաչաձեւ ջրամրար: ՈրովվՀետեւ ջուր եղծ չէ բերդուժո. րան ոլիույ ոաորելրլընայ
ականով եւ խեցեղեն խողովակներով բաղզկաչոառի ջուր բերած են 2 վերո» Հե աւորութիւնից.
այժմ եւս վազում է ջուրն: Ընթերդողը դուշայեց. որ կամարակոաւռլ ֆրամալւարն շի ուսած Լ ի
սլաշար սվլատերազմի: Բերդ այժմ ղինուռլանոց Է ւուսամ:

Նարին-ղալայիս վերի ծայրից ռկսուտած 1 Խոյն Հառտութ եւը: աա մաԱ արունակուած
դէպի կովկաս մենծ լեուն: Բուննցին բ ոլարաաիս Հնտքթը, որն նեւ ջատ սւն դ ելում քանդուած Լ.

բայդ ամննուրեք նրբեւում է Հիմքն, եւ դնացիլն.ք մօա 4 վերստ Դ լ "լխ արմ մու ութ Փոթր-լ նունաշըղ-
խայի վերայով: Վեր ջաոլես չասանք մի դղեկի. ոլ ունի 12 սաժեն ներկայութիւն. 70 ռամէն Լայ
նութիւն, 4-5՝ բարձրություն, մի Նը կէս ռաժեն՝ ոլասլի Հառոժւոուժ|ու Խ, Վ բուրգ ' չորո անկիւննե-
բում եւ մի դուուն արեւելնան կողմից: Այ" ղեկն, որ ամրբողջառընա ջր նուած է տաաշած թարով.
եր (ճիսւո Հեռաւոր Հնութնամը բոլորովին դանաղդանւումմ են Դարբոնդվի բոլոր բնրբդերիդ`

Այն շղթայաձեւ ոլարվիսռլն, որ շարունակուած է Նարին-ղ աղ այից նեւ միոյ ած դղ նեկիո: շա-
բունակուաձ | եւ գղեկիցս դէպի արեւմուտք միեւնոյն Հառտութեամլ: էւ բարձրութեամբ: Շա-

բունակությիւնն նավս իջնում է Դասլասալոանեան Հովիկի 1 ջ, առու բրա ձր տոնում չ դճռլի կով-
կաս մեծ լեռն եւ անյայտանում Սինեւ սարի ձորում: Որքա մրորում Մշ մեր չթերի ունոու-չ
Թիւնն եւ դիտակի մ՛օւոնդնող առաձղութիւնն, ոլալղ նրեւում ը ալու նակութիւնն: Չարուղի
շարունակութնան վերոյ. ղանաղան Հեուաւորութն ամը շինուած հն ամու Ի րբութդ եր. որք Թէ՛ձա-
ուա յուծ են ոլաղաոլի Հաստաւոութնան եւ Թէ՛իըը որսծականոցներ՝ ոլա ոլթ ոլոծ դինուորական-
ների Համար: ԹԼեւ տեզ-տնղ ւրամաււուոծ / որարիսոլը: սակայն դեո կանդուն չ աին նամեծ
մասամբ: Չարսպիս շարունակութիւնը, մնծ տարին Հոլելուց նտո անդոուծ 4 լնունաշղթաների
դլուխսննրով, իջած կակվաւունից վերեւ կովկաս ոհծ սարի Հար ասսուկող ին. ուսու լանջերի ստո-
բուռներով Հասած ճառն եւ ոյս տեղիդ նոյն ուղղութեամբ Բի, չ ես Այաղան: Դ Ի Ընընդինա
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(Բ. Հատ... եբ. 21-23) ասում մ. 24 կնեազ կանդեմիրն սլարիասլո ամբողջապէս կանդուն գտած է
հր ծետաղօաութնան ժամանակ. ծովեզերթից մինչեւ Ալազան մօտ 3400 վերո տարածութիւն
ունի ոլարիսսլո: ԱՀա այս է այն Հանրաձոչակ սլարիսոլն, որ դր աւած է ո"լատմույւնանց եւ ճա-

նասլխարձորդ տակուն գրուածոց մլջ նշանաւոր էջեր:
Չարտոլի ս Հիուսվիսույին կողմով ծովեզերքից մինչեւ կովկասի Հիւսիսածայնաց լանջերն, բե-

կած են երեք ղ ւռւաուներ՝ կայթաղ՝ծովեզերթից սկոնալ. ԲԼօրաչի՝ միջին դաւ, Ղումուլխ՝ վերին
դամ լենունույին դաւաո- Արարացւոց սլատմարան Մասուդին չբումէ. Մէ Ղումուլ դաւառի բնա-
ճիչ ները թրին նույ էին եւ այն մամանակ կաւավարւՒում էին Քրիստոնեույ տանուտէրներով:

Ս. Լուսաւորչի. 2 Գրիգորիսի եւ ո. Մ նսրուղի դանած աւնտարանական սերմերն բոլ որուվին

չորոռյած չէին. նմա նառլկս ՋՁողայում հատող կաթուղիկոսներինն: Դինո ցույոսօր Քրիստոնեական
նշանի Հեսքերն անծեսացած չեն Դումուվի դաւառից: Բրիստոնեաձեւ դերեդմաններ, նռր մԺկբը-

տենալների սլարանոցներից կավոած փոթորիկ լսաչեր, Հին արծալմնայ անարձանագիր բուրվառ-
ներ եւ եկեղեցական իրեր տակաւին նրեւում են Քեօրաչի եւ Ղումուլա դաւառւներում:

Վերոտվին դառնանք դԼոլի Դարրանղ:
կովդասնան սարով Հիւսիսից Հալաւ անցնելու ճամար ամե քանի անդքեր: որոը
Առաջինն չ Սե. ծովի եղել քով բրայդ այս անցքն ուննցած չէ պատմական եւ քաղաքական

մեծ նշանակություն:
երկրոլոչն չ Դարիո դիրճն, որ այժմ կոչւում է փլադի-կաւկաս եւ րանում չ շարունակ:
երրորդն չ Բալաքեանի կիրճն. ոլ: ստանումէ դելի Աւոր- Ղոսյու դետն եւ դեւի Ղումույխ

դու ուուլէ`
Չորրոլողն 1 Ճառւի դիրճն. որով ելած նր Շէյլ-Շամիլն ւին ծ դօրթով Ճառի վերայ ի-բ անձնա-

տուր ինել ույ առաջ:
Հինդերոլղն չ Շաքի քաղաքի արեւելակողմն եղած կիրճն, որը ռուսաց կառավարութիւնն

Հարելով շինած ք ճանասյար ծ, որով լեկդիներն Էւբեանց վաճառքները . հոլսաղլրում են Շաքի
ծախելու: Բայց այդ կիլճն անցնում է սպլարսոլի րամատուտծ տեղով:

Վեցերորգւն, որ անցնում| Աղուանից եբկրիցն Աղուանից երկիրը: Թիֆան-դաղի ուղին է:
Այս ուղին բանում Լ ժիայն յունիս, յուլիս եւ օգոստոս ամիսնելյում: Դարբանդի: Ախոու եւ
Դուրույի ողժերից անցնում նն Թիֆան-դաղով եւ իջնում ԴՂարալու Ղութղաշէն աւանի փէ-

բայ: Թրֆան-լաղի սարաՀարթիվերոյ չինուած նն մօտ առ մօտ ապաստարաններ: որպէս զի
սրատասչարուրն բուքի դ նեղեալնելրն, իոկ սարիո Հարաւային լանջում շինուած է մի ընդարձակ

եւ որբատաշ թարով կառուցեաը կամարակապ Իջեւան, ուր անվարձ սլատասլարւում են ճանա-

սլարծորդներն: Իջեւանս չինել տուած է 130 տարի առաջ Դարալեցի Ամր-Ալի-Բաբա
մաճմենդականք երը յիշատակ: Մօո 25 տարի լառաֆ Թի ֆան-դաղիս վերայ բութիը խԽեղզդուած

են 164 մածմեղական ճանասլարծորդնելը Բանի՛ առատ են այստեղ որսալու քօշեր եւ ուլեր:
որք Հօրաններով վազվզում են աֆ ու ձայ:

եշթներոլդն. ռր ունի Հանդստատար ճանավարծ Հիւսիսի ց ծարաւ անցնելու եւ ուռաւսծ է

ռլաամոական եւ քաղաքական Հանրբաձոչակ նշանակութիւն, Դարբոաւնդի անցքն է: Ինչո էս տե-
ռանք՝ ամրափակուտծ 1 եղել անցքը ծովեղերջից մինչեւ Բալաքենան չինական սաւոուաթի նման

ամուր ռլարիսսլննրով, անմաւոչ ելի բուրգերով, երկաթեայ դոննրով եւ ամրագոյն սաճակնե-
Բով Անեցբա ժներձարնակ ազգերի քաղութի, ամրբութենան եւ դոների անուններով ստազած է Գր
նազան դարերում այլ եւ այլ անունները ինչայէս են « Դրունք Այանաց ».,« Դրունք կասոլից »`:
«Դուռն Ճոռրայ »..« կոլան Ճորույ »,.« Սասան Ձողայ »5,« սծակ Ճորույ »6.« Դրունք Ձողայ.

Ագաթ.. եր. 26 եւ 624:
Խոր., Բ. գիրք, ՋԶ. գլ.: Ղեւոնդ. եր. 160:
Խոր.. Բ. գիրք.ԿԵ. գլ.:
Խոր.. Բ. գիրք. ԿԵ. գլ.:
Խոր.. Գ. գիրք. ԺԸ. գլ.:

6 Եղիշէ. եր. 19. 178 եւ 387: Եւ Ղխոնդ. եր. 41 եւ 101: Սեբ., եր. 28 եւ 69:
տ

2.

ա

8Ձ:-
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Դուոն Զո 1ղայ», « Դուռն Աղ Սդումա իդ. Դուռն ի

«Ղ
ՄՍագրոսդ. Դուոն Է

" երկաթեայ(Դեր-Բէնո:)», «Բար-էլ-արուտ ո :
1

լ Հոնաց ԻՊ Մորս թ. Դար ւանդ»

ամարնա ԹՀ Հայաստանի, Վոս
ր (դրունջ դրնդ)». « Դամուլո 1 ՊՐ"

տանի
/ յատանի եւ Ադումսծ

/ դոսխիու »՝ եւ այլն:

ապլաՀովութիւնն Հիւսիսային ազդ

լորանից երր էո Ժրնչ ն, ո Ն

արաղաա,

բի, սլածավների ւ, ներվ ' 7. ազգ երի ւտրշաւ անու նրատմաժր ( ' ոնամ Չլսկաս-

Մեծն-Տ.
հ ամրութիւնից: Բանի որ ոս ե րո (որոր ա էր սոյն բնրդե-

րդատ թադաւորնեըն, Ա
ը ողջ ձր Հայոց Արոաչ է:

ՐԴ

մարձակւումի Հիախաային ա, ր զուանից աղու որութի' են ն, Ջո. ա ՆԻՐ (ԲՈՏե-/Առարով "ւ

կի ե: Բա
զդեր աներկիւղ արշաւան »

դործ
. Խր-իջ իունն. չէ|ն Հա-

Ը 12 երբ մեուսն Սոքա այնուՀետեւ / /
Բ Դո( հլ դ մոլի եէ ռւ ուխիդ 7, »

մամբ արշաւում չին Հիւսիսայինք ը մեծաժե », ՄՍ ոլարաից եւ երր Ժե յուն Ի ա նր-

ել ն: մ
թ ծամեծ մնասներ -

Որ ՄՈՄ ՀոՐոՑՎԼ ք ՞

բին: Այս դոննրով
ը պատճառում Ա

1 ՐԴ

յաղքանակաւ անդան Ա
«7 Սդուտնվլ ես Հ

Հայոց Մ.
ղան լուհուղ. Խո ,

Մր ՀՄՈՄ հրկը ՝

րատ ղօրավարն էւ Վ
ք. Սազրակ. ասող 1. Հո

Մ
ՐՎԵԼ

Դարբանդ. ազա Ն
աղ արշ. Մնծն-խոսրով եւ Մեձն-Տլր, ո : Հոնաց նրկիլներն՝

սատմավան ւ
ղաք Դոորիոոն աւելի Լ 2000 ուլ 1 դ,

ո ժող ոու ոլչնելրլԸ

եւ քաղաքա րան աես ԷՔ,
յուց ես « ոն ղդ ամսոյն Հո

Ի

`

Ըից մինչեւ Ե. դարի ակիզբն՝ Կրիա բ սդոաւթվա ներ կալ: ռմանուկ ամն » ,« ' գաւոը իշր

բում վերոտին սվլլարսխիկները, Ը. դ'
2 Իո սլարախկները. Գ. դոլ աա որո, որում` ՀՈՎՔ" Բոզ (բ: Ե

Գրիդոր թագաւորներն, պառ Լաւնկ թ Ր րերը: ԺԱ.-ԺՈ՝ Աւ ել 28 Ք: Է. դա`

ՀԱԻ աւ ն,սյա`
27/72 ներե

Մեծ տարաձայնութիւն կա, Դ,
ուրն. մոլո սլարսիկներն եւ Հուս

7 ՞ ք րիր "ւ

սլատուարո ւի,

7 ռրրանդի եւ իւր ալտ /իոսչնք
բուրոմե՝ ուուաննրն:

յեռ: Ա
բով ամրբավակելեւ բոլորովին ոգել եւրոռլ ի «որրը Հրժոագրի մասին: ԱՀագին

ց: Այսռլիս մեն
, ռչլայի Ճիւորճ ու ծա

: ,

Սուն: Բ Հանաթոր Հանճար յատկաղնում են ոմո յ ո ` ա որդակցութիւնը Ասիա-

| աց նալաստում նննեւ Հո
«Ք 777 Դ Հ. սանդ լ:

Մ

գրած Է «Սկսանէր Խոսրով ս թագու ո" ոլատմաղ իների ը ումն Ր Հ Ա Մ (2
21 Մա

կին, Հանն
: որն Հայոց-.. լոն աթանդ եզո»(էր-- )

, է դզօրո Հոնա »- 3 | :

( ԴԴրո« ,. «Մ 2 Խռւ

արդէն կային քէ : ց այտնի երեւում է խռոթերիցո. որ Վ
4" յհ. պիորոյ ոլաձա-

Այդոլէ .« թէ՛ Դարբանղի բնրգերն եւ թէ՛ երկարա Քարայր բի1 Սյռռրու/ի մամանակ

դոլէսէվկայում նւ Խորեն 1
«ոլոձիգ «րլարիսոլն ոլա

'

ծովուն կացնալ»- Իսհ 1 ոցի , «ուր ածեալ է դոլարիու Ն Դարբ / Բոռաղեորոմ Հանդնըձ:

17: Ո Ղեւոնդ պլատմաղդիլրն (ել. 40-41
Քրունղ ույ «շորոր ա

եւ մարտ եդեալ ընդ զօր» 2 ջո , 4. ( մ) Դլոււծ մ. « Զ»լ / իե ին ( Հադինի
"նազ. որ 'ի 7արբան ՌՈԲԻ" ՛ խմո, եկե

քանդնալ աւերն չ
ոէ Դ քյոդա լ. Հ.

/ յ... հկնալ

ցին զդղնակասլա .

7 որին դնոսոա հւ Հ:

դավին վԼմ միմեծ 'ի «իմուն»
1

լարիսսլ ամրոցին: եւ մինչդեռ թաղ Լիք
Հազածեցին: ոչ

ինքնակալ չա Է իր
նորա, որ ունը վերԴոագչիր դրօ»Մ1

: ' /' 7 աամԱԱ ամրոցին՝

ՖԽ
րոյ օրի հշ

յն Կր շ աց ղքաղոոթ եւ ղզաշտարակա մս յոր
/ Բր լ դաս. « Մարկիանոս:

եյ տին ժամանակս որդիքն Իսմ )

լո զայս բազում (ուղ ուն"
(

ին»: Եւ
շն

խամայէլի քակնոցին զսաե Է2թ 11Վ4"9 գանձուց:

7 նրրեւ դավին դդըօշմ դրոյն... Դ աղ ալե ր1 ի մի' բն ուն ց Դ տն ձու 7 փն ա ինե

ավարա ամն ր
- «դին ի անդե " ոյ 2 Վորոտին շինե՝

«ն
ի նր այ վ րատի շինեցին դկործանետ ռլարի:

ւ. մ ւ աան խաոլն ես (ոու հալ դոր-

ընդծանուր սլատմութնեան եւ Հնս
«արիան »՝ : Մի Փորի. Խա

Դարբան
սվլսուղունան »անդամք Կ. 7 հարի աու Օդեսայի

ոք դի Հարաւային կրկնասլարոաոլի դբուն ի / Մ արայիԺ ծիրկովիչ ն խոլել լ ի

արձանադրութեաւմ,
չրի կողմը եւ դանոււ բ, ՛ ոի"

ինան Բ ւթ ճ Բո" ռկզբընատւաունը ն նդած են Դ. ո դ, չսոնու Ր ( «Մր մ ծ թոլ: յունարէն

Դ
: Հաւու, նր.

22) դրումԼ. «եռ տեսայ աչք 1: Ռուսաց ճանասլարծորգ սլ. Ի. Բերմ-

արբանդի վերա ներել, մած
/ "ՀՔ բով. - Բուչկի նեւ 7 ՄԻ ր"

(Այէքսան Մ. մե ո մաճից ոլաշյուլանուելու դործֆիթ (Թ
'

)
Քո: մաղեժր Հնութիւն

թ դը Մակնդոնաց »-ՎՆ :

Է «թ (ուր), ոլ կարդ ւյ
(քարի եւ թրի ո. անա 36,

Մ,

ւնրֆառլ էս «լ. Ի. Բնբենզինան ժենլով ւ ' լ դացունցաու 4. եւ 1.

ի Լ Դր ութ ն) Ալէքսանդրեան ՄՆԵՆԵՈՂՆ
14.24" փառանըի վե մ

Լ փոքրիկ դդնանը եւ երհ
ԷՂԼԷ Ալլքսանղ մ

մա

ւղ (ը Լ  արաձիղ, ոլարիսոը:
7 հո, լուրի սոլ է ան

հսկ ժամանակակից Եղիշչէն (ել. 247) ե 1Ը՛

է Հ նուա-

ԼՊԱՍ (անտա ս նաղ . եր առ ուադի ն(ն2/7, ( ել. 405) ոլարիոսլ`

Մով. Կաղ.. եր. 110 եւ 148:
Մատ. Ուո., եր. 278:

ոթ. վարդ.. եր. 68:
ակեդոնացի են գրում ոման ք. ինչպէս Է Վա

Միեւնոյն խօսքե
որն աշխարտ

րը կրկնում Է եւ Կ
բճագիրը:

ղիկն:
իրակոս (եր. 37). բայց գրում Է «Մ՛ակւոն կայսր»: «ԼԻ»: «Մակւոն» Է գրում եւ Ասո-ճտ

Խ

էՋ

ԽԱ

«Հ

68

լ) մրիո շինութիւն Ը վատկացնում նեն ՍԱԱ ւլարսի ց Թոզ «Լ նն : -

Թ դ 1: Ը1 (Չոլւն Ժազկերոո). ո՛չ միայն ւն 427
ըլ Ն Իր «որոր ,- յ».իոոՎ : »

աւաւել ընդ աւն ն էէ, Հ Է
: 7 ` ր իան . ո"1 ո .2

,ւ Ն : :
( ( լո 117 նին. զոր հ բազում ժամ. է /

' " ԱՑ Ը "
մՄ փ ժամանակի դիչ 1111

Մ աջ: Իւ Հազիւ րր Է. ը » Ն

արի
բաւ առաւել թանդնցաւ Ըր քաջը ժմ

"լ Կանոն
2 Թաղաւոլւնց ոլարսի: ւա» ե

Թրի ԿԱԳ ՄաոնԿր»
եւ Հնարելով ււ դի

Մ 7:21 էր դաշխարծս իրեանց՝ դումարն ճ յ.
ե, լ '

7 Լ ՛ աղդի նիւլժո փ շինուտածս մնծաս ն
, տ լ Անն

Է (2 աւն Խւվկաս եւ Դ ժն ծ
տ : ՀորԴոմն "ո" ան, " ,

ու "
ընդ մենծ ծովն արեւելից»: Սեր. (նր. 26

38 ԿԱ
. պառլնց դոլածա:յն Ճոլոույ եւ Ադուտա .

Ք: 12/: ) գրում չ. «Այս Խոսրով նուշիրա-

Այդ Հատուած նելը 131 ին ն /՝ » 19 "
ինդ » Ն ո

'Լ Լո" Ը ԼԱԼՃ սլատակ ո" ) 1 4 մ

՛ ԷՐ ո ան 11 անլուծանելի մեադաւծ Ա. ամքն աՀ որր - ՏՎ"մ տի աթո

, 1 11. 41

ի

ույս մք ոլ ,նասիլրուգ մի բանի Հեղինակենրի դրածնն
Լ մեչն, Արա,

՛ իջ այան
Լ րը: ինչեւ որ ոլարզէ 221, ժամանակն

աց նստաակ ԱԼՃ ն Ճ

ր / 4/ էի ճշմար ւ ն Է
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Լի սկզբում:
րիգոր թագաւորով ԺԱ. դարի վէրֆում կամ
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Դարբանդում կայ 150 ծուխ Հայ, որի մէչ են 310 արազան է, 214 րղ աղան: Տարեկան միջին
Հաշւով լինում է 39 ծնունդ (19 արական, 20 իղական)՝ ոդոակ եւ 1" ննջնդեալ: Հայնլն դաղքած
են մեծ մասամբ Արցախից. Շամախուց եւ Դզլարից: Ծանր է ամուան ամմա նդի օդն եւ կլիման:

Հայք, որ բնակում են Բ. մասում, ունին նոյն մասում մի: Խալու»մ ),. աո» Հեւ. Ժիջակ Մեծու-
թնամբ եւ սրբատաշ քարովչինուած եկեղեցը՝ Ամննակիրկիչ անու տմլո: Հաճարի ո Հրթը 4դած է

ծխական ժողովուրդն Հին նկնղնցուն եղած դ ումարով նս դե Խիյ լոլո լուն Գ Մոսո 3 դանգուն:
Իս մնացեալ մասնըը ամբողջապէս աւսվոռած են ի. ընանգ ռոնալչսավու ն Փիթ ոսի բարեպաչտ
Սարգիս եւ Սոոնվան եղբայրք կաճկաճնանցներն- Իսկ ոսկեղօծ էւ դեղ հղկող ոյն (ոսչկալը եւ
մեծ կաթուղիկեն շինել տուած է բարեսլաշսուծ| տխկի, Խոճկաճնտ, անն անգ տակատունը եւը
վայնլուչ կաքուղիկլովն շինել տուած են պատուարման Ասարել Մեարայնանվ ե, Յուլծաննեա
Փաննանց: Արձանագրութիշններն տակաւին փորադրուած չեն. մի ույն երեղ ելու Հոսրաւային
կողմում՝ վերեւի թիւին մօս ժի քարի վնրայ գրուած է «Սու դոս 1069-ին».

Ելեղեցին ունի միոյն մի քածշանայ՝ ալոժ. ՏԼր- ԱրըաՀամ Սոլ» Խ7չ ու Խր. ես 2250 բուր. դրա-
մագլուլ, որից 1800 բուք. բանկային տոկոսալյերէւ Խնեյ թին փովոաուութնանդ արժլթղթեր են.
իսկ մնազհալն՝ պատրաստի դրամ: /ւնի նանւ միչառսեան ծիսակուխ մալրժոց « Մարիանան» ան-
Լամբ, ուր ուսանում նն 5 աշակելոո եւ 19 աշակեր ոու Հի. Մ, դլօնու ռույց: ի չուող ուսուցիչ, մի
վարժուծի, ժի ընքերցարան մօտ 500 կտոր Դրթերու հ. 2500 քուրԻ դլոսմ աղ լուվթ- Ըխթելցարանն
աւոանում է տարեկան 10 լբադիր: օրագիր եւ. շարավիավել:/Ժ` Հայեր ք ԹՆՈԽՈՒ սերմ Մ լնդուներով:

7. կ. Մելիբ-Շածնաղարհանցի մօո կայ մի Հայը առլեսոտակուն, դոնդոակ դրուած Կարնեցի
Ղուկաս կաթուղիկոսից 1782-ին: Գեղեցիկ ու դիրոու մերծանելի չ ոուս ագ իլ: եւ յղկուած՝
թուղթն: Սոյն ոնդակով ծայրասլնտնյայտնում է ամմա Խո Մխո չունօլչ- Վ. արդանին. Թ: սթո-
դասլատկան դործնըը կարգադրելու ճամար զրկում է Էջմիածելյ «Մակուի Հանճալաշատ վար-
դառսլետը ».

Դանակերտցի ոլ. Սարդար իսաղուլնանցի մօ նույ ուծ. Բի ուսկն ույ. բոլորշը: ճակատա-
լալ կանացիզարդ: որի ծանրութիւննէ 7 մովոալ: կանացր դարդի" նր ույ (փոր աղրուած նն լորձբ-
դաւոր նչաններ: Մի նընսին քանդակուած նն ումն հրա արդ եւ ոխ օրրորդ Խշանւողների
նթկու միացնալ աջ ձնոներն- Ձնուների վերայ վերեւի դ նայում ( սոսքե ԽաՀույ ես ակն Հաւյուածա-
մին, որի շուրջն փորադրուած է« Նախալվս նամութիւն 861071ծ ոյի Ս»: Մլ, ացմ, ռոլ Գեն ուներից ներ-
Քեւ կայ եթկու կլորաձեւ եւ մի քառակուսի սեղան, որիդ միոյն Հերույ Լ Ժամ էանդնած եւ
(տուց կացի տուած նն երկու սիո աղաւնիներ: էՐ/,.. մ սեղ ունիդ դոլանում 4 լուսաճաճանչ,
բայց խործրդաւոր Հուր: Իսկ մէջոնզի քառակուսի սեղանի վերայ դրուած Վ մրի ոլատարագի
սկիծ, որից բարձրաւնում է վէ'ի վէւո աստուտծույրն սուրը կրակ:

իսկ միւս նրեսին փորադրուած ԼԴ նբկու ոլոակուող ների ալոռսոկելր ա212 ը.թ դանդնաձ են
եկեղեցում 4եուք-Ժնուքի ոոււսծ: Վերեւից ինքն Առտուածույթի նն օրծնում( ոլոակադլութիւնը
սոյն խօսքերով. «Սուրբ ամուսնութիւն եւ նղիցին երկութ ն 'ր մր»- Փեսույի: ոսոների աակ կան
Գ. ո. Լ., իսկ ծարսի ռուսների տակ` միոյն Հ. ւս ուն: Երեւի Թ աուաջին դրեր , ին սայի անուան եւ
աղգանուան սկղբնատառերն նն, երկրորգն՝ միայն Հարսի անուան: Երկոցունց մէջ կան ՌՄ
տառերն, որ է Հայող ՌՄԲ. եւ Փրկչական 1753" Թուականն եւ մի սնդ ՍԴ որ որուոււծ է ուրբ
սիրոյ կրակով 'ի նշան Հաւատարիմ ամուսնութեան: Ենը թեւ դրուած է. «փաս. են նրկու քան
զմի» « Մին մինին. Իմ (առաւել... »/:

Ռեյ ղարդիս շրֆասլատն զարդարուած է եղել Թանկագին Քարնհրով, որբթէեւ չկան այժմ.
բայց որոշ յայտնի են ֆարդուտած տեղերն: Չարոն Իոաղ ուլ ե, ոյի 2, ծախող : եղած է
Գուրի լսանութնան յնռաղաներից, ույս է` Իւսուֆ-խԽանը (ոոււներիդ ոժն: « Մն Մի նի» բառերն

մաճախ գործ նն ածում Արցախի հւ Մեձ-Սիւննադ բակի չ ններն հւ այո մոնդերից ույլ եւ ւյլ ռե-

Բնագրում՝ 1751 (ծան. հրատ.):
1 Բառն մնաց մեզ անընթեռնելի:
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դեր գաղթող ժողովուրդն: Հետաբրթիր միտքն ննթադրում է. որ յատկասլէս շինուած զարդս
հղած ճ կա՛մ Արդավեցի եւ կա՛մ Մեծ-Սիւնեցի ոմն իշիոանի Հարին ճակատակալն: Դեո մինչեւ
ցրսյսօր Արցախի եւ ՄԷԵՏ-Միւննաց դանույքթ Համանման ոսկի դարդեր կախում են շարած ոսկինն-
բի մէֆ. որ կոչւում է տեղական բարբառով ճակատակալ կամ միջանոց ոսկի Երեւի Թ: սլատե-
բաղմների ժամանակ կողոռայուտած է դարդս կամ զողացուած եւ ծավուած է Գուրի խանին:

կայա Ցառլառարունի ոլ- դաւառառլնետ կնեաղզ Մակաեւի Ժօտ մտնսույ Հետեւնալ Շնու-

թիւնները:
Արծաթ դրամներ
ծ Հատ միսոոնսակ. մուրաբւոլր. թՍադաւորի լատկերով լթիստ Հին. անդիր եւ անլքուսկան

դլուս 11, եր -

7 Հատ միատեսակ. սիւնաւոր նւ անքուական դրամներ:
Յ Հասո Հայող Լեւոն Սաղաւորին. որոգ մի երեսին դրուաձ է «Ողորմութնամըն Աստուծոյ »

եւ ժիմ նրեսին՝ «Լեւոն Թղւուոր Հայոց»:
3 Հում միւաւոն սակ Բիւֆի դրամ:
/ Հասո դեղեցիկ ռյոսոկերով եւ հւրոսլական տառերով դրուած «ԷԼօրօլգ 1677»:
/ Հու Ա. Շած-Արասի օրով կտրուած:
2 Հատ մեծ դրում ՇաՀ-Աուլլթան-Հիւսէյինի օրից:
Պղինձ դրամներ
35 Հատ ոլնձենայ դրամներ, որոց մենծ մասն անդիր եւ անթուական, րույց ժին միայն կրում է

-- Գարդսլատկերը:
Դարբքանդի տեղական նշանաւոր բերքն եղաձ է տորոն ներկի արտածանութիւնն: Մինչ-

դեռ մի թանի տարիներ առաջ տորոնի վփութն ծախուած է 9-1 Ըո-էրլի: վասն որոյ նւ մշակուած
եւ լշոյնածաւուղը դետիններ: Յանկարծ իջնում է յ վութ տորոնի դինն 1-2 րուբլի: վասն որոյ
ոնանկանում ե բազմաթիւ անձինք եւ տորոններն ցարդ փնում են Հողերի ստակ- Գների անկ-

մն սլատճաու հղած է այլեզար կոչում :ծ նւբուլական Հանքաույրն ներկն:
Այժմ տնական դլիչ աւոր ընրքն է դինի: Տորոնից դբկուած ժողովուրգը մի քանի տարի

ուա սկսած չ ղզրաղուիը այդնդործութնամբ. այնսլես որ 122 7. քառակուսի վերստ մոնղ տար
ծուլթիւն ունին փառաւոր մշակուած այգինելն- Գինիներն, որ րաւական լաւ նն եւ դուրալի.
ծավուումմ են ԹՀ՛ իւր հսկ տեղում եւ Թէ՛ Ռուսիայում:

ԴԱՐԲԱՆԴԻ ԳԱՒԱՌՆԵՐՆ
Ա. զաւայւն, որ ընկած ( ոլարսի Հարաւային կողմը, Դարբանդի ույդինե

Փոթր- մամուր գնտախառնուրդների մէֆ. կոչւում է Մուսկուր: Այս էր Մազքթաց: դաւառն:
Բ. դաւաուն, որ Ընկած է նոյն ոլարսսլի շարունակուլնան, Րուրաս եւ Փոքր-Սամուր դետի

(ծիւսիսային օժանդակի) /71ֆ. կոչւում մ: այժմ Տասլասարան: Այս է խԽորննացու. եղիշեի եւ այլոց
մասոնանի» ուծ Թռաւասոլարուն ն:

գ. դաս աուն, որ ընկած է նոյն սլածականոցի շարունակութեան, Փոքր-Սամուր դեսոխ Հիւսի-
ռային օժանդակի, Ալակիւո- Դազի՞ եւ Մնծ-Աամութ դեւոի մէջ, այժմ կոչւում է Գուրի գաւառ:
Թերեւս այս հղած ինի Եղիշէի Գան: Դաւառիս դաւառաղդլուլն է Դասմ-Քեննադն-

Դ. ուռ ւ աուն, որ ընկած չ նոյն ոլարուղի չարունակութեան, Ալակիշւո- Դաղի: կովկասնան
ւմնեծ լնո նաշղզթայի դաղդսավնազծի եւ Մեծ- Սամուրի Հարաւարեւելնոաւն օժանդակի 2172 կոչւում է

Մամուրի ղաւաո: Գաւառադլուլթն է Այխոտի քաղաքն: Ձայնի է. որ գաւառս Հին դարերում չէր
կոչւում Մոմուր, նոր սն ուս ճւուս ցած է Սամուր դետից: Բայց այժմ Ախու Հարաւային կոզ-

թի: Րուբաս եւ

լ Մազքութներն Դ. դարից լետոլ բնակում Էին պարսպի Բիւսիսային կողմում. ինչպԷս լալտնի Է պառմութիւններից:
խ Սարիս արեւմտեան բազկի վերալ գտնւում Է Աղուանից Բ. բերդն՝ պարսպի շարունակութիւնից ոչ ալնքան Բեռի:
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մում կայ մի մեծ դիւղ Մաճակ անուն: Թերեւա ույս Վ Հեճմասոո՞ուվ ՀՈՒ աու աշն կլ(ճՃատնալն կամ
փովոլնալն:

Միւս դաւառների Հետ Համնմատելով՝ խիստ ընդարձակ Լ Դ. գաւառս. որից դոս արեւ-
մնան Հիւսիսային կողմում, նոյնալլս սլարսղի ներսում, դեւ մնում է մր տնատնուն դաո, որ
ընկած է սլարսսլի, կովկասեան ւմնծ սարի դադաթնաղծի եւ Սոմու Ը դոաւայու|: 71 ջ: (Ր 5-Սամուր
դետն սկիզբ է առնում անանուն դաւառիս վերի կողմիցն եւ որը նաղ Հոսում Դ մուուխ ս միջով
դէպի Սամուր դաւառւն: Գաւաոմ բաւական դեղեցիկ ւ լեո աա մոշ սոսա ներուի. Հովլիւոննրով եւ
սլատուական ֆրերով, վասն որոյ չէր կարող մնալ անմալրդ արդոակ. իչ ոլն ա այժմ չէ անմարդա-
բնակ: Սակայն դժուարանում ենք գոնել դաւառիս ռլատմական անու ան Գու ոոլ արնւմտնան
վերջացած ւոնղում, ռլարալի արտաքին կողմում է կիլչճն. որով Տասնում 4 կածան Ֆ մինչեւ Բ-
լաքնանի (Բաղառական դաւաուն), որի մասին ժրշ:»ծ նն.թ կանվաոու:

Նմանասլէս կայ հւ մի անանուն դաւառո, որ ընկած 1 Մամուր դառ առը եւ Դուրա քաղաքի
սածմանների 172 այս է Մեծ-Սաժուրի Հարաւային օժանդ ակի ե,. Դու բաղ եւոխ. կովկաս ւՆՖ
սարի դագաթնաղծի եւ դաշտարբնրանի ժէջ ընկածն: Դու աու|ոս ժջ չ Ժո. ուր սնուն դեն եւ
Գուսար տեղանունն, որ այժմ զօրանոց է ուուսայ՝ Գուսար Հնչի: Ծո Հեուիխ չ14 ղուր Հնչիւնի
ձայնից: Շատ կարելի է, որ այս է Դղուարթ սլաւմա կուն անունն:

Եթէ ի շարս դաւառաց Հաշուննք եւ երկու անանուն դոուստուն ելս եւս՝ Լինում է վեց ըն-
դարձակ դաւառ:

Է. Գաւաուն, որընկած է Դուբա դնողի, Վատննան դաշ տոր ելրուն ի եւ ձոս|նգ երթի "Ր(-ջ, Ջողայ
քաղաքի անուամբ կոչուած է Ձողայի դաւառ, Էչ ռովոլր ությւ մն Մրկ դաշտային դա-
Լաս նշանաւոր հղած է ւՒնտաւք սլի, ցորենի, բրնձի: տորոնի, 4մերունի, մարնի. ռավաւորի: սովի
եւ այլ բնըքերով:

Այժմ դաւառներումդ լան ւօ» 840000 բնակիչ բ. որ.բ մինչ դեւ լոս Մ էղ ած են Հայադա-
Լան Քրիստոննայ, այժմ ամբողջաէս դարձած 12 Օմարի աղա նդի 7: Այռրու ՄԱ17 նայնի Է իօղառ
անձնտացած չեն Քրիստոնէութնան նշաններն. Չօղու- Բուլ աղի Ընդարձակ Հռնդատարանի նմանը
կայ եւ ԴՂասմ-քնանդում, որոց սրբատաշջ տառսլանաքարելն դարդարուտծ Թ7 Հույնրէն արձա-
նադգրութիւններով: Չակաս չեն աւնրակ եկեղեցի նելու դեստնի Հաւ առարած Հիմքեր. անարձա-
նագիր Հայաձեւ Հանդատարանեենր էւ մարդուած սբրավույրեր: Ընտանի քնելն ոոուկաւլին շառ
տեղնրում խաչակնքում են աջ ձենուներու| նոր Հունձած (ամարնելի կրակից նոր մաւր դրած դերա-
կուրների եւ նոր քնացրած մանկանց վերոյ: Ղուբույի արեւ մանան- Հարաու ույն կողմում, մի
քանի վերստ Հեռաւորութնան վնրույ կույ Սոլի.ք անուն մի Դի «ղ, որի բր Խակիչնելն ույժ Օմարա-
դաշան լեկղիներն են: Տակաւին մնում են դիւզի» աւերուկ նրնղեցու Հի թերը նւ Հանդատտարա-
նր: Ծերունի, ք սլատմում նն, Թէ գիւղիս Հայաղաւան բնակիչներն. անվաավոո» մնալով իւրեանց
Հաւատքի վերայ եւ ձանձրանալով մածմնդականնների երեսիդ հչոոծ անվերջ եւ տաղավկալի կո-
ղոսլոււոներից եւ աւշարառութիւններիցը, դաղլմած են Զուրով Մ ամանակ Ռու սաա մոււն՝ Թալա-
բու, ՉՁողայի, Դուբայի եւ Ղասմ-քնանդի Հայերի ծեռ:

Բացի Ջոջայ քաղաքից նւ դաւառից, պատուական նն միւս Բոլոր դմաւաուննրի օղն, կլիման
եւ ջուրն: իսկ տնղական բերքերն են ոչին ար, դով նռն, ցորեն, դարի. տնսանուքաթ եւ լասլար:
Ամենից երկար ասզրողի կնանքնէ 100 տալրվ: Դարանդն Ի-ՒԸ բոլ որ դաւաուննրով ն նթարկուած
է Դաղստանի ընդձճանուր կառավարչասլետութնաւն:

Լ .Միքանի ճեղինակներ անուանում են Մարօ-ԲԷլաքան:
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ՃՂԲԱՑ ԳԱՒԱՌՆԵՐ
ծղբուղ դչաւաուներն ընկած են Դուրաս եւ Դաւաչի դնետերի, կասոլից ծովի եւ կովկասեան

մեծ Լեշւնաշղյույի դաղզախնավծի մէջ, որալէս յայտնած ենք կանվաւ: Գաւառներսա լիստ Հա-

բուատ ենււո աղզբիւբներով: վատկներով դետերով, տորոնով, բրնձով, դորննուվ, նաւլքածան-
թերով, Լոու մշակուած տանձենի եւ 1ոնձորենի սլարտէզներով ՆԸ Միանգամայն նշանաւոր ոն -

չոաոնելուի որոց ժէջլի նն մեծամեծընկուցի ծառեր: Համարնա ԹՀչ դաւառների ս կէս մասն դաշ-
տույինէ, ոլ: 1 շարունակություն փատննան դաշտի. իսկ միւս կէս մասն՝ լնունաւյի ո որ է կովկաս
մեծ եւ փոքրը լնունաշգլիաների շարունակութիւնն:

մղբաց երկիրն բաժանուած է երկու մալի, դաշտային մասն լոչուած է Է Հնուց Շապօրան) ,

էնչապես եւ այմմ. իոկ լենոնույին մասն անուն չունիչ Այժմ երկու դաւառներն նւս կոչւում են
Դուբայի դաւառ՝` Ղուրա քաղաքի անուամբ: Այժմ դեո. նշմարում է դաշտարնրանում Շառլօ-
բան թաղաթի աւելրակն: կարծիք կայ որ քաղաքիս անուամբ Շասլօրան անունը ստացած է ե՛ւ
դւաւառղս ե՛ւ Շառլօրան դեան: Այժմ դաւառաղլուվլն քաղաքն չ Դուրան:

ՂՈՒԲԱ

Փոթրիկ քաղութո, որ չինուած է Դուբա լոչուած նտի աջ ասիի բարձրութեան վերայ: մի
Հարթակ տեղում, Հողգնեւորասես ենթարկուած է Դարբանդի Հետ Շամավու առաջնորդութեան,
իսկ մարմնաւորասլես Բաղուի նածանդասլնաութեան ի բաւասութեսւն: Քաղաքատեղի Հարթակս
Վատննան դդչաշսոի շարունակութիւնի ց լնզուակաձեւ մտած է Ղուբայի Հարաւային լեոների եւ
դետի մէջ: Քաղաքիս արեւմունան կողմում նրեւում է ծպարտօրեն արձանացած Շած- Դաղն.
Հիւարսույին կողմում՝ մերկ ու լրատեսիլ լնոնաշդյաայ եւ Հարաւային կողմում՝ Հարթակի բե-
բանից մանկարծ բարձրաց ուծ, անտաասլամտ լնոներ: Միույն բաց է արեւելեան կողմն: Ընթեր-
ցողն անչուշո մաալւելեց, որ սոր ձորի մէչ է Դուբան:

Գնտվ ձախ աղիի վերայ միայն բնակում են Հրկայք. իսկ աջ ավի բարձրութնան վերնամա-
սում Հայերն եւ ռուսնելն եւ ստորին մասում՝ սիէննու եւ շիա մաՀմեդականներն:

Քաղաքիս Հայերն, որ դաղզլած են ամննամեծ մասամբ Արցախից եւ փոքր մասամբ Շամա-

կուց: դրաղւում են փաճաւականութնամը, մանրավաճառութնամըբ, այդեգործութնամբ. դերձա-
կութնամբ, (օշկակարութետ մբ. ռավիրչութնամը, Հիւսնութեամր եւ մասնաւոր ընկուղի կոճղի
վաճաութնամը:

Քաղուքո ունի 200 ծուն Հայ", որոպ մէֆ կան 400 արականք եւ 350 իղականքբ. տարեկան
միֆին Հաշւով Լինում է 30 արական եւ 24 իգական ծնունդ, 20 պլսակ եւ 14 ննջեցեալ՝ Ունի
միայն մի ածանայ:

Հայք ունին ժի փուքը, ազիւսաշկն եկեղեցի Ս. Աստուածածին ոււնուտա մբ. որի շուրջն որոր «Ր
ւած է անեվ աղիւսով: Չարի ննրսում կան մի քանի ւլարտիխ, կեռասի եւ աքացի ծառեր: Եկե-

դեցու Հիւսիսային դրան մօտ՝ արտաքուսմո ամփուխուած է եկեղեցիս շինել չռուողի մարմինն.
որի խաչարձան ւոառլաւն ն դրում է Հետեւնալ արձանադրութիւն.

«Յիշատակ մեռելոյն լաշխարճիս աղցաւոր
ՉԷ՛ կոթող, ո՛չ գոյք, կայք, եւ ո՛չ այլ ինչ անցաւոր.
Հայեսցուք յայս տաճար առընթեր արձանիս,
Կառուցնալ մեծ ծախիւք ճանգուցեալ իշխանիս:
Սա բարեաց գործոց իւր լիջելիք գերակայ,

յ «Սա (Շաթ-խազըն) շինեաց քաղաքս ճինգ յանուն Շաթալ՝ զՇաթառ (ալժմ Փատառ). զՇամքոռ, զՕաքի. զՇրուան.
զՇամախի. զՇապօրան» (Կիրակ.. եր. 113-114):
Սոլն ճաշուիմէջ չեն ալն մի քանի Բայերն, որ առեւտրի պատճառով մնում են Գուսարում:ՒՉ



Յոր ննջեալ տէր գործոյն' ճանապազ անմաճ կայ,
Ստեփաննոս Լազարեանց, այր բազմօք պիտանի,
կանգնեաց զայս տաճար տուն Տեառն' մինչ Էրն կենդանի:
Տուեալ Սա զԱստուծոյն Աստուծոյ ըստ կարի,
Ետ իւրոց նմանեաց օրինակ մի բարի...
Փոխեցաւ առ Տէր 25 Օգոստի 1852 ամի,
Վաթսուն եւ երեք ամօք ռասակի»:
Կից սմին միայլ շիրմաքարի վերայ:
«Հանգիստ Գրիգոր քաճանայի Հայրապետեան Մելիք Դադաեանց, որ Էր ճայրենեօք ի Չափնի

գիւղէն(Մնծ) Սիւնեաց վիճակի, որ ճանգեաւ ի տէր 13դեկտեմբերի 1870 ամի. 85 ամեայ ճասակի»:
եկեղեցու Հարաւային կոզմում ռլարսոլի ներսում.
«Ի տապանիս դնի Շուշուայ քաղաքացի Յակօբ Բալաեանց այր բարի եւ առաքինի, օգնող

եկեղեցեաց, աղքատաց, ննջեաց 19 մարտի 1880 ամի, քառասնամեայ Ճճասակի»:
ելեղեցին ունի 7000 բուրբլի դրամագլուլթ եւ մի ծլական միդասեան ներկանո ղգոլրող: ուբ

ուսանում նն 62 աշակերոքթ նւ 21 աշակնրաուծիթ- Դասաւանղ ող ներն են Մի մաւսաղ ուսուցիչ,
երկու վարժավնտ եւ մի վարժուծի, որբ ամէնքն ստանում: նն չո ոլւնկն 4900 բո ՈԼԼ- Ներկայ
սլա. ծոդարարձուաց դործունԼութիւնն արդի նալի չեւ արժանի ԱԾՆ դ ովու (եան. թանզի նա-

խորդ Հողարարձուք յանձնած ն, ներկայ Հողարարձուաց 3500 րուբլի. բոյ այժմեան Հոդա-
բարժուք ո՛չ միայն կանոնաւոր վճարած են ուսուցչայ դոճիկնելրը. այլ նւ աճեդրած են դրա-
մագլուխը մինչեւ 7000 բուբլի: շինել տուած են նոր եւ դնղեցկաձեւ նոտարն նել, դրասնղան-
ներ, դնած եխ Ընտիր ախոռներ, կած ու կարասիներ աշակեր աոաչ, աշակերունեաց եւ ուսուցչա-
կան անենակների Համար: Բաղ մայսցանե Հոդարարձությւնն ժաջող ւծ է ոնսչՀականացնել նկե-
ղնցուն ուսումնարանը, որ ունի բազմաթիւ սեննակնել Հ Եւ ի վերոյ մեյ սր ռոին նույնի գովելի
Հոգարարձուք ոլարովել տուած նն Հանդոտարանի շուրֆը, միչ դեւ 1 ուն ոլարիուղ հղած
էր: Օրինակելի՛ են հոանդուն Հողարարձուաց արդիւնալի ջանք ելն:

Չատուական Լ27 Ղուբույի օդն, կլիման եւ ջուրն: Աժե նանըկար ռովրողի կետ նթր Թելն Հայս-

նում է մինչեւ 100 տարի: Ամենանշանաւոր բերքն նղածձ ք տոլրուն ն. ոլի անմ առքը սնանկացած
նչ, 100000 բուբլու ծարստութնան ոեր շատ դնրդաստաններ:

Թչ՛ Ղուբայի եւ Թէ՛ իւր դաւառւների գլլւաւոր բնըթելրն են որիզ, «Մհ ւուս թալ բոժոժ, ցորեն,
դարի, տանձ եւ (անձոր, (իառղող մասնաւոր): Բայց ալրսոածանում են դլիշաւոր աալ ՞ տանձըը նձո-
Ըը եւ Ընկուղի կոճղզը: ՉՁիր նխ կորում տանձը եւ նձորը, չորացնում եւ վաճառում ԹԼ՛իւբնանց
տեղերում եւ Թէ՛ Ռուսաստանում:

ԽԱՉ-ՄԱՍ

Ղուբույիը մինչեւ դիւղո 4 ժամ ճանասլարծ է, 2ժամ ուղղակի ար նւլք Եենթնանալով ձիով եւ
2 ժամ՝ Հիւսիս-արեւելք: Ճանապղարչի երկու կողմերն Ղուբայի ստորուռիըց սկսնալ մինչեւ 20
վնրստ տեղ դաշտի վերայ տորոնացանքանը նն անգործ մնացուծ. իսկ մինչեւ Խխաչ-մառ դիւղն 15

վերո տեղ, թանձը անտառննը եւ մազաւուտ են: խաչ-մաան ամբող ֆաս. շրֆասլատուած է
վաղեմի անտառներով, Հետեւասլէս եւ՝ որջ արիւնարբու տաւաղզակների: Գու աուսնի (ալդադ-
բութեսմբ իԻ-ր օգնական մեծառլասռիւ Բածրամ-բեկ Գնօդջանանդն մԲեդ Հեսո դրաւ 15 դիննալ
ձիաւորներ ասլածովութնան ծամար:

Խաչ-մաս գիւղն Հիմնուած լ փատֆննան դաշի շարու նակութեան Լելույ, "իր դեղ նիկ դաշ-
տաձծովատում: Գետակի աջ առվում բնակում նն Հայերն, իոկ ձւսվս սվխում՝ ճուննխունւ շիա մածշմե-

Լ Ուսումնարանի շինութիւնը նուիրած են Ղուբայի եկեղեցուն բնիկ Շուշեցի մեծ. Կրասիլնիկեան եղբայրք, որոց
լիշատակն օրճնութեամբ եղիցի:
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դականները: Ջրարբի են անդերը. դեղեցիկ մշակուած են որթայգիննր. տանձեննաց, իշնձորն-
ննագ. Թթննեսադ. նոնենենաղ եւ ընկուղենեաց սլարտեզներն ու ցորենի, դարու նւ որիզի արտօ-
բայքն եւ ածուներն Տեղական բնրթերն հն Մնտաքսի բոժոժ. Բրինձ. մաղող, դինի: ընկոյզ. նուուն,
դեղձ. սերկեւիլ. թուզ. ցորեն. դարի եւ րըի նձ. որք են ընակչաց դբաղմանց ուուարկաները:

Հույթ ունին մի նորաշէն եկեղեցի. որ տակաւին օծուած չէ: եկեղեցին շինուած է ամրողջա-
պլա թրծնալ աղիւսով նշ կրացելոով, որ գեղեցիկ է եւ բարձրաշեն, միայն կալքուղիկեն ցած է:
եԵղեղեցու արեւ մուեոն կողմում, ներքուստ շինուած են վատկասռլէս երկու փոբբին խորաններ՝
դրան աջ ու ձախ կողմերում: Հիւսիսային լռորանումն ամփոփուած է Ցուվսէի-րէկ Ձու առռո-

ԲԼկնանլ, մարմինն: Մալմարվիոն տապանաքարի վերայ Հիանալի նմանութնամրը բանդակուած
չ Յովսնփ-բմքկի ոլատկերնիւր չեչաննան Հաղուստներով, դէնթերով եւ վառօդշարաններով՝ Տա-

ռլանաչթարի միւս մասերի վերայ փորադրուաձ է Հետեւնալ արձանադրութիւնն:
«Աստ ճաճնգեսաւ երեւելի եւ մեծանուն Նոր-Խաչ-մազու կալուածատէր Հայկազն տոճմին Ղա-

զարեանց Յովսէփ-ԲԷկն Ջաւատ-ԲԷկեան, որ թշնամեաց գաղտնի դարանագործութեամբ փոխե-
ցաւ իրա (իւր) ատրճանակով ՂլԷզի իջեւանում Ղուբայ նաճագիս: Ծնունդն 5 մայիսի 1824 թիւ.
մաճ նորա 1 սեպ. 1862 թիւ»:

« Պարծիր տապան քաջազանց,
Կրում ես ծոցիդ ո՛չ զայլ ոք,
Զայր ճուժկու բանիւք, զինովք
Առ թշնամիս անողոք,
Դիւցազն մի Քրիստոսեան,
Զքաջ ճայասէր Աղուանեան,
Ռր թշնամեացածէր սարսուո,
Ազգիս կացեալ պատնէշկուռ,
Որ աղքատաց օրն 'ի բուն,
Պաշտպան լինէր աննկուն,
Որ դրօշմեց զանմաճ անուն
Խոր սրտերում անջինջ, անբեկ,
ԶՋաւատ-ԲԷկեան Յովսէփ-ԲԷկ-
Դո՛ւ, ո՛վ, որ ամենայնի կացեր անլաղթ,
Սիայն յաղթեալքոյդ ճորազինօք ի դարանի,
ԹԷ եւ Շնջես քուն յաւիտենի,
Չեն քեզ պակաս սիրակէզ
Եւ ո՛չ մրմունջք աղեկէզ»:

Իսկ Հարաւային աոռրանում ամփովիուած չ եկեղեցիս իւր ծախքով կառուցանող Չեւտլրոս-

ուի մարմինն, որ Հարազատ եղբայրէ նոյն Յովաէվ-բեկին: Բայց դեռ պատրաստ չէ Դետրու-
ուկի տաղան ութաթն:

Ծարեւոր Համարեցին տալ մի տեղեկութիւն այս իշխանազն տոծմի մասին:
Շաւո ժամանակ մոււսջ դիւղումս բնակած Լբնիկ աղուանցի, եշիաւնաղ ն. Ղազար ւնուն բի

թաջ տղամարդ: Սո, ինչոլէո իշլւանազն հւ պապենական կալուածոց միակ ժառանգ. իշլում է

Խաչ-մասի նւ ինն մածմնդական դիշղերի վերայ: Շրջարնակ մաչմեդականները բաղժիցս յարձա-
կումներ նն անում սորա վերայ, սակայն մշտ նտ են մղում յաղթուած եւ կորագլուի: վասն

որոյ դըօշմուսմբ եՆ սորա վերայ Բալա- Դաղար մականունը, որ է Փորձանք- Դազար: Բալա-Ղա-

դար իշխանն, Ջմած անյաղթ մնալով եւ ամէն տարիգիւղերից իր Հարկերը քւ Հողային առո
նորդ ենը առնելով. Թողնում ( Ջաւատտ-բէկի անուամը ժիակ որդին. կտակում սմա ի-ր քաֆու-
Թիւեր եւ սիոլուում աո. Աստուած:



Համանման Հօրն քաջութնամը եւ բարի Համլոու ով ՎԱՆԱՆԱՆԱՆ (ոշչվաար Հի գո եւ Ջաւատ-
բէկն՝ թողնելով հրեք որդի Բալա-բքկ, Յովոքի-րքեկ ե, Չետրոս-ը1 դ- Սո ա եւո վախճանուած են՝
թողնելով առաքլնի նեւ քաֆ անուն: ԹԼեւ վախճանուած են ռոբոա ամեննց նսան, սակայն տակա-
ւին կննդանի եւ խօսուն նն սոցա անուններն, քաջութիւն Խեր ն. աո ւսբի նոս ժի ն ներն եւ բարե-
պաշւտութիւններն ամբողֆ Դարբանդի եւ ԴՂուրույի դու տառ արձակ ժող ովբղդոց Մէջ-

Բարնեչամբաւ տոծմիցս միայն կենդանի են Չն արոս-բեկի մու սի " հաոին կույ վիկինն. որ
Մելիջ-Բէկլարնանների ցեղիցն է. եւ իւր միակ ժառանդ օրիորդը Հոփոխոի ւն. որ Խոլ ամուսնա-

ցած է ւլ. բժիշկ Միքայէլ-Ճալնանցի Հետ:
Եկեղեցու մօտ դատարկ մնում է ուսումնարանն՝ առանց աշակերո»լ. իոկ գիւղն՝ առանց

քածանայի, վասն զի անցնալ տարի քաչանան ռոլանուած (Վ անվի դ Ճ ոու ճող ակ Խենրից: Շատ զար-
մանալիէ, որ վիճակիս դեր. առաջնորդն անչովիւ թողած է զիւդրիո Ժողովու ԷԴ որ մաքառելով
Հաղարաւոր տարիներ պարսից կրակների նշ արարացւոց եւ լնկդինել Ձի որբերի ե. բլունութնանց
դէմ, ճղբաղ ամբողջ պնղից միայն սլածողլանած ե իւր Հույ դաւանութժիւ նը եւ նկեղեցին: Այժժ
տաճկերէն է խօսում ժողովուրդս, վասն ռրոյ ճարաձաունալ մի ա ներ զսարող Խեր (աօշսնգի մոաճկե-

բէ լեզուովե. միլիարնցի: Ողորմելիժողովուրդնչալունակ աւրաատա՞, թ նր լհավիում մինչեւ
քարոզների վերջն. փառաբանում չը զ Աստուած, որ արժանի մրս դի նբլ փսռլոզ Լթելո՛ւ..

Մ
լդում» կայ 32 Հայ ծու , 110 արական եւ Փմ ա ական: Տարեկան Լուս է 72 ծնունդ. 4

զլսակ,6ննջեցյալ:
Ամռան խիստ անտանելի է ւտնղիս Հեղձուցիկ օդն եւ եղ անակն.
Գիւղիս արեւելնան կողմում դայ նրվլու Հանգ ոտաուն. փոբլր ` նռ վել ոսո դի ղիս Հեռի.

իսկ մեծն՝ մի վերստ: Երկուսն եւս ծածկուած են ունա ավակ ո, ծու ներով եւ Թասնձլրամած մա-

պառներով: Մեֆ Հանդգստարանի տարածութիւնն է մօսո Մր վերու». խկ մորի ԽՖԽ՝ սլակաս: Տա-

պանաքարերից մեծմասն անյայտագած է ծողերի 4 չ. րի մսն՝ իսով Հոռի, 1 2. միասն՝ մամռա-
ռլատ եւ կէս մասն՝ թաքնուած շամբնրում: Ամրոզջ երկու օր Հետազ առեցնյ» 16 բածառւոբ: դաց-
նաւոր նւ ցակատաւոր մարդիկներովի ուր ննրկայ էր նշ գիւդառսնան:

Արձանագրութիւններից նբեւում է, ոլ: փրկչական Տ73-/1Փ9Օ Թիւ մխի ո վու աւծ նն ննջե-
պնալննր: Հեռաւռր ժամանակաւ ամվփոփվխելոց շիլ մաքարերի վերայ չկան արձա նագրութիւններ.
այլ Քանդակուած են ննո, աղեղն, վածան, Թո-էր: նրկոայրի, ձիաւոր Հեծնսլ. դուդան, սատե-
բազմի պատկերներ եւն: Շատերի վերույ փորագրուած ե Հանդուղնլու արունստաների ժայտա՞
բար նշաններն, որք են դերձակի, կօշկակարի» սլայտառւի, Հիւաան, դուդանակաւղգի, Հաղաղործի.
եւն եւն դործիներ եւ սաղ, սանթուր, քնամանչայ շեփոր, փող, ոն կլբաղ եւն նուադալրաններ:

. «Այս Է ճանգիստ Սողոմոն քաճանային թվ. ԻԲ.»: «Այս Է ճանգիստ Եսային, որ փոխեցաւ ի
րիստոս թվ. ՀԲ.»: «Այս Է ճանգիստ Կարեստանտ Խոջա Ացատուրին թվ. ՄԴ.»:

Հին անուններ արական իդական
Թարլոան, ելթւռր
Հասան, Հա-ւիշ
Ուլուխան Եաղզկուս
Սաւալան Գլըտտուն

Մեծ Հանդաւտարանումն Լեւ «Բոսլա- Դաղզարի » դերնդւմխանն-
երեք օր ամէն ճիգ Թավեցինք եւ ամէն ջանք Ը դործ դրինք գտնել Սենեքերիմ Թաղաւորի

տասլանաքարը, որի մասին դրած է Մ հոլո. Ջալալեանգն. « Այս Է տապան Սենեքերիմ արքայի».
բայց անչնարին եղաւ գտնել: Ասլա դիչղից բերել տուին օլաուաու (ոռնոաւյք. որք աննրկքրայ դի-
տէն թագաւորի մածարձանի տեղը: Բայց որքա՛ն մեծ եղաւ ոլառաւննրի զարմանքը, նրբ չռե-
սան, որ անյայտազած էր Թաղաւորի մածարձանն: Իսկոյն դարմանք ն փոշունցաւ չալ եւ լացն՝
արտասուաց: Խեղճ կանայքն լալով պատմեցին.

1 Ս.եպս. Ջալ. գրած Է 50 տուն:
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«ԱԺԼե տարի մեռ ելոցի օրերում դալիս էին.ք դիւղովին օրծնել տալիս մենեքերիմ թագա-
Լորի դերեզ մանը. ասլա եդ երերդ երգել ով: լալով ալրսոասութ էր Թվում անանց չան. եւ ապա
ւ ոդ նթ անուժ սուսիրաներ, ոալիս թաղդաւորի անունը եւ խմում ողորմախաս 2: ԲայդԲժ 4 ( ( / Հ ( Ը 1"Ը Ը ԱԶ

քանի չորի է. որ ղաչաղների՞ երկիւղի գ չենք կարողանում դալ Հանդաստալանա, նեբեւում է որ
ժւաղլւել են Թող աւորի Քոարը::: ».

Արդալչեւ աւեղ-տնեղ նրբեւում 1 մեծ եւ վուքը Հանդատարաննելում՝ չոր դողացած նէ տարած
եխ տաշած Փարերից. որոց տեղել:ն մնացաձ են փոսեր միայն:

ԱՐՔՈՒՆԻ ՁՄԵՌԱՆՈՑ

Մեծ Հունգ սսւուրանի արեւմանան Հանդեպ կույ մի տաիարակ սնղ. ոը բարձացած էչ իբ
շրջաաւոի դենաիննելիդ- Հոխարոակի ս, որի տարածութիւնն 1 կէս վերստ. շբջաւղաւոն սմխորւած է

իս: (շոր եւ լայն վորում. ռբից ելած ծողերը Թավիած են տտոխարակի եղեր քներում, որք Գեւա-

դած են հրը սլան շ: Արդքն ասվարակի Հիւսիսային եւ Հարաւային կողմերով վաղում են եր-
կու դնետակներ, որոց ֆրնըը ժամանակաւ թողած են խրամների մէջ, ոլով սոսսիարակն եղած է

ԱԶՆԼՆՇ "րի կատարնալ կղզի- Հարաւային խրաժի վերայ հղած է շարժական կամուրֆ՝ մութը
բոան ալու եւ փակելու ծամար- Պատմում են աւանդութնամբ. Թւ տավփարակիս վերայ եղած է

Ա/ ննքերի մ եւ Գրիդ ոը թաղաւորաց ձմնռանոց սլալատն: Դալատումս վախճանուած եւ ծանդրա-
տարանում Թաղ ուած է Սեննքերիմ քադաւոբն, այս սլատճառաու հբբեւ նուիրական տեղի սուրի
են այս տեզերն-

Բոլ որովին քանդուածեւ Հիմնայատակ հղած է սլալատն: Բոյդ տափարակի երեսն ե չ Թբբ-

ծեալ ադիւսի բեկորներով: Տավիարակի Հիւսիսային կողմում՝ երեք եղ նշմարւում են սլալատի
Հիմբթի Հեսթելն-

Աղռնիւ Բածրամ-րկի շնոր Հի 12 զիննալ պածասլաններով վերադարձանք Ղուրա բոլորո-
վին անվնաս:

ԹԱԼԱԲԻ

Դուբայի ջաւաւասլետ լւարծ. Անդըէյ Միլսայէլովիչ Ստասիչանսկին այգնլեց մեզ Դուրա-

յում եւ Հարգուց.
-Արդեօ՞ք Հանգիստ եւ անվնաս դնացիք եւ վերադարձաք:
-Այո՛ Ձերդ բարձրապղատւութնան ղ լուշաւոր Հոդատարութնան շնործիւ բոլորովին Հան-

դիտ եւ անվնաս:
-Ուրեժն բարնձաճեցէք ընդունել ամենախորին երախտագիտութնանս Հաւաստին:
ի մժիջի ւոյլ Հարցերի մայտնեցինք Հանդստարանների դրութիւնը եւ Խնդրեցինք ռլատուիրել

մածմնդականաց, որ դոնէ այսուծեւտեւ անլոզճարար չկողուոէին ննջեցելոց Քարերը (ինչոլէս

լ.Սովորութիւն կայ Աղուանից երկրում մեռելոցի օրերում գնալ ճանգստարան կերակուրներով. Գինով եւ օղիով:
Տխուր եղանակով լալուց լետոլ օրոնել են տալիս ճանգիստները. խումբ-խումբ նստոտում խոտերի. կամ գետնի

վերալ. վայելում են կերակուրը եւ «Աստուած ողորմի' այս ինչ անուն ննջեցեալի ճոգուն» ասելով խմում

բաժակները, աճա այս Է ողորմաթասը:
2 Մարդասպան աւազակներ. տԷրութիւնից ապստամբը:
3 Հալկական արձանագրութիւններով եւ սրբատաշ մաճարձաններով զարդարուած ճԲանգստարաններ կան նաեւ

Պարախում՝ թրքաբնակգիւղի մօտ. որ 3 ժամ Բեռի Է Խաչ-մասից դէպի արեւելք ծովի մօտ. ՎԷլԷմիւր գիւղի մօտ.
որ շատ ճեռի չէ Պարախումից, Բոստանչի գիւղի մօտ. որ նոյնպէս շատ Բեռի չԷ ՎԷլԷմիւրից: Հանգստարաննե-
րիս թուականն սկսած Է Փրկչ. 580-1796: Երեւի, թԷ սոքա եւս գաղթած են Ջուբովի ժամանակ:

Ցաւալի Է տեսնել. որ աւերիչ մարմեդականներն տարած են եւ տանում են տապանաքարերից շատերը: Այս
տեղերում չկան քրիստոնեալ բնակիչներ. այլ մաճմեդական են ամբողջապէս: Զարմանալի՛ երեւոյթ. քրիստո-
նեալ ննջեցեալք անգամ կողոպտում են իւրեանց նուիրական քարերից...
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խնդրած կինը Գուրի դաւառապեաւի օղնական ազելւ ՕՀաեջան-բկկիլը): Սաստացառ իաղոյն եւանք

կատարել մեր ւնգիրը: Ասլա յուսադրեց զմեզ. Թե Բիլլի ճանառըարչն եկի" դոլի չէ. այսու
ամենայնիւ ի պատիւ Ձեր այժմ Ձեզ Հետ կ'ղրկվեմ երկու լոբ ու Խի, զինել. բջ Ճիաւորներ:
Վերստին յայտնեզինք մեր խորին յարդանթը: Փոլադ արձ այգ ելու իժի ՖԽ աու ած մամանակ բարձը.
դաւառապետն պանկությիւն մայտնեց ներկույ դանուիղը Բիլ վորի նկեղեղու օԳման Հառնդիսին:
Մեծ սիրովընդունեպինք ույս առաջարկութի ւնը եւ չալութույ աան Խր (շորի 7» Խոր Հակալությիւն
այն ղդացմանց Համար, ղորս ունէր առ Հայող ժող ովու Ըդ նե. ե կեղ նդի Խ- քոյդ (նդ րեդինք։ որ
աղասէր նւ լոստացունք օծռւմից 3 օր տռւաջ Հրա իրել նամակու Խորին րոլ Գլիու բունն ութիւնը:

Խօսելով Հրաժարական քարողը՝ Հեոսացանբթ Դուբայից: որի դ Մ/չ ե: Բրլալ ասացին. 35
վերստ է փերի ճանասպարծում: Համարն: Թէ շարու նակ անդանբ տանձննխեաց ե. (Ենձորնննաց
պարտեզների միջով: Այս ճանասլարձն տնդնումէ Փոթր-լ նո նարշդիյյի ե: դով կնոաեսան Մ նծ-լնո-
նաշղթայի միջեւ ընկած Հովիտների միջով: Բեկի չ.բ «աւ Հասարակ մամեղ ական են: Ճանա-
սպարծի կիսումն է Թալարի դիղն: Իջանք դիշզի ս Հող հոր դլոս /շ Ա1Հաոուո- Աղ ս- Արու նդի ունն,
որ մի ժարդելի անձնաւորութիւն է եւ բաւականին զ ալոդ ոոյոծ- Ռաի, դրին է` Վերին եւ
Վարին: Ախունդն առաջնորդեց Ժեզ անձամբ Հանդ աաան1. որ շա Հեոի 54 Վոռրի-Թալա-

բուց: Գանք միոյն Հնտեւնալ արձանադլուվու ննելրը՝ եչ ույն գե չունիգ փորելով ե. Հանելով
«Աստ փոխեցաւ ի Քրիստոս... թ. ՇԷ.»:
«Այս քար, Աստուած ողորմի... թ. ՈՂ.»:
Աստուած ողորմի Մխիթարիս... թ. ՋՀԸ' »:
Մի կիսատ քարի վնրայ քանդամվուո/ծ է ննտ եւ սղ նեղն: Բարելրը Սլկի ծ աա ել սւուինք

Հողում: Աւելորդ է կրկնել, թէ տարուծ նեն Հանդ սսսալուսնի ո թաղերի «ամենամեծ մալը միայն
մնում են այժմ Հողով ծածկուածներն:

Վերին նւ Վարի-Թալարբներն (օո նն խրորու: բ/ոյք եկեղեցի ն չրԴուաձ է Վերի-ալարում:
կիսունը է եկեղեցին, ռր պանկասլատուտծ է դժեխ փո շերովի էն նրսսկլր Բուր ոս բ ռլ ածել "ււ Համարչ

Դատմեցը ինքն Ախունդն, 24 «ումն մածմեդսական ամինա նր սո արվ ւո ւսջ կամենում է ռնղանի
նտնեւից քարեր քանդել եւ տանել, լւաւյց եշկոյն ծուում է պալոսնոցն ն. սկում է սսասոլկ ոագ-
նառիլ: Այ սլասոճառաւ մորթում նն մասուաղներ եշ վառում մոմել. առա նլն ուղղում է
ոլարանոցն, վասն որոյ նոյն մածմնդականն ամեն սռարի ամրացնում1 ան կաառլաոը եւ շատ
Հիւանդներ տանում, եւ վառում նն Հաւատով ժոմեր եւ առողջանում»:

Եկեղեցուցա փոքը-ինչ Հեուխ կույ լույնառտուը ուծ Հայ ծան դ սսոար ուն որոց մեջ կան նանւ շատ
Քածշանայից դերեղմաններ: Գրեթէ մածարձան քարերի: կենս մասր մոարուծ: հն...:

Վերադարաձանք մեր Հեւրընկալի բնակարանն, ԱՀմասո-Աղ "ս Այու եղն, որ 'ի ոլաստիւ մեր
ոչխար մորթել չռուած նւ կերակուր ալար աաւոնլ տուած էր. ճաշի փերույ, Մել /անդրանօթ, ակսաւ
"լատմել. « Անցնալ տարիներում վախճանունց 1/0 տարեկան ոմն ձ նրունի, ոբ լրաճավո սլատմում
ծր, թէ` « Գիւղումս 500 Հայող տուն կար եւ 5 քաճունույ: Խեղճ Հոաւյելյն. ձանձրանալով լնեկզինե-
բի ժաճախակի աւարառութիւնենրից եւ նեղութիւնենըի ց: ԺՄօա 100 ճոր աոաջ (Զուրովի ժա-

աաա անեցին նկեղեդու դոները, մենծ, փոբթը բոլո Տամբուրնեցի ն նորու սնժերը: եւ դնացին
աաա Բայց ութը դերդաստանն յնտ ինըին՝ աղաչելով 2 Հիռխանձել ով: Այս Ջ դնըդաստանը

Հան Բորի ժածմնդական դարձրին, ռը.ք աճելով բաղմաղյան ւյ չ ավի. Եկեղ եցին մնում էր միշտ
դուն եւ. մեզանից շառոնըն դղաղտնի դնում ինր. մոմեր վառում նւ Հոալել1ն աղօլաքններ նում:

եթէ դիշղերումս դնո լսում ն.ք Հաւյնըեն տունն ել,. « Արթին ոոշաղի /ոող դսոսարը: ուշաղի: ՕՀան

աէ» ե Վաոոճառն այն է, որ դոցա Հայլրնլն եւ լարելն, Հույ նղած են»: Այժմ նրկու դիւղե-
ումս .ֆԻ |

Հայու ուՊույ» որ բազմացած է 8 անից: Եկեղեցի: շարժից իլած է: ԱՀա այս Լ գիւղիս
շ արիխտ տնղնկութիւնն »:

Եղծուած Էին կԷտադրեալ տեղի բառերն:
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Շնոր Հակալութեամը Հրաժեշտ տուինք եւ Հնուսցանք Թալարուց, որ Ճղբաց երկրումն է.

բայց բնակիչք |շօսում ենորսլես թէլի նաց բարբառով: Արդէն անցած էինք Աղ-չայ: Ղարա-չոայ
եւ Զաղաջուլա դնտներով անցանք նանւ Դալվալա եւ Շասլօրան դետնրով եւ. բարձրացանք Քիչ-
մալ գիօզն: Այս դիւղն Հիմնուած է կովկասեան Մձ-լեւնաշղթայից Փոքը-լեոնաշղթայի վե-

բայ կախուածԼ մի լեո նարազ կի վերույ՝ որի Հիւսիսային կողմով Հոսում է Շառլօրան դետն:
Րարելխաւուն են դիղիս օգ նն կլի մուն, Հաճոյական՝ դիրքն եւ տնսարանն, Ցուրտ եւ բարե-

Համ՝ ֆույն. բերի եւ արգի նաւոր՝ Հողն. միայն ծանը է լինում օգոստոս ամիսներում. ւոօթա-

դեղ եւ. տաղտկալի օդն ոլսսոճառում է. տենդարներ Հիւանդութիւն:
Գիւղիս չրջակայբն ծածկուած են տանձեննաց: Խնձորնննաց եւ թթեննաց գեղեցիկ պար

ոէ ղզ խերով: Տեղ ական բեր.թ նըն են դոլրնեն, դարի. բայց ոչ ծավնլու: Իսկ նչանաւոր բերքն է տանձի
եւ խնձորի չին. ոլ լ:2ԸԷ դնով ծավուում է:

ԱՀա ժողովրդգեոոն դրաղմունքն:
Բիլլարում կույ մօ: 100 ծուվս միայն Հայ բնակիչ, 220 արական եւ 200 խգական: Տարնկան

ինում 1 15 տրական եւ 11 (ոչ. ծնունգ.. 10 ոլսակ եւ 10 ենջնցնալղ: Ունի մի քածանայ, որ պլասո-

ըժսսոում է ւնի թանի վխովասաց:
Գիւղը ս եկեղեցին երեր անզ ամ չինուտծ է ի Հիմանչ՝ Ա. Աղուանից Գրիգորիս Ա. կաթու-

դիկոսխ Հիմեարկութնամբ, Բ. Հայող ՌՋԶ.-ին՝ Աղուանիդը Թովմայ կաթուղիկոսի օրով, Գ 1877-ին`

ամրբողջամս Թրծնալ աղիւսով եւ ընդարձակ Ժանան վերայ:
Ա. նւ Բ անդամ չինուած են անդլական ժողովրդեան օրօք, հսկ Գ. անդամ կառուցեալ է

Հանդանակութնամը ոլ: Միրղզաջան Ժովչաննի սնանի, ռր իրաւունք ստանալով Հանդանակած է
Պզլարի' Հաշտարվոանի, Դարբանդի" Ղուբայի եւ Բաղդուի բարնսլաշտ Հայերից՝ Միրզաֆանի
մածից յնտոյ Հանչանակութիւնը չարունակումէ Արցախի Խաչեն դաւառի Սէյդիշէն գիչղացի
Ներսկո-րէկ Սարումնանցն նւ աւարտում եկնղեցու շինութնան Թերին՝ կաթուղիկեն եւ տաննաց

Թիթն դա մա ծը Հ

Օծունցաւ 7690 Թիւ մայիս 27-ին լսորանն յանուն Ս. Գրիդորիսի Աղունի Ա. կախուղիկո-
սի, իսկ նկեղեցին՝ յանուն Ս. Գրիդոր Լուսաւորչի: Օձման Հանդիսին ննրկայ էին դաւառապետ
բարձ. Ստա չանակին, Ղուրայլ, առաֆատը Հայերն եւ չրջարնալ մածմնդականներն:

Բիլվարցիք եւս վ|ոօսում են, ըստ ասութնեան իւրնանց, լնաց բարբառով: երեւիԹէ ճիղբք ունե-

ցած չեն առանձին ըւարբաու կամ կորած է: Այժմ Դուբա գետից մինչեւ Աւշարան խօսում ննընդ-
Հանրառլէս նոյն բարբառով: Սակայն ամէնքն դիտնն եւ տաճկերէն: Տիրող ազանդնէ չիա կրօեն:

Բայց առանց մի քանի լսօսք ասելու կարելիչէ Հեռանալ Բիլվարից` Գիւղիս ժողովուրդը
Հանգիստ խղճով կարելի է անուանել կնեդանի նաչատակ: Ճղբաց ցեղիցը միայն մնացած է

ծայաղդաւան Խաչ-մասն եւ Բիլվարն: Հալ'կ Լ Է ննատի ունենալ: որ խԽաչ-մասի Հայութիւնը ւլած-
ռլանած են Բալա- Դազալրն, Եբ որդին եւ թոռներն: Բոսյզ Քելվարի ժողովուրդն ինքնին արա յո-
ւլանած է ցարդ իր Հայութիւնը: Բիլվարի շրջապատի բնակիչներն մածմեդական նն ամբողիա-
ոլէ՛ս, եւ դիւղա Հեռի է Դուբայի Հայնրից 35 վերստ տարածութնամժը: Քիլվարի Հայն բազմիցս
դոծ տուած է իւր նիւթական կարողութիւելը Ի՛Ր վարելածողերի մի մառը եւ որ մեծն Լ՝ իւր
զաւակները, մածմեդականաց բոնութնանց եւ բռնարարութեանց, այսու ամենայնի իւր ՔՐ
ջութնամբ անխավաւո սլածսլանած է իւր դաւանութիւնը, Հաւ ատը եւ եկեղեցին: Վերջապէս մեծ

դովութնան արժանի է գիւղիս ժողովուրդն, բայց այժմ՝ կարօտ մլիլթարութնան. խրախուսու-
Թեւան, թարոզի եւ քաջալներութնան: Այս ռլարտակատարութիւնն վերաբերում է Շամախու Թե-

ժի առաջնորդութեան:
Բարձ. Անդրէյ Մրլխայելովիչն ածճարկու Հրամաններով սաստիկ ւզատուիրեց շրֆաբնակ

1 Լեճացի Է այլս պատուական անձն:
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մածմեդականների ծոդեւոր եւ ժարմնաւոր Դլուլթւ ներին. ոլ-Ք Խեր կույ 2 ի',. ել բ 1.բ 5 դոոասել որեւէ
անկարգութնամբ Քիլմարի Տայոց եւ ապա, դոչութնամբ Հ(ոսժեջսո ռոսլով, դաղ Սուբ:

Քիլվարի խեղճ ժողովուրդն ամբողջ 15 տարի կարօտ: ժնացած էր սառոսթուղ ի... եկեղեցու
թնրութնան պատճառաւ: ԹԼ որքա՛ն մխխլարունց դատարագ ներ տնսնելով ե. Հաղորդունլով
եւ 10 օը շարունակ քարոզներ լսելով (ատիսլուտծ ձի տաճ. լեդուաւ (շօռել. որոլնա ղր Հասկանոային):

ՔԻԼՎԱՐԻ ՇՈՒՐՋԸ

Քիլվարի արեւմտեան կողմում. 3 վերստ Հեռի. կոյ ԶԼյո։ ա աուն մխ դիզ. որի բնակիչ-
ննըն Հայադաւանութիւնից դարձած մածմենդ ական են: Գի զիս զլիշին. ժլ մետ կաղել Գառի տակ
վայ մի սագաձեւ տաչուած մաճարձան, որվ երկարուլցիւնն լ մռա. 10 թզաջայի: ԹՎԱ Հեռաւոր
ժամանակի լխարտոցն (մարտած, լչաիած եւ եղծելով լմավփաւծձ( արձանագ րոս (ժի նր. սակոաւյն քա-

Րի աֆ կողմում մնացած են ՏեւՅ դրեր:
Գնրեղզմանից մերեւ՝ ճանասլարծի երկու դողմել ու). ամվիոիուտած նն շո ՀՈն ժամանակիս

եռջնցնալեեր: Այո մե ընդարձակ Հանդատարան, զ որի միջոցով Հնուց եղած է վիռրը կածան:
Զառիվայր կաձանովս Հնտղծետկ Հոսած նն անձրեւի Հեղեղներ, այնոլնա. սլ: ույժժ կածանն ձն-
ւացած է 2-3 սաժէն լայնությամբ նւ սաժենից աւելի խորութեամը ժի աճաղ|ո, հորում: Խրամիս
երկու կողմերում երեւում նն Հարիւրաւոր (մաիխթներ. որթ ամբուխուտած Էն շերոաթարնրից յոր
տուկ շինուած արկղներիմէջ: Օրինակ 1 շնրաաթար զնտնամած, 2 կողակալ. 1 դլլաակալ. 1 ոտ-
նակալ եւ մի կափարիչ: Հեղեղները տարած ննշատերը կլիակոալ եւ շոռթնրը ոտմակալ քարերը:
վասն որոյ ամբող ջասլէս նրեւում են դմժավթնելն. մանաւանդ աձադին կմարթնել: նւ չարա
դանը մեծ գլուխներ: Գոնը մենք կարծում ենք. որ կոառլաշտ դարերիը Մմեացած 1 Հանդ ստա-
բանս. մածմնդականներն շատերի միֆից Հանած են Հին դրամներ եւ առնացի ն: կանացի զբդեր, բայց որքան աշխատեցինք տեսնել, անկարելի եղա, գրոչ միայն դաղ անասլած են, այլ ու
վախենում նն լառավարութիւնիը յույտնել:

ԽԱՇՆԻ ԱՒԵՐԱԿ ԳԻՒՂ

ՔԲիլվարից ժի ժամ ճեոխ Հիսի սույ|ն կողմում կայ Ռոշ նի ւսն ուն Մի «ու երուն դիւղդառտեղզի:
որի մէջ դեռ մնում Հ նեկեղեղու աւնրակն: Եղեղեցու Ընդա ձակուլթվւ Խի ց նլրեւու մ է. որ բաղզմա-
մարդ հղած է գիւղս, որի մօո է Հանգաստալրոն ն. բայց աոած են ուա սլա աա որենլրի ամննամնծ
մասը, իսկ տաճարի քարերից բերած են Բիլվարի նոր եկեղեցու Հիմք.երը լցնելու Համար:

ՈՒԼՎԱՐ
Քիլվարի Հարաւ-արեւմունան կողմում, 4 վերատ Հեր կայ Ռւլվո»ր մն ու ամլւ Մի աւնրակ

փոքը դիւղատեղի, որի մօո տակաւին հրեւում են ե՛ւ նկեղեցու ունր ւնն ե՛ւ ծանդ ոտարանն:
Տապանաքարերի վնրայ կան արձանադրութիւններ: ԶԼյՎոգի.թ դրաւած նն Էլ փմարդւոց դնավին-

ները եւ այդիները, այսու ամենայնիւ դետիններն եւ ոլարւով դ ներն դարդ սլածած նն նախորդ.
տէրանց անունները, ինչսլէս հն՝ Մանվփան երի ՕՀան երի. Աշթիւն երի Մռնվուս ն բոդի եւ այլն:

ԴԻ-ԽԱՆ ԿԱՄ ՕՀԱՆ-ԽԱՆ

դ
Քիլարից դէպի արեւելք Մօւո ժի ժամ Հեռաւորույթե ուն վերայ քոոյ «ի տ-Էնը ակ դի ւդատեզի

ի-Խան անուն: Ռրոշակի նրնւում եխ տնառունղ ելն ՆԱ Հանդոտարան Դ: Բայը արձ անադրութիշւն
կրող Քարերից շատերը տարաձ նն մածմնդակունբ նւ ունում Է՛ն Հեսոզ Հես»է...:

Քիլվարդի Գաբրիէլեան ՕՀանի Հարիւրամեույ մյըն՝ Մարդարի ուն, որ ականաոնս եղած է
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(այժմ վալտճաաուսուծ 1). սլատմած է լսող ժիդս. մ` Դի-խանն հղած Լ Արդախեդը ՕՀան-լուսնն:
Հույսս զ ղի ՕՀ Խ-|ս Մե Խի' Օ Դի մակա նու նը ոուած են չգիաւնմ Է՞նչ յառւկութնու ն որոտճառաւ-:
Մրույ ն Հաաուսուռ դլոնմ., որ ՕՀան-խան ն Արցալվարդ իւր Հետ րւելուծ էր մօտ 1400 ծունւ ընակու-
Թրաս աոաւուծ դիո ուժն, որ իւր անուամլ կոչւում Ա ՕՀան-խան: ՕՀան-վխաննխ ոլոսլե ուած

Լր շրարնակ թուրբելր|(Ժաչմ հգավանաց զիոգնրը իշրանց ձողերով: Բայց Թայարի: Խաչենի.

ոլթր եւ ուրիշ զիոդացւոց Հետ զնացին Ռուսաստան:

ՇԻՀԱՐ-ԵՐԻ-ՑՌԻ ԲԵՐԴԱՔԱՂԱՔ ՃՇՂԲԱՑ

կովկասն ան ԱՆՆ) լնո Խաշվլայրդ դելի ալեւ ելբ (երու ուծ մի բարձրադոյն ռարաչարլժի փե-

(1: դույ Մի 421 եր ո»չկ Փաղսքատեզի ՇիՀչալր-ելրի անումա մլ որ մ. Վ մամ Հելվ է Քիլի: Դո-
ըխսոլնել:ն ծինու ծ են եղել չոլ ոութոյ ռովորականի ՀԱՍԱՒ Հատ ւու լայնչլայն եւ հրկվար-երկար
Թլձնալ աղի ոներով՝ ԹԼեւ այժմ կործանուած ե ն ռլարիսոլնելրն, ռուկույն մնում են Հիմթելն.
որից ելնես ում1, որ թաղուքս չատ ՄԼ) եղած չ1: Չատերի Սանձրու Թլիշեն եղած ( ւօ1 մւժվ ն.

ոզ բիս մմջ բուատծ եյ ածագին Հաստուլմեամը եւ բարձրութեամբ ան նի նւ Հաճարկի
ծռսո էլ.. որոց Հաուոաւլւու Ս ալմառոն ելն. Փանղելոսի աների Հիմանդ չլյսունր ը: դուր" (մավի ած են
բնկորնելրլ:- ձենն եւս ծինուած են եղել կլաչաղզավս դեխով եւ. աղիւսներով: Փարոսի ս մէջ չա1.-

ռլակաս եխ ոլֆ. ի14 եւ մովազ Դ աղաններ եւ կինճել հղջելու եւ. օօ. վասն աման ււանգ ծրագի-
նր փուանդ ժուուր ( մերձենալ: Շինությիւ ններից երես ոԷմ(. որ ամա ոու /ովչու եղ ածեն բնակարան-
նել. ոլչոց մէֆ նշմալուում ( եկելեցու աւերակն: Մր քանի սւարի ոււաֆ ուժդին Հողժից ար մա-
ասավ|ոլ մուրալ ուած են ժի զս նի Հաստ ծառւելի որող արմատնելն դեո նի սռակից դուրս Հան ուծ
են երկու մմ ծ. ոլզ Խձեսյ կալսանել,. (ոչ ոլէս ռլատմում են ականատեսներն: Հիանալի՛ է տեղիս
օդ ս, ոթանչելի՛ ուն տալու նոն եւ ղերաղա՛նդ ուրն եւ ամուր՝ դիր թն:

Հաւանական մ. որ այս / Դղզրադ Ցո բնր դչութաղուքն, վասնդր բաղի ռռրանից ծրագ դա-
էռունելու ւր ՀՂ մուս նթ ուրիշ աւերակ դամ ԱՆ աղզաքատեղվո որ Համաձայն ինէր կաղանկատ-
Կողու դրածլր ւ Այստեղ Հիմնած չր Գոլ ոբիս Ս4 կարուղիկոսն Աղու անիդ նկեղ եցի. ուր եւմ-
յիոի աձ էլ անդ այնոն վլյի մասունթը, որն մենտոյ զ ունուն գ ոու մնսչավան բարհսլաշմոխ օրով
(Մով. Սոող-. Ա. Հռ ոու. ԺԹ. Դլ:)- ԱՀա այս ( Աղուանից Գ. Ինրդըը

ԽԱԼԹԱՆԻ ԱՄԱՌԱՆՈՑ

Բելրղ չութ աող ութի ս արեւելածարաւ կողմումէ խԽալթանի ամառանոցն, որ կոչւում է Նովուր-
Ճյակ: Միեւնոյն լնոնաչդվաույի շարունակուլեսն վերայ. արեւելածայնադ լանջի ռտորոտում
շինուած ( մի փութ դիզ. որի բնակիչ. են մածմեղականք: Գիւղիս ստեղն մի կւսնաչազարգ,
բարձլոսՀայնագ ռարուծ ալ Լ. որբի արեւմունան, Հարաւային եւ արեւելեան կոզմերն աղեզնա-
սլա. դողաւոր եւ ծաղկազարդ լնոնել են. իսկ Հիւսիսային կողմն՝ բաց եւ խորանարդ ձոր:
Գիւղիս ուեվ լճակներն, որոց մասին զրուծ ենք արդէն: Գիւղիս միջովն է ճանասլարձն. որ
տանում( Շառխավոլի. իոկ Ճղրաց ՆՈ Խինագ ռածմանավդլութն մ Դաւաչի դեւն. որ Հոսում գի է-
դիս արնեւմոնան կողմից, աղեղնաձեւ չըջան անում Հալաւից եւ ՀետզՀետե ընլացբը ուղղում
դելիՀիսի: Գետլիս եւ Խալլանի ամառանոցիս մեջ է այն երկար դառիվայրն. որ կոչւում Էչչակ-
եօվշուշի- հնջովս մինչեւ դեւն իջնելն տեւում է ամբողչ մի ժամ, իոկ դետիվդս ամառանոց ել-
նելն՝ երկու ժամից աւելի: Ամառանոցիս սարաչարթը Վարդկդրուակ է անուանում
կաղանկատուտցին (Բ. Հատ... ԼԹ. դլ): Սարտաւանդիս վերայ բութի (ունուած են Իսրայէլ
նոլիսոսլոսն եւ Իւ ընկերնելն-

| գղբաց երկրից Ռուսաստան գաղթողներն բնակութիւն ճաստատած են Մոզդոկի կողմերում Ղուրա եւ /աջառ
եւ Ղզլարի Սարաֆան գիւղերում: Գաղթականներն ցարդ պաճպանած են իւրեսնց ճետ տարած լեզուն. ՌալերԷնի
Բետ միասին:

օՉ --



ԼՓՆԱՑ ԵՐԿԻՐ
Ինչպէս դիաննք կանլսաւ, լինաց ցեղն բնակվումէր եւ բնակում 1 յժմ Մ ոո աչիե. Մուղայիգ

դետների, կասոլից ծովի եւ կովկասեան Մնձ-լ եռ նաշղթույր դագ ավադ ծր Հր ոխծայնաց
լանջերի միջավայրերում: Լփինաց ցեղն այժմ կոչւում է լաՀրճ եւ ոլուչած Լ դարդ իւր աո անձին
բարբառը, որի մասին յայտնած նենք ոո աֆջուց: հփնաց երկիր զող (րոդած ( էէն " նելիդ ու դաշ-
տակներից: ԼԷնոնամասերի ալրեւմտնան կողմերն գրեթ կիոռի ոռի անխոալնաւբ առլառսաժներ են,

եսկ արեւելեան կողմերն չատ տեղերում կան սլատուտական փոսրել ա,ջողելր, ոու Հալւթեր: ան-

տաներ, սքանչելի ամառանոցներ, նշանաւոր ջրեր ե. ամուլ: բերդ հր եւ օգ ոուսկար Հանքային
ջերմուկ:

Համարնա 23 ֆրարբի են դաշտույին ասելն. ըւթ են ամմ/ք արեւ ԱԽՄԵԱՌՈՒՆ բել: Խ- Բայց չորա-
մին հղաձ ամառննրում սլակասում նեն ջրերն. եւ դամաթու մ ամա Հեղ հ դ առներ: ՄԽաշսուայլին բեր-
քերն են մետաքսի բոժոժ, բամրակ, որի դ: դոր են. դարի դոլչեկ. տախտ, (ոնձճոլո 4 քնուկ. վալունկ.
եւն: Իսկ ընդչանրասլէա դործում են դորդ. դար սլետ. խուրջ եւ շալ:

Հղրաց եւ հվինադ գաւառներու կան Մո 6ՕՕՕ0 լչնուկիչ.թ. որոց ամյա 7:/-թ նհ Դ ծեն Հայա-
դաւան:

Աղուանից՝ Դ., իսկ Էվնադ Ա. բերդն գտնւում է խաղուն մեծ գիդի Հաալաուսույին կողմի
ձորում, ֆերմկի ձորն օկիգը առած է լանջի Վեր ույ: Բերդ ռո շինուած Լ էլոուշ աղ ավո դելով եւ խոչոր
Քարրով: Տակաւին (անդուն են սլարիսոլների շառ Մանրն: Ամրոցո. որ իր թԹիկունբը տղուաձ
է յովկասեան մեծ եւ վերջին նոնա» Թոսյի ն, ԹեոլԼտ չունը ընդար ձուկ Էնծոս Թիւ ն. սակայն ունիբին լ 21 ընդարձակ լ լայ
ամուր դիրք. սլատուական օղ, ջուր եւ վոլչժելի ւն սաուծ,: Շրջոռոլա սաս Մ նրեւում նն ասղա-
ռւսժ եւ Քարնայ միասպադաղ լնուներ, /շտաղալար դենը (դի) եւ 7լԴ ներ ծուն ոլածայր եւ Ձից-
ցիդ լնոներ:

Անյայտ են մեղ եւ ընըդիս անունն եւ անցնալն:
Աղուանից՝ Ե., իսկ Խինաց Բ. բերդն դն ւում է Աթի-Աղ ոճ սնուն Աի ականի դիշղի ւրե-

ւնլածանդէսը եղած բարձը սարի դադաթի վերոյ: Շամավխուց Այթի-Աղ աճ 5Օ վելու 4: Փոբրու-

ա սլատճառաու կարելի չէ անուանել ընլդակ կոմ դ դեկ, ոլ: այժմ անուն տում է Դլզ- Ղալա
( ղդջկաբերդ): Արդարեւ փոքրը է բել գակս, որ Հին ու տուծ ( թարու ճեր Հր նոութի ումբ: Ձա խիստ
ատոր Լր անառիկ: Ձուսձեւ բարձրացած ՍԸ շրասից աուն Վ Խաղ ած չ բերզ ակոաւկիլ: սարն,
ույ ճո" դժուարատար Ը բնրդակիլվ դառիվեր ուղին, լ. Հազիւ 1 հարող անում այցելուն
բար րանալ ուռով: Ունի Հաստատուն սդարվիոսը, առլածով ատմրությիոսն: Հար ոուույին կողմերում
ոնում են Սուղայիգ. դետի լնուննր ն: Աթի-Աղաճի ալեծածան արոօլոույք ն եւ (շուտաձարթերն.
Հւ «3րոմ "ր կողմում Աշշարան, Հիւսիսային կողմում Պղրաց հւ Էխնոոց աղխոճսղդվոնաղ լնոներն

րեւմանան կողմում Ալթի-Աղաճի լեռներն եւ ամառանոցնելն- Մրույն Հաղար ավիսո՛: որ
Բոնի Ե-ր մէջ կմելու ջուր: ՋՁիմաղունդաւ՝ անձրեւաջրո՞վ կաո ավար ուած մ Էնրդակո Թչ՞ ԷՐ

ցած է ատորնըկրեայ ջրի ճանասլարծ կամ դետնասիոր փասոուկ ֆրամբոռլր. որ մոյժմ անյոյտա-ցած է ծածվկունլով փլատայկով:
անդուած են եւր ժիջի շինութիւններն, որք եղած հն միայն ղդօրանոցնել: Անյաւյտ է մեզ

նմանասլէս եւ. դղնակիս իսկական անունն ու անցեալն:

ԼՓՆԱՑ ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔ
էփնաց մոյյրաքոաղուքն, որի աւնրակներն դանում նն Շամավոու Հիւսիսային դողմում, էռ-կ Ն("1 " հովկասնան Մեծ-լեոնաշղթայի դադողժն ազծի (ւոնարՀծած շարունակութնաւն վնրայ: այժմլոչւում | Դոզ-Մեյդան, ուր բնակում են աղանդաւոր մայլականնել,:

լ Այս 300 ծխից բաղկացած գիւղը. որ գտնւում Է Դաաչի գետի աջ կո լղմի բարձրութեան վերպլ, շփոթելու չէամարանոց Խալթանի կամ Նովրի Բետ: բարձրու լերայլ. շվ
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Էի նիոթ. առլատամբ ելով Աղուանից էւ Հայոց թաղաւորութիւնների ց, լարում են սլարսիցեւ
4 հութ բնրու մ մի (ռավուսո եւ միայն ս Խուանակա ն թԹաղգաւորուլցվու 2 որ փութով աներեւույթենա-
նում է առուսը աստղի սպէս: «Արչաւիր Արշարունի... Հարկանէր եւ սատակքր զ փուրկն թաջ ղեղ-
բայը մաղ աւորին փն հւ զրաղդում Համծարզս նորին ընդ եմին սատակեր» (Եղիշէ. եր. 145):

Բոյդ Հարկ է յայոնել. ոլ (ինո ամբողջ ժողովուրդն Հաստատ մնացած չր իւր ծայադգա-
ւան ֆրի սոււնկութեան վերայ մինչ եւ ԻԷ. դարի Գ. թառորդն, Էնչոլէս գրած լ Կաղ ոն կաւոուագի:ն
(նր. 169) (Իսրույնլ հսլիսկոսլոս եւ ճանասլարծոլողուկի յք Իւր) «Հասանին ի քաղաքն է, նաց ,

ուր ընղ սսոաֆ ելեալ նմա (նոլիսկուլոսին) ամենայն թաղաքաղիքն՝ ընդունեին ղնախնդութնեամը
բոտ կարգի հոլի ակուլոռ յց. մանաւանդ զի մերձենալ էր տնլունական տօնն աստուտծույաւյանու-
Սեան. եւ մոահելով 'ի քաղաքն երեկօիս արարնալ` անեն կատարէին (դտօնն)»: Անյայտ է

նահ. թաղաբթիխիոռ անունն:

ԱՒՇԱՐԱՆ

Աւշալրոանն երբե երկրալեղու՝ Հրուանդանաձեւ մուծ է կասից ծուի մէջ: Աղուանից նեբկրի

ույս մասն 1 մի ույն. որ ամրոզֆ ժի աշխ արչագրական առտիճան աւելի նրկարած է դէպի արե-
ւելք: Ծովն, մուծ հրկրալեղուի ծայըն, Հասած է մինչեւ Հիւսիսային 668-, եւ արեւելային Վ01/2

առի ճո նին՝ Ֆրրոյ կղզուց Հաշունլով:
երկրալեղուիս վերայ են Փայտակարանի Ալեւան, Եօթնվորակեան Բաղզին եւ Բադաւան

դաւաուներն, ոլրուց 1321 բնակում էր փ Հնումն դասից պեղն- ԱՀա այս ժի աշխ արձադրական
առտիճան սոեղն է Աղ ուանից երկրի ամենանչանաւոր կոոր ն, Բաղզուի փաուքն ու սպլարծանքն եւ
ուէբութնան անձարանի ժորդառատ աղբիւրն: Երկրալնդուիս վերու են աղ ածանքի լճակներն- '

նաւածանքի Հորերն եւ շինութեանց Համար աժանագին կիր մատակարարող Հրաբուղխներն:
ՏԼրութիւնն նաւթոային արդգիւնարերութիւնիղ ստանում է տարեկան 8,000,000 րուբլի մաքս-
Բաց ժյղդղգդանձ ճւեղ ական բերքերն են նարինջ, լիմօն. ցորեն, դարի լշաղող, Թուզ, Քրքում (զոուի-
րան), ձմերուկ. վարունկ: Ընտանիքնելն դործում եխ գորդ» կարպետ. չուալ: մավիոււշ, (մուրֆ եւ.

շալ (արակսնաց մենրնազգեստի Հւամոր), որք ստոր են Արցուխի ոստայնանկութնան դործերից՝
Այ եւան աւան ընկած է երկրալեղզուի ծովն մտած ձայրի վերայ. Եօթնփորակնան-Բաղինն՝

միջնամասի վերոյ, իկ Բառղաւանն՝ Եօթն հորակեան-Բաղնի Հարաւային էւ արնեւմտնան կող-
մերի վերոյ:

Այեւան դւաւառի ծովի մէջ մոած լնլուակի ւջ ու ձավ կողմերում կան գեղեցիկ դաաշմուշկ-

Խեր, որք ընկած են ձուլվի եւ լնոների մէջ: Սոյն դաշտակներն թէեւ այժմ ծածկուած Են սրարւոեզ-
ներով եւ դաբ սելով, այսու ամենայնիւ դորցը ած չեն քւրեանց ոււսնձնայատվկույթիշւնը- բուսց`
նում են ինքնարոյս դարի՝ բոտ տսելոյ Խորննացւոյն: Եւ աՀա այս է ոլասոճառւն. որ դաշուսկ-
ներո Լի են վայրի ռաղդներովի բադերով եւ այլ բազմատեսակ Թոչուններով, դորս որսալով՝ չռե-

ղարնակ մածժնդականներն վաճառում են աուաաուօրէն:
Խիստ բարերեր եւ արդաւանդ են դաշտակներս ամէն ոնսակ պտուղներով եւ բերթերով:

Բնակիչ մածշմեդական են առձճասարակ:
Ալեւանի լնղուակի ծայրն վերջացած տեղում Հաստատուած է մի Ժեծ. ծովային չառտեր,

որոլէսղի դիշեր ժամանակ չվնասուին երթեւեկ նաւերն՝ դարնունլով լնզուակի ռրածայը ւռե-

դին: մատերի մՄօւո կայ եւ առանձին Հնուսղրա սուն, որ Հաղորդակցութիւն ունի Բաղուխ եւ
Դարբ ւն Դ 0 Հեւոչ

Եռթնվորակեան-Բոագլին դաւառի ԺԼջ են Հրաբուղխնելըն, նաւթածանքելն եւ աղ ածանքերն.
որք կոչւում ե Մասագի եւ կուրդալան: Դաւառիս Հարաւային կողմումն են Բռովնա Հին դրիէ-

ղ ասռեղին. որը այժմ ամմաուանուց փռված են բագուաբնակ մի քանի ունեւոր անձինք եւ տնկած

լ Որ Է այժմեան աւերակ քաղաքատեղին:
3 Գործածութեան մէջ եղած աղալճերն կոչւում են Քիւրդախանի. Զըխ եւ Մասազուր:



դեղեզիկ այդիներ: Այստեղ կայ 2 Հին մատուռ, փարնոաւյ ա. ա ԱՂ Խնլո փ ամայ դխոլյուած դորե-
նի ծորնրը, Հնձաններ նւ Հին Հանդ ստալաննել: ՄՈՌ7 արձանա ղդրոս այն Ս ներ. որոք (7ուակվաններն
Հասնում են մինչեւ Հայոց 7. 500) Թիւն: Հայկական նշաններ նրենւում են նաեւ զ յուառվիս մի

քանի թրքաբնակ դիւղերում:
Սուղայիդ դետի ծովախառնըդից բաւական ԼԵ/ը Հի: ռիս լույ խողընղ ու ճոռ մ եւ

Հրաշակերտ Լնուն՝ ցզուած ձովեղզերքում: Խտրը-Զնդ անի Մ/ գաղ աշլժլի/ վերոյ հ. Ման մի Հին-
օրնայ ամրոց: Այս է Աղուանից Զ. բերդն. որի անդգեսոլ , նծոաշն օժ է մե դ:

Փայտակարանի Բաղաւան զ աւառի մէջ է Բաղ ու թաղուջթն:

ԲԱԳՈՒ

Բադգաւան դաւառի ձովեղերեայ մսսում շինու սծ մ ղդ 147.1 11771 աղյու /ո Մոդ ան ,: (Ի. 30 սռարի

առաջ մի աննշան դաւառական քաղաք էր Բաղ.ու ե: Բոյգ երլ' ռկա ճՀ:որ Դ անո Ֆու Թսձանու-
Թնան եւ սպիտակացնելու արունստն, այնուծն տեւ նածանդ "ո լո Խքաղ ութ դ չալԳ ՄԱՄ Դ ուն Այժմ
Շամախին, Դուբան եւ Սալնանն Իւբնանց Բոլոր դատա ներով ն Խ/ժալ կոս ծ ն Ս Փող ութաւկանա-
ոլէս Բաղուի նածանգասլետութեան, իվ ճողդեւորառոլէ ս Շամ ավո ու չոուտաֆնորդույթետն Իշլոանու-
Թնան: Նածչանդադլուվս քաղաքի բարձրանալով Բազ ուն, շնորՃիո նաւ ժին. ը Խղսալ:ձՃոակեց իր
Հաղորդակցդութնան ծաւալը ո՛չ միայն ամբողջ /Խուսառատունի Հե Սատոլիը նե. Սեւ ծովի միջո

ցաւ, այլ եւ Չարսկաստանի, Թուրքմանի. Բարումի եւ աաա աւա Հ մանի ան նկինելի Հենտ՝ եր-
կաթուղիների եւ ծովերի միջոզաւ: Բադուն այսոլկա բողլ:Գլոսնւալ ույ Ժետւոյ ր ղդ ր ձակունհցաւ
բազմամարդ բնակիչներով եւ ընդարձակւում է օրէ դօր: Աղեղնաձեւ եւ դող աւոր Վդուած սարն
ու ծովն իւրեանց մէջ ննրվակաձ են Բաղու քաղութը: որի այժմեսն նրկարությվւնն է մօւո 8

վերստ՝ սկսնալ ռուսաց վերի նկեղեցուց մինչեւ Սու Փաղ ւթի ծայրն. եւ լայնուիժիւ ենէ 7 վերս-
տից սլակառ՝ ծովեղնրքից մինչեւ լնոնալանջի վերջին բնակարանն: Ընակիչ ներն են Հոյ: Ռուս,

ւլարսիկ, Թուրք եւն ու բազմաթիւ ռլանդգուխանել դովկասարնակ աղզ ներից եւ մինչեւ անգամ
արտասածմաննանննրից:

Փայտակարանի Ա. եւ Աղուանից Է. բերդն է քաղոաւթիս ամրոցն, որ ունի կըկնասլարիսպ
բաւական մեծութիւն եւ ձովածայնաց Դիրք: Մարած արվի վերայ ԱԱԱԼՆԼ: բերդ» մ ժիակ Հնու-
թիւնն Բագաւան դաւառում եւ նոյն իսկ քաղաքում: Չարխսոլնելրի բշսլ.ձրութվուն 8 4-5 սամժէն
եւ Հաստութիւնն՝ աւելի սաժենից: Թլ՛բերդերի լարիսոլներն ՄԸ Թ ՛ ամ71 երն շի նուսսծ են սմ-
բողֆառլէա տաշած, տորոնադոյն քարելով: Արտաքին ալաղրաայր Հիւսիաային աւադ դրոն արտա-
Քին ճակատի վնրայ ղետեղուած Լ մի ցլադլուվն ալձան. ինչ ոլն ռլարխսսլնելրի. նոյնսլէա եւ բա-
բարձանի դոյութիւնն շատ ծին է: երեւի 24 մնացած նն Հայոց Արշակունի մաուաֆին Թադտւոր`
ննրի ժամանակից:

Դարերի ընթացքում նրինմն-երինժն նոռրոդութիւններ եղ ածնն ռսլարիխսսլնելի միւս մասերի
վերայ, որսլէս երեւում 22 Հետքերիգն եւ նշաններից: Նշանաւոր Հնութիւն 4 ն.. բնըդիս ւլա-
լատն, որ բաղկացած է շատ սեննակներիյ, նոյնոլես նւ այն բարձրադոյն աշսոաղրակ ն. որբի դլիւին
եղած է, կայ եւ այժմ ձովային լառլտնր, նւ ոթի վերոյ կայ րալնԷՍ արձանաղդրութի Էն

Քաղաքիս չոիբչած են Հայք, աղուան.ք, ոլարսիկներ, մար աղու ցիթ. Թաթուր.ք. լին սլարսիկ-
ննըն, Հուսկ յնտոյ՝ ռուսներն 1808-ին: Բայց 1406-ին ուուսաց Ցիցիանուվվ| զօրավալոխ, ոը նկած է
Լինում բնըդո դբաւելու, սռղլանւում է իւնրդումս նստող ալալարց Հիւանյին- Դուլի՞-իսանի դարա-
նագործութնամբ (Գաղ. եբ. 273):

Պարսիկներն, որ նակում են բնրդումա հե քաղ աթի Հարաւային նող մում, բոլորովին ան-րսիկննըն, որք բնա բնբդ Քաղաք ( մին (ող բոլոր
կարգ եւ լշաուն Է խուռն շինած են Էչընանց բնակարանները եւ խանութները: Բարեկարգ եւ

դեղեցիկ շինուած են Հայոց տները, խանութները նւ իջեւան նելվլ::
Ծովեղերքն սլարսպուտծ է, հբբեւ ռլատուաը ընդդի ալնկոծութնան ծոսիի, ամն նայմնծ ւուսշաձ

Քարերով: Շինուած 22772177 դեղեցիկ նաւակամուրֆներ եւ ծովային բադ անխսներ:
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Բաղաքումո դույ 3 դործարան, որք նռրոդում ես շոգենաւեր եւ աւագաստաւոր նաւեր:
կույ նաեւ 10 դործարան, որք |ժէ՛ ձուլելով եւ թԼ՛կոնլով շինում նն դանազան դործիթներ, ույն է

շոդենաւերի. նաւիմածորելրի, նաւթամոաթրութեան եւ դտուած նաւքերը Բաթում փոխադրելու
Համար Հարկ եղած դորձի քններ, եւն: Սեւ քաղաք կոչուած թաղաքամասում կայ նանւս 160 դչոր-
ծարան՝ միայն նաւսսղլիտակացնելու: Վերջին դործարաններս նաւթի մնացորդներից ատ-
բաստում են բացի վառելու սոլիտուկ նաւթից, վեց տնսակ նաւթաիւղեր, որք դործ են ածւում
ամեն տեսակ մեքե նաների, դործարանենրի դործիքննը|: ճամար եւն:

Ծովի մեր ույ երթեւեկող. նաւթակիր շոդենաւելն 60-նՆն թուով, 11-ն սղատկանում է առանձ-

նանս Հայող, իակ 49՝ միւս ազգերին: նույ 285 Հատ նաւթժակիր առւադաստաւոր: մ 25-ն սլատ-
(անում| միսւյն այոց, իսկ մնացնալն՝ ուրիչ աղդերին: Բաղ յայսցանէ կայեւ 25 ալլլանքակիր
առագաստււռըո ոլւք սլատկանում են այլեւ այլ ազգաց: իս( 68 Հատ ապրանքակիրեւ մարդա-
տար շոդննաւնրիդ միայն 13-ն ռպլատկանում են Հայոց: Վերջասլէս Բաղուն նշանաւոր էեւ մա-
ֆող առեւտրով. վասն որոյ կարելի է Համարել կովկասհան դուսակալութնան առաջի ն թաղաքը:

Ամոն ծանլ: են Բադուիխ օդն եւ կլիման եւ վխոքբ-ինչ աղածամ եւ անալվսորժ՝ ջուրն: Ձորօ-
բինակ Հաղորղակցութիւն ունի Բաղուն Հեռազիրներով ամէն տվրութնանց երկիրների Հեւո,

նոյնոլես ամն նաւիածանք. ամէն դործարան, մէն Հիչրանոց նւ ամէն դլասենեակ Հւասղոր-

դակցությիւն ունին միմեանց Հետ Թելերով:
Բաղուի Հայք ունին երկու քարաշէն եկեղեցի, մեծն՝ Ս. էուսաւորիչ անուամբ. որ շինուած

Է Հրառսալալի վերայ նւ փուբլն Ս. Աստուածածին անուամբ, որ շինուած է բերգի ուտորուռում:

Վերջինս Խղած չ Բաղուր Հայոց միակ Հին նեկեզեպին, ինչսլես յայտնի է շինութեան Խերթին եւ

արտաքին ճարտարաալնտական ձեւից: Բայց յնտոյ շինուած Լ Ա Լուսաւորիչն ոը օք ժողովրդեան:
եկեղեցիներս ունին 2000 ծուի որոց 171 կայ 3502 ար.. 3635 իդ- նւ.5 քածախույ: Տարնկուն

լինում է 189 չար- ծնունդ, 206 Իդ. 81 ո"լսակ եւ 313 ննջեցնալ: Հ կան նաեւ մօտ 3000 պանդուխո
Հայնը, ոլէք ծառայում նն վարձքով նաւթաձորերում, բոլոր դործարաններում, դրասեննակնե-
բուք Հիւշրանոցներում, խանութներում, տներում եւ ընոնակրութնան դործով:

եկեղեցիներն ունին մի նորաշէն, նուայարկ եւ փառաւոր ուսումնարան:
Ա. մարկում կայ ծ անննակ, որոց 5-ն դասարան (, 2-ն՝ ուսուցչանոց եւ 1-Ֆ՝ գրադարան:
Բ. ժարկն ունի 11 սնննակ, որոց 9-Ֆ դասարան է, 1-ն՝ ուսուցչանոց եւ միւան՝ դրադարան-
Գ. վարկն բաղկացած է 7 սենեկից, այն է` մի ընդարձակ դածլիճից եւ 6 տարբեր ւիեծու-

խՔնամբ սննենակներից: Վերնայարկա ծառայում Լ հբբեւ Թատրոն:
Մ Մնսրողնան նրկդասնան ուսումնարանում ուսանում են 184 աշակեր» Թոռջակատու են

706, իսկ 4րիավարժ՝ 7ծ: 1 տեսուչ եւ7 վարժառղլեւռ տարեկան ռւռանում նն 4524 բուբ. ուոճիկ-
Մ. Հոխփաիմնան օրիորդաց երկդասնան ուսումնարանում ուսանում են 164 աջշակերտուծի,

Թօշակատու 111 աշակնը ուծի, ԱԶ 4րիավարժ՝ 23:
/ տեսուչ, 4 վարժապետ, 2 վարժուծի (մին՝ ձնռադործի) եւ մի վերակացուի ատանում են

տարնկան 4060 բԸո6էբ- ուոճիկ:
ԹԼ՛ տղայոց եւ է՛ օրիորդաց վարժասլետների եւ վարժուծիների ռոճիկներն վճարում են

Թօշակադրամժներից. նկնղնցուց եւ ձեռադործների վիճակածանութինից՝
Ժաղալբում կայ եւ Մարդասիրական Ընկերութիւն, որ չինած էիւր ծախքովմի իառաւոր

աղբատանոց, ուր ռլատասպղարւում են շատ անտէր եւ անկար աղքատներ: ՕրՀնեա՞լ Լինի Մարդ.
Ընկերութեան յիչատակին:Սոյն բարնլանամ Ընկերութիւնն իւր դրամական օժանդակութիւնը
եւ խնամքը տարածում է նանւ Աղուանից գաւառների աղքատ դոլրոցների եւ այլ չքաւոր ու-
սանողների վերայ:

Մարդ. Ընկերութիւնն ունի եւ մի ճոլս մատննադարան, որի մէջ գտնւում են Հայնը էն, ւու-
սերէն եւ դաղղիերէն բազմաթիւ գրբնր:

յ Տեղական ննջեցելոց շարքում 'ի ճաշիւ առնուած Է եւ պանդուխտ ճայոց ննջեցեալները:
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ՈՍՏԱՆԻ ԳԱՒԱՌ
Գաւաուս, ռր Շամախի քաղաքի անուամը կոչ ուծ էր /ռւուն|,. Ռոուդ. Հո» ու. Շոռմավնի,

ընկած է էվինագ եւ Բաղաւան դաւաուների սամանների. ոլո լ Աղ- Սու դնսուսկի ե, Մուղսյիդ
դետի եւ դաշտարնրանի մէջ: Բայց այժմ տիրող կաո ավար Թի: 7նյո: մալ ոսժաած է գա-
Լառա, այս ինքնէ՝ Շամախու դառա անուսնուտծ է Փիր- ՍՀոաշ ե, Աղ- Սո, դնեսոակն երի եւ կով-
կասնան Մեծ եւ Փոքրը (Բող-դաղի ատորուտուվ) լեռ նաշտդիիաների մջր Խմած ուրու ձու իժի ելո Աաոլ-
բիստանի գաւառ անուտնուտած է Փիր-ՍՀալթ դետակի եւ Այի- Ա դառր մրբի եղճ ոռարուծուլիւել:
կէս մասը՝ Էփնաց եւ միւս կես Ժասը Շամավոու դու առ ների ց միագրած է. Սու դայիդ ղետի վեր-
նամասն Հոսում է միաղնալ դաւառիս ժի ջով: Վերջին դմաուոո ու մա Շամաիոլ դու տուի Հիւաիաա-

մին կողմում չկայ Ճայ բնակիչ, այլ բնակում նն սղ անդնու՞ոը ալականելը հւ. մաՀմժեղ ական-
ներ: Մալականներ», ո դբեթէ թսորուած եխ /Ւու ռառտուն իյ. բնակունն Այթր- ժ դ ճում, Դող-
լու-Զայ, Մարազա, Դրոզ-մէյլոան, Ձարանի. Ջուխութ-ենուլղ ե. (Բարեւ դո. դր: դերոսւ ւմ-

Ղոզլու-Չույ դիշղի 1մօո Նան ժի ամ Լոյն եւ ներկր դ ն չոնուսսիոր մկան. ոլ: միսուծ մ շատ
Հնուց: Այդե ուն ո ժուարանումէ Հասնել ականի ո վերջի ծույլ ն- եի». դի սնանի շունչն ոնց ռԷ-
անում է ապանաները՝ երկրորդ՝ դի վանդ ւոր գ աղանել: դան ՅՆ ած որ ցե-
բեկներն միշտ ներկայ Լ22 (ինում, ըստ ասուն ւ "խոլ աուն ների Մ ելլ որդ ` սւյլըո/ ոլո Խերի աղբձա-
դանջենրն բարձրացնում են սոսկալի աղմուկներ: Դու արին չ որոակելրուդնել «ւյն նրկի եզը:

ի ո"լաշարւում նն այզելութ լասլունըներն անգնելուղ չնտոյ: Համադան ականներ քուն եւ
7 քաղաքի տակ:

Մ/ քանի արի ւու մալական ումն Մարադգի գիդի ց վերեւ Ք անդ ում է Դ նավի նը` շինու-
Թիւն շինելու: Փոռրածքից ելնում է մի ածաղզին |ւնցեղեն (ոարոաս. որի Մ ջ լինում է Բի Հսկայ
կմավբ, իւբ ածադին թուրն եւ մեձ աղեղնչ կմոավթի բոլ ձլրությւ նն, Դիվ սալաութոյ դարդի
ժեծութլւնն, բաղուկների, աղզդրների նւ սբունքնելի ոսկերագ անկանոն երոոթու (ժինն սլա՞
ցոյց են խիստ Հնոււոր Հնութնան: Երեւիթէ այռտոլնս կարատխնրում Լի ումի ովի ում ննջեցնոալ՝
ները կոռասլաշչտ դարերում: Բայց մննք չկարող աց անոթ տնանել ութը. Մեղ Հաւ ատագրինո թ:
մանձնած նն դուսագզ նղդական լառավարութնան:

Այսոիսի ժի ծին թուր տնսանք մեր աչօք Ղասմ-Բեոնդի դաւառայե որ օզ նական ՕՀան-
ձան-րէկի մօւո, բայց Հողն լաված չր Թրի դեսը՝ ոոլչին մւալ:- Հոմո ր ոն ճութ ՄԸ ճղրաց
երկրի Խաչ-մասում՝ Հանդուցնալ Չնտրոս-րէկ|, ուա մէջ
ր Մին աչանի հոածալն ՀՈՒՂ"Մ Հեղինակիծննդաա Դարվլ Ախդրիասքանցն

ը Դ շի Մ մա սու ն Համանման կարասում 7 ավութ ՆԷ Մի Թուր եւ ի անի ոի Հի
դրաժենը: Քոսյդ որովծնաւն Է շատ բամրբակների ՆԸ դոանադան (րսդաղդրութնան դ Ժ(ջ ամրացլոած
Ր Թուրը, վառն որոյ մնացած էր բոլորովին անվնաս: Դարիլրը-. լինել ով անչասկացգող գիւղացի»

ախնց թուրը Շուշեցի ՌաՀլմ-բէկին՝ 100րուրլու: Իսկ վերջինս ծալվում է Պլ ունըուր ղում 1000
բուրլու: Այժժ նոյն թուրը դտնւումէ Չետնրըուլւի կայս ելումուն Հնադ արանուք:

կապրիստանի դաւառւի մոնղ աուն դլիուուոր բնրթելն են ցորեն. Դարի. շոու, դով նեղն, 4լլ
դոմէշ եւ ծծումբ:

ՇԱՄԱԽԻ ՔԱՂԱՔ

Խոր ձորեր են Շամախու արեւենլետսն եւ արնւժունոաւն կողմերն: Արեւ մոն ու ձորով Հոսում է
Մէյսարու վտակն եւ արեւելեան ձորով մի փոթըիկ առու: Երկու ֆրերս միանում են ոլալրսից
Թաղի ստորուռում հւ իաունւում Փիր-ՍՀալ դեոավլիու: Բաղաթքիս մենր նաստաոն Հարի է, միջա-
մոռռն՝ լանջ, ուռորին մւսուն՝ Հուխուս Հարթ:

1 ..Մալականներս գլխաւորապէս պատկանում են դուխովնի եւ բաբիստ աղանդաւորների տեսակներին:

86

Բաղ աւթո. ըստ կիրակոս ըլատժաղդրի: շինուած է Շաթ-խազբից: իսկ ըստ Վարդան աշսար-
Հազբի՝ ոլարսի դ Առլ-Շլչուանից, որի անուամբ դոչունցաւ Շրուան եւ Շամալվի- 1585-ին Օս-

մռնցւոց Օոման սփիաշան սլատերագմաւ դրաւում է Շաժայվխին (Աւ. սլատ., եր. Ժ9|): 1607-ին Ա.

ՇաՀ-Արաս Շամավին յնտ է առնում օսմանցիներից (Աչ. ռլատ.. եր- 49|): 1721-ին լնկզիներն
դալինն. գրաւում Շամավաին. կոտորում սլարիկ ժողովուրդը (Ե,,. կալ., եր. 3): 1723-ին կբբ-
կին անդամ օսմանցիք տիրում են Շամոաղիոի քաղաքին:

Բայց 1734-ին Նաղր-Շածն մաղթում է օսմանցդւոց, սպլատնրաղ մաշ յետ ոնում Շամալաին.
Շութի ն, Գանձակը: եւ Թիֆլիզը: իաղառ կործանում Շամավի քաղաւթը եւ 700.000 գերի մուս մյու մ
Չարակաստան Աղուանից երկրի Հույհրից եւ վրացիներից : Սակաւաթիւ մնացեալ շամակխեցի

Հայոց Համար շինել լ տալիս Շաչն դաշտարնրանում Գարդման դնտակի ւջ ախի վերույ Հողն

ընդ: որի մեջ ընակեցնում Հայերը: 1735-ին Հայոց Արբածամ կաթողիկոսի թախանձանաց մա
չանելով Շան դրաւոր իրաւունք է տալիս մնացնալ շամախեցւոց ելնել Հողէըերդիցն եւ րնա-
ճել այժմեան Աղ-Սու դոչուած եղում, վասն դի լնունասուն օդին ընտելացած Հայենըն. չ(ար"-
դանալով տանկ դաշտային խորջակաձար եւ առցակլզ օդը. տալիս էին մաձւան զոծէր՝:

նաղդր-շածր մաձից մետոյ Հայերն դնին տեղափոլուում են Շամախի: Ներկայ դարիս Ա.

քառւոր դում (ուստաֆա-լանն Շամավու բնակիչները փոխադրում է Փիթ-դաղի՝ դլուլն. որ
12 ժամաւ Հեուի1 Շամալվսուց դեղի քաղաքիս արեւմտնաւն Հիւավիս եւ կցուած Գարդման բերդին:
Բայց ռուսաց ածեղզաղոչ քնգլանօթներն իջեզնում են ժողովուրդը վերստին Շամախի եւ խանը
փախնում Պարակաստա ն:

չա. 1669-ին մենծ երկրաշարժ տեղի ունեցած է Շամավում, ուր փվլատակներում սպանուած
նեն մօւո ՃՕ0Օ մարդիկ

բ. 1806-ին նղած երկրաշարժով կործանուած է Շամախու բերդն, որ է Աղուանից Ը. բերդն:
դ. 1826-րն յուլիս 9-ին եւ 28-ին եղած Լ մեծ երկրաշարժ, որով փլած են Շամախում 247

տուն նեւ 30 խանութ. Թող վնասուած շէնքերը: Իսկ շրջակայ դիւղօրայքում փլած են 500 ռուն
եւ մի եկեղեցի: Մրեւնոյն ժամանակ Սաղկան դիշղի մօտ երկու եւ կկա վերստ նրկարութեամբ եւ
լեռ սաժեն լայնութեամբ սլատառուած է դետինն, որից ցոլացած է դիչերներն կրակ եՀ բոց
Բանդուտծ է նաեւ Սաղիանի նկեղեցին-

դ. 1859 մայիս 30-ին, կէս օրից յետոյ ժամի 4-ին վերստին լինում է սասավկ երկրաշարժ.
որով ողատառւում է Սաղիանի մօտ միեւնոյն տեղն եւ անյայուսնում Շադլանց կոչուած աղ-
Էի «բը: որն կրկին բղիշում է 1863-ին:

ե. երկրաշարժ նղաձ է եւ 1872 յունւ. 12-ին առաւօտեան ժամի 9-ին. քանդուաձ է Շամախու
Հայոց նորակառոյց նկեղեցին, փլչում է լուտերականաց ժողովարանն եւ օղլանում 25 մարդ`.
կործանւում նՍ շատ տները եւ խանութներ, փլատակների ներքեւ մեռնում են բազմաթիւ մաղր-

դիկ եւ նհրելխայք: կործանւում է Սաղիանի վանքն: Մատրասույ աւանի ւրօւտ 3 վերո տարածու-
թնամը տեղ ճեղքւումէ դետինն եւ մի քանի օրեր շարունակ բուրում ծձմժբի դարշածուտութիւն-

դ. Թեթեւ եւ անվնաս շարժեր տեդի ունեցոաւծ եխ 1875 յուլիս 26-ին, 1566 յունիս 30-ին, 156ծ

մայիս 14-ին եւ յունիս 14-ին:
Մի քանիոուս բնագկատներ կարծիք յայտնած են, թէ նաւթի ամենամեծ ամբարն գտնւում է

կսկասլէս Շամախու տակում, որի սլատճառւում է յաճախակի երկրաշարժ:
Տեղական բերքերն են խաղող եւ սլատուական դինի- ժողովուրդն զբաղուած է վաճառա-

կանութնամբ եւ ամէն տեսակ արունսոներու|:՝ Ծաղկած է մանաւանդ մետաքսադգործութեան

Պատ. Մբր. Կրետ.. եր. 58:
Պատ. Աբր. Կրետ.. եր. 65-66 եւ ԽԲ. գլ.:
ԹԷ՛ ճողԷ բերդի մօտ եւ թէ՛ Փիթ-դաղում դեռ մնում են ճայոց ճանգստարաններն:
Լուտերականաց քարոզիչ Սարգիս վարդապետ կոչուածն լորդորում Է իւր ունկնդիրները. որք ո'չ վախենան եւ

ո՛չ շարժուեն տեղերիցն, ալլ ուշադրութեամբ լսեն քարոզը. իսկ ինքն իսկոլն փախչում Է լոսամտով. եւ մեռնում

են բոլոր ունկնդիրներն...
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արունստն. ոստաններուվ դործում են ժետաքթանաւյ ընտիր դելու. փնրւիակ նելի երեսներ. կա-
նացի Հադուստեղէն, դանազան դունով եւ մեծութեամբ Թաշ կիոկնել. դարդ եր նս հ. եւն:

Շամախարնակ ժողովբդնան գրեթէ կէս մասն գ աղած մ Արդոոլոլր աա ներիը-
Ամոն ձանը են քաղ աքիս Հովտածչարվի (մաՀմեղ ականադ (դ երի) ողն է. (լիան. ֆեր-

մադին՝լանջերինն (մածմեդականարնակ), բարնվաուն եւ ավտո ժելի` նր նամ աոոի:( Հսյոցզ Թողի)
օդն եւ կլի ման. վատչէ եւ ջուրն:

Քաղաքումս կայ 375 Հայոց ոուն, 1446 արս կան, 1727 իղ ական եւ 3 Բ ածա նաւյ: Տարնկան
լինում է 55 ար-, 69 Ի գ- ծնունդ., 25 ռլսակ (5 այրի ընդ այրու). 3/ ար. ե 27 2 ննջնցնալ:
Ամենանրկար առղրողի նանբն չէ առւնլանում 90 տալուղ`

Ունին երկու եկեղեցի, որոց ծինն թայբույուտծ է շարժից. Հեսւեւ առն սը` աղխզ ործուծ ելի. բայց
ունի արձանագրութիւն:

Արեւմտեան դբուն Հիւսիսային կողմում.
«Հաւատարիմ տնտես բանին,
Տէր Գրիգոր ճայր ծերունին.
Պատճառեղեւ եւ շինութեան
Եւ յորդորիչ ժողովրդեան:
կազմեալ տաճար մեծ արքային
Բազում աշխատանքեւ չարչարանք,
Հազիւ կարաց եւ կատարան,
Աստուած տացէիւր եջօթարփեան
Երանաւէտ ձայնին արժան:
Եւ յետ աստեացս ելանելոյն
Արժան առցէ արքայութեան
Հազարորդի ճարիւրորդին
Եւ վեցտասան եօթներորդրի:

ՌՃԿԷ»
Նոյն դրան ճակատին.
«ի ՌՃԾ. թուին Հայոց ի ժամանակս Շաո-Սուլթան Հիւսէին ինքնակալ արքային Պարսից, որ

եւ ըստ խնդրոյ Թիֆիզեցի Մատինի որդի Էլչի Թաղին ճոքմ էր տուեալ վասն շինութեան սուրբ
եկեղեցւոյս. ՏԷր Աստուած իւր թագաւորութիւնն ճաստատուն պաճեսցէեւ Էլչի Թաղին ճին եւ նոր
ննջեցելոցն ճանգիստ արքայութիւն պարգեւեսցէ: Եւ արդ՝ մեք Թիֆլի զեցիքս...»

Աւազանի նելթեւ.
«Սուրբ աւազանս յիշատակ Է ճանգուցեալ Սանաթին. ԲարեխօսեցԷք վասն իմ անուան Տէր

Յովճաննէսեւ իւր կողակցին 'ի Քրիստոս. Սուլթան Կուլեանց թվին ՌԼՋ.-ին»:
Նոր եկեղեցին, որ բաւական ընդարձակ Լեւ վերնամասն փուս յոոաոշ 17. անուանւում չ Աս-

տուածածին: Ունի եթնք դուուն, Հիւսի ռույին դոան վերույ է Հետեւեալ արձանաղգրությվւնն:
«Ընդէ՞ր կոթողք, ճի՞մ եւ արձանք' վէմք քարակոփ յարդարին,
Գիրք քանդակին' գովեստք տողին՝ բանք ՛ի նոսին յերիւրին-
Զի՞ զմեռելոյն, զի՞ զանցելոյն միշտ առ լապայն կենաց ճառ,
Փոխան գործոց գիր խօսեսցի՝ գոգ վէպ անանց կայցէ քար:
Իսկ քեզ առ ի՞նչ արձան վիմարդ կամ ոսկեզօծ ներբող եան,
Եթէ դու ինքն քեզ կառուցեր զամրակառոյց մաճարձան
Եկեղեցիս այս Տիրամօր քո պերճ անուանս միշտ քարոզ,
Քեզ օրճնութիւն աւուր աւուր սա երգեսցէ յաւիտեան:
Երթ վաճառեա՛, ասացՅիսո՛ւս, զինչս քո տո՛ւր աղքատաց,

|.Լուտերական եղբայրներն բաղկացած են 70 տնից:
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Աճա՛ գանձք իմ, ՏԷ՛ր բարեխնամ, կարօտելոց աճա ճաց,
Զայս ասացեր, տուն շինեցեր դու Աստուծոյ ճոյակապ,
Եւ զկայսերն ետուր կայսեր, որ զքեզ խաչիւ պյսսակեաց:
ԱղԷ՛ քո գանձք անդ են յերկինս' անապական, կենդանի,
Հաւատքեւ գործք անդ ձեռն ի ձեռն քեզ զուգընթաց յատենի,
Աճա անուանդ ազնիւ տոճմիդ գործոց բարեաց յիշատակ,
Քոյինաստեղծ դարուց ի դար կացցէ տաճարս աստ յերկրի»:
Եոյն դրան արեւենլեսսն Հանդ էղ ամվովուած է եկեղեցիս Իր ծավթով շինել ստուողի մար-

մինն: Գերնդմանի վերայ բարձրացաձ | Սանկագին թարից առանձնասլէս չինուած մի մածարձան.
ոբ կրումՎ սոյն արձանագրութիւնը.

«Աղայ Պետրոս Յակովբեան Ներսիսեանց յազնուական տոճմէ Մելիքեանց Հայաստանի պա-
տուանուն քաղաքացի եւ ասպէտ Սրբոյն Աննայի երրորդ աստիճանի. ճանգեալի ՏԷր հ 20 ապրի-
(ի 1856 ամի ի ճասակի ծերութեան»:

Միեւնոյն դրան արեւմտնան կողմում.
«Ընդ վիմաւս ճանգչի մարմին Կարապետի Յովճաննիսեան Քալանթարեաճց, ծնելոյ բ 29

փետրվարի 1833 ամի, վախճանելոյ ի Մոսկուա 'ի 15 նոյեմբերի 1879 ամի»:
Շամախին ունի ներկդասնան երկսեռ եկեղեցական-ծիթական ուսումնարան եւ մի աղքատ

մատենադարան:
Տ. այոց ուսումնարանում լույ 60 աշակնրու, որից Թոշակատու են 47-ն, իկ 4րիավարժ՝ 33-ն5-
Ս. Սանդվլտնան օրիորդաց նրկդասնան ուսումնարանում կայ 49 աշակերտուծի, որից

46-Ֆ Թոշակատու, իսկ 3-ն ձրի ավար:
Երկանու ուսումնարաններն միասին ունին / ււուդ ուսուցիչ, 4 ուսուղիչ, ն վարժուծի, որբ

տարեկան ստանում նխ 2350 բուր. ոոճիկ:
Ռոճիկներն վճարւում նն Թոշակադրամներիցն եւ եկեղեցու արդիւնթիցն եւ ձեռագործնե-

Ըն (իճակաչանութիւնից:
Աղուանից դաթուղիկոսութեան մածիդ յետոյ 3 Թեմի բաժանուած է նրկիրն: Բ. Թուրն է Շա-

միավո ԱՆԱԴԶ որի աւաջնորդանիսոն է Շամալվին:

ՇԱՄԱԽՈՒ ԳԱՒԱՌ
Ինչալէս դանի դրաձ ենք, դաւառւս ընկած է Փիր- ԱՀա եւ Մաիտակ-գետ (Աղ-Սու) դե-

տակների դաշտարերանի եւ Սովոաս սարի մէջ Գաւառումս դան Հետեւեալ շքներն ու չիւղերն.
ա. ԱՐՓԱԻՈՒՏ շէն, ռր դատնւում է Շամախու Հարաւային ողմում 3 մամ Հեուի. շինուած

դաշտարերան| վերայ մի լոր ձորում: Բնակիչ ք ամբողջասղէս Հայ են. որ գաղթած են
1796-իՆ Արցալխի Հարութ, Թաղլալը Դածրազ, Խաչմաչ, Ձարտար» Թաղասնո դիզերից եւ սլաՀ-
սպանած հւբնանց նախկին լեղուն:

Բէկական է Արփաւոլի Հողն, բայց բերրի եւ արդիւնաւոր, ժողովուրդւն՝ ժիր եւ աշխատասէր
եւ առողջանձին, օդն՝ րարնլոաուն, ֆուրն՝ ղատուական:

Տեղական բերքերն եխ Ընտիր դորնն, դարի, Հաճար, ուսս, դինի, լւաղող եւն. եւ ժողովրդեան
դրաղմունքն է նրկրաղգործությիւն:

Գրւղումս կայ 46 ծուիս, 183 սր» 155 իգ.: Տարեկան չինում է ծ ւար- ծնունդ, 6 իդ.. 3 սլսւակ եւ
4 ննջնցնալ: Ամենաերկար կնանքնէ 100-115 տարի:

Ունեին մի նորաշէն եկեղեցի Ս. Մեսրուղ տնուն, 4նղունն՝ փայտաշէն, որի մէֆ 7 ամսից վեր
«(ատարադ եղած չէ...:

2 ԴԱՐԱ-ԲՔԱՐԲԱ ՆՋ շէն, որ Հեոի է Արվփաւտից 2 ժամ դէպի արեւմուտք եւ ունի միեւնոյն
դիրը եւ բելբքերը եւ բէկական Հողը, բայց ւո ւուսւն սօլմագին է օդն եւ վատ ջուրն. մասն որոյ
երկար առլրող|, կեանքն է 85-90 տարի
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Ամբողջ Հայ են բնակիչներն եւ միեւնոյն Թուին մինւնոյն ուան աաո ու զ աղլրիաձ Արդավխի
8օր. Ծամժոր, Թաղլոր եւ Ձալոուը դիւղերից-

Շինումս կայ 36 ծուվո. 115 որ., 94 իդ.: Տարնկան ԷԼմ 1 5 ոլր. ԳԽունխդ. 4 իզ.. 2 ալով. 2

ար. ԵԼ 2 իգ- ննջեցնալ:
Դ- ԽԱՆԻ ՇԷՆ, որ շինուած է Բօզ-դաղից դեղի Աղուանից դմռշ ունին բուսած մր հո Խարազկի

սեռի վերայ եւ խիստ մօտ Դարա-Քարքանջի ն: Խոր ձորեր Են շինրո արեւ իլին նս ուլւեւ մաւնաշն

կողմերն, բայզ վուարճալի է Հարաւածայնաց դիրբն. թանզի մոռյու ոսո հրնւում են Աղուանից
դաշտն եւ կուր դետի անտառներն, իսկ Հեռուա` Արցավոի եւ Փուլ աուո կարո նր (նտ Խեր ն եւ երասխ
դնտն, մանաւանդ օդի պարզ եղած ժամանակ:

Թէեւ վատ չէ տեղիս ջուրն, բայդ Հողմում, աաա եւ վնասակար: Է օգնե է. լի Լոխ. վասն
որոյ նրկար ապրողն չէ անցնում 70 տարուց:

Արքունի են Հողերն եւ նոյն բերքելն. միոյն ռասա չ փորել Հողն. որ չ 15Օ դ հանատին
(օրավաը), այնալէս որ անձղլուլն չէ Հասնում մի օլովար: 140 օրավար փարելաչողով արում է
206 անձն, վասն որոյ աւելի աղքատէ շինիս ժողովուրդի: որ դ աղիվուծ է Արջ ավշի ԺաՃ որ. Ատիլ
եւ 8օր գիւղերից նոյն քուականաւ եւ պատճառաւ:

ժողովուրդս բաղկացած է 40 ծլշից. 110 ար. եւ 6 (ոլ. անչառորց: Գարհկաուն | նում է 7 ար.
եւ 6 իդ. մկրտութիւն, 3 ալսավ., 4 ճար. նեւ3 ի գ- ննեջեգեոլ:

Ունին Ս. Յարութիւն անուամը մի եկնղ եցի. որ մինւնոյն ժամակ Դխալուս- Մարթ ունջի եկե-
ղեղին է եւ մի քածանայ՝ Հովիւ երկու շների Համալ:

դ. ՔԱՐԲԱՆՋ ԳԻՒՂ. որ դտանւում է Խանի շինի արեւելեան կողմում. մի բալչԳլոաւանդ ակ
եւ օղւաւետ տեղում:

Քարքանջի բնակիչք ամբողջասլնա Հույ ենւ Ի նիկ ուն դ ագի: Մբ ունչ նի են ւոն ռարոան ն. օդն,
կլիման եւ ջուրն (Զարնջի աղբի թին):

Նոյն են տեղական բերքերն ժի այն 21 այաաւեղի դլիոոուոր բ նրբն 1 (ոադող եւ դինի Ամ-

բողջ գիւղն ծածկուած է խնամքով մշակուած ույդի ներով
Արքունի է ծողն եւ բարելեր: Դիւղումս դույ 23) ծու իո. 705 որ". 605 /գ.- էԻխաժեույ շրֆա-

նում ծնւում են 41 ճար., 31 Իգ. մանուկներ, Լինումէ 20 որակ. 13 ր- նեւ 12 (գ. Խեջնգդնալ: Ամենա-
երկար կնանքնէ 90- 100 սարի:

Հոյակասը եւ դմբէթաւոը է եկեղեցին, որ կրումէ Ս. Առաուսաձածին նունը. ունի ժիույն մի
ֆաճանայ: Մաքուր դիր թի7էջ դտույ լսորանը, սեղանլը աւազանը եւ դդ հրանել ու անօթննրը
Ենեղեցիս ունի սոյն ասրձանաղրութիւնը: « Կառուցաւ սուրբ տաճարս յանուն Սրբուճւոյ Աստուա-
ծածնի, ճիմնադրութեամբ'ի սէր Ազգի Շամախաբնակ Յարութիւն Ղազարեանի եւ կատարեցաւ
ի ձեռն ժառանգի նորին Մարգարէի Լազարովի 'բ նոյեմբերի 4 1848 ամի»:

եկեղեցին ունի 253 բուրլի 56 կոսլ.:
եկեղնցուս Հիմքը փորած ժամանակ (Հին տաճարի ունդ ում) գանում նն Հետեւել արոյրե

ծնութիւնները. 6 Հատ Հասարակ աշտանակի սլատւուտշնդ ան, 2 2127 1 Հո ժամր արի դոնբ
եւր ֆրամանով, 1 Հատ մեծ խնկաման եւ 2 փութրիկ դանդակ: ատուդ չն նելվիդ միույն մին
ունի աա արձանագիրը: քանդակուած Հին եւ աձեւ տաւերով « Կուլին փ յիշատակ ետուր սորա
Հ. ին (Փրկչ. 621 թուին)»: «Այս Է յիշատակս Բարիզու եւ ուր (իւր) կողակից ս.»: Յետոյ դեղեց-
կաձեւ ուունրով « Գալուստի որդի Սաճակին» . Բշոցներիը Մի ույն ւք ջուն ղում. « Յոշատակ Է Սար-
տարին եւ Եաղուպին այս քշոցս», իսկ եղերքննրով Հրեշաակուց սլաւկել ները շուրջր « Աճեղ
բանակք Տեառն շուրջ են զերկիւղածովք: Բարեկամք ազգի մարդկան, միջնորդ մաճու եւ լյարու-
թեան Միքայէլ եւ Գաբրիէլ մեծք, որ կայք միշտ (առաջի) Ամենասուրբ Երրորդութեան, աղաչեմք
զձեզ»:

Ջրաւիարչիփորի վերայ. «Յիշատակ Է Թումանի որդի Օվասափին, ետուր Քարքառջու եկե-
ղեցուն»: Խնկամանի վելրույ. « Յիշատակ Է Թուխիկին, ետու ՌԹ. Քարքանջի եկեղ եցուն»: Ձան-
դակներից միոյն վերույ. «Յիշատակ Է Սիմէունի որդի Մկրին Քարքանջի եկեղեցունթվ. ՌՃՁԳ.»:
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Ուխտատեղի
Գիւդիո արեւելեան կողմում Հանդստարանի մեջ կոյ մի թալուկիը մատուո. որ իր ճավա-

տին կրումէ սոյն արձանագիրը:
«Այս նաճատակս յայլազգացԷ ի ծնէ բուն,
Յետոյ եկեալ ի ճաւատս Լուսաւորչուն|,
Հեղնադրեցաւ սուրբ վարդապետ Սաճակ անուն,

Որոյ վասն ճուրբ փոխեցաւ այրեցեալիսկոյն.
Ի սէր սորա կառուցեալ Է զայս փոքրիկ մատուր
Շամախեցի Եղիազարեան այրն Խաչատուր.
Հայցէ ի ձէնջ ճանդիպողաց՝ սրտիւ տխուր՝
Մաղթել ի Տեառնէ վասն ինքեան կենդանիջուր.
1817 թվին մայիսի 1-ին»:

ե. ԲԱԼԱԽԱՆԻ դրւղ: Քարքանջի արեւելեան կողմում. ծողն՝ բէկական եւ բերրի բնա-
կի չ.թ՝ Հայ եւ ոնիկ ոնղ ացի, այդեգդործ եւ նեբկրադործ: Ըուռ ամենայնի նոյն եխ սեղ ական բեր-
թերն:

Գիւղումս կույ Փ6 ծուի. 25 չսր-, 166 եգ.: Տարեկան լինում է 13 ր.. 140 Ձգ- ծնեունդ..
գ ոլսակ. 6 աթ. եւ 0 իդ. նեջեցնալ: Ամենաելկար կեանքն է ծ0 սարի. ամուսն վնասակարէ օդն.
դի դին շրֆառատուտծ է լնոներով. օտարական է ֆածանան, անմաքուր՝ եկեղեցին. ռնդանն,
(որան, տւազանն եւ անօթներն. քածչանաս է Հովւում եւ Արսիաւուսո: Փայտաշէն է նկեղեցու
մերնամասն, ոլ ունի 235 բուր. եւ կոչւում է Մ Առստուածաձին:

դ- ՄԱՏՐԱՍԱ աւա որ դանւում է Քալախանու Հիւսիս արեւմաակողմում 3 քառորդ մամ
Հեր եւ շինուած ( ժի ունսարանաւոր ռարածարիի վերայ: Բարհլխոաւուն չ օգն եւ կլիման. առւող-
ֆարուր՝ ջուրն եւ Հոչակաւոր զինին. ըէկական էՀողն. բայց րէկից ժողովուրդն գնած է Հողը. որ
այժմ սնոլձականութիւշւն | ընակչաց: 350 օրավար (դնսնատին) է այգիների տարածությիւնե:

Բնակիչ նելն. որ դաղլթած են Ասսածչանի կողմից. խօսուժ են պլարսկերքն բար բոաուով, որ
մենր ձաւորուլվւն ունի լինաց կամ լածճաց բարբառին: Սակայն ամէնքը դիտեն Հայերէն:

Մ ատլասա աւանն բւաղկաղզած է 443 ծխից. 1477 ասր. նեւ 1303 հղ- անչատներիգ- Տեղի են
ունենում տարեկան օծ ար, 773 ծնունդ, 50 ալով, 22 ր. էւ 20 ("-- ննջեցեալ: Երկար կնանջ ն
Հասնում 1 100-115 տարի:

Ունին ժի ընդալձակ եւ Հոյակաղ եկեղեցի Ս. Առտուաձածին անուն, կանգնած 6 սնան
վերույ. ունի Վ քածանայ եւ 1143 բուրլի եւ 71 կուլ.

Ահա տաճարիս արձանագրութիւնն
«Հասարակութիւններիս (թիւնս) շինեցինք Աստուածածնայ եկեղեցիս Մատրասայ 1860 ամի

30-ին մայիսի» : Ելեղեցուն կից է բաղրձրաչեն ղանդակատունն:
Եկեղեցում» կայ մի դրչադիր աւետարան՝ դրոււսծ բամբակեայ Հասւո Թղթի վերու: Դեղե-

ցին են գրերն. բույց այնք»ն գեղեցիկ չեն պատկերները, թոչնադգրերը. ծաղիկներն ու նկարնե-
ԲԷ: ՍՄեզբում կան տւնոմժան, պայծառակերսլութնան, Ղազարոսի արութեան. Ցուդ այի մատ-
Խուլնուն, Քրիստոսի հաչ հլութնան, Թաղման, դժոլոթի աւնրման, Քրիստոսի յարութեսն. Հւամ-

բոա բձտուն, Հոդեդալսանան, անգութ մեծատան, որ տանջւում է դժոխքում, աղքատ Դազարոսի.
որ նստած է Արբաչամիխ գոդում. Քրիստոսի քարողութեան, Աստուաձածնայ եւ չորս աւետա-
բանչաց պատկերներն: կարեւոր Համարնեցինջք յիշատակարանիցն ընդօրինակել Հետեւնալը-

«Եւ արդ՝ գրեցաւ սուրբ աւետարանս ի զաւառս Մոկաց ձեռամբ Յովճաննէս քաճանային եւ
լ Յալսմաւուրի ապրիլ 17-ի ճառում գրուած Է, թէ նաճատակս եղած Է ազգաւ պարսիկ. ապա ընդունած

Լուսաւլորչական դապնութիւն, ապա ուսումը ստանալուց լետոլ ձեռնադրուած վարդապետ Սաճակ անուամբեւ
ապա Բրով այրուելով նաճատակուած Շամախու խանի անիրաւ ճրամանով: Նաճատակիս աճիւնը բերած եւ
ամփոփած են մատրամս սեղանի տակ. վասն որոլ ալն օրից եղած է մեծ ուխտատեղի: Սովորաբար Վարդավառի
տօներին խոնւում Է ուկտաւորացմեծ բազմութիւն. ինչպէս տեսանքեւ մենք:
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ծաղկեցաւ 'ի քաղաքս Խիզան ձեռամբ Խաչատուրի տգէտ քաճանայիս: Շնորճիւ Տեառն սկսաքեւ
ողորմութեամբ նորին կատարեցաք ի մեծ թուականիս Հայոց ՌԾԴ. (1605) ի ճայրապետութեան
էջմիածնայ Տեառն Տէր Գրիգորիսի Ուրֆայեցւոյ եւ ի մերոյս Աղթամարայ Տեառն ՏԷր Գրիգորի-
սի, թագաւորութեան այլազգեաց Սուլթան Մաճմատ Խոնդքարին... հ դառն եւ ի Շեղ Ժժամանա-
կիս, յորում նեղիմք ի ճարկապաճանջութենԷ անօրինաց եւ ի սղութենէ ճացի. զի լիտր խոնդքա-
րին ալիւրն եղեւ Ժ. ջաճի եւ չամիչն՝ ԺԲ. եւ բրինձն Լ. շաճի. չափ ցորեն ԺԸ. շաճիեւ կորեկն՝ ԺԳ.
շաճի: Վա՛յ ինձ, որ ի Սեւաստու երկիրն շատք զտղայք կերան: Եւ ի մեր երկրիս եւ ի ծովուս
բոլորն Ժ. օր խոտով եւ բանջարով անցուցանէին եւ բազումք սովամատ եղեն եւ սաստկացեալ Է
պատուճասն ի վերայ ամենայն երկրիս մեր:Զի երեկ (եկն) Կարմիր գլուխն, բազում զաւրաւքեւ
էառ զԹաւրէզ, զՋուղա, զ Նախջըվան, զԷրեւան, եւ զամենայն թեմս նոցա եւ նստաւ լԷրեւան տա-
րի մի: Մինչեւ եկեալ ի Ստամբոլայ ոմն սարտար ղալ անուն անթիւ զաւրաւք եւ արար փախըս-
տական զազգն պարսից: Եւ գոռոզ պարսիկքն արարին մեծ վնաս. զի զամենայն ազգս ճայոց, որ
էին յԷրեւան, մինչ ի Թաւրէզ զամենեսեան գերի տարաւ զայր եւ զկին. ծերս եւ զտղայս: Եւ այն-
չափ քանդեացեւ աւերեաց, որ զշուն եւ զկատուն այլ սատակեցոյց եւ զմարդն առաքեաց ի Խու-
ժաստան աշխարճն իւրեանց եւ եղեն այն ամենայն քրիստոնեայքն ցիր եւ ցան մինչեւ ի Քաշան
եւ |Ասպաճան:Եւ այս ամենայն եկն ի վերայ մեր վասն մեղաց մերոց, բայց գոճանամք զԱստու-
ծոյ'որ ի վիճակն Քրիստոսի եմք:

Եւ ինքն Կարմիր գլուխն նստաւ ձմեռն ի Թաւրէզ եւ զաւրքԸ թուրքաց դարձաւ բազում նեղու-
թեամբ բ Վան:Եւ ի սոյն գարնան դարձեալ եկն Կարմիր գլուխն հ վերայ Վանայ մեծաւ քաջու-
թեամբ, մինչ որ արար փախստական զՋաղալն ի Արզրում եւ Քուրդ Միրշաֆն եւ ամենայն ամի-
րայքն գնացին փախստեամբ ի Զիզիրայն եւ Կարմիր գլուխն դարձաւ ՛հ Սալմաստ: Բայց առաջի-
կայն Աստուծոյ Է յայտնի»:

Նկարները ծաղկաղարդող Խաչատուր քաչանան միրոտ ժի ոջը ի»ած1 Մ(ոշ որուակայանում
աւետարանը դրել տուող Խոջա- Դարմանի նւ սորա Ը"լոլ կնխղ անի ն. Խնջեց իսլ ազ դականաց
անունները: Ապա գրած է վերում: «Եւ արդ՝ կացցէ սուրբ աւետարանս ի քաղաքս Շաւշջ, որ Է
Ասպաճաճ' ի դուռն սուրբ եկեղեցւոյս Ամենավիրկչի, որ Է վանքն Ջուղայու»:

Եկեղեցին ունի միդասնան ծական ուսումնարան. ուր վաղր ժւուսի եՆ Տ եր ելաույք. ՆԷ թոչա-
(ատու եւ 12 ձրի ավար ժ: Երկու ուսուց չո վճարում են տարն կան 600 բուք. ուոճրկ. որ դոյանում
Լ Թոչակատունելից: ն(եղեցուց եւ տեղական ընկերությվւ եր:

է. ՄԻՐԻ-ՇԷՆ, աաա Հեուի չէ Մատրասից- ԲԼ դոան մ Հող ն. բՂոռկիչթ ղ դլծ են Արցա-
(շի Մեբի-ՇԼնից: կղարծի: Հատրութ եշ Շօշու դիւղերից- Գեղ նշի 1 շիի չիրը թն. ոչատյուական՝
ջուրն. բարելատուն՝ օդն, եւ արդաւունդ՝ երկիրը, Միեւնոյն եՆ չուն դ ական րերթերն: Հայք ունին
13 տուն, 38 ար. 37 իզ: Լինում է 2 ամ 2 2 ծնունդ. / ոլոկ եւ |)կատարւում նն Մոռորառու եկեղեցում:

ը- ՄԷՅՍԱՐԻ՞ գիւղ: որ Լա ժամ ծնոխ է Մերի-ՇԼ նիդ դն ոլի Հիւաիխ տ, ունի նշանաւոր օդ եւ
կլիմա, տնկարան ՆՑ ազա Բնակիչ Հույ են ամրողջառըվա:

Հողն՝ արքունի, 25 ծուխ ն՝ բնիկ նղ ոցի, իշկ ամենամեծ մսն դող թած Լ Արդալոլ Շօչու,
Աւետարանոց. ձատրութ, 8օր եւ Դող դիւղնրից, նոյն 1 աեղ ոաւկոաւն բնըքելն ՄԱ զրաղմունք-
ննրն:

Գիւղումս կայ ծծ ծուիս, 266 ար. 232 (ոչ:: էինում ձտարեկան 15 Ժկրոոութի ւն ար. հէ 10 իգ..
10 սլսակ, 5 աւր. ննջեցեաղը եւ 4 իդ, նրկար եանբն աւնլի է 400 ոոար ուց:

եկեղեցին Մ. Առտուտձաձին. ձեղունն փայո աշն, "Էնի ւխայն 3 րուլը 24 կոսլ.: Երբ մոայ
ելնղեցին, չ(արողագույ դոռլել տրաւառուք նելու, գր ճժրողջ (շոր անր, անդ նր, (սոր ծրդանոցնեւ

ԸԸ: սատկերենրը, աւաղանը, դղնատնելը, գրքերը եւ ժիանդամույն տոոոուլ: դ.ւուոյյ առլական-

ֆեռն սլ: Հող նոր ոլէտթերն

|2Ղզըլ-պաշ. պարսիկ:
2.Պարսկերէն ՄԷՅ նշանակում Է գինի եւ ՍԷԱՐ՝ գլուխ, իսկ ՄԷ:Յ-ՍԷԱՐԻ՝ գլխաւոր գինի: Բայց ալժմ այնքան լաւ

մշակուած չեն ալգիներն:
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Էսծ Թոչնոց ասլականութնամբ- հալով մաւթրել ուուի անձամբ տմեէն տեղերը եւ դուրս խԹոռփել

տուր Հուլ ամայի Ինչ ոլն ռտուղդնեցի 15 տարու աւելի է, որը սլատարագ եղած չէ զի ւ«ղումս, որ
մի ժամ միայն Հեռր չ Շառսխավաոուց-.. Քաւալին այն մ, ոլ մի օւոարակաւն քածանայի մանձնուա:ծ չ
Մալավոանի՛). Արդիճուոուուր եւ ՄԼյսարին, որող մժէջ կույ 220 ծուիս եւ Հեռի են իրարից 2 ժամ
Հեռաւորութեում ը: Իսկ ամենացառալին այն մ. որ տեղի ննունենում անձչաղզորդ վախճանուող-
ններ. փանդի 5 դիւղի Հովի' ֆաանան երբեմն դբկւում է Բադու, երըենմեն Սալեան ն- նրբնժն՝
ույլուր, վասն որոյ դէ ժամերգութեան եւ աղզօլքթի դարօտ է Մնում 5 դիւղգի ժողովուրդն եւ
փակուած՝ նկեղեցրնելի չունելչն...:

ՍՈՒՐԲ ՆՇԱՆ

Գիւղի» Հր: ռրս-աղրեւմունան դողմում ժի բուր ձր ւանդ ուի վերայ. տաշած քարերով շինուած
չէ մի Մեծ մատուՄ. եջոան անուն: Բեմի ժողով դածայնաց ճակատին դրուած չ. « ի թվին ՌՃ.
եկի, վեցից տասանց եօթնեկի |

, ք ժամանակս ճայրապետի Էջմիածնայսուրբ Աթոռոյ Աստուա-
ծատուր կաթողիկոսի, Լուսաւորչի փոխանորդի, Գանձասարայ սուրբ Աթոռի տեառն Եսայեայ (կա-
թուղիկոսի), յայսմ երկրի առաջնորդ Պօղոս անուն վարդապետի, յորդորանօք բարերարի Անտօն
անուն քաճանայի, պատճառեղեւ եկեղեցւոյն աստուածընկալ սուրբ Նշանի Դաւիթ որդի Կարա-
պետի, իւր կողակից Գիւլինարի, իւրեանց որդի Աստուածատրի, նորաբողբոջ Պօղոսի, այլ յիշա-
տակ Թադէոսին, իլրեանց Նուին. դստերն Աննմանին, ծաղկեալ որդւոցն Գօզջանին, Կարապե-
տին եւ Սարգսին, զի այս Է իղձ մերոց սրտին, եւ կատարումն ճասուցինք»:

Արձանագրութիւն մատրանս.
«Թվին ՌՃԿԸ. շինեցաւ Սուրբ Նշան եկեղեցիս յիշատակ ամենայն քրիստոնէից ննջեցելոց

եկաց եւ բնռակաց, արանց եւ կանանց, ծերոց եւ տղայոց, մանաւանդ Ջուղայեցի Գէորգի որդի
սյարոն Պետրոսին եւ Շամախեցի Յակոբի որդի Թամուրին եւ Օճանին եւ ծնողացն Եղիսաբեթին
եւ ճանգուցեալ որդւոյն Մատթէոսին: Ո՛վ ընթերցողք յորժամ ընթեռնուք, յիջեցէք յաղօթս ձեր
Անտօն անարժան քաճանայն. յիշեալ լիջիք առաջի անմաճ Գաղինն Աստուծոյ»:

Մաոն ո օո շինուած են ուվոուաւոր ուղ Համոլ: դ հղեցին սնննակներ: Երեւր ԹՀ Հին ժււ-

մանակներում բաղմալմիւ ուլտաւոր ունեցած է մւստուուս, որ շինուած են այսչափ անննակներ-

ՄԷյսարու վանք
Ս. Նջանիցս փոբբ-ինչ Հեռի" դձոլի Հիւաիա-արեւմուալ, չինուած է ՄԼյսալու Ս. Աստուածա

ծին փուլ ն՝ ամրողջառեա Ռաշ ած քարով: Խոլրանդունդ ձոր են վանուցս Հիւսիսույին եւ արեւմրբ-
տենան կող մերն, բալլ լեո՝ արեւելեան կողմն. իսկ արձակ եւ ղառիվայր՝ Հարաւային ն: Վոսնքս
կառուցեալ է անուն Մ. Աստուածածնայ. իշկ որբանն օծուած յանուն Հրեջտակասյետույն
Գաբբինլի: ե Մր թայելի եւ ամենայն նրկնային ղօրաց: փոսնքա ունի ընդարձակ մնծուլթիւն. վեց
ռիւն ե, դեղեցիկ ու սրածույր կարուղիկէ: Բայզ նորողուած է Անտօն եւ փչաս վարդասլետնելրի
ֆանքթով ՌՃԼԷ-ին: Բոռյց յժմ փլած է 4եղունի | ՄԱՂԶԴԱ իսկ Հասմույո՛ուն են ամրոզջֆ սիւներն
ՆԱ ամրակուսւ՝ կամարներն եւ միւս Ըոլոլ մասերն:

Հիլիռայինեւ արեւմտնան կողմով չինուած էնմիաբանից Համար երկյարկ է. բազմաթիւ
ռնննակնել: եւ մանածօր ընակարան, նմանասլէս տաչած քարով, իսկ ամուր ոլարուլուտծ են Բեւս-

ցեալ կողմերն: Վանբի եւ սնննակնելրի միջավայրում շինուած է մի գեղեցիկ շատրւան. որի ջուրն
բնրուած է վերեւիլնունից` ԶԼ ղալիս այժմ ֆուլն եւ անմարդաբնակ է մանքա-

Որոբոն փառաւոր եղած ( փանուցս անգետլն, չսյնլթան չոլխուր եւ սրտաճմլիկ է այժմեան
երեւոյթն: Որքան կննդանի հղած է Աղուանից կաթուղիկոսութիւնն, նոյնքան ոլայծառ եղած

Է  (ԻՒԱԿԼ. 1718-ին):



էն ե. Աղուանից վանթերն: Բայց այս կալքուղիկոշուլթնան մաչից յետոյ" ճրլյար լավիշաակուած
նեն վանօրէից կալուածներն. ցրուած նն միարանութիւններն նւ Քայըոայուտծ վանքեր ն-

Այժմ բոլորովին քայքայման վիճակիմէջ էն՛ւ վաքս նռն խնակներն ե՛ ոլարիս՞լն: Վանքս
ունի Հողերեւ այդի: Հողերի արդիւնքը Շամախու Հողարարձու ժիչ նն դործ աղում է Շամավսու
նիկոնո ուսումնարանաց Համար. իսկ այգու անունն մնագած ( հ. դ հավի...:

Հին հանգստարան
փանուցս արեւելեան Հանդէսը բալձր սարի վերայ դույ Հին Հնդ ոռութրուն. որ ունի բն-

դարձակ ծաւալ: Չողացած եւ ստարած են տասլաւնութ ալերիդ ամեն նոմեծ մոլ. փոլուծ ՍԸ ֆար-
դած՝ մի մասը: Թէեւ աննրեւուլթաղած են շիրմաքարելն. բույ շատ: բան կարելի 1 Հասկանալ
մնացած քարերի արտաքթին նչաններից: Տակաւին կան չատ ոտասլուն ութարել, որող երկարու
Թիւնն աւելիէ սաժէնից, իսկ ծաստութիւնն՝ արչինից. ոլչող վերայ կ մի ւյն |սուչ անիշ քան-
դակներ: Մենք կարձում ենբ, որ տասչլանաքարերս Հին նն նավո թան Հյու գրերի ծնունդն:

Հանդստարանից վերեւ մի մենծ քարի ճակատին ֆանդակուտած նն շատ Հի 4եւով (շաչեր,
ռրը «նածատակ» նն անուանում տեղացի ք- Բայց 2 ո՞վ մ հԽածատակու ածն, աաա մ մեզ

Թ. ԶԱՐԽՈՒ ՇԷՆ, որ Հիմնուած է Սաղիան գիւղի Տիւարսույին կողմում. Վոր Հարաւշածա-
նաց լանջի վերայ: Արքունի լ ծողն եւ բարերեր եւ նոյն բերթերն. բնակիչք դ մղ մած են 1530-ին

Նոր-Զուղայի Դարուն, Փերնայ էւ Դարաղան դիերի:
ՇԼնա բաղկաղած է 22 ձիգ, 73 արո նւ 70 12 անչատներիդ: Տարեկան (ինում մ 4 արո ն... 3

12 ծնունդ, 2 ալսակ, / ար. եւ 1 իգ. ենջեցնալ: Հոդեւոր ծիսակսոռարուլիւ ններն ե. աղօքքներն
կատարւում են Սաղիանի վանքում, քանդի չունին եկեղեցի:

Շինումս կայ մի Հնատիսղ մեկնություն սաղմոսաց, որի սլարաղ երեսների վերայ եւ լու-
սանցքներում դրուած են գրչով: Մեկնութիւնո բերուած են Պարսկաս Խիդ-

«Յիշատակ Ուստա Խաչիկին, որ էր ուսեալ Ուստա Աւետէն, որ կոչի Փոքր ԱւԷտ. Աստուած
իւր մեղացն թողութիւն շնորհէ, որ ստացաւ սուրբ մեկնիչս (մեկնոս թի, ն.) ճալալ վաստակոց
իչրոց՝ յիշատակ իւր եւ ծնողաց իւրոց, ոօրն Տէր Կայասյետին ել մսն ԳԱղկիչ կողակից Գուլին,
թվին ՌՃՇԾԸ. ումն»:

«Ես սարգայվայ) (սարկ, աղ) Կարապետս ծառայեմ այս գրիս կարթացողին եւ ուսուցաճ»-
դին, ամէն թվին ՌՃՀ. ումն» (ել. 745):

«Թվին ՌՃՁԶ. ես խուդա Ղովիսօցի: Այս Է թվին (այս թուին) Տէր Մաղաքին, որ Է որդի սա
Խաշիկին, եւ քաճանայ քառասուն ամին եւ Է ճասեալ ԺԸ. ամին եւ վաղ ճաճեալկին սորին եւ մնա-
ցեալ այրի այս եղկելին, մինչեւ եղեւ քառասուն ամին: : Սա վաղճանեալ ճազար ճարուր ութսուն
եւ երեք ամին եւ օգոստոս ամսի տասն եւ վեցին... որ Է քաղաք Նոր Ջուղային եւ Շատվելոց եկեղե-
ցին: Եւ ով ոք կամեսցի... վարք սորին, Էր եւ պարկեշտ, սաղմոսասաց, աղ օթասէր եւ քարոզող,
գիտակ բանին Աստուածային, ճին եւ նոր կտակարանին. ձեռն վեր առեալիւր ճայրենեացն, դուստր
եւ որդի իւր ընտանեացն... եւ ճեռացեալիւր սիրելեացն... մտեալ ծառայութիւն եկեղեցեացն մին-
ճեւ օր մաճուան իւրոյ: Բարիոք ծերութեամբն ճանդիպեալ Քրիստոսի» (էլ,. 291):

«Թվին ՌՄՀՋ. ումն, անցած Է, չէ մտաց, դեկտեմբերի վերջի՞ն եւ (Թէ) լունվարի աւալին
(/-ին) կիրակի գիշերին, ա. ժամ գիշեր կարմինչի լոյս, անանց (այնոլքա) սաստիկ շարժում (ելւկ-
բաշարժ) եղեւ երկիր, շատ քաղաքներ քանդուեցաւ. Աստուած ճեռի՛ անէ այնպէս բարկութենէն.
ամէն»(նլ. 264):

ժ.ՍԱՂԻԱՆ գիւղ, շինուած է դիղս այն շոր 4ռրի արեւել ածայնաց Լ նջի դմելչույ. ր ընկած
չ Մոտրասայլ եւ գիւղիս մէֆ. Սազիան նշանաւոր է իւր այգիներով եւ զրնու բերու Այ՛չի-
ներն դրաւած են 75 օրավար (դչեսնավն) ծողի տարածութիւն: Արք ունի է Հողն, ոլատուական՝
ջուրն, անվնաս՝ օդն եւ կլի ժուն: Բնիկ ւռեղացիԼ ժողովրդեան կլա մասն, Էկ Հին- Նալվվֆեւա-
նիդ, Չարսկաստանից եւ Արցախից դաղթած՝ միւս կլա մասն:

լ Իմաստն է՝ երբ 40 տարեկան եղաւ քաճանաս. վախճանուեցաւ իւր երէցկինն եւ ինքն մնաց այրի. իւր
քաճանալութեան 18-րդ տարում:
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Գիւղումռ կայ 100 Ցու ի". ՎՊ / 27ի7-։ ՎՏ ՛գ- ՄՌՈՎՈԼԻԻ Միումեսւյ ժամանակում լինում է 20 ար:
18 իռ. ծնունդ. 12 սյսահ. Ո այ. էւ. Ո իդ. ննջեդեայ: Մի ծանու ծոդեւոր Հովիւն, որ նորԴ յ լոկ / ' որու, / Մ էեւոլ բ նոր

վախճանուտծ 4- Երկու: կես բ Խ ՕՕ չուրի:

Ս ՍՏԵՓԱՆՆՈՍԻ ՎԱՆՔ

ՀԵՆ արձ անոո ղր ու ժի նիդ երեւ ում1. ոլ, վանքո սկզբում շինել տուած Լ կիրակոս վարդա-
ոլետն Հայող Ռռ.Ջ9. Թուին Աղ ու ունիդ Գեսոլ ոռ դափոզիկուսի օրով: ւյց որովճետեւ 1872-ի մեծ

շարժով ված է Հին շինու: նն. փոսն որոյ "ի Հիմոաւնկ նորող շինուած է Վասնան վերայ ծամակ
որբատաշ արավ. որ փերջոոցոծ է 1440-ի». բոսդի կայու զիկելիյ. որ շինուտծ չէ տակաւին: եռ-
բոդ կառուցեալ» Հր նուած է Հանդ անտակույլն ամբ. որի օժանղ ուկուծ են մասնաւոր ես Սա-

դիան դիւղի Հսսարոաւկու Սի նն. ոլ ԳԼ որզ աի անլար ե անգ ն. Բուղ աղետն երալ եւ Թաղէոս
զածանան:

փանթումս ն, Մ րոն վու ննոս եավոռվկայի եւ Փօշ Մ/ոիլժուբի արծաթեայ, բայց ռսկնդօ-
ձեալ աջերն: ւ եր մի թա Խ/ Մի չարանոշկուն (ռարիոլ ուած Հին ռն ննակներ՝ չինուած ՕՀան եպիսկո-
սոսիդ: Հին կուտան գլիսվբի նուած նն մի բանի նոր ռննենակները: Բոյդ անյարմարուլթյինն
այն 1. որ միայն մխ տեղով է մուուբն. նեղ. երկր եւ ձեւ են երկու ոնննակներն եւ բոլորովին
մութ՝ միւս ելրկոո սն

մանուղցա Հիսի տույին կողմու ւմ), ճ Բու Դ աղետն երկղ սնուն չող յող ուսումնարանն, ուր
ուսանում են 30 աջակ երուն ելւ. 27-ն (ոշակաուո ոս ն, 9-ն ձրի ավարժ: 2 ուսուցիչ ներն ստանում են
Ճճ00 բուրլի: որիդ ՌՕՕ-լ։ վճարում են Բուղ չողեսան եդլբարթ. 157-ր Թօշակատուներն, հսկ Հ3-ը`

վանքն:
Վանքում» չկույ միոորան. կուլ միոյն Հին-նալաիջեւանի Առտտսղլատ ղիշղացիմի այրի բա-

Հանայ Սուն ունոս ՍԽ. որո իրո ւ Մ Է որթիԻո յր րՒ Ժիրո: որոշա ն...
Վանուցս ճուտըն
տ ի սե Հական ուղ ո ք ող դիգ 1200 Ա
3 բն ոն Դի ռի () ուի 1) 90 Է-
25 ման (չասի ա դոկ ո») օգր- 50 Ը-

5 Ռող սոլո դ ոլչեն դասու, 21 ու մտած Հող նքից /00 Ը:
/ւրուռ ու ոլ" ների (ժիջի Խ Հոյ»ու ով) 100 Ը-

կիւրճվան դի" դի մոռ ն զ տծ 18 ռրուվոաւր Հողի ց /1 ԷՒ

Ընդ ամէ 17 մուաւթ| 155Վ բուր:
Անյայտ Հ վանուց ելթն. փառսն Դի Վ յուրի մ. որ Հոաշիւ տուսծ չ4 վանքբն...:
Վանթս (է մինւնոյն ժամանակ Սաղ գիւղի նւ Զարխու չինի միակ եկեղեցին:
Վանթու մո կուլ մի Ք ոնի Դլչ ադիլ մատն աւն:
1) Մ"լ։ դեղզեցկողզիլ տունտալոոն, որ գրուած է մաղաղախանման բամբակե յ Հաստ թղթի

վերայ եւ բաղկաղդած 612 երեսների ց: Զիշաստակարանիդն ընդօրինակում ենք Հետեւեալը:
«Արդ գրեցաւ եւ ծաղկեցաւ սուրբ աւետարանն յայլեւ այլ գրչչաց եւ ծաղկողաց յերկիրն Թֆլի-

սոյ ձեռամբ Տէր Բարսեղ քաճանային: Եւ դարձեալ Յովճան գլուխ պակասն եւ ծաղկանց պակասն
եւ զճամարներն եւ զցանկերն եւ զցրուացանկերն եւ զԺ. խորառաց կարմիր գրերն եւ զլաճվար-
տով գրերն եւ զոսկի վարաղով խորաններն եւ զյինանց աւետարանաց ընթերցմանց փոխերաց
գրերն եւ զամենայն պակասութիւնս աւետարանիս՝ թերի եւ անթերի ճանդերձ սրբագրելով եւ ստու-
գաբանելով եղեւ եւ կատարեցաւ այս ամենայն ձեռամբ ումեմն բանասիրի Սարգիս վարդապե-
տի... ի թուականութեանս... ՌՃԺԵ. ամի ի կաթողիկոսութեանս տանս Աղուանից սրբասնեալ Տե-
առն Պետրոսի եւ յառաջնորդութեան տէր Բարսեղ եպիսկոպոսի»:
1 ..Վանքս ունի նաեւ սնպճական անտառ, որից գոյանում Է իւր տարեկան վառելափայտն:



2) Մլ ատենի ժամադիլրբ. դրուած Հայող ՌՊԾԷ.-|չՖ. գրող 7, մ եվր եւմ սնուն ոժն՝ |սնդրանօք
Յոծան քաձանային Ձուղայեցւոյ

3) Մլ. աւետարան Ղուկասու, դրուած Ռ21ԽՒ-. մ22
4) 4 Հատ շարական:
5)2 մեկնութիւն Չր»կգի. որոց միոյն քարդ մոնիչն է Մի թոյն փորդ թյոլիսո ոմն ՌԴՊՀ Ե. թուին.

իսկ միւսինն՝ դանձակեցի Սիմէոն, ոը գրած լ ՌՄԾԲ. -ին-
մաղիանցի «լ: Նիկալայ Բալաշնանցի: մօր կայ մի գբրչղիր «րաշսոոդ: որ լող կացաւծ է 344

երեսներից, եւ գրուած բամրակեսյ Հասո նւ ժղկուտծ Թղթի վենլոույ: անե դեղ նին չեն դբերե.
սակայն կարդացւում են Հեշտութնամբ: Յիշատակարանից Ժէջ ենթ չեր ոո մ Հեսուն եալ Հատուածը.
«Արդ գրեցաւ տառս, որ կոչի մաշտոց, ձեռամբ անարուեստ եւ փծուն գրչի Յովճաննէս աբեղա-
յիս՝ անուամբս միայն եւ գործովս ո՛չ. ի դուռն սուրբ աթոռոյս Յակոբայ վանիցսեւ ընդ ճովա-
նեաւ Սուրբ Աստուածածնին ի յերկիրս Խաչեն, ի գիւղս. որ կոչի Խանծձք, ի ճայրապյետութեան
(Աղուանից) ՏեառՕ Գրիգորիսի եւ արճ(ի) եպիսկոպոսին ԱռըրստակքԷսին, եւ իշխանաւոր տեղոլմ
Մեճրապ պէկին, եւ աշխարճակալ Շաճ Դամանին... ի թվիս Հայոց ՌԹ.»:

Վանուզս Հարաւային դրան աււաջ տմվփովիու ած են ՕՀան նւ. Դա Խիխնել ն ոլիսկուղլոսննրի մար:
միններն, որք վարաձ են Շամալսու Թեմիս ոռ աջնորդ ունեն ոլաշաօնլ: զ ոսի նչի դ որձունէու-
թեամը եւ ընտիր վարուք՝ ըստ վկայութեան ծերունեսոյյ եւ իա ուան բալի արձանադրու-
Թնանց:

ժ.. ՓԱԽՐԱՔԻԻՇ շէն, որ դտնւում է Աղ-ոու դեսոակի Ժոսիս կողը բալ ձրաւանդակի վե-
բայ: Բնակիչ դաղ։քած 17 Արցախի Դող եւ Ծամձոր դիւղերիգ- Նույն են ուհ զ ական բնրքերն.
արթունի՝ Հողն, վնառսակար՝ օդն եւ ջուլն, նեւ 05 տարի եր կալ: դնաւնբ ն. դր շինըս անդն դտնը-
ւում է Հակառակ Հողմերի ծոսանբի կննարոնում:17 ձուն, 40 ար., 35 հգ.3 ար. ծնունդ, 2 իդ. 1 պռկ. 2 ար. ննջեդեսալ եւ / իդ.: Հոդեւոր
ոլետքերն կատարւուժ նն Սաղիանի վանում:

ժբ. ՂԱՋԱՐ շէն, արքունի՝ Հող ն, Արցավաի փոսր ոն ՄՆան Ղ ձո առ 7 Դ ղիա ծ՝ Ը Դակիչ ներն.
օդն՝ անվնաս, ջուրն՝ սլատուավկվան, շենի եղ ն՝ (նո նալանջ էւ. մասլրոռ մու 42. ՄԸ վալչնլաճողն՝
սլակաս: Ծուլս 37, ար. 126, եզ- 99. ար- ծնունդ 5, իդ: ՎՆ սլաուկ 1 ննջնդնալ նրկու սեւիդ 3:

ժգ. ԹԱԼԻՇ չէն, Հողն՝ր էկակ ան, ընակի ներն՝ Դ սողլմած Դիղ ակ եւ Լ չուն նդույ դաւառնն-
Ըից։ օդն եւ չուրն՝ լաւ,

' / /:
29 վարնլաՀողն՝ սլակաս, տնդն՝ լեո Խույին, եւ մոդ աուոս "ո, ծուխ 18. ալը 36.

ի՞- բ տառն արուան ընթացբում ար- ծնունդ 13, Իդ- 10, ոլակ Ճ, ոլո. ննջեցնալ 6, եղ- 4.
երկար կնանքն՝ ութսու

ժո. Դ
Ն ռի:

Է ւ
դ- ՈՒԱՐԻ Հէն, որ ղոոնւում է ղդաշտալւելունի ՄԱՄԱ Հող ն` բձ կական. բնակիչ.ք՝ դաղթնալ

զ ՞մ(շ
շ

Լ դաւառւներից. օգն նւ ջուրն՝ սննդաաւր, ծույ 17. ալ. ՏՇ. Իղ- ՀՕ), մի աժեույ ուր. ծնունդ 3
եգ. ա 2, ննջեցեալ /, երկար կնանբ 85-00:

քում: ԲԱՆԱ չ(այ եկեղեցի, վասն որոյ Հողեւոր ոլեսութել ն (Ոսսռար ւում են Սաղիանի վուն-

թ ուռքերից վնասուած րի Փածանայ կառավարու 7 Լ Զարվոուի. Փոշիութիշշի: Ղա-

Բանի եւ Դուարի շենի ծուվխելը: այս է 110 ծուխ-

եի զ ո այսքան է՛ միայն Ոստանի կամ Շամսաիշի դաւառւում ալժման եղած դի«ղօրէից: Հէ-
, վա ԴԽՏ Կրծից, եկեղեցնաց նւ Հայ բնակչաց որքանութի ւնն Գուուս նշանաւոր Է իւլ Հան:

տ " ձող գինու ընրքով, որղ ովուած Լ Ռուուււթ անում եւ մրցում ( Կավեթյի գինու Հենո: Գինի-
թա ՛եթլ- Կրում են թէ գաւառում եւ Բադւում եւ թէ՛ Ռուսաատուանու ի: Ընդ Հանրբառլա անջրդի

ԱԱ րն եւ Թ4՛ ցանքսերն, բայց Համնմաոաւլւար աւելի են սլինի Հողերն, քան է ե-
ոլէտք տնդնրն,
ունես Ւ"Դ շատ ոնղերում կան սեւ նաւի Հանքհր, որթ կարող են ռլադայուժ

վու , Ֆ: Ի /
"

( ' յն 2 բնրդ: Արդքն լույ նեցի, որ շարժի յ դործանու ւծ է Շամա-
2 ՐդԴն. Իսկ մ,

, ի
( խսն, որ է Աղուանից Թ. բնը չն, Դ նում ք Խ,». .՛ Թր թ ւոլւն ակ Դի զից վերե...Շամա ռուց ոչ այլն թաՀ' մ Հեոի եւ. այժմ կոչւում Լ Դղղալա՝ Աղջըա-րերդ - Բերդս շինու ած է կո
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կաս մեծ սարից անջատուած եւ նոյն դիրքով գէողլլի արեւելք նրկարած մի բարձը սարի դլլին:
Եռառլուրի սող եւ իր աշյատ 4 բերդո, շինուած սարի ձեւով, այնոլես՝ ատորին, միջին եւ վերին

բերդ: Ել եթ շլջառլարիսոլների դուներն եւս եղած են արեւմտնան կողժից:
Վերին ոլարսոլում դեռ նշմարւում են եկեղեցու աւերակ եւ կոփածո քարով շինուած կի-

ռաւեր ասլարուն՝ չւեր դի արնեւելան կողմում: Համարնա Թ մեծ մասամբ դնո կանգուն է ասպլարա-

նիս զնտնայարկն, որ բաղկացած է շատ կամարակասղը սնեննակներից: Բերդերս ունին անմասոչե-
Լե ամրուլժիւն. ոլսռոնըաղզմական երկիւղներից ազատ առլածովությւն, սքանչելի տնսարան, Հիա-

նալի օգ եւ ամէն յարմարութիւններ: Միայն թե բերդս ղուրէ մի ամենադլխաւոր ոլէտքից՝ այս
Լ ջուր չկայ բնըդգերիս 71 չ: Այս ռլասոճառմւ տեղ-տեղ շինուած են յատուկ ջրամբարներ եւ վեր-
նարերդից մինչեւ արեւելեան կոլրոսդոյն ձորի մատակն մի ականավոր ննըքնուղի, որով ջուր
փոխադրուած նեն ձորի միջով Հոսող առուից բերդերի ֆբամբարներն: Յայոնի երեւում է. որ դարե-

բի ընքացթում վերանորողւուած են սլարիասլննրս. բուրգեր եւ ասլարաններս: Այժմ թունաւոր
օձերով Լն Լ մակւան ն. Հեսնւասլես եւ վտանգաւոր մուան եղանակում ել եւ էջ անելն ականիս
մէջ: Արդէն աւուն Հնեազծեուվ փորած եւ պածացրած է Հեղեղեերի օժանդակութնամը՝ յատակը,
վասն որոյ ույժմ ականի բերանն մօտ երկու ռաժէն բարձը մնացած է ջրից: Անյույո է մեղ եւ

բնրդիս անցեալն եւ իսկական անունն:

ԳԱՐԴՄԱՆ ԳԱՒԱՌ ՇԱՄԱԽՈՒ

Մնոածան ալուսծ չ1 ուշիմ ընթերցողն, որ գաւառս կոչուած է զանազան ժամանակներում
Մարղդսլաննան, Մարձպղաննան, Գարդման, Դասան, Գիրդիման եւ Լածիճ: Գաւաոումս կան Հա-

ժո Հեւտեւնալ գիւղերն, Աղուանից բերդերն եւ մի վանք:
ւս. ՔԲԵՕՎԼՈՒՋ Դի ւղ, որ Հիմնուած է Աղ-սու դետակի աջ կողմի բարձրութեան վերայ, Թ.ս-

լիչ շինի Հանդնեալ: Նշանաւոր է զիւղիս տնսարանն, օդն եւ կլիման, բայդ սակաւ՝ ջուրն: Բնւ-
կիչ դաղլած են մարանդա դաւառի Աւետարանոց, Ծովատեղ, Մոմնա, Դավախան եւ Հարար
դի ղերից եւ զրաղւում են հրկրագործութնամբ եւ այդնդգործութնամբ: Նշանաւոր բնրբերն են

դինի, ցորնն, գարի, գարնանի, սիսեո, ուսս եւ վաշլաշ: 18 օրավար է այդիների տեղն:
Հողն՝ արքունի, ծուիվս 52, ար. 222, եզ. 189: Տարնկան լինում է 10 ԷԱ ծնունդ , ծիդ., 6

պլաակ, 2 ար. եւ 2 իդ. ենֆեցնալ. երկարագոյն կնանքն՝ 90-100 տարի: Եկեղեցին Ս Աստուածա-

ծին, ձնղունն՝ փայտաշեն, որ ունի 500 բոէբ- դրամ նեւ 40 օրավար Հող- ձոդեւոր Հովիւն դալիս է

կուրջիվան գիւղից:
բ- ԿՈՒՐՋԻՎԱՆ չի -եԷղ։ որ կէս ժամ Հեռի է Քեօվլջից: Բնակչաց մի ւան նախ Արցախի

Խաչեն ծւ Ջրարերդ դչաւառննըի ը գաղթած է կակվնեթի կողմերն եւ ապա կախեթից գիւղ», վասն

որոյ անուսնուած է կուրջիվան: Եւ միւս մասն դաղլքած է Դիզակ դաւառի Հատրութ եւ Դող

գեշղնըից եւ Վարանդայ գաւառի ՅիրՀնր, Ղուզի-ճարտար եւ կիւնի-Ճարտար դիւղերից` իոկ

ամենավիոքը մասն եղած է բնիկ տեղացի: ժողովուրդն զբաղւում է այդեգործութենաւմբ, երկրա-
դործութնամբ: եւ բբտութնամըբ- Բրտութնան ալրունստն այնքան ծաղզկած է, որ կարասներ՝ եւ

խեցեղկն անօթներ է մաստակարարում ամբողջ Բաղուայ նածանդգին:

Բկապատկան է Հողն, դինեւէտ եւ բարերեր. 175 օրավար (դեռ.) է այգիների ծաւալն:
Եկեղեցին Ս. Գրիդորիոս սնուն, Հոյակապ, շինուած 4 կամարակառը սեանց վերայ. բայց վտան-

դուած վերջին Ժեծ չարժից: Հարաւային դրան ճակատին քանդակուած է.

«'Ի թվին Հայոց ՌՄՁԵ. (1836) ամի շինեցաւ ի Կուրջվանու սուրբ Գրիգորիսի եկեղեցին ի
ճամագումար ժողովրդոց: Գրողս եմ Տէր Սարգիս Տէր Օճանեան»:

լ Գիւղումս կալ1 կոյր. 1 խուլ եւ 2 զոլգ երկորեակ:
2 Կարասներն պարունակում են 20-90 փութ գինի:
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երեղեցուս Հարաւային աւանդատոան դրոն ճակաավխն ԱՍԱՎ ած է Հին եկեղեցու արձա-
նագրութիւնն. «Շինեցաւ սուրբ եկեղեցիս ... ճ'րամանաւ Թոմա վարդապետի եւ Հայոց Մովսէս
կաթուղիկոսին ի թվին ՌՁԲ. (1633)»: Տաճալրս ունի Ը3Ճբուր. դրում է, ՅԲ ռրավար Հող եւ մի

քածանայ:
Նոյն են ւտռեղակաւն բնըթերն. միայն դիւղիո անդգում Դշնղ ալոռ- Հսոյ կոչ տւած սոնդ ում բուս-

նում նն թԹղաչասի բարձրութնամը եւ կիտլոնուչ ավի մեծու (Մեաժը ռոլիուկ ե. Հոտաւ նտ ձաղզիկ-
ններ, զորս չորացնելով դործ են ածումիրըթէյ:

Գիւղումս կայ 240 ծուիս, 655 ար... 565 իղ.: Տարեկան (ինում: 1 72 չոր». 35 (ոլ: ծնունդ. 23
ալսակ, 6 ար. եւ 7իդ. ննջեցնալ:

գ- ՀՆՂԱՐ գիլ.որ կէսմամ Հնուի է կուրֆվանիցեւ բամանո, ա» է 4 |ժաղի՝ ստորին. միֆին
եւ վերին: Գնրաղանց է տեսարսունն, օղն. հլ( ան եւ ջուրն. մասն որոյ ամենունը կար կեանքն
տեւումէ 115-125 տարի: Բենիկ են ուտորին եշ միջին աղերի բՌոռռկրչ Խելն. իկ Էվնւդ կողմից
դաղթած է նրին թողի ժողովուրդն. որ բացի Հայերենից ոլոՏած( րորդ եր իւը նոռլնի րարբա-
դր: Բայդ այժմեան 4 դնրդաստանների նակլածայր Աւշառո հանդն դնողլժուծ Լ Արդոալվար Վարան-
դայ գաւառից՝

Բնակչաց դբաղմունքն է այգեգործությիւն եւ երկլո»գ որ Գ ուլժիւ ն: Ալյւթու Խր 14 Հողն եւ դի-
նեւէտ, նշանաւոր Բել-քն / դինի. որ Համրաւււոր ( նՍովկոաւս ու Մ-

Եկեղեցին շինուած է միջին Թաղում, Մ Առուտծածի'ն անու ալո: (ռռյդ ուվաո՞ո, ոը վաան-
դաւոր դելչոլիԼ շարժից վնասուած է Հոյակասլ ճւաճ ալիս, որ կրում 4 սոյն արձ ունուզիր Հ Կիւր-
կին բէկ Աւշառեանց 1844 ամի յունիսի 7-ին»: « Կառուցաւ սուրբ տաճարս այս յանուն Սրբուճւոյ
Աստուածածնայի յիշատակ սոյն Հնղար գեղջ ճայոց ճասարակութեաԸ՝ աշխատութեամբ նոցին.
մանաւանդ մեծաւ ջանիւք եւ արդեամբք գլխաւորացն»: եկեղ հիս ունի միոյն ժի թածանայ եւ
62 բուրլի:.... որի մէջ լույ մի դրչադիը աւհտարան, գրուտոծ բոժրուս դեույ ժղթր: վելույ: Աւետարա-
նիս գրողն է Արիատակես վարդասլետ ոմն. որ գրած 4 Մանանեխի փանթումխ՝ Բարսեղ եղիսկուլո-
սի առաջնորդութնան օրով «ի թուականս Հայոց ՋԼԹ. (1490) տ դառն եւ ր 7ար Ժամանակին.
որու նեղիմք անօրինաց»: Իսկ ռւտաղողն (նողն) նղոած 1 Ռւատա-Մնարուղ ասուն ուն: Բաւա-
կան Թղթեր անյայտացզած են (Թէ՛ առնաւարուշնի սկի գլն եւ /ժ4 ՛ վերջիդ: Զ,ւ Խ/ ոլաավկելնելը բայց
դեղեցիկ են գրերն:

Երն.ջ թաղերում միասին դոյ 131 ծուի», 396 ոոլ"-. 333 եգ.. 2 կոյր. 2 (րող. / կշուլ եւ | անդա-
մալոյծ- Տարեկան Լինում է 20 չոլ:., 78 Եդ. ծնունդ, /2 ոլսոկ. 7 որ. եւ 6 իզ. ննջեցնալղ| -

դ. ԳԻՒՐԴԱ չէն. Հեղարի օդից եւ ջրից ոլ: է տեղիս օդն եւ ջուրն: Հող ե Վ կասլատվան,
ժողովուրդն՝ բնիկ, բելթելն՝ նոյն, ծու: 30, ար- 75. 22 76, ար. ձնունդ ԾՇ. Բ զ- ծ, սաա Է ար.
ննջեցնալ 3, (գ. 3:

30 տարի ուտի սկսած նն շինել եկեղեցի, որնը ը ար Գրադ ած են դ հնի Ժոռտ 3 կանդուն
նւ ցարդ Թողած նոյն դրութեան 72 Գիւթղոայի Հասարուկուվմե ոխ (ժույՀոու այաւուլժեաոն հւ ծու-
լութեան ֆերմաչասին է կիսատ նկեղեցիս եւ սլաւոյ զ գողն ել:ջլր ք աստիճանն:ն. ՆՈՐ-ՇԷՆ. դիրքն՝ Հարաւածոայնուց, օդն նւ ջուր` անվեաս. Հողն՝ ընկական. նրկար
կնանքն՝ 70-40, բնակիչք՝ դաղլած փարոաւնդույ դաւաուխցը: ԾԺուլխ 76, ոլ- 40, /Դ- 36. աղ /, ար.
ծնունդ 2, Իգ. 2, ոլսակ մ, նրբվու սնուց ննջեցնալ 2: Գիւրդ չուի հւ շինի ս Հողեւոր ոլէտ.թերն լա-
տարւում է Հնղարի եկեղեցում:

7. ԶԱՐԿԵԱՐԱՆ գիւղ, Հիմնուած է կովկաս Մէծ լնոնաշղլթայի, Հարաւածայնաց լանիվե-
Ըյ: Մբանչելը է օդն եւ ջուրն, կլիման եւ նստարան ն: Տեղական բնրթելն են ցորեն, դարի» կո-

1 Դիւղիս ճանգստարանում. որ գտնճւում Է մի ձուաձեւ սարի վերալ եւ զտրդարուած Է կաղնի. Բացի. տխկի եւ
լայնատերեւ ծերունազարդ ծառերով, կան շատ մամռապատ. անարձանագիր, մեծամեծ տապանաքարեր. խիստ

հին ժամանակից մնացեալ: Գագաթիս վերալ Բին մարարձաններիշարքում կալ մի գերեզման, որը անուանումԷ
ժողովուրդն նաճատակ եւ լարգում: Ալսպէս Է եւ Սաղիանի վանուց մօտ եղած ռճաճատակուճին. որ նոյնպէս
յարգուած Է հասարակութիւնից: Միայն թէ չկան գրաւոր ապացոլցներ:
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բեկ. Հաճա, բոկլ ա լուբվոս. (ոաշիոաջչ- նշանաւոր բերքերն են տան եւ իչնձոր. դորս չիր կարելով
մաճառ ուտեն չիր աՀաւաւթ Խելի վերոյ եւ երբեմն տանում են Բաղու: Պաողի ժամանակ տանձենեաց
եւ ('նձորե նեաց ոլարատանկդներիցն անալակուս ն, ոծմակներով արջեր. մանաւանդ գիշերներն:

ԹՎ լետ. ր" սուվմեան ոմանց. բնիկ է ժողովուրդն, սակայն էլը :Հոռոլր բնիկ չՀ երբէք.
վասն դի ոօսում են խոկաոլեո Արցողվթի Խաչեն դաշտի բարբառով: Արբբունի է Հողն, ա ոչ
այնքան բարելրելր-

եղեղեգին՝ Ս Ատում ձաձիղ ո, վերնաժասն՝ փայտաշէն, որ ունի 54 բուբլի մի ծերունաղարդ.
աճա ույ եւ սւյս Համաոօտ արձանաղրութիւնլ:. «Յիշատակ Է այս եկեղեցիս սվաղ... որդիլ
ՌՄՂԷ. (1848)»:

Ժուլ» /03. ր: 613, հդ-111. ար: ծնունդ 22, (դ. էճ, ոլսակ 12, ար. ննջեցեալ 7, 12 Է երկար
վես ն.թ ՍԽ 110.

մ. ՔԵԻՒԱՆԴԻ դիզ. դանւում լ Գարդմուն դետի Ճավս ավի բարձրույթեսշն վերայ: Բարե-
իրա Ս ե օդն ու կլի ման. դուրալի՝ դիրքն եւ ւտնսարան ն. 117-Է չէ ջուրն: քԲեռրերբեր է Հողն եւ
ալդիւնաւկ աի որբի շ մասն բէկական Լ նւ մի ՄԱՌ) ալքունի: Տանձեննացը եւ Ինձորենեսց ռլար՝
տնկզնելով եւ այգինելով շը առ լասոուած է ամբողջ գիւղն. ռրի բնակիչք դաղիած են Արցալվի
կրւլոտան եւ րարելդ դաւաուննրից: բացի մի քանի ընտանի թներից:

Եկեղեցին Ս ԳՀորգ. շինուած Հառարակուլթետն ծախքով: Վերնամասն՝ փայտաշէն, դրա-
մաղլյույ ն 24 բուրլի: եւ քաչանան մի արժանաւոր անձնաւորութիւն:

Ծուլ 6-1. աբ- 308, Էդ. 2584, երկոլնակ / դոյդ. տանդամալոյձ Ա ր. ծնունդ 22. 12 16, սակ
/1, ար. ննջեցեալ 7, եգ. Լ երկար կենանք 90- /00:

Ը- ԲԱՀԼԻԱՆ շԼն. չինուած մի տավարակ Հովտում, շրջապատուած՝ ոչ այնքան բարձր սա-
բակներով. շեղ չուած՝ /ոնսարանն, օդն եւ կլիմուն, վասն որու եւ տենդալւեր ամ ոււսն եւ աշնան
եղանակներում: Բնակիչ բ ամրողջապէս դազիած են Դիզակ եւ Վարանդույ դաւառննրից: եկե-
ղեցին՝ է Մինաս, շինուած Հասարակութնան ծախքով 1650-ին, չունի դրամ:

Ծուվ 36, չոր 127, /դ- 405. ծնունդ ար. 7, իզ 6, դոյր /, ոլսակ 4, ար.ննջեցնալ 3. 12 2, երկար
կեան թ 60:/ Ք

Շինիս Հալուս Լ աւյին կողմում կայ մի լնոնակ, որ ծածկուած է վաղեմի Հաւ ծառերով եւ
դարդալոււած Հին մածարձուններով: Շատերի վերայ քանդակուած են միայն (շիա Հին ձեւով
խաչեր: էնոնակիս դադալվի վերայ կայ մի վաղեմի խաչարձան Քար ռուս ց արձանագրութեան:
Խաչի 4եւն ՍԱԴՈ ( է. դարի քանդակներին: ժողովուլուն անուանում է նածատակ, որ ժարդուած
( շրջարբնակ Հայերիը ՍՈ մածմեղականներից անդամ:

Թ. ԲԻԼԻՍՏԱՆ շէն, բարձը եւ Հիչսիսածայնաց է դիրքն, սննեդարար՝ օդ եւ նլի ման, եւ ւլաւո-
ւական՝ տեսարանն եւ ջուրն: Բնակիչ ամբող ջասլես դաղլած են Վարանդայ գդաւառից: Հողն՝

Է -ի 411 11, ոււոխ աւն եւ 4:17 չն Վո, նդ ակ ան ւն 7 ն ն՝ Սո ն, նՆ1ՎԶ ած ււ ն 7 , նո Ս ԼԶ եւՔ5 «ոլ ( Էէ 1:7Վ բշբք:շր Մ չոլծս բալ 2(7Ք մ 7:
բիչսսանցիք նոր սկռած 12 անկել այդիներ:

Եկեղեցին՝ Մ. Աստուածածին. 4եղունն՝ փայտաշէն, երեք եկեղեցիների ս քածանան՝ մխեւ-
նոյն անձն

Ծուխ 31, ամե 65, իգ- 70, կոյր մ, ւար. ծնունդ 6, Էգ. 5, սլսակ 4, ր: ննջեցնալ մ, Էգ- մ, երկար
նանք 80-90:

ԲԵՐԴԵՐ

Աղուանիդ Ժ. բերդն զւոնւում Լ Ձարկնարանի արեւնլեուն կողմում, Աղ-սու դետակի սրեւ-
մուն ոն օժանդակի 4 ավի վերայ, մի դեղեցիկ Հովտի եղերքում: Ըստ տեղական Հնչման՝ բերդս

լ Աճընթեռնելի են կԷտադրեալ բառերն:
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կոչւում է կեսվուր ղալա : Բերդս չունի բուրգեր. այլ ունի Հառստուս Հին ն տոմմու Է ոլարվիասլ. որի
շրջաղատն է 4 վնրստ, բարձրութիւնն՝ 4-5 սաժէն եւ Հառտութրի, են՝ | տամէն- Արաշաղավխ ցնխն
այնպէս ամրապնղդուած է մնծ-մնծ քարերի Հետ. մինչե, անգամ Զոր դ անվնաս դի մաղդլրած է
այնքան երկրակործան երկրաշարժերին: Դարսսպիա դէս մառր Փանդած հ. տարած են մերձա-
բնակ մածմեղդականներն: Նշաններից երեւումէ, որ րերդաւթաղ ութ եղած է այս. վասն գի ներսն
չե է Էշիտ աու խիտ բնակութիւններով, որոց մնընամասերը անդ ումսծ եւ ուած ե1,, Իսկ դեռ
ժնում է դետնամասն, որ շատ սոնղերում նհբեւում է կամարակասը: Զոայո նր Խշմխալուում են չացզա-
ռուտներում եկեղեցու եւ իսանութների աւերակներն:

Աւերած եւ տարած նն նանհւ ռլարսսլի դունելի Քարերը. արձան աղ ոու Թր: Ս չկայ: Անյայտ է
եւ բերդիս անցնալն: Բայց րարելուէօդն եւ կլիմանեւ ախորժելի ոն ուրան: Բելոչիս երկա-
բութեան դիրքն ընկած է Հիւաիսից Հարաւ՝ օժանդ ակի Դիք ով:

ԳԱՐԴՄԱՆ ԲԵՐԴ ՇԱՄԱԽՈՒ

ԺԱ. բերդն Աղուանից կոչւում է Գարդ Ման, ույժմ՝ Ննոլ : Րելդ ք ոա Գլսալու Համար կայ
Միայն երկու ճանաղարծ-Հիւսիսից եւ Հարաւից- Րնբ Ը նտրեցինք Հի ավի դ ել նել եւ Հարաւից
հջնել: Բարձրացանք Գարդման դետակի անդնդավոր 4որովն եւ ել ուն.թ Լ ածիճ Դիզ աթազաքն՞,
որ Հիմնուած է Գարդման դետակի ավ կողմում: Թողունթ մ/ի'1,չ է, Հճ 5 ժամ շարունակ
բարձրանալը, դիւղաքաղաքիցս 2 ժամ բարձրաց ունք ոուռռուիկ դաուխվերով, բայց վերնամասն՝
ոտքով, քանզի դժուարին ՆԸ միանդամայն մուանդ ուլը 4իու վերոյ ել նելն. դի սա ԽՀարիմ ուղու
Մեծ մասն ասլառաժ սալ քար է, վասն որոյ վաճաակի ոսծումւմ նն ձիող ռութեր ... դլորչում՝
Հեծնալներն: Վերջաղէս Հասանք ինրդն, բայյ սաստիկ լոռի նթ ով (հսցուուած Հաղռստով՝

Մօտ 9000 ուոք է բերդիս բարձլրութիւնն, որ անջըսլետու ած ( Բարա-դ ադիդ Փորդման դե-
տակի խորանդունղ ձորով եւ Հակայաձեւ նրկալած դալի արեւելք: Բելրղ ո. որ շինուած է բարձ-
բարնըձ սարիս դլիսին, ունի մօտ 15 վերստ ներկայութիւն եւ 6-7 լայնութիւն: Վիմաչերձ եւ
ամննաբարձը ժայռեր են սարիս ամրողջ արնւմանուն, Հարաւայի նեւ Հի: ռխոաւյին կողմերն: Բայց
դէոլի Լածիճ Թեքուած են ձորակներ, որովք վազում են բերդիս ֆրելն՝ կազմելով Հիանալի ֆբը-
վլժներ: Այս ալատճառաւ ռլարասլուած են ջրաձորերի մուտնն. կասկածելի կիրճերն եւ ունդ երն,
բնըդգի արեւելեան եւ Հարաւային կողմերում մի թ անի տեղեր եւ Հիւախաային դրան մուաւքն՝ մօտ
/ վերստ նղ: Այս ռլարառլի բարձրութիւնն է 3-5 ռաժնն եւ Հմոու Թիւխն՝ ռաժԼ րց աւելիը ոի
շինուած Է ամրողջառըէո անտաշ եւ լեունույլն քարերով եւ կրոաշ այղսավս ելով: Այժմ քանդուած
է Հիւսխսույին դուունս նեւ Էշը արնւմտավկող մուն սլաբիաուն, բայց ոչ Հիստու Խթ ե:

Հարկ է յայտնել, որ այստեղ փայլում է ո՛չ եթէ մարդկային կրա Հանճարի Հնարադգիտու-
թնան արունոան, ույլ Բնութեան Ճարտարասլնտի դերմարդվոայլո, ռատնդծադ ոլծութիւնն: Ամէն
կողմերից անմատչելի է բերդո, որ Իբ մՀջ ունի ամէն կ(ննսական իսոոյք ներ՝ 12.ււո վազող
առուներ եւ առուակներ, աննման եւ դներազանցը աղերաջրելր, ծաղ կազարդ եւ դալարադնղ ռարա-

լ Ըստ Բասկացողութեան մաճմեդականաց՝ կեավուր նշանակում Է Ռայճոլիչ. որպէս թԷ Ռայճոյիչ են քրիստոնեալք՝
Աստուած դաւանելով զՅիսուս Քրիստոս: Հայճոլիչ Էին անուանում ԲրԷայք զՅիսուս Քրիստոս. որ զիճքը դաւանեց
Որդի Աստուծոլ. «Աճա լուաք ամենեքին զճայճոյութիւն ի բերանոլ դորա» (Մարկ. ԺԴ 62-65): Հալճոլիչ
անուանեցին զՄակեդոն, որ բարբանջում Է Հոգւոյն Սրբոլ աստուածութեազ դէմ: Ուրեմն Կեավուր-ղալա
ռշանակում Է Քրիստոնէի բերդ: ։

2  Լահիճն բաժանուած Է երկու թաղի, որոց բնակիչներն տեղափոխուած են այստեղլփնաց ցեղիցն եւ երկրից. որ
սահմանակից Է գաւառիս վերնամասին: Բնակիչք, որք կանխաւ եղած են հայադաւան, ալժմ կիսով չափ սուննու

են եւ կիսով չափ շիա եւ ամենամեծ մասամբ զբաղւում են պղնձագործութեամբ: Ալճ լեռնային սեռն. որ բա-
ժանածԷ երկու աղանդաւորների թաղերը իրարից, ծածկուած Է Տալ ճանգստպրանով, թԷեւ տարած են շիրմա-
քարերից ամենամեծ մասը. սակայն դեռ մնում են շատ քարեր: Ծերունիք վկալում են. թէ կար եկեղեցի. բալց
քանդած եւ անլալտացրած են: Բնակիչք խօսում են առ ճասարակ որպէս թԷ լփնաց բարբառով: ԹԷ՛ գիւղաքա-
ղաքումս եւ թէ՛ իւր շրջակայ գիւղերում այժմ կալ 5808 ծուխ լաճիճ բնակիչ:
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Հարլթեր եւ լանջել:. ոլատուական եւ բերրի վարելածողեր եւ լ.ոտածարքբջի տեղեր. դեղնցկատես
անտաուն եր եւ մազ տո ներ եւ միանդամայն անթերի դուարճութիշւն մանաւանդ ամուսն նղա-
նակներում:

Արդէն գիոնն.թ. "ր բերդիս նախկին բնակիչներն մին Առանի մնտագաներն ՆՍ հշիողներն
էին ԱռանջչաՀծիկ դամ Եռանչածիկ Հայկազն իշխաններն: Գիտննք նանւ, որ Սասանեան ՄիՀ-
բանն բնակութիւն ՀԱԱ ւուաւոււծ ձր բերդումս: Գիտենք ժանտուան դ, որ Քաջն-Վարդան 3 Լ 11-

քում չիննց Գարդ սն բերգդս. նուաճնց կովկասնան «վայրասուն ազգն» եւ ճաշի ապլատրուակաւ

լիանց 60 մարգ Առանշչածիկ Ցեղից- Ուրեմն բերդս միեւնոյն ժամանակ նղած է եւ իշիանա-
նիա կաք մլդ ամունի սաւ բմադուք, որի մէջ նստած են լաջորդարար նախ Առանի լնտագա/ 414 Ք ղոք: որ մ ԸԴաբար մ Դոմ
հշլողներն, ամա մեմ Սասանեան ՄիՀրանի: Բայց կարեւոր Ը ժիշել, ամ Միչրանից մինչեւ Վարազ-
Դրիդոր ինում նն Հելանոս եւ իշիւում են ժիայն դաւառիս վերայ հսկ Վարազղ- Գրիդորն եւ Եւբ

ամմա դեղն (Սասանեան տոծմն) ընդունում նն Քրիստոնէութիւնը- Վարազ- Գրիգորիս որդի
Ջուանշիր խշիշանն ի-ր ծննդավայրում՝ Գարդման բերդումս, կառուցանել է ալիս մի «դեղեց-
կայարմար չոսճար », օծել մոալիս մեծ Հանդիսով եւ տաճարումս Հանգստացնում Քրիստոսի լրա-
չավայատի այն մասր. որԸ ընծայ ընդունած էր յունաց Հերակլ կայսրից ` Դառնանք բերդիս
այժմեսն դրութեան:

Այժ:7 Հիմնայատակ աւնրուսծ է քաղաքն, որի ւոնդը Հերկած են լածճեցիք: Բայց դնո նրե-
ւում են խեցեղեն անօթժների. աղիւսների եւ չոաշուած բարերի իշաուն հ լսուուն Թափիուած բեկոր-
ննը հւ տան անդերի թարուկիր ջատ Հիմունթներ՝ 4Հերնուած տեղերում: Իսկ Ջուան տաւնի( ԴԸՐ ՓՔշ/ (ԸԸՀ թներ չծոր լգ 171 ( Հ0ԸԸՀ
կառուցանել ոուած Ս. Նշան տաճարը: քանդած եւ Խորա Փարնրով շինած են լածճեցիք ժի դմրւէլթ

մածմեդակսուն ննջեցեաղի վերայ Այժմկանդուն է դմրէթն, սակայն քարերն ռլածած են իւրեանց
ծեռաւոր Հնեութեան դրոշմները:

Շա Հնտակվուղեցինք դունել ծանդատար նը, ա անկարելի նղաւ: ԼաՀճեցի ռաջնորդ-
ելն, որ զոյց էրին մտալիս Ժեզ ամէն տենդերը, վախում էին. որ մե՛նք դնալու եւ մարմնաւոր կա-
ուսվիարույթեան դւսնդ մւթելու ենք քւրնանց լած այս անտեղի աւներմանց մասին եւ ԼաՀիճն
ընկնելու մ մնծ մւուգանքի ակ: Մ ռ"լատճառաւ չծայոնելցի ն, ամ1 առարկեցին. 23 մոռասպանա-

քարելն մազուց անլայտագդած ՌԴ միայն Թէ «ժամանակ-ժամանակ դւոնում են ամե տեզերքից
շատ Հի ն ի ող նբ »:

Բերդիս մակերեւույթի ամենաբարձրը մասն է Հարաւային կողմն: Հիանալի՛ տեսարան: Հա-
բաւային կողմերում Հեռուից երեւում են Փայտակարանի եւ Ատրպատական լնոներն, ալեծու-
ծան Երասվաոծ,, Արցիսի:. Գանձակի եւ կայէնի լնեռնադօտիները: Գարգարացւոց եւ Աղուանից
դաշտերն ու Կուր դետր: Արեւսխոնան կողմերում երեւում են Թիֆլիսի, Ճառի, Շաքուույ լեո-
ներն "Լ դաւաունելւն- Մ-օտտւոր ւչատկերանում են Շամախու գաւառների ամենամեծ ման. Բերդի
ուորուտում կնավուր-ղալա (Բրիստոնէի բերդն) Բասվխոոլ, Թրջան, Զառնավան մածմեղականա-
բնակ եւ Միւժի Հրձարնակ գիւղերն, աւելի մօտ Ֆիթ-դաղին: Հիւսիսային կողմում, խիստ մօտ
դի ժազդ ալձանագուծ մ Բաբա-գաղն՝ ԻԷ -ր դադարքնադիծ շղթայով, հսկ արեւելեան կողմում՝
Գարդման դաւառի սածմանագդգիծն:

Հարաւային ելբն կամ դուոն կոչւում է տեղական արտասանութնամը կնարդանա- Մի խիստ
զառիվայր: օձաըտո՛ւսո, ամենանե՛լ ՆՈ ամենավոտնդաւոր թելուղի է այս, որի ստոնսքն միայն
ռոսկո՛ւմ է ազդում հայողին, թող թէ իջնողին, նամանաւանդ անսովոր անձանց: ՈՌրբովծետեւ

Թելուզու երկու կողմերն սարսափելի մ ,ծե՞ր են, վասն որոյ եթէ ուղեւորն մաղաչավիխ ւջ ծռունց
կամ ձավ, այնուծեւտեւ կորած է: Մո մի վե՛րոտ է այս վտանգաւոր եղն: Յետ դառնալ անկա-
բելի նր, վասն զի խրստ Հեռի կր լինէր, եւ յառաջ գնալն խիստ վիանգաւոր էր, ղի կարելի էր
դերեղման նը դառնար վիՀե- Վերա էս, յանձնելով ղիս Աստուծոյ լնամոց, իջաւ, Ըյց մի
վերստ տեղ՝ առանց աչբերս Հեռացնելու ոտքերիս առաջից:

| Մով. Կաղ.. Բ. ճ.. ԻԴ. եւ ԻԵ, գլ.:
5 Սարիս Բարաւաճայեաց լանջի գագաթին մօտ կալ մի ուխտատեղի. որը լաճիճներն անուանում են Փիր-Բաբա:
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Գարդման դաւաոս Հարուստ ( այգի ելով. Հոնբույ| որով. Խու (ով. 17 Խեակներ սպի-
տակացնելու բնական Հողնրով , լուացթ անելու Համխոր օճարր Սուբ բիչ ոտմբոս (ժին ունեցող

ցնխով՝ : Մրայն Թէ ամուսն եղանակներում ռլակվառու սմ եխ առաւ դ իե Դ երր աան " ֆրեր ն. մանա-
ւանդ հրաշ ւռարի ներում:

ԿՈԿԻՍՈՆ ԳԱՒԱՌ
Գարդման դնետակի աֆ, կոկիսոն դեստակի ձավ առի ելի. դաշ աուարեր անի նս Ավկաս մեծ լեռ-

նաշղթայի մէջ ընկած դաւաուն կոչուած է Բնի». Բեթ. նկոկիսո Խ, խոկ այժ 7` Գն շղ -չոայ դաւառր:
Գաւաոս ունի ճետեւնալ գիւղերը: շքները. բելող ելոլ:. փաթր նս փող ությ:

ա. ԴԱՅՄԱ-ԴԱ ՂԼԸ շէն, շինուած 1 Գարդման դմոխ աջ կողմում. Սովլուս սարի ստորո-տում: ՇԼնո նավս շինուած է եղել նոյն դետի տվում. ժի՝ օդն մոռ ուկ էլի մնդու մ. մսծն շատ զոծ
տանելու պատճառաւ 12 տարի առաջ փոլադրած նն այժմեան տեղն. ոլ րարելու ն Լ եւ ունի

լաւ տեսարան: Բնակիչք դաղզ։թած են Արցալվաի (Բ»կաալաա Դի գիդ. չոնդ ական ւերթերն նն ցզո-
բնե, գարի, Հաճար, ոսսլ, սիսեուն, լուրի. բկլույ. ամ աա մալունը ես դինի (ոակտւ, ղի նոր
տնկած են այգիներ):

Հողն՝ ըէկառլատկան եւ բերրի ծուվս 15. ւր- 33, Իգ. 3, ռար. ծե. 3. ԱԶ 2. ոլոուկ մ, ալ: ննջեց.
Մ եզ. 1: ՔաՀանան է կարմախանու Հոդեւոր Հովլիւն:

ե- ԿԱՐՐԱԽԱ ՆԻ գիշղ, օգն նւ էլի տան՝ բարեվլաու տմ ջո բն՝ աւվուոլժելի եւ. Թեեւ. Հողն՝ ար-
քունի եւ արդիւնաւէտ: Բնակիչթ դաղլոած են Թեչրան փաղութի Բր ԴՈւ գից 1537-ին: ելեղե-
ցին Մ. Աստուածածին, ունի 50 րուբլի: բայց մութուր չն իւր սլարաող ույիու.բ- բածանաւյ՝ միչ Բացի
նոյն տնզական բերքերից, ունի ուս 4, (նձոր. դամոն. ռաղոլ:. ժու Դչ. ահլլես իլ. ընկուղ նւ. մե-
տաքսի բոժոժ:

Ծուխ 48, ար. 422, Իդ. 106, աը- ծն. ծ, 12 7, ռլսակ 6, ալո ն նֆ. 2. հղ. մ. երկար: նանք ծ5-90:
Արժ. Աղէքսանդը քածանայի տանը կան Հեւտեւնաղլ ձնռաղդրելը.
Ա. 7լ, դրչագիր աշնտարաւն՝ դրուած ընաիլ մաղաղաթրի վերայ: Ա չւաջի ՆՆ 1 ձեուիը» մեբ

ականած բոլոր ձնռադգրերի Հետ Համեմատելով Աւնտոալու նս ան ոկգրբու ւմ ու. եր Բրիխաւոսի ծեըն-
դեան, Փառասնօլ նայ դալատնան, մկրտութեան, այլչալելրոլու (մնան, ծաղ կող արդի: /ոաչնելութեան.
ժարութնան, Համբարձման, Հողեգալատնան, դոասուսստա նլ. Բրխւոոսից բժշկուծ դուզ ելիր կոյ՝բբի, խուլնըի, Համերների եւն, եւն լատկերները եւ 3 աւնտարանչաց բնավ1. սքանչելի նկար-
ները. բաց յայսցանէ բնալնլադոյն դեղարունոտոյվ նկարուած են (Թոչ նաղրելն. դլլւադրերն.
ծաղիկներն, նախշերն եւ ամնենազան Թոչ նող իսկական աւվիոլելչն- Վերջաոլմ " չուն տտաղլուժնա նենր-

փայացնում է անթերի ճաշակով դեղարունաի ներդաշնակ նրչւությու նները: /Ս1՛ ոսկեզօծլո ԹԼ՛անա , -աա թդավխս նենրկերի եւ թէ տնդայարմար դոյնելի նրասմ ամը: Արժ, ն Համարնցինք ընդօրի-
Հ ժեշատակարանից Հետեւնալ Հառուաձը.
«Գրեցաւ սուրբ աւետարանս ձեռամբ նուաստեւ յետին գրչի Նիկողայոսի ունայնագործ մե-լանաւորի ի թուաբերութեանս Ասքանազեան եւ Աբեթեան տումարի ՌՃԴ. եւ ըստ ռորումս շրջա-ճի ԼԹ. եւ գալստեան Կենարարին ՌՈԾԵ. (1655) ի ստոյգ եւ յընտիր աւրինակէԷեւս առաւել ճամա-

բայիցն, զի գաղափար սորին ի դրանէ Սուրբ Սարգիս եկեղեցւոյ, լաշխարճիս Յունաց՝ յանե-ղաշէնեւ աստուածապաճ քաղաքիս հ Կաֆայ ընդ ճովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին եւ Սրբոյն
Սարգսի զաւրեղ զաւրավարին եւ Որդւոյ նորա Մարտիրոսին, ի ճայրապետութեան Հայոց տեառն
Փիլիպպոսի եւ եպիսկոպոսութեան ամենայն ճիւսիսական կողման ՏԷր Գոիգորի աւրճնեալ քա-
Դանայապետի, զոր Տէր Քրիստոս պաճեսցէ ի կամս ողորմութեան իւրոյ, ամէն:Ի յայս ժամանակի գրեցաւ ամենագովելի եւ գերաճոչակելի, գերակատար եւ գերապանծ,

1 Տեղական բարբառով կոչւում Է շիրա կամ կիլասար:2 Տեղական բարբառով կոչւում Է Կիլաբի:
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գերապաճոյճ եւ լոգնատես, լուսայեղծ եւ աստուածապատում սուրբ աւետարաճաե...:
Արդ, այժմ աստուածապատում եւ քրիստոսաւանդ տառիցս ցանկացող եղեալ՝ աստուածա-

րեալ եւ սպյատուական այրն պարոն Ուլուխան եւ ետ գրել զսուրբ աւետարանս ի վայելումն անձին
իւրոյ եւ յիշատակ Պոգւոյ իւրոյ»:

Ր. դայ մի գրչագիր թարողգիըթ. որ բովանդակում է իշր մէֆ ղանաղան խրատական քա-
բողնել,: Առ աջի Սերժին վերույ դրուտծ է. « Յիշատակ Է այս քարոզ գիրքս Մեծ Շինացի Տէր
Մելիքսեթի որդի Սողոմոն վարդապետին. գրեցաւ առ դրան Սրբոյն Յուրեկայ' , աշակերտ նորին
տիրացու Յովճաննէս, որ Է եղբօրորդի: Ո՛վ որ կարդայ, լիաբերան ողորմի ասէ... թվ. ՌՄԼՁ.-ին
մայիսի Դ. եր»:

Գիւղի» Հանգ ոտարանը, ռր ծածկուած է ծնրունաղարղդ կաղնի ձառերի փառաւոր Հովանի-
Խերով, Հնմսդ օռած ժամանակ դռունք Հետեւեալ Հետաքրքիը տեղեկութիւնները.

5 Թգ Էրկարութիւն եւ միկլա թիղ լայնութիւն ուննցող տապլանաւքալի աջ էրեսին բան-
գակուած են 0 փոքրըխաչեր եւ այս Հակիրճ արձանադրութիւնն. «թվին ՀԲ. Սաթի միշ»: 3 խո-
չեր բորի զլիչիր:. իո ձախ երեի վերոյ մի աղեղնաւոր աղզամարգ. որ նետով նշան առած է մի
եղջերու: Քանդակուտած են նաեւ ոլալատանմւան ասլարանի Դ աւթի ձեւերն: Սորանից փութր-ինչ
դելի Հարու. միայլ մաճարձանլ, վերայ բանդավուած էմի լխաչնալմարը, մի(18 խաչավայտ.
մի մեծ թուր. նեւ եւ աղեղնեւ մի ֆրափարչ: /ւլոտասեղզի / դերնդմանս, բույց չունի արձանա-
տրութիշե: Երեւի, Սէ Յիսուս «Բրիտտոսինման լխաչուկլուլ նաճատակութծ կսոյն ամվուինալն.
իչող ս սիորադրոււած է տասլանութւութի մնրայ:՛ Աա կոա թոարի կերայ Աաաա է շատ Հին ձեւի տառերով. «Սուրբ Գէորգ փոխեցաւ
ի Գոտիշայս ի Քրիստոս, ով որ կարդայ, Աստուած ողորմի»:

Մ/, ոլա ձեւ շինուած ԿՐբ վերայ. որի լուն կոտրուած է. «թվ. ՈՒ. (1171) Ամրին Փոխո-
չին» : Մորու մերոյ թանդգակուած նն2 մարգոց սպլատկերներ, մի Թուր եւ մի ձնունասիւյ:

Մի այլ շիրժաւթարի լաչի վերոյ գրուած է միույն. «թվ- ՊԿԸ»:

գ- Ա Դ-ԲՈՒԼԱՂ Լն, Հողն՝ ըէկառղատկան, օղ.ն, կլիման եւ չուրն` վատառողջ. երկար
եան.ք Խ՝"Օ0-65: Բնակիչ դաղլմած են Արցախի Շօշու, Աւնտարանոց, օս. Հարութ, Մոչ-ԽՄՀատ
հեւ Մեծ-Սիւնեաց Խնձորեսկ դիւղերիը- Նոյն են տեղական ինրթերն:

Փորը եկեղեցի ն՝ Մ. Մեորուլ. վերնամասն՝ փայտաշեն. ծուլ 23. ար: 66. Էգ- 54. ««ր- ձնունդ
3, 12 2, ոլսակ մ. ամ ննֆ. 2, 12 1: Քածանան դ ալիս է կարմավանուց:

դչ- ԱՎԱ ՆԱՇԷՆ- դի ւղ: շինուած է մի դողաւոր Հովոիխ Հարաւածույնաց լանջի վերայ: Հո-
վլրոն ունի լճակ-լճակ ճածշիճներ եւ շրֆայլատուած լ լնոներով վասն որոյ վնասակար է օդն
ամռան նւ լաւչէ ջուրն: Այս ոլուոճառաւ երկար կնանքն աւելիչէ 70 տարուց: նոյն են տեղա-
կան րելք ելն եւ զբաղմունքներ ն. բնակիչք դաղլթած են Արցախի Դիզակ. Վարանդայ դրու ու-
հնրից. Խաչենի Դաչ-րուլազ դիւղից Նը Մնծ- Սիւնեաց Զանկազօր դաւաուից: եկեղեցին` Հոյւս-
կառլ. շիչ նուած 4 ռեանց վելույ. չլուսամուտներն՝ նեղ. Ս. Առտուածաձին անուն. որ ունի 650
բուչըի: «ՅիշատակԷ Սուրբ Աստուածածնայ եկեղեցիս, շինեցաւ (շինեց) Աղա Քալի Լազրովենց
1752 թվին Փոկչին»: մալճանուած են քաձանայբ, ձնոնադրունլու են նորերն:

Փառտւոր է եւ ուսումնարանի չէնքն. որ շինուած է նկնղեցու արեւմտեան կողմում. բայց
տակաւին չէ բացուած:

Հողն՝ արքունի նւ բարեբեր, ծուխ 130, մաբ 500, 12 470 ար- ծե. 30, Իդ. 26. ոլսակ 13, ար.
ննջ. 9, իգ- 4-

Գիշղիա Հիւաիտայյին կողմում, ոչ այնքանՀեռիկայ մի քեղի Ֆերունազարգ ծառ. օրի բնի
շրֆասյաււն է 12 (ւան վազ: Իսկ Հարաւ-արնեւեչնան կողմում սարի Հլիին կայ մի ութտատեղի՝

լ Վանքս գտնում Է Արցախի Կիւլլստան կամ Թալիշ գաւառում. իսկ Մեծ-ՇԷնն՝ Ջրաբերդ գաւառում:
Ծերունիք ասում են. թէ գիւղս Ավանաշէն կոչուածԷ իւր ճիմնադիր Ավան-իւզբաշու անուամբ, որ եկած Է Արցա-
խի Շօշու գիւղից 1799-ին իւր ժողովրդով:
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Թարչրի անուն: ՆաՀատա՞կ է, ԹՀ՞ նածատակուծի: Ռ՛: իժմաղող դոյ նեւ ո՛չ զլաւոը սւեղեկու-
Թիւն, բայց շրջապատուած է վաղեմի ծառնրով. դերեզման խերով եւ Հր Խ եւո / (սչ արձանննրով:

ե. ԹՈՒԲԻ-ՇԷՆ) գիւղ, տեղն՝ բարձրաւանդակ. անսարանն՝ ուշաղրաւ, օղ ն. կլիմուն եւ ջուրն՝
ւլատուական, Հողն՝ արքունի եւ արդիւնաւկետ. տեղ ական բելթել ԵՐ միեւնոյն. ն կե դ նցին՝ Հոյա-
կառ. կանդնած միակտուր 4 սնանց վերոյ, Ս. Աստու ծածին անուն. (ոո ու եալ Հասարակու-
Թնան ծակվքով, ռր ունի 25 բուբլի: Բնակիչք դգաղլած են Արգոի| Դր դոկ. մոսլւշնդույ եւ Ջրա-
բնրդ դաւառներից:

Ծուլ» 85, սր 384, իդ- 291, ւր. ծն. 16, Իգ- 2. սակ 4Օ. ոլ: նեջեց. 3. 22 3, երկար նանք 90.
քածանան օտարական:

զ- ԳԱՆԶՋԱԿ դիւղ,Հիմնուտած է մի դողաւոր ուսո Հարվի մերույ. Դ վել | մ օղ նեւ կլիման,
բայց ոչ ջուրն. նոյն են ինրքերն, սակայն նշանաւոր չ դորենյ,. Հողն՝ ալմբունի եւ արդի ւնաբեր:
Բնակիչբ գաղթած են Դիզակի եւ. Վարանդայի Հառոլրութ. Թռսդլոոլ. Նոյի. Սիւնի եւ Ղուզի-
Ճարտար, եւն. գիւղերից: Եկեղեցին՝ Ս. Աստուածածին, վնասոս սծ շարժի գ: որը շինուած է Հա-
սարակութնուն ծախքով 1842-ին նւունի 500 Ըուբլի՝ Տակաւին լրոգուած չէ նորաշէն ուսումնա-
բանն, ոլ կառուցեալ է Գանձակիս եւ Թուրի դիւղը Հասարակույնան ծարվւթով. երկու գլիղերս
կէս ժամ միայն Հնոխ են իրարից:

Ծուխ 144, ւսր- 563, Իդ. 474, միամնայ ար ծն. 25. Իգ- 20, ոլուսկ 15. մոր ննջեց. 9, խդավ. 5
երկար կեանք 90-100, մի քածչանայ՝ տնղացի:

Ուսումնարանի մօտ եղած Հին Հանգս տարանում կան շատ Դլիոակալ փարեհաւյ աչեր (մեձ
մասն անյայտացած գետնի մէջ), որոց տնսքն ննըկայացնում են Հետուսվոույ զ ներին Ը. դարի Քա-
բեխաչերի ձեւերը:

Սոցանից միոյն վերայ, որը Հաննցինք դնսնից, փորագրուած Լէ. «Աստուած ողորմի Էխա-
րին. ՄԹ. թվ.» (Փոկ. 760):

Գիւղիս Հարաւային կողմում, մի ձուածեւ բլըի ազար վերոյ կոյ մի ուլւտատնեզի Սուրբ
Գանձակ անուն, ուր յաճախում են բազմաթիւ ուլստաւորներ: /ւլատասեղիո շուրջն ամսիուխուած
են շատ Հին ննջեցեալներ, ինչոլէս նրեւում են Հեռաւոր Հնութրիւն ներկաւյագնող մալանաքա-
բերից, որոց մեծ մասն անյայտացած են ծողնրում, մի մասն լայտնի՝ մի ույն քարերի նրնսներով
նւ միւս մասն՝ քարնրի ամենասիոքը տեղերի նրնւմոամբ- Ռւվխոսուռ եղի դերնեդմանի վերու) շա-
բուած են մի ջանի Հնադարնան իաչեր եւ ծածկուած են շատ ծառերով: Անյայո է ժեզ նածա-
տակիս անցքն:

է. ՔԷՇԽՈՒՐԴ գիւղ. շինուած է խոր ձորի մէջ, խեղդուած է տնսարանն, ամուտն՝ ծանր եւ
տենդարեր օդն եւ կլիման, եւ անախորժ՝ ջուրն: Հող ն՝ բէկական եւ ԱԱ արդլիւնտունաո տեղա-
կան բերքերն՝ մինւնոյն, բնակիչք գաղլած Դիզակ դաւառիխ Հատրութ, Դող, Թաղլար եւ Վա-
բանդայի երկու Ճարտար, Նինկի, Աւնտարանոց եւ Շօշու դգիւղերիը եւ Ձանկաղզօրի ղաւառւնե-
բից- ելեղեցին՝ նորաշէն, Հոյակաս,, Մ. Առւռուածոծի 5, որ ունի 127 բուրլի Սե ւր, քածանայ եւ
կրումէ այս արձանագրութիւնը. «Յիշատակ է Ս. Աստուածածնայ եկեղեցիս, շինեցին Քեշխուրդ
գիւղի ռասարակութիւնն 1860 եւ վարձքն (ծավխուած դրամի դումարն) Է 8040 մանէթ»:

Ծուխ 170, աը. 478, էգ. 439, ար. ծն. 29, հդ- 25, ալսակ 14, ւսթ- ննջեց. 2 Իգ: 9, նրկար (նանք 80:
ը- ՔԱԼԲԱՆԴ դիւղ- շինուած Բող-Դազի ծալաւած այն ագ լանջի վերոյ. օղչն, դլիմուն եւ

ջուրն՝ ռսլատուական, դիրքն եւ սնսարանն՝ դմայլնլի: գիղն՝ միւսչթ ուր անասնական աղբերից3,
Հողն՝ արքունի եւ բաղմարդիւն. ընակիչք՝ աղած Ջրբարերդի դ նեւ նրկու Ճալրսոաը, Աւնտարա-

լ Թուբիս եղած Է մելիքազուն օրիորդ՝ պսակուած ոմն մարդի ճետ: Գիւղիս անունն կոչուած Է Թուբի, ըստ
աւանդութեան ծերունեաց, մելիքազուն տիկնոջ անուամբ:

2  ՄօտՏ80 տարի առաջ Թուբի շէնս Բիմնուած Է եղել Ավանաշինի ճովտի արեւմտեան բերանում, օդիեւ ջրի վզա-
սակարութեան պատճառաւ փոխադրուած են բնակիչներն այժմեան տեղս: Բալց կիսաւեր եկեղեցին դեո մնում է
ճին գիւղատեղում:

3 Գոմերն գիւղիցս ճեռի են քառորդ ժամաւ:
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նոց, Շօշու, Դրավաուիկ. Դավախան եւ ՁիրՀեր դիւղերից` Եկեղեցին՝ Ս Աստուածածին. ձեղունն՝
փայոսշ|ն. ունի ժիայն 5Օ թուրլի: քածանան՝ լւնիկ:

Ծուլս 404. ուր- 3851. եդ- 341). ար. ձե. 24, 3 20, ոլսակ 15, ար. ննջեց. 4, Իդ- 3. երկար կնանք 110:

Թ. ՓԱԹԱԿԼՈՒ շէն. շինուած խոր ձորում, ոչ այնքան ախոլժելի՝ օղն, կլիման եւ ջուրն:
Հողն՝ արբթունի եւ անրաւական բնակչաց եւ միանդամոաւյն ապարդիւն. միեւնոյն՝ տնղական բեր-
քերն, ԹԱ) ռակաւ՝ այդինելն եւ առ ճուռ՝ սումաղֆ

ի ՛ Բնակիչբ՝ դաղթած Խաչեն նեւ փարանդաւյ
Դաուն ն Հր էլ, եկ ե, եւ ն՝ Ս Առստումծած ՌՈ նուած Հասա ակ ու նան ծա նքով, ուն 7 100 դուբլ -4 ՐԸ "(414 Հ Ոլ Ք Ը

Ծույս Վ6. որ. 172. իղ- 141, ար. ծ. 9, իգ- 6, ոլսակ 5 ար. ննջ. 5, |ա2 2:
Շինիս Ժոռ կան սուտ Հին Հանդ ստարաններ եւ մի բաւականին խոր եւ մութ Փարայր: որից

Հայ ոմֆ ի անի տարի աււաջ Հանած Լ ծար Հին ոլղ նձեղեն անօթներ:
ժ. ԺիՐկ Դրղ: շինուած է մի լայնադիրկ ձորի Հարաւածայնաց լանջի վերայ, դիրքն՝ դաշ-

մու ծւոյե ուց, տեսարան ն՝ Հաճոյասկան, օդն, կլիման եւ ջուրն՝ սլատուավաւն. Հողն՝ արքունի եւ
րազմարդվիւն. սնդ ական բերթել,ն՝ նոյն, նշանաւոր են ցորենն եւ սումաղն- Բեակիչք դաղթած
նն Արցավոի Բերթ. Դող. նիշի. Թաղավարդ. Հացի, Հղորդի Թազլաբ, Նինկի գիւղերից եւ Ջրա-
բերդից: Եկեղեցին Մ Առտուսծածին. ձեղունն փայտաշէն, որ ունի 700 բուբ., 2 քածանայ եւ
ռոյն արձանադրութիւնը. « Կառուցաւ Սուրբ եկեղ եցիս ի լիշատակ գիրքեցի երից եղբարցն Պետ-

րոսի, Պօղոսի եւ Բաղդասարի Գրիգորեան Յովսէփեանցեւ մօրն իւրեանց Ազիզին, թվ. 1831»:
Ունին տղայոց միդասեան ուսումնարան, Թոչակատու աշակերտք 40, ձրիավարժ 6, ուսու՞

ցիչ մի. որի տարեկան ուոճիկն չ 400 բուրլի: Գիւղումս բնաւորածէ մի ընտիր սովորութիւն, ոբի
մասին չէ կարելի դանցառութնամը անցանել: Աժէն կոսլի ժամանակ Հասարավութիւնն կալերից
ժողովում է ցորենեւ. լցնում Հասարակութնան ամբարի մէֆ. ապա ծախում է ժամանակին, որով
ո՛չ ժիայն դոյանում Լ վարժասլեւոի ուոճիկն, այլ եւ տարեցտարի աւելանում է դրամ, ուսումն ււ-
բանը երկդասնաւն անելու նսլատակաւ: Որքա՛ն նախանժելի օրինակ:

Ծուլս 227, աւբ- 689, 12 593, ր. ծն. 25, Էդ- 17, ալսակ 14, ար. ննջչ. 9, Իդգ- ծ, նրկար կնան,քն
100 տարի:

Գիդ 111771 յնւն նան կռ մում կա Հ Ն Հանդ ռտա չս. սնա ձան են տասլանաքարնե-մ ( / ("1 (27 է Ը ( գիր
բից շատել:ն, հղծուած՝ Հին արձանադրութիւնները, որոց մէջ մեծ աշխատութեամբ Հաղիւ կա-
բողացանջք դ տնել մի քանիսլ, իսկ դրելու արժանաւոր՝ նեբկուսը- որք են, «Սողրաթմիշ որդին

իւր Ղայպայպուշ թվ. ՋԻԳ»: «Այս քար Մելիք Հասանին ճարազատ Պարսամ Մուրատին... որ Է

որդին. անոնս (անունս) Արան Շաճվարդի. Աստուած ողորմի ճոգ. թվ. Ռ.»: եղծուած են կչտա-
դր հուլ բառերն:

ժա. ԿԱԻԻԶՌԱՆ շէն. Հիմնուած է մի սոնսարանն գեղեցիկ սարաձարթի վերայ: Օդն եւ ջուրն՝
սլատուավաւն, Հողն՝ արք ունի եւ սակաւ, բնակիչ.ք՝ դաղլաւծ վերեւ միշուած գիւղ երից եւ մու չ ենից,

ո՛չ եկեղեցի ունին եւ ո՛չ այգի. քածանան դալիս է Գիրկ դիւղից- Բայց որովչետեւ շինացի քս
ամուսն եղանակներում Հնձի ռսլատճառաւ մնում նն այն ւոօթածեղծձոյց եւ ակտուսրեր Հովիտի մէջ,
որ սկիզբն (է առնում Գարդման դնետակից եւ վերջանում ԴՂալակնայ գիւզի ստորոտում եւ խմում
Փիր- Դինար ոչուած Մնծ աղզրիշՒրի վնասակար բից, վասն որոյ բնակիչ.ք դունատ, տենդու եւ
վատառողջ նն ընդծանրասըէա:

Ծուլ» 46, չռբ- 108, 12 94, ալբ ծն. ձ, Իգ- 7, սակ 4 ար- ենջ. ծ, ԻԴ- 7, երկար կեանք 50 չարի:
Շինիզս վերեւ կայ մի ծին ուխտատեղի նածատակ անուամբ, որ չուրֆն սլատած ենծերունի

ծառեր եւ Հին դգերեզմաննել: Անֆանօթ է մեզ եւ նածատակիս պատմութիւնն:
ժբ ՇԻԻ-ԲԻԻՐՋԻ չէն. Հիմնուած Բօղզ-գաղի Հարաւածայնաց լանջի վերոյ: նշանաւոր՝ օդն,

դիրքն եւ լիմոն, բայց անախորժ՝ ջուրն: Հողն՝ արբունի եւ սակաւ արդիւնաբեր. սռեղական

յ Պտուղս բուսնում Է մարդաճասակ բարձրութեամբ թփերի վերալ: Պատեաններն նման են հաստ եւ երկար
ստեպղինի, որոց մէջ խտութեամբ լի եռ տորոնագոլն, բալց սորեկի մեծութեամբ Բատիկներ. զորս երկանով
աղալով գործ են ածում խորոված ձկանեւ մնի վերալ: Համարեա թէ ունի լիմօնի Բամ եւ մարսեցուցիչ չատկութիւն:
Աճա ալս Է սումաղն։
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բերքերն՝ նոյն. բնակիչ,ք՝ դաղթած Արցախի Խաչեն դաւաոր Չալ ու ճւ. խոշ-ԲՐոս լող: խանձք եւ
Դոշլաղ գիւղերից: Ելեղեցին՝ Ս. Ձովծաննքա Մդրոոիչ. մել: Խամասն՝ ոսում» Մ ծի նուած ալ. Յով-
ծաննքս Խալավնանից, ունի 400 բքո-էր.. Հոգեւոր Հովիւ Մ դ ալիս է աուկույ Նորաշէն գիւղից:

Ծուլս 37, ասր- 113, եդ- 102, ար. ծն. 9. 12 ծ. ալսակ Վ. ար- ենջ. 3. փ. 5. երկար (նանք 60-90:
ժղ ՆՈՐԱՇԷՆ գիւղ կամ Աչուղ-Բայրամ. իը նուտծ է նոյն նո Խոշ գիժույի ալրեւմոածայնաց

լանջի վերայ: Տեսարանն՝ դովելի. լեռներով ՀԸ ֆարուո ւծ, ող Խ՝` ծս Խր ոմ ու ոխ. ջուրն՝ անա-
Խորժ, այդիներն եւ սլարաեվներն՝ լաւ մչակուած եւ առատորեն մգ լի Հողն՝ ալբունի, սա-
կու եւ ոչ ծացաւեո, այլ անտառաշաս Բնակիչ. Ղ աման եե /Խխոշչ ե դու ուի միջնալ Դիզե-
Ըից- եկեղեցին Ս. Աստուածածին, կիսով չափ փայտաշէն. որ ունը 2500 րուրի ն. մի զսծանայ:

Ծուխ 132, ար. 456, Էդ. 372, ւսլ:- ծն. 16, Իգ 72. ռլաոկ 70. ալո 1, ջ. 7. Աշ Վ. երկար կենանք 60:
Գիւղիս արեւմտեան կողմում, ծաստարուն դաղ Խի ծառերի սւակ դույ Բր ու աաւատուն ղի Ծլիի

անուն: Այստեղ նրեւում է մի աւերակ մաաւուոռո, որվ երկարու Թիւ ԽԽ է 1` բույլ ե. լոյնութիւնն՝
7: Գրեթէ 2 կանդնաչավփ անք ակ մնում են Լ.որանի դողմի որմ ելն. Բոյ դոլ ձանուած են մնա-
նալ մասերն: Սեղանատեղի ուղղութնամը դրուած է Հնադարեան եւ ասր4 անուս դիր ինաչ քար:
Այս է Ա. ուխտատեղին:

Մի քանի Քայլ դէլի Հարու Նան մի շոյլակաձեւ մենծ թոր: որ ու եի 3 Թրիդ Վ մմւռ նրկարու-
Թիւն եւ նոյնչասի լայնութիւն եւ բարձրութիւն՝ լսորանարդ 4եւ- Բարիս մորե: մտածայնաց նրե-
սի Հերայ քանդակուած է նրբագործ վարսլեոութնեաւմբ "ճի Մնծ (ոչ. հ/կ մնացնալ 3 ելրնսների
վերայ 12 Առաքելոց ռլասվկերներն, Ժէն մի ներես վերայ՝4 աուութ երի սասուն ելր: ԹՀ. ժամանա-
կի անողոք խարտոցղն մաշած է տեղ-տեղ, ռայոույն դեղ արունուսի Ճո» ակն Դ եւ. մնում Լ ւնկո-
բուստ: Խոյակիս մէջ ծակուած ք Հորիդոնական ուղղութնումը.. որի վերոյ դրուած է է. մի այլ
Քար: Ո՛չ գիր կայ սողա վերույ հւ ոչ՝ Սուական: Այ" / Բ. 7: վուասո եղի: Խ- Ա Խրարելի մ. որ վփոքը
մուս ու ււ ուննցած ինի այս մնծութնամը ոյ ուկ, այս չ Մի թանր դողիդ փութր-իո:չ ոլակաս,
քառակուսի մեծութեամբ քար: Ուրեմն մյս խոյակը դոա՛7 ուրիշ նդիյ բնու ծ են նւ կու՛մ հբբ
մածարձան կանգնած նն մի նշանաւոր նածատակր շրըմի վերույ:

Իսկ Դի օղի Հիւսիսային կողմում կույ ւի ընդարձակ նւ մադեժրի Հոուն ըսուայոան, որից ընդօ-
բըինակած ենք միայն Հետնեւնալը.

«Աստուած ողորմի Սուլթան խուլին թվ. ՂԷ.»:
«Աստուած ողորմի Նիկարին» (եղծուած է թուականն):
«Աստուած ողորմի Արութիւնիս թվ: ՋԳ.»:
«Աստուած ողորմի Զանուն թվ. ՋԿԶ.»:
ժդ. ԸՌՈՒՇԱՆԱՑ շէն) . շինուած անտառների 132 Բօղզ-դաղի Հիշռիսային կողմի բարձ-

րութեան վերոյ. սեղ ն՝ տավփարուկ, տնսարանն՝ Էշեղդուած անտառներով, ւա մու յն՝` փոքը-ինչ
ծանը օդն եւ կլիման, բայց առողջարար՝ ջուրն: Հողն՝ արքունի, ըրյց մտաց աուալմնլը դ՛ժուարաւ
Հերկելի եւ միջակ ոռլողաւկտ, տնական բնբքերն՝ նոյն եւ բնակիչ բ՝ դաղվուծ Խաչենի խԽանձք
ՆԱ Վարանդայի նիշի եւ Նենկի դիօղնրից: Եկնղեցին կիսով չամի փայտաշէն, Ս. Աստուաձածին
անուամբ, որ ունի մի ազնիւ քածանայ եւ 100 բուրլի: Ծույ 62, ւր. 223. ճդ- 795. ար ծն. 15, եզ.
70, սակ 40, ար- ննջ. 3, (դ- 2, երկար կնանք 70-80:

Հին գիւղատեղեր եւ հանգստարաններ գիւղիս հիւսիսային կողմերում
ոյ. Մուրատ-իխան լոչուած տեղում կայ աւերակ գիղատեղի, նկնեդեցի եւ. Հանդատարան:

Եկեղեցուց, որ շինուած է եղել անտաշ քարով, միայն մնում է կանդուն մշոբանի էէան, իսկ
մնացզնալ մասերն քավուած եւ քարակոյտ եղած են: Աւնրակիս մօա նղած ծՀանդստարանն բոլո-
բովին անյայտացած է վաղեմի անտաուխ եւ մացաոննրըի ակ Տասլանուք արվից մեծ մասը կլա-
նած է գնտինն եւ անյայտացրած, միայն նշմարւում են դլիոա կողը (սաչքթարերի դլուվներն. մի

Լ.Արցախի բարբառի յատկութիւնն Է Ա-ով սկսեալ բառերի առաջի գիրը փոխել ը ձայնաւորի թԷ՛ սեռական եւ թէ'
սորանից կազմուած ճոլովների մէջ. օր. Ադամ-Ըդամայ, Առուշան-Ըոուշանալ, Առտօն-ԸՐնտօնի. եւն:
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մալ թարթցրոծ հնխ մադ ու Խելւ. րուն որոյ հ' անմատչելի են մնում Հետա բիր լսուղարկու-
ներին: Մ. նի, ղկոխ (դղ հարի). նրինր. մնրսրվ նեւ Ժոլչննիը Մողրաո ների եւ Թիերի սուր-սուր փչերն
ամէն դող Ժել։իդ բոնում են հ, ձի: -Փ/իւ անում. մահա սնդ դղ ելական Հաղ ուստները: Այս ո։լատ-
ճառա Հարկ եղաւ բերել սոռը 1" դակարտւա ւոր. կոգնաւոլր: եւ րաձաւոր ժարդգիկ: ԱՀա այուղէս
Հարլելով. փորելով ե, Հանելով Հազի: իժն կոոր ող չողունբ Հասնել մեր հոլատակին: Բաւականին

ընդարձակ Է Հնդ առուն. ոու բո ատի վու ոն հո Հաւյոց Շ. թո ականիդ մինչեւ Ս) թուականն:
Խոյլ մենթ մկջ եթ րելու մ րույն մրի բոշնլիար. ոլոոլէո զի ձանձրացած չլինիը ե զրաշաըը: ե՛ւ

ընթերցողը: Բոյդ Հարկ է լայտնել. որ ընԽղչանըաոլէ ո աաա խաչքարերի վերայ դրուած են

չծակիրճ արձանագրու /7/'' ննԽելն.
«Թվ. Շ. (1051)»:«Թվ. Ո": «Թվ. :::: Թվ. ՊԱ»:
«Թվ. ՋԻԳ. Գալստեան»: «Աստուած ողորմի Դաւդին ճոգին թվ. ՋԼ»:
ը- ԲԼշ-քետ նղի Հա Խղ ուուրուն.
Գիւդիտ Հիւսիսային կողմում. միմեանցից լիթբր-ինչ Հեռիկան Հինդ անմարդարնակ գիշ

ղատեղել, նրկու դի դին ոմփվփուվու տր նն Հանզ ո աւալոուն ու մո. իսկ երեք դիւղինն Հետեւնալ

ծանդառալոսն ներում: Ըոտ ամե Խայնի նման Է այո հավխոլդ Հանդստարանին եւ ունի մինւնոյն
ժամանակումիջողը մես ող ուլժիո նր. այսին բ1 Շ.-Ո. խուականը Մխ գլիչակալ մեծ քարիվելույ:

«Թվ. ՊՁԴ. Այս Է ճանգիստ Սարգիս քաճանայիս»: Մխ մեծ մաչարձանի վերայ ննրՀակ գրուած.

«Թվ. ՋԽԴ. Որշատի քակն ախբերս կացնաւ երետ. սպանայան:Մե՛ղք որ ներճակ գրեցաւ»:
Դ: Շոր-աղբիւրի Հանդ տարուն.
Այսուեղ ամի ովվիոս ածեն միոյն ժ.. գի" դի ննջեց եը ներն:
«Աստուած ողորմի Նունզարիս թվ. ՊԺԸ»:
Այլ իուսչ քարի վերույ. «Սառայ թվ. ՋԱ»: «Աստուած ողորմի Շաճումիս թվ. ԶՃԽԷ. (ՋԽԷ)»:

ղ. ձղղորի (բ նկուղ 17 ոյ) Հանդ ու ուլւուն.
Այստեղ ամվովուած են երկու ղի դի ԽնեջեցնալեելԸ Խիո ընդարձակ է Հանդստարանս եւ

եղծուած շատերի արձանագրու թիւններ ն Բազմաղ արնան անձրեւի Հեղեղ ենըն քանդած եւ տա-

բածեն ո՛չ միայն թոռ մ Հորձանխեր. յլ շատ ննջեցելոդ ոսկելր թը: վասն ղի Հանդստարանիս

տեղն դառիվույը լանջ 1` Թնթու ուծ զ էղի Հիսի»
«կանգնեաց սուրբ խաչս Ստեփանի կողակիցնճն Կուլոն թվ. ՇԽԴ»:

«Սուլթան... (ջնջուած մնացեալն)»:
«Նիւկանլայ թվ. ՋԽԱ»:
«Ռւմիտ ... ՋԽԸ»:
«Լուն քանդեց մեր գեղը» զրու ած է մի թողի վերայ:
ժե. ՎԱՆԲԱՇԻԷՆ. շինու ած է նոկիաոն (Դեռղ-չայ) դետուկի 4աղխ ափի բարձրութեան վե-

բայ: Գետակս ասծմանադյուվ: 4 Արցախ եւ Շամավու Թեմակալ առաջնորդութնան եւ Բադուի
նւ Գանձակի նածանդասլեսուութնան: Այլաոլա դ հսոռւկի ձա կողմն կոչւում է Շամախու եր-

կիր. իսկ աջ լողմն՝ Շաքու ոյ եր կիլ-  աստուական են օդն, կլիման էւ ջուրն. Հողի 2 մասն՝ իէկա-

ոլասւկան, / մասն՝ արքունի. (այց արգի նաշատ եւ լիարաը. բնակիչք դաղթաձ նն Աշան, Նին-

կի, Ճարտար եւ խոչ ենի Վն գիւղից Ջաղ ալնան բարնչամբաւ տոՀմից եւ Ջրաբերդի դգաւառ`

ներիդ: Տեղական բերթերն են ընտիր ցորեն. գարի, գ աղրնա նի, Հաճար, որիղ։ լուբիա. (մաղող:
եւն, նկեղեցին՝ ԾՆ Յովծաննկս Մղրտիչ, դոմուրավայսլ Հ սնանըգ վերայ, որ կրում է Հնտեւեալ

արձանաղգրութիւեր. « Յիշատակ Է Սուրբ Յովճաննէս եկեղ եցիս Տէր Աբրաճամին, որ Է որդի Գրի-

գորին, թվ. ՌՄՀԵ. Ղաբալայ»:
Տաճարս ունի 900 բուր. եւ. ժի բ(շանիլրուն քաչանայ:
Ծուխ 182, ամ 54 1, 12 192. ար. ծե. 33. 212 26, ռլսուկ 25, ճւբ- ննջ. 9, իդ. 7 նրկար կնանք 90:

| Ռր ճշանակում Է Բոր. իսկ այան՝ մայր. պարզաբանութիւնն Է. Շատ-ճորեր կոչուած տեղի բակումն եղբայրս

կացնով զարկաւ եւ սպանեց մայրս:
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Աւերակ վանք
Գիւղիս արեւմտածիւսիս կողմում, դետակի ձավ ախր դառիխվերի վեր ույ դույ մի անրակ

վանքատեղի, անունն՝ անյայտ: Բաւական նեղեւ դժուարատար չ կաձանն. ոլ շարունակ բարձ-
բանում է դէպի սրբավայրն: կալաչասի չարթակի վելույ շինուած է եղել փաբ. որի, անուամբ
Վանքաշէն կոչուած է եւ դիօղս, բայց այժմ կործանու ած ( ՀՈՄ ատով: Ռ՞ր Թուին Հիմնուած
եւ ո՞ր թուին կործանուած էեւ ե՞նչ սլաւտճառաւ, անյոյս» - Միոյ ն այու1. որ մօա 30 տարի
առաֆ չող ույք խաղալու ժամանակ գտնում են ասենըաւկիցա ժի տլրծավժե այ ձեո աղ (թոչ նեւ մի ղոյգ
շուրջառի ղիս, որք չունին արձանադրութիւն: Գիւղիս Հը ֆուռոր ու, ն Ս. չ Հայ Հանդատարան-
ներով:

Ա. Վանքի հանգստարան ճանապարհի վերայ
Տապանաքարերն ամբողջա ս ունին խաչաքանդ ակ դլիս աթոեր. որ ոլձ Օն ն.թ նախորդ

ծանդատարաններում: Անձրեւի չեղեզներն այան Դ եւս վեասած նն Հոս Խդր ուտնելրվն. նրեւում է.
որ շիրմաքարերից դլորած են դէսլի կոկիսոն դչնտավն, որ շառ Հեուխ 15 Սսկոաւյ ն Մնացել արձա-
նադրութիւններիը նբեւում է, որ Փրղկչ. 6071-1700 թուականն տւխխոսիուած նխ այստեղ ննջե-
ցնալներ:

«Թվական Ծ. (Փոկչ. 601)»:
«Աստուած ողորմի ա՛լ Քամալ»:
«Թվ. 0» (մի դլթակալ խաչքարի վերայ):
«Ըսպընդիա՛ր մլքդար (կալուածատէր), վաթանդ ար(էր) Կարմրագել, Մսջարայորդի, Ած

ոդորմի...»::
«Ես Գիգր Ուլուբէկայ կանգնեցաք զխաչս Գիգերի, Աստուած ողորմի թվ. ՉՃԽԸ. էր»:Այլ Խաչքարի վերայ միոյն. «թվ. ՊԾԲ»:
Բ. Ղզըլ-ղայա (կարմիր քերձ) հանգստարան
Գոնւում է գիւղիս Հարաւարնւմտնան կողմում, ծածկուած դժնիկ իշ նրով: կաղնաւոլ, Ջւս-

դատաւոր եւ բրչաւոր մարդկանց օդնութնամբ նբնեւան Հաննցի նջ կոսի», անուշ նւ նարձա-
ոեր քարեր: Բացի դլսակալ (խաչքարերից, որք ՑՋցուած են մէն մի տւասլանաք արի Դլի'ի կող-

ում, չդտանք արձանադրութիւն: Մեր Համեստ դարծիքով Հայ ոունրի գիւտի ց աուսջ նղաձ
լինելու են միայն խաչակիր տապանաքարերը»: Գերեղ Ժմանաաան ա Հարու արեւել նուն կողմում, 4ո-
բալանջի վերջազպած տնդում կայ մի մածարձան, որի աջ ու ձավ երեսներին քանդակուած են 4
միատեսակ, Հնգնտասանօրեույ լուսնի նման բոլորակ, դեղեցիկ նախշել, խակ քարի նրեսին մի
ւլատուական խոնչայ: Թչ՛ ւյս նկարենըի եւ Թէ՛ խաչերի ձեւերն հնըկաաոցնում նեն (ավատ Հե-
ուաւոր Հնութեան արունստի ճաշակը:

Գ. Շաքլուի հանգստարան
Հանգատարանս դտնւում է գիւղիՀիւաիա-արեւելնան կողմում: Տարընրութիւնն այն է, որ

արձանագրութիւններն փորագրուած եյ տապանաքարերի մնբայ նւ ո՛չ ԹՀ էլիշաա քարերի
վերայ: ժամանակի տեւողութիւնն է Չ7-9ԽԲ Թուսականն:

«Այս Է ճանգիստ Պբռընդուխին, փոխեցաւ ի Քս ի թվ. ՊԾԷ.»:
«Այս Է ճանգիստ Խոնդշային ի թվ. ՊԾԸ.»:
«Այս Է ճանգիստ Ալաճդատին թվ. ՋԽԲ.»:
Դ. Քոռ-աղբիւրի գլխի հանգստարան
Այս նւս անյայտացած է փշոտ ծառերի եւ մացաոշւններըի «/1-ջ, այնսլես որ արլւնլթաթաիո են

անում (սուղարկուների ձնուները եւ երեսները: Դարձել պակատաւորների եւ. կացնաւորների
օգնութեամբ Հազիւ Հաղ կարողացանք ւՀնծ նեղութնամբ: աւարսոնլ: Ռչինչ ալակառ ընդարձակ
ծաւալ ունի եւ այս դերեզմանատունը:

Այստեղ եւս ամփովիուածձ են ննջնցնալ ներ Փրկչ. 651-1751 Թիւն:

լ Զգտնուեցաւ խաչարձանիս կոտրուած բեկորն, վասն որոլ ակամալ բաւակառացանք կԷտադրութեպմբ:
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«Թվ. Ճ. Խաչատուր»:
«Ած ողորմի Մելիքին թվ. ՊՃԳ.»:
«Այս Է ճանգիստ Աղաճանին, Ած ողորմի նմա, թվիս ՊԻԳ.»:

«Այս Է ճանգիստ ողորմի Շաճրմանին»: «Թվ. ՌՃ. Ած ողորմի Նապաթին»:
Հանդատարանիցս վերեւ է մնծատարած դիւղատեղի աւներակն:
Ե. Վանքաշինի այժմեան հանգստարանում.
«Թվին ՌՃԿԶ. Էր: Այս է տապան Մէլիսին, որ է որդի Մելիքեան, եղբայր Օճանին, մօրն նորա

Մարեամին: Մաճն, որ եկաւ վանքն, եսրանքս կապած, մեռայ, որ քաճանայ, որ կարդայ, Հոգոց
ասի»: Իսկ մս արձանի միւս երեսին փորագրուած է. «Լակզին, որ վեր կացաւ, քոռ Էլաւ»: Հարկ
Համարնցինք բացատրել արձանագրութնանս միսոթլո զի կարեւոր չ սլատմութնան:

ՌՃԿԶ. (1716) Թուին Մելիքի որդի Մելիսին մեռաւ մածտարաժամ Հիւանդութնամբ: Բոյդ
մեռնելուղ առաջ մաղթեց երկրիս վերայ արշաւող լեկզիննրին, կասլոտեց դերիներ (եսրանքս) եւ

Թողնելով ւեւ ւու չյո քաջն. «քոռ. էլաւ » նշանակում է յաղզլունց լեկզին: Տե՛ս եւ Ես. կաթ.. Աղ.,
եր. 22-32:

ժղ. ՈՒՇ-ՏԱԼ գիւղ. տի նուած՝ դէպի արեւնլաշարաւ Թնքուած լնոնալանջի վերայ. Դաւա-

աան առուի աջ կողմի բարձրութնան վերայ, տեսարանն՝ սքանչելի, օդն, կլիման եւ չուրն՝
ոլատուական, Հողն՝ արքունիեւ արդիւնաւէտ, տեղական բնրքերն՝ ցորեն, գարի: գարնանը, Հո
ճար, ոս, սիսնուն, բոալույ, իշաշլաշ, կտաւծատ, սորնկ, խաղող, սումաղ, նարնջափայտ: ։ ըն-
տիր բելի եւ կասլար: Բնակչաց նավնիքն դաղթած են Արցախի Խաչեն եւ Պրաբերդ դաւառնե-
բից եւ ժի թանի ընտանիք ԶՁանկազօրի կողմից: Եկեղեցին՝ Մ. Աստու ծածին, Հոյակապ, կառու-
կեալ 6 սեան վերայ՝ բնակչաց չորք. որ ունի մի քածանայ եւ 300 բոէւբ-։ իսկ կաթուղիկեն 13

տանեաց թիլթեղամածձը իւր ծալքով չինել տուածէ մլ. Ժովշաննէս Պնետրոսնան Մայիլեանցն:
Եկեղեցում» կայ մի շատ Հին երկաթեայ, մեծ խաչ, չունի արձանադրությիւն:

Ծույ 139, ար. 576, 3 497, ար. ծն. 24, իչ. 19, սլսակ 16, ար. ննջ. ծ, հգ- 6, նրկար կեանք 100:

ժէ. ԱԶԱՅԻ ՇԷՆ կամ ՆՈՐԱՇԷՆ. Հիմնուած սարաձարթյի վերայ. օդն, կլիման եւ ջուրն պլա-

տուական, Հողն՝ արքունի եւ բաղմարդիւն, տեղական բերքերն՝ նոյն. բնակչաց նախնիքն դաղ`
թած Ֆշ Խաչեն դաւառի Դաշ-բրուլաղ, Առաֆաժոլր, խնձորոտան եւ Վարանդայի Նախջուանիկ
նւ Հղորդի դիւղերից եւ Ջրալրերդի դաւառից: Եկեղեցին՝ Ս. Աստուածածին, կիսով չափ փայ-
տաշչեն, որ ունի ս. Լուսաւորչի մասունք, ղետնդուտծ մի արծախթնայ ականազարդ, միջակ աչի
մէֆ, բերուծ Արդալսից, եւ մի քածանայ: Անլոնամ սլածուած է եկեղեցին բոլոր պարագայի ւք`

Ծուլս 63. ար. 386, 13 307, ար- ծն. 19, եդ- 15, պսակ 14, ար. ննջ. 4, Ի գ- 2, երկար կեանբ 105:

ժը- ՂԱԼԱԿԵԱՅ դիօղ: շի նուած՝ Բօզ- Դաղի Հարաւային բարձրութեան վերայ: դնրազանց՝
օղ.ն, կլիման եւ ջուրն. վմայլնլի՝ գիրքն եւ տնսարանն, Հողն՝արքունի եւ բազմարդիւն եւ գինե-
ւէտ, տոնդական ըինրքերն՝ նոյն, խայց աւելի ընտիր՝ բնիխին.` սլածում են եւ ոչիար: Բնետկչագց

նախնիքն դաղթած են Խաչենի Դաշ-Բուլաղ, Ղշլաղ, Առաջաձոր, խանձք եւ Խնձորոտան դիչ-
ղերից եւ Ջրաբերդից եւ մի քանի ծուլս՝ Հղորդի եւ Նախջուանիկ գիւղերից: Ելեղեցին՝ Մ. Աս-

տուածաձին, ընդարձակ, ձեղունն՝ փայտաշէն, ռր ունի երկու աձանայ, 1000 բոբ: եւ սոյն
արձանագրութիւնը. «Կառուցաւ տաճարս այս արդեամբք եւ ջանիւք ճայոց ճասարակութնան
Ղալակա գեղջ, իսկ Փեվն ներքին եւ արտաքին աշխատութեամբ Միքայէլի ՇԾատուրեան 1867»:

Եկեղեցում» կայ կենաց բայամասն մի փոբը լսաչի մէֆ, որի վերայ գրուած Է. «Ծիսուսի
Քրիստոսի ծառայՏէր Օսուի. թվ. ՌՂԱ. սուրբ Նշան է»: Կայ նաեւ 2 ձեռագիր աւետարան, դրուած
բամբակնայ Էղթի վերայ: Դիւրաւ են կարդացզւում երկոցունց դրերն, միայն անճաշակ են պատ-
կերներն ու նկարներն եւ անազնիւ՝ ներկերն: Առաջնոյն միշատակարանից-

լ Ներկելու փալտ, որով ներկում են նարնջագոլն թել:
2 .Հաւյանական Է. որ ալս բոլսի անուամբ բեխ կոչուած լինի գաւառս: Ամբողջ Աղուանից երկրում բեխի են անուա-

նում բոլսս, որ ամէն տեղ չԷ բուսնում, ոմանք՝ բեքի, ուրիշ տեղերում՝ պողիկ, Երեւանեան նաձանգում բոխ են

յորջորջում:
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«Արդ ես անարժանս եւ անպիտան անուամբ խունկ կոչեցնալ ծւ հ վարս եւ ի ճոտս եւ ի
ճամս դառն... եւ անարգ ի գործս քաճանայութեան... գրեցի... աւետարանս ի թվին Հայոց ՋԼԲ»:
Յայտնի չէ.Լէ ուր դրուած է: երկրորդից.

«Գրեցաւ սուրբ աւետարանս ձեռամբ փեէծուն եւ բազմամեղ գուի եւ սուտանուն վարդապետ
Աբեթէի: ի գեղս Անուզ Հաւայտուն Հենգուզակ ի դուռն սբ. եկեղեցուս մասն Պառնդալիոն բժշկի եւ
սրբոցն, որ աստ կան ճաւաքեալ, ի ղանութեան Շաճ Թամագին որդոյ Շաճ Իսմայիլի, հ թուակա-
նութեան Հայ տումարիս ՌԺԳ. գրեցաւ...: Արդ ես Թանգսող տուի գրել սուրբ աւետարանս»: Ժիշա-
տակարանի վերջում բացատրած է դրողն, թկ դրած է Արցալոի Խո»չ հն դաւառի (Ինծի անաց Ս.

ՁԺակովը վանքում: Գ. աւեւո. միշատուկարանից. որ որժ. Սարգիս փս. տան
«Արդ գրեցաւ սբ. աւետարանս հ գեաւղս, որ կոչի Փառակայ ՛ի գաւառին Գողթան ընդ ճովա-

նեաւ սբ. Շոմա եկեղեցւոյ ի թուաբերութեան Ասքանազեան եւ Աբեթական տումարի ՌՃԺՂ. լամ-
սեանն փետրվարի ձեռամբ անարժան Ղազար երիցու»:

Տղայոց միդասնան ծխական ուսումնարանում ուսանում նխ Ճ5 չող ուրբ. |Ժոշակատու 40,
ձրիավարժ 15, վարժառլետի միաժեւյ ուռճիկ` 100 բուլի Մրգ. 11 ելչու ժի: նն վճալում է
նալաստ տարեկուն )00 րուբլի:

Ծուխ 298, ար- 864, 2 729, ար. ծն. 29 Էդ. 19, ոլսուկ ն ՁՃ, ար. ՖԽ նջ ) 3 ե հ 4 հ նանԼ . «3, 7. -). Ը 4 Մի 4 Ք100-110:
Գիւղիս Հարաւային ծանդլոլ կայ Հին եւ ընգ արձակ Հանդ ուռա ն. ուր ամփո վուած նն

ննջեցնալներ Փրկչ. 585-/700 (ուական, նհոյնոլկ ս Դլիոս կուլ Խոռչթարել ով:«Սուրբ խաչս Տէր Յովճաննէսին թվ. ԼԴ»:
«Ած ողորմի Մաթոսին թվ. Հ» եւն:
ննօ,| դոչուած Հանդգստարանում եւո կան ամմխուիուտած. Բույ շմՀին չեն. աւյա 1 Բրլիատո-

ռի 1421-1719 թուականն: «թվ. ՊՀ»:«Ած ողորմի Քարամին», ն, ն:
ժթ. ԲՕԶՋԱԻՒԱՆ Դ գիւղ. ծիմնուածձ կոկիսոն դեսի Ճավա ռռվխիխ բար ձրույնան վերույ՝ վման-

Քաշինի ուղղութնամլ: Գիւղի անդն բնական դենրսլուվ Վեւացած Վ ամուր
կու մումտք՝ արեւնչեան նւ արեւմտեան Հարտաւույի ն դող Ժերիոդ-
եւ անմատչելի Քնըձեր են: Հողն՝ արքունի եւ արդի նաղբ ելր, նշ անաւոլ են դորենն, այգիներ եւ
Բեվխվին. ամոռան՝ձանր օդն եւ վնասակար՝ դետի ոլդտոր ջուրն.ր նակչ ոռ
հավարգ, Հատրութ եւ Հղորդի դի զերիդ. ն
սաշքն եւ ծածկն՝ փայտաշէն:

բճլդ- ունի միայն եր-
127 շր ֆաս աաոն ռարոավելի բարձր

2 Խավնի.թ ս դչաղլքած Դրո-
կեղեցին Ս Առու ածած: 17. չոլչո ալաաւել:ն՝ աղզիւ-

Ծուխ- 50, որ. 450, 22 134, որ: ծն. 1, 12 7, օլաակ 5, ուլ: ենջ. 1. 2 2. ելոյ: /նաւն.,ք 50-60:

Գեօգ-չայ նոր քաղաք
Գնտակիս եւ դաւաոիս այժմեան անուամբ Հիմնուած է նոր փաղաւթո Ա ուաւնից դաչաիխ

Հիւսիսային դչաշտարերանում, կոկիսոն դետակի աջ սռիր վերույ 1573-ին: 1874-ին Շամավսու
Լեռնային դաւաուննըն բաժանւում են 2 մասի, եւ այնուձեւտեւ Կոկիսո Խ դաւաոուխո դաւաուադլուխան
լինում է եռր-քաղաքս- Ամոն ծանրագոյն ք օղե նեւ կլիման, եւ անավոժ՝ դ նտտաջուլն, առատ
են ամննատեսակ որոուղներ: Իսկ աշնան կանչնում նն լճակ-լճակ անչար ջրերը, վասն որոյ ան-
սլակաս են դողի եւ ֆնրմի ծիւանդութիւններն:

7876-ին Փոթի կոչուած տեղի շուկան փոլաղրւում Է այստնդ: Այժմ այստեղ կան արքու-
հական սլաշտօնուվ| ծառայող Հայ դնրգասատան եւ 172 Հույ անձծասո Խեր. ոլթ զլուղ ում հն վաճա-
ուսանումնալ. դենրձոկութեաոմը, կօշկակարութեաւժը,, դի նաղ ոլ: ուժեուլ. դի ննվաճառու-
/Թնամբ, դարբնութնամբ եւ անուաղործութնամը- Տակաւին չգայ նկեղեցի: Հույ բնակիչք նկած

1 Գիւղիս հարաւային կողմում, սարի լանջի վերալ կալ մի ուխտատեղի. բալց աճյալտ Է անունն եւ պատմութիւնն:
2  Ծխաթուս մէջ հաշուած ենք եւ Խոշաւատ շինի 12 տունը՝ բոլոր պարագայիւք, քանզի ալժմ բնակում են գիւ-

ղումս:
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են մնծամասնութեն ամը: Շամ ափոու 7 եւ մետաղե ամ Խ՝ Շաթուիվց: Բաղաքումս կույ Քաղաքաղան -սումնարան, ՎՕ ուշ տակել ավի դ Հայնն մի ույ ՍԽ 15-ն: Ռրոյց աւագ վարժասնետն Հայավդի ազ իւ ո

(` լ: Նիկա 127 Բալ (Բբ Մ 444 նց. Ը նի դ Սու Դ ի ւ" այ
ԳԱՒԱՌԻՍ ԲԵՐԴԵՐՆ

ԺԻ. բերդն Ազ ու անից կոչում է ույժ Ֆու անչիրի: աամաս Հիմնուած է Գարդման ԲրԳի
արեւմանան Հանդէող. Գալժան գետակի ոջ կողմում. կովկաս սարից Շեյխ-ալա բարով
գիւզի վերույ կավոուած մի լեո նարագզկի վելույ- ՄաչՀմեղ ականներս Միշրիւտ ն ա հարի :բերդի ս մօտ եղած վալելածող երը: Բերդոալթկեւ Մեծ չէ. րույց ուննցած է ամուր Գիրք: Հ" ոշլեռնային, անաաջ բարու եւ կրաչագալը ցմլիավ:. զատուաանչուր բերութ ք մոտակա ազ
բի բներից. բոռյց այժմ չէ փողում: կիասւ եր դրութեան մեչ է բերդ. զի բարերը քանդ

արած ե աա մաշմեդականներ)-"« աԼ,ն ն աղմու մյ դի դառւն դի. ն կեղեցատեղի եւ անարձանադիր Հանդրս-

տարան:
|'

ԺԳ. բերդն Աղուանից այժմ կոչւուտ1 Դալրա-Բեջիշ ալա Ամբոցս դոնւում Նաեւ.
լաստան մածմեղականալ:նուկ դի դից վերեւ հւ Հիմնած է կովկաս սարից մն «որի Անում
ւած մի լնոնարազկիվերայ. օրի երկու կողմիլոոլ ձորերով վազում նն վով երն, ո կ Հա-
բերդի ստոլուտում: Ամրողջառղնա կանդուն մնում են ամլրոցիս քարուկիր պարիսսլներ » մմի դուն արեւելեան կողմից: նաւերբաւույին լոզժի բարձլրութի ւնն կ 7 ուժծ ն. ունի միայն վ Հ Լ Լ

Լո ալի՝ ի ո.մնալու ատճոաուն այն Լ, որ Հեռի է աւերիչ մածշմեդականաց բնակութիւնից Լեր 1-1 մ չակ զտիչ վաղբերի, ընձերի, արջերի, «բայլերիեշ կինճերի ածից: զի անպակաս աաա վասն իանտառապատ ձորերից եւ նոյնիսկ երդի" մր ջից: երեւի թ եղած ՆԻմագաթե,
դեղ. նրեւում Դշ շռռո թարուկիր բնակարանների ոլասւն ըն. եւ ունը րբերդս Բո Ի" ոն ՀեւաՊարիսսլների ալսոաթին նշաններն եւ ճարաարասլետութնան ոճն ննրկայացնու Է

Հնութցեան Վեռադործ:
լոին 2131 հասած են ածաղին Հասաաոումեն ամր մւ. Հիանալի բարոյաԻիճարկի, եւն. ծառեր, որոց դլ ուների ճղ երն անս ԹՀ դիսլած են ներ կեքին: որէ Քր Ն ա-նից տեղ անելով արմատներին եւ դարելի ընթագթում Հասնելով այս արի որ մեր: Ա-

դին արմատներով ւասլուլ ծեն բնակարա ն ների սլառեր եւ բարձրացրած . յ. 1
ածէ  մա-

բոցս ունի Հիանալի՛ տեսարան, գերազանց օղ, կլիմա եշ ֆուլ Միշյն Էյ ն թոր եւս Հե-Համո դաղանագ, վասն որոյ առանց վինեը մարդող անկարելի է Հնտաղօաել: Եր թ :
տազօանհցինք Հրաղէնքերով ղիննալ մարդգիկնելով եշ մեծ ննղութնամբ եւ ոնին" Եծում ենք, որ այստեղ ելած չեւ նկեղեցի, բայց տւհրած են ձառւնրն, ա բոցի» ո ոը
տեւսն Հանդէպ եղած լանջի վերոյ: վտակաձորի միւս կողմում, կայ Հայկակա ագարի ի.-ԺԴ. բերդն Աղուանից, որ գտնւումէ նոյն սարի վերույ. Ջուլեան ՀՑ ել բղից վերեւ, կոչւում է կալա-Բավա: Այս եւս շինուած է անտաշ քարով եւ կրաց խով ը

ամենայնի նման Լ ԺԻ. բերդին-
Հե, արո աան դանւում է նոյն աարի վերայ, խանադգեալ մածմեդավանաբնազ

դիւղի մօտնրքում, կոչւում է Խաչանալ-ղալասի: Ամրոցս նւս ամէն մասամբ նմա էվ լրոյիչ Լ

բերդերին, տարբերութիւնն այն է միայն, որ շինած է այս Թրծեալ նւ ամուր աղիւսով:

մար:լ Ջուանշիրս իշխան Էր Աղուանից. որ շինած Էր Օամախու Գարդման բերդում վանք. Ս. Նշանի համար
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ս
Գաւառն, որ ընկած է Բօղ- Դաղի ձարաւային եւ Հիսի սույ|ն լնո նաշդյմանելի. նկոկիսոն եւ

րջկան դետակների 2172 ղանազան դարնբում սւտաղոած է հող մող. Հող մաղ, Հողիեւ Դեոշտակ
անունները նեւ նշանաւոր է իւը առատ եւ ընտիր ցորենով ու դեղեցիկ դսոշտսսկով: Գաւառիս
ծայաբնակ գիւղերն են.

ա. ԳԻՐԴԱ ԴԻԻԼ գիւղ, Հիմնուած է կոկիսոն դնառակի աջ կողմր բոր ձրոս Թետն վնրայ Բօ-

ղզաւանդ դիչղի դեմուդեմ: Տեսարանն՝ Հաճելի. Դիլբ ն՝րերդ աւո ն. օղ նեւ լիչ ման` անվնաս, եւ
ջուրն՝ ոչ այնքան ախորժելի: Հողն՝ բեկաղատկան եւ բաղզժարդի" ն. ն դ ճկուն բելթել ն` ցորեն.
Տարի» կորեկ եւ խաղող, լուրի եւ բակլայ. բնակչաց նավնի.թ ն` Դ աղն ալ ամբող թոոռլես Արցախի

աչեն եւ Վարանդայ դաւառեենրից: ելեղեցին՝ Ս. Աստուտծածլն. վել նումասն՝ փոույտաչ են, որ
ունի 2 քաչանայ , 60 բուբչի դրամ եւ սոյն արձանագրութիւնը. Հ« Շինեցաւ ԾՕ. Աստուածածնայ
եկեղեցիս ի ճասարակութենէԷ Գիրդադիւլեցւոց 1881»: Գիւղ ումա հի ուսն «Մէջ քույ ոարբատվի նման
մի արծաթեայ անօթ, որի մէջ Լ Թադէոս առան այլի մասունթից ժի մեծ հկւոոր: ԱԽօթի վերայ
փորադրուած է Հեռաւոր Հեութեան ձեւի տառերով ույս ծանիրճ արձան աղ յո Թիւ եՆ. «(Թադէոս
առաքեալ, պաղատել աճնյիշաչար Յիսուս Քրիստոս»: Մառունքս դսուսծ է տոան տվլոջ երնլոան 3
տարի առաջ գիշղի արեւելեան կոզմի ձորով Հոսող վփոակից: Ձորդ ոուանձրեւի Հեղեղզներն
քանդում են Հողնայ այբնըը նւ Թռասիում Հեղեղատի ւէ չ. որից աի 1: նրեվխուն մռռու նքս: Երեւի
Թէ ուրիշ եկեղեցական անօթներ նւս թաքցրած են նղել նախնի Հողոաւյյրում». բայց անյայտաց՝
րած են ծեղեղներն: Յորդորեցինք, որ մասունքը վանձնէ նկեղեցու նեւ չոլածն Ան ման մէչ:

Ծուխ 140, ար. 531, հդ- 454, ալի ծն, 25, Էդ- 15, ալսակ 10, ւոր- նենջ. 6. 22 1 երկար կեանք 90:
Գիւղիս ծանդատարանում կան շատ ծին ամխուի նալ ներ. դնանզ ուժե ն, այսունդ տրձանա-

գրութիւններից ժի քանիսը:
ա մեծ տապանաքարի վերոյ քանդակուած է մնծ Հեաձեւ  ա2 նակվջշեր նւ միայն «Հ»

տառա, որ դուցէ թուականն ք:
՛

«Աստուած ողորմի Սողոմոնին թվ. ՃԳ»: «Օվանէս թվ. ՌՃԽԸ»:
Է: ԶԱՆԱՂ-ԲՈՒԼԱ Ղ դիւղ. շինուած է Դուկան դնաակի ձավ» ա ի բրարձլրույթնան վերայ.

գիւղի տեղն ռտացած Լ ամրոցի Ճեւ, Հիւսիսային, արեւելեան եւ արեւուն աւն դող ժերն վոր ձո-
րեր 22 եւ Հարթ Հարաւային կողմն: Ամոն ծանը՝ օղն եւ լի Մուն, ԸԼույց Ը ալն Հոաւմ՝ ջուրն: Հողն՝
արքունի եւ սակաւ արդիւնաւէտ, բայց խոտաւեո եւ խնամածու ռուրբ անասնոց. բֆակիչ.բ ղբաղ`
աոան «որագործութնամբ եւ խաշնարածութնաւմբ, դովելի են աշա12 դոլլն. նդ նեւ դոմէչն:

չաց նավս իք դաղթաձ են, Խաչեն ՆԸ Ջրաբերդ դու աո նելի ց, աա" մի քանի տնուոր ժլույն' ի `Լարանդայից: Եկեղեցին Ս. Առտուածածին, կիսով չասի ՛ 7այաուշ է ն, որ ունի ԱԶՔ բուր. նւ մա-
քուր չէ, ծոդեւոր Հովիւն դալիս է Գիրդադիչւլից:

Ծուլս ԱԶՁ ար. 366, հզ 310, ար. ծ. 25, Իդ- 12, ոլաս,վը ծ, ւոր. ննջ. 5, Իգ- 3. երկար դենք 70-75:
Գիւղիս Մօտ կայ Հին Հանդատարա՝
գ. ԱՄՈՒՐ-ԱՒԻԱՆ Դեզ. շինուած կոկիսոն դնտայկի ւջ ավի բար ձլոուլթեսոն վերույ՝ Վան-

քաշինի ծանդեղ: Դիրբն ամուր, տնսարանն՝ Հիանալի, օդն. կլի մոն ն. ջուրն՝ 17շ անաւռոր: Հողն՝
արքունի եւ (իտարար, բնակչաց նանի քն ամբողֆառլք ռ դաղիած Արդոովոր դաւառներից: Բազի
վնրոյիչնալ բերքերից խաղող, որիզ եւ 'անծիլ" : Եղոեղեցին՝ նորաշէն, Ատե նավկիչ, ձնղունն՝
փայտաշէն, որ ունի Մի քածանայ

յ Սագ քաճանան աշակերտածԷ Արցախեցի գիտնական Յովսէփ վարդապետին:
2 Բոյսս բուսնում Է մեծ-պասին, որ ունի սխտորի ճոտեւ ուտւում Է միալն եփուած:
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Տրայող մի դառնան ուսումնարանն ԳԼլորդեան, ուսանող աշակերտք 46, ամէնքն ձրիավարժ-
Վարժուոլեոխի ո ոճիկն է 300 բուրլի ոբից 200 բուրբլին վճարումէ Մարդ- Ընկերությիւնն. իսկ
Մետցզե ուլ եկեղեցին:

Ծուխ 150. որ. Տ15. 12 4126, ար. ծն. 20, իդ 14, ռլսակ 14, աբ. ննջ. 9, իդ. 6, երկար կենանք 90:

Հին հանգստարաններ
Ռւզուիվխի ծանդգատալրոաւն, դտեւում է ւյս դիւղիս Հիւսիսային կողմի ձմեռանոցի ւօմո,

դարձեալ ծածկուած անտառով եւ մացառներով: Ընդարձակ դերեդմանատանս ամփովփուաձ են
նեջեցեալներ Հայող ՃԻ. Թուից մինչեւ ՋԿԱ. Սուականն, ռբի մօտ էեւ աւնրակ եկեղեցին ու
դիւղատեղին:

«Թվ. ՃԻ. Սոտումաւկ»:
«Թվ. Մ. ԲԱՅՈՒՄ»:
«Թվ. ՇԻԲ. Ջոնտար» :

«Թվ. ՉԽ. Աստուած ողորմի Խոտբաշխի ճոգուն»:
«Թվ. Ջ. Աստուած ողորմի Ասլանին»:
«Արտաշիր Ջուշջերի որդի թվ. ՋԼԲ.»:
«Թվ. ՋԿԱ. Աստուած ողորմի Ճուանշիրի ճոգուն»:
Հնետաթրթիր անուններ .

«Էաղիլա, Խդիրշ, Միրասոն, Շխբանդա, Ռվաքշա» եւն:
Դաուաւի բաղի Հա նղստարանում.«Հանգիստ Ուստա Մուրատին թվ. ՉԱ.»:
«Թվ. ՊԵ. Սութան Շաճ»:
«Աստուած ողորմի Ղուբաթիս թվ. Հայոց ՃՋ.»:

«Թվ. ՋԺԵ. Աստուած ողորմի ՏԷր Ռվանէսին. խիստ բարի մարդ Էր»:
«Բափադար, Եարաջ, Խասխաթուն, Խպլա, Սուրվար, Ճաշ, Վասխոտ, Ոսաղա»եւն. անուններ:
Դ: ԲԼԵՂ շէն. ունի մինւնոյն դիքքն տեսարանն, օգն եւ կլիման, բայց ամուսն վնասակար է

ջուրն, շի չունին աղբի էր, մասն որոյ խմում նն Սեւ առուի ջրից: Հողն՝ բէկական եւ բերրի.
տեղական բենրթերն՝ նոյն. բնակչաց նախնիքն դաղիած են Վարանդայ եւ Խաչեն դաւառներից:
Եկեղեցին` Ս. Մինաս. կիսով չափ փայտաշէն, որ ունի մի քածանայ եւ 600 բուրչի:

Ծուս 42. ար. 156. 12 145, ար. ձնե. ծ, Իգ- 6, ռլսակ 6, սր. ն նջ. 4, Իգ- 3, երկար կեանք 70
ուսրի:

ն. ԲԷնԿԼԱՐ- ԲԵԱՆԴ, շինուած մինւնոյն շարունակութնան վնրոաւյ. միեւնոյն նն օդն, կլի-
մանե ջուրն, Հողե՝ րէկապատվան, ըն ընրից նչանաւորն նն գինին, բնակչաց նալխնիթն դաղ
Թոց են Խուչ են, Ջրաբերդ եւ փարանդայ դաւառներից: Եկեղեցին՝ Մ Ստեփանոս. ծածկն՝ փայ-
տաշէն. բտյց վոանդաւոր կերոլով վնասուած, եւ ունի 500 բուբ.- ՔԶածանան դալիս լ Բյեղիզ- Մ.

Մնսթուլնան միդառնան ուսումնարան, աշակերտք 42, տարեկան վարժապետին՝ 300 բոէւբ.. 150-ը
վճարում1 Մալող- Ընկերութիւնն. մնացնալը՝ եկեղեցին:

Ծու|ս 742. ոբ. 418, 11 335, ւր. ծն. 26, իդ- 19, ոլսակ 18, սար. ենջ. 10, ԻԳգ- ծ, երկար կեանք
75-60:

Գլւլիռ Հանգ տարանումկան չատ Հին տապղանաքարնը, որոց վերայ կան միայն Հնաղդա-
բնան դլիակալ խաչքարեր: Այսոլէս նան. Շուլղուրի Ճոր կոչուած Հանգստարանինն եւ դիւդիս
Հիւսիսային կողմի ծմակում հղած Հանդոսւտարանինն, որ.ք չունին արձանագրութիւն:

զ. ՍԻՐԹԵՆ ԳԻՋԱ. շինուտսծ միեւնոյն լնւնաշղթայի շարունակութնան վերայ (լնոնաշչըղ-
թԹայիս զաղզաթնադիծն է սաՀման Հողի եւ կառլաղակ դաւառների): Տնսարանն՝ սլատուական.
օդն, կլիման եւ չուրն՝ սննդարար, Հողն՝ բչկաղատկան եւ բարեբեր. այգիներն՝ ջրարբի. տեղա-
կան բնըջերն՝ նոյն. բնակչաց նախնիքն ղաղթնալ խաչնն, Ջրաբերդ եւ Վարանդաւյ դաւսո-
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ննրից: եկեղեցին՝ Ս ԳԼորղ, որ ունի 500 բուր... Տող եւ որ Հովիւն աման Սոլ խ- Նուլոուց:
Ծուխ 50, ար. 140, եգ- 705, ար. ծն. ծ, 12 5. ս լռակ 5. եզ. Չ-3, երկար դեանթ ՀՈ-ՃՏ:
Գիւղիս Հանդգստարանում կուն (ւվոտ: Հին ուա ատա Ս ութ արեր ՝ դվիուռ դուլ աի արձաններով

միասին. ժամանակի երկար ժանիքների գ թերուած են արձանադ լո Թրի. Խ ներիյ Հաւելըը: դետ-
նիդ Հանուած մի քանի քարերի գրերը դժուսարոռ ւ կարող աղուն բ դարդ ու` է՞լ, գլիշւկ:թլ (ւաչքա-
բի վերայ. «ՀԳ. թվ. Աստուած ողորմի Շողաքաթին» :«Օուրբ Սարգթս...2. աո ելրն՝ Հին նւ տժեւ.

հղծուած՝ թուականն: Բայ 2: Է՞նչ սուրբ Սարգիս է` ան յու յաւ:
Գիւղիս արեւելեան կողմի ձորում, ֆոնի աֆ ոդ մոււ. ույդ Խերի դ վելես. Նան "Մր մնւո ուշ տա-

սպանաքար, որի երկարութիւնն / 2 1/2 խանի ղաղ- Երկար: ժամանակ դմոնի սումը ունչյաւյյո մնա-
պած է քարս: Բայց նրկու տարի ուֆ յորդուժ( ռատ կաղ ին անձրեւ.սանդ ու մ եւ տանումէ
ծող եւ լսրամ բանալով՝ երեւան Հանում թարու որր վերույ ֆանդակուտած է մի եծ եւ Հնաձեւ
խաչ եւ սոյն գրերը. «ԹՈՄԱ ԺԲ. ԹՎՈՒԹ»: Մեթ (րորդ ոյի. Ժիրու Ժր Թ.լու չ' բ

է. ԾԻՐիկ շէն. շինուած է դչաշտակի Հիւաիսույի ն կողմու մ, ահու ւն ծանլ՝ օդ ՄՈՆԸ անավոորժ՝
ջուրն, ծողն՝ բէկական եւ բարերեր, տեղական բնրբբթերն են ոլն ն, ղ արվ. կորեկ: կոս դող: դեղձ,
սերկեւիլ, կնուաս, դամոն, Ընկուղ, բնակչ ուղ նավն իք նզ տղես, Դիզ ակն « ալու Խղույ դաւառ՝
ներից: Եկեղեցին` Մ. Աստուածածին:

Ծուլս 25, չար. ծ), եզ- 64, ար. ծն. 5, Իդ- 4, սլսակ /, չար. ննջ. 2. (գ. /, երկար դեունչջ 60-70:

Գեօմ-Մուրատ ուխտատեղի
Գիւղիս Հիւսիս-արեւմանուն լլողմի բարժր սարի վենրայ դույ Բի ուվաոաոթնղի որը շրջակայ

ժողովուրդն անուանում է Գնօմ Մուրատ: լ, մեծ (սողնի տակ դրուած է հր րող եմի լշաչարձան,
որ չունի ո՛չ թուական եւ ո՛չ դիրը: Միայն աւան դույթ նամյւ ասում եյ,, /71 Եղիշ Առաթելի երեք
աշակնրաննր|իը ժին հածատակուած եւ ամվովիուած մ Նրիժ գիւղ ութ աղ աբոն երկր որդն՝ այե՞
անզ, եւ նրբորդն՝ Վարդաշչէնում՝ : Շրջակայ գիւղերից ոչ միոյն Հայթ. ամք մաճմնդականք
մենծ բազմութեամբ մաճախում են ուխտ: անելու:

"

Ը- ԹՈՍԻԿ չԼն. շինուած Լ Դուրկան դնտակի ձավ կողի բարձրութեան վնր ույ: օղչն եւ կլե-
ման՝ ճնշուած շրջապատող լեոների, ծող ն՝ բէկական. ը նակչաց նավիքն՝ Դ աղ լմուծ /աչեն եւ
Վարանդայ դաւառննրից: Եկեղեցին 2 Առտուտծուծին. քաանուն զ ալիո 4 խոչկաշինից-

Ծուի՝ 20, ար. 71, իզ 61), ար. ձն. 3. 2 3, սլսակ /, ուր. ննջ. 2, իդ. Վ, երկար դետնք 60:
Թ. ԽՈՇԿԱՇԷՆ դիզ. ճլիժնուած Դուբկան դետակի աջ կողմի բարձրութեան վերայ եւ բա-

ժանուած 2 թաղի: Չատուական՝ օդն եւ կլիման. բայց ստոր1 արեւելեան թաղի ջուրն՝ արեւմը-
տեան թաղի ոնց: Հողն՝ըէկաղատկան, դաշտային եւ Լնունաւյի ե, նշանաւոր լւնլթ նորեն, բնակ-
չաց նավնիքն դաղզթնալ են 4721-ին Խաչեն եւ Ջրաբերդ գաւառների: Արեւելեոն Թաղի եկե-

աան եղիշէ, արեւմտնան թաղինն՝ Ս. Առտուածածլն. երկութն եւս որոշէ ն. որք ունին մի
քածանայ՝

Ծու/ս (երկու Թաղում միասին) 77, ար. 266, Իգ- 222, ար. ծն. Ա 2 6, ոլաակ 5, ար- ննչ. 5.
Իգ 4, նբկար նանք 90-100 տարի:

Արեւելեան Թռզի արնւնլնան դողմի ձորում վաղուց ծիմնուտծ մ ի վունք Եղիչ-Առաքնալ
նուն: Փոքը տաճարս, որ կառուցեալ է 2 ռնանց վերայ շինուած է ամրողդջաւալես ոոսջուած չեչ

Բայց թէ այդ թուակաճում գործածակա՞ն էին այս ձեւ սղագրութիւնն եւ տառերն:
2 Աղուանից պատմիչն գրած Է. «Անտի(ի Զողալէ) եկեալ (Սոաաքելոլն Եղիշալ) Ուտի գաւառ ՛ի Սատառն քա-

ղաք երիւք անձամբք աշակերտելովք՝ որոց անօրէնք ոմանք զկնիեկեալ՝ մի լաշակերտացն ընկալաւ "ի նոցանէ
Գրա աաաաության վախճան, եւ երկուցն թողեալ զերանելին Եղիշա գնացին զկնի խողխողիչ արաճցն» (Մով.

աղ. եր. 8):
3 Առաջ շէնս շինուած Է եղել այժմեանի ճիւսիսալին կողմում. ուր տակաւին կանգուն մնումԷ եկեղեցին, օդի վնպ-

սակարութեան պատճառաւ փոխադրած են այստեղ:
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թարով: խոլուսնլ ռու կոյ դաղ ոնի ոլ ճարաւն. մուտքն ձախակողմեան աւանդառ:նիդ: Առու
են աւան դութ նումը. Թ դաղանի ո"լածարանումս ամվովուած չ միշնալ Առաբնալի դաղլաթն:
Հարաւայխն դրախ վերեւ. գրուտծ է. «Ի Քրիստոս Յիսուս յիշեալ մաղթեմ զՎլաս վարդապետս
ՌՃԱ.»: Հարկ է յայտնել. որ այս թուական ոչ թն սկզբի Հիմնարկութեան. այլ վերողրերում է

Խոր ողու |մնոն. անդի շատ Հին մ (ռորունի տակի շինութիւն ն: Իսկ արհւմանան դրան առջ
եոյն բարով շինուած ղաքում (որի զլուխն խանարծած է) կան եպլիոկուլոաների Էւ վարդ ապլն-
տի գերեզ մաններ. մի տառանաքարի վերոյ. «Հանգիստ Յովճաննէս վարդապետին Պաշնճաղ-
ցի ՈՃԾԵ.»: Գաս (ժի Հարաւային կողին կից. շարթով չինուած է եղել միաղրոաւնից լսուցեր. որբ
աւերակ նն յժմ: /յուցերի դո ննրթեւ կույ ել'կար եւ կիսաւեր շինություն. որի կեսն ծառայած է

Ձրլ, ոնտնոաատուն եւ միւա կլան՝ իլր ուռումնարուն՝ մանքո ունի սլատուական, բայց լսիստ
բարակ աղբիւր: Այմժ ամենայնինչ բայբայմանվիճակիմէջ է:

ժ. Փ/-ՌԲՐ-ՍԵՕԳԻԻԹԼՈՒ Դիւղ: մինոնոյն՝ Հողն. օղ տ կլիքուն. տնսարանն եւ ջուրն Նշանու-
ւոր մ ցորենն եւ աա 12 Բնակչագ հավնիթն դող լոձ են խաչեն եւ Ձրալւելող դաւաուներից
վերույի շէողը ԹՍուականում: Եղեղեցին՝ Ս Լուսաւորիչ, որ ունի 50 բուր: եւ մի քաշանոայ:

Ծուի 70, չուր". 266. իդ- 28, ր. ծն. 141. իզ. 40, ոլսակ Եք ար- ննջ. Հ, իզ- 3. երկար կեանք Փ5-9()-
ժա. ՄԵԾ-ՍԵՕ ԺԻԻԹԼՈՒ դիշղ- շինուաձ կասլաղակ դաւառի Հարաւային ռածմանադլույ

սարի Հարաւածայեաց լանջի վերայ, անսարանն սրանչելի, ալն եւ կլիման՝ սլատուաղան, ջուրն
անվրոռո, Հողն՝ բն կապատկան, անջրդի, բայը բազմարդիւն եւ բոտ Մ Աւնտարանը՝ ընդունած
ժի Հացածառտիկրը՝ Հարիւր աւոր աճեցնող եւ վաստակարեկ մշակը՝ վարձատրող: ԱՀա այս դաշ-
սայլն է. որի դորենն ազնիւ Հուչակուած է, սլատուտկան է եւ բամբակն: Բնակչաց նախնիքն
ամրբողջասղնո ղաղլիած են Խաչեն դաւաուխից 1721-ին. ինչոլէս վկայում է ժամանակակիցը պատ-
Մ/չ ն, բոաւյց ժուոոյ 1796-լ նավա ծուն օ|մ ռովի եւ ժանտավտի ոլատճառաւ նկուծ եւ մարած են
Ջրարերդից Հի քանի ընտանիքներ: Եկեղնցին՝ Սուրբ Առառւածածին. ձեղունն՝ փայտաշէն, որ
ունի ժլոոյն 400 ա12 մի թաչանոայ ՆՈ Հետեւեալ արձանագրութենը. « Կառուցաւ Ս. Աստուա-
ծածնայ եկեղեցիս ի ճայրապետութեան (Էջմիածնի) Տեառն Յակովբայեւ ի կաթուղիկոսութեան
Տեառն Սիմէօնի` եւ յառաջնորդութեան Վլաս վարդապետն Շամախեցւոյ թվ. ՌՃԻ.»: Եկեղեգուս
արեւմատնան կողժում չինուած Լ մի ղեղեցիկ ղանդակատուն սոյն արձանադրութնամր. «Այս
յիշատակը Սիմօն Յովսէփեանի Դաւիթեանց, իւր կին Է Նախշուն, որ (եւ) որդիքն Է Ավանէս(եւն)
1890»:

Աւագ խործրոլանոյում մի խաչքարի վերույ «թվ. ԶԼԱ.»: Ելեղեցու արեւմտեան որմի վե-
բույ. «թվ. ՋԼԱ.»:

խորանի ոջ կողմուսի «Ես Տէր ՅովսէԷփս, որ լուսաւորեցի (մաքրեցի) սուրբ Աստուածածնայ
եկեղեցիս' Է. (7) թիզ աղբ կար, որ Է ժամանակ Հաճի (Չալաբու) թվ. ՌՄ.»:

Եկեղեցումս կայ նրկու դրչաղիր ւեսոուր աւն, դրուած բամբակնայ Թղթերի վերույ: Գեղծ-
Չի չեն չորս աւնտարանչաղ լատկերնելըն. ծաղիկներն եւ թոչնագրերն, բայց գեղեցիկ են մանը
դրչաղրերն:

Ա. 4նուսդիլ:ն դլուծ 1 Արցաիվոի Ծար դիւղաքաղաթում Սարգիս անուն վարդապետ ոմֆ.

թաթարաց Հրոսակների՝ իշուժած մամանակ «թվ- ՊԼԶ.»: Գրիչն առում է. «Նախ ճալածուելով
փախայ Վակունիս գաւառ. ապա Ղարաբաղ, Ծափանիս՝ գիւղաքաղաք, ճուսկ ուրեմն վերստին
եկի բնիկ երկիրս Ծար»:

Բ. անյաւյնո է սունատարադվիս գլուն, թուականն, եւ կիսատո՝ լիշատակարանն: կիսատ տեղին
շարու ալուծ է մրդոաչնէս անուն վարդապետ ուն, 23 դնեցի Ս. Աւետարանս Հալալ արդնամբա
Հայող ՌԽԵ. Թուին:

Ես. կաթ. Աղուանից. եր. 25:
Ըստ Գաղտնիքի՝ Որո կաթուղիկոս:
Լաճնկ-Թամիւրի ժամանակ:
Անձանօթ տեղանուն: Արդեօք ա՞լս Է Ս. Օրբելեանի Սոթ գաւառի Ծափաթաղ գիւղն (եր. 264):«Հո

Խջ

Ձ-»-



Գ. դրչադիրն գտնւում է քածանայի տանն, Նոյնոլնս անյայտ լ դրողի ռղնունն եռ Քուս-
կանն. միայն յայտնիէ. «Եւ արդ՝ ես Մատթէոս Էրեցս, որ եմ տ Դաշտ երկրէն Բարտայու եւի
գեղջէն Հասան Ղալայու, ստացայեւ գնեցի ճալալ արդեանց ընչից եւ ստացուածոց իմոց զայս
սուրբ մատեանքս եւ գրեանքս, որ Է սուրբ աւետարաճս, ՄԷկ Ժամագիրք, մէկ քարոզգիրք' յիշա-
տակինձ եւ ծնողաց իմոց»:

Անմաքուր է եկեղեցին ամենայն ւլարադայիւք-
Զարմանալի է, որ այս մեծ գիւղն չունի ուսումնարան: Այս սաոնուսոլությոս (Հիշ նն ռլատիւ չէ

բնրում դիւղացւոց...:
Ծուի: 350, որ. 1170, Իդ 937, ւռբ- ծն. 53, եչ- 40, սղսակ 20, ար. նջ. 20. (դ. 76. նրկար ապրող

մարդն՝ Բարա-քովխա՝ 100 ամաց, իսկ Թռիի անուն սլառաւն՝ 115 ամա. կենդ անի են երկոքեան
եւս:

Գիւղիս ծանդստարանում դտանք դլիշակ ալ (ոռչքարերի մելրույ միւյն դույ: Հնութիւնները
Հողի տակից. «ԻՋ.»՝ քանդակուած Խիո Հնադարնան աունրի 4ոեւ ով -

«Ես Սանասի թվ. ՌԵ.»:

Ձեռնաւոր ուխտատեղի
Գիւղիս արեւելեան կողմի բարձըր սարի դադ վժլ վերույ կայ նրկու փարն ույ (շաչալրծան.

որք ունին մարդաչառի բարձրութիւն: Իսկ մին ունի սոյն արձանադգրությիւ Խր- «Ես Սարգիս շի-
նեցի խաչս այս տակիս թվ. ՊՅԳ.» (այս ("շինեցի արձանադգրութնեանա տալի (աչ): Անձանջի
է մեզ նածատակիս սլատմութիւնն:

Մի ւսյլ ուխւռատեղի եւս դանւում է գիւղիս արեւմանան-Հիւ սիռույի ն կող Ժի աարի գլխին՝
բը-դաղ անուն: Մի դետնավոր աւնրակ է այս, որ նման մ ներդր կաւոր ՍԽ տեղի. ՄԼ ջտեղում

նշմարւում նն կրակատնեղի եզերքի չորս քարել:ն, ինչոլես 2/2 Նումած նն ճռվորաոար Հին դնտնա-
վոր ներն: ԱՀա այս օճակվն է ութտատնեղին. նմանասըն ոչ այայոաո է նեղել ութի ւնն:

կան Հին դիւղատեղի
|

վերջնոյս
ՌՃԾ.»:

ներ եւ Հանդոտարաննխ եր եւ Է օլ մաղ եւ Չառլի կ դոչուտած ոնղերում:
դերեզմանատան ժէջ միայն տանք Հնտանենալը. « Այս Է ճանգիստ Մաճեզարին թվ.

ժբ. Եաղուբլու գիւղ (Յակովբայ դիշղ). ծիմնուտած Խոյն չնոնաշչղյայի շալբունավութեան
Կոոզիսածայնաց լանջի վերայ՝ մի լայնադող եւ դողի կառլաղակ դաւաունթնքուած Հովտում:

ատ չէ վերին Թաղի տեսարանն, օղն, կլիման եւ ջուրն, բայց ամուսն փուբը-ինչ ծանըր է ստորին

Աա Հողն՝ եէկաղատկան ն- բաղզմարդիւն, եւ նոյն՝ նշանաւոր բերքերն. բնակչաց նախ-

հեր Տոմա գաղթած են Խաչեն եւ Ջրռբերդ աւան նրի ց (42 տուն խԽոաւչենի հանածախ
աթեւ դիշղերից): Ելեղեցին՝ Ս. Մինաս, Վնընամասն՝ փայտաշեն, որը (առուցած

են Հնոյն Հիման վերույ. բայց փոլրուծ է նորն, որ ունի 400 բուր. նեւ մբի, քածանույ:
ջ5 ԶԱ" 155, ւթ. 485, իգ. 440, սր. ծն. 45, 2 35, դակ 20, ուլ». ննջ. 25, Իդ 18, երկար կնանջ

կան Հին ծանդատարաններ Թչ՛ դիւղիցս վերեւ եւ թէ՛ դի դղաժմիջում: Վ նրջնոյս սաորոտում.
ճանապարծի միջում սաստիկ Հեղեղն Քանդելու| ճանառլարծր՝ նլեւան է Հանում մի Հին դերեզ-
ման: Քանդակնալ խաչերով զարդարուած են Դլիչա կալ, ռլսուկայ նւ. ունակալ քարերն: Սրտա-
լալ քարի վերայ փորագրուած է.

«Սուրբ խ...րէխաւսԷ Ըրս... կաթուղիկոսին է»: Ըսա երնւությին մենք կարդադինբ- «Սուրբ
խաչս բարնաօս է Ըրստակէս Աղուանից կաթուղիկոսին է»: Եղձուած են դէտաղդրնալ մուռերն
եւ բուն ւռարնթյիուը զոյց տուող գրերն, վասն որոյ կարդչազւում քէ Ժնծ ղդ ժուասրութնամբ: Աղուա-
նիղ կաթուղիկոստը շարքում հղած են երնք Արիստակէս:

Բացի աւետարանից չկան միւսներն:
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Ա-ն վավճանուած է 1477-ին.
Բ-ն դածակալած Լ 1511-ին, բայց անյայտ է մածն:
Գ-ն վավճանուած Լ 1592-ին:
Երեքից: ոբի՞ գերեզմաննէ այո. դժուարին էորոշել:
ժղ. ԹՕՓԵՐ շէն. Դիլւքն՝ Հիւաիսածայեաց. միջակ՝ օգն եւ կլիման. բայց անակխորժ՝ ջուրն.

Հողն՝ ըէկսռկան եւ այլեւէտ. բնակչաց նախնիքն՝ դգաղլած Խաչեն եւ Ջրարելդ դաւառուննրից:
եղեղեցին՝ Ս Աստուածածին, ամրողջաղեա քարաշէն, որ ունի 15 բուր., քածանան դւսլիս ( Զա-

ուի դիշղիդ-
Ծուվ» ՎՕ, ար. 110, իղ- 95, ար. ծ. 5, Էդ. Հ, ոլսակ 2, ար- ն նջ. 4, Իդ. 3 նրկար լլնան.ք 70-75:
Ժլ. ԶԱՌԱՓ գիւղ. այգիներն մօտաւորութնուն պատճառաւ կցուտծ Թօվխերի այդիներին.

դիրբն՝ արեսնլաՀույնագ. օդն. կլիման եւ ջուրն պատուական, Հողն՝ բկկապատկան եւ այգեւէտ.
դլիսաւոր բերքն՝ ցորեն եւ դինի. բնակչաց նախնի քն՝ ամբողջառլես դաղքած Խաչեն եւ Ձրա-
բերդ գաւառների ց: Ելեղեցին՝ Ս Գքորզ, Հոյակառլ, որ ունի 25 բուբլի եւ մի քածանայ:

Ծու|» 140, "որ- 427, եղ- 332, ար. ծն. 24, Էչ. 18, ոլսակ 13, ւար. ն նջ. 10, ԻԴ- ՍԶ երկար կենանք
90- 100:

Գիւղիս Հարաւ-արեւմտնան կողմում կայ Հին գերեզմանատուն, գիշղատեղզի, Հին եւ իոքը
եկեղեցը՝ Մ ԺովՀաննեա անուն, փաւյյտաշէն ծածկով, որը նորողելով արած նեն ուլւաատեզի- Բե-
Մի ժողովըդածույեոաց երեսին դրած են 3 Մեծ, Հին եւ անարձանադիր խաչեր: Հանդստարանում
փորադրուած է մի քարիվերայ. «Այս Է տապան Իթափդուողի որդի Մովսէսին թվն. ՌՄԽԵ.»:

ժե. ՉԱՅ-ՔԵԱՆԴՈ( Դետաշքն). շինուած Արջկան դետակի ձավ կողմի բարձրութեան վերայ.
դեղնցիկ` օդն. կլրմոն եւ տնսարանն. անալխորժ չէ գետաջուրն. միեւնոյն՝ Հողն եւ տեղական
Բելթելն. բնակչաց նախնի քն՝ դաղլքած Խաչեն եւ Ձրաբնրըդ դաւառներից եւ մի քանիսն՝ Վա-

բանդայից: Եկեղեդըն՝ Հին, Հողաշէն, ծածկն՝ փայտաշէն, Մ Աստուածածին սնուն, ոը ունի ւի
քաձճանայ:

Ծուխ՝ 400, աշր- 3058, 2 266, որ. ծն. 25, հդ. 17, ալսակ 7 ար. ննջ. 13, եզ- ծ, երկար կեանք ծ5-
ժղ. ԴԱՅԱ-ԲԱՇԻ դիզ. շինուած նոյն դնտի ձախ ավի րարձրութեան վերոյ. օգն ամուսն

փվոքը-ինչ ծունը, բւյց անվնաս, միեւնոյն՝ ջուրն, Հողն, բնրբքերն եւ դբաղմունքներն. բնակչաց
ծնողներն դաղզ։քած Չարակաստոանի Խոյ աղաքից եւ գաւառներից 1807-ին: Ելզեղեցին՝ նորաշէն,
Մ Ստեվաննոս. Համակ քարաշէն, 4 ռիւնով եւ ընդարձակ, բայց դեռ անաւարտ որ ունի 4000
բուր. անձեւնժտիչելի դրամագլուլս եւ նրկու Հոգեւոր Հովիւ: Հարկ է յայտնել, որ խոյնցիք այս-
տեղ գալուց առաֆ՝ արդէն հղած է դիւղումս Հայ բնակիչ եւ նկեղնցի, որոլէս ասլացուցանում է
նախկին տաճարի հորողութնան արձանադիրն, որ ոլածուտձ մ. զարդ, ածաւասիկ. « Նորոգեցաւ
արդեամբք ժողովրդոց Ս. Ստեփաննոս եկեղեցիս Ղայաբաշի գեղջ յամի Տեառն 1830 10 ապրի-

(ի» : Փորադրուած է մի այլ քարի վնբույ. «Խոյեցիք որ եկին յերկիրն Շաքի, էր թուին ՀՃայոց ՌՄԾԹ.,
եւ յամի Տեառն 1807, եւ այս Ղայաբաշիգիւղս գալն էր թուին Հայոց ՌՄՀԳ. եւ յամի Տեառն 1824»:
Այժժնան եկեղեցիս, ռր կառուցնալ է հ Հիմանէ, կրում է նորոգութնան արձանագրութիւնը,
միայն փոխուած ք (Թուսկանն՝ «1890»- Ատենի ժամագրքին մի արա երեսին դրուած է. «Խո-
յեցի ՁափարՂուլի խանն' որ եկաւ Շաքի խան նստեց, էր թվին ՌՄԾԶ. ՌՄԿԳ.-ին մեռաւ»: նայեւ
մի գրչագիր աւետարան, դրուած բամբաղեայ թղթի վերայ, որի յիշատակարանից ընդօրինա-
կում նեք միայն Հետեւնալը. «Արդ գրեցաւ սա յերկիրն Մոկաց ի գիւղաքաղաքն Նանենց, ընդ
ճովանեաւ սուրբ Աստուածածնին եւ սուրբ Սարգիս զաւրավարին եւ որդոյ նորա Մարտիրոսին,
գրեցաւ սուրբ աւետարանս ի թուականութեան Հայոց ՌՃԽԴ. ձեռամբ սուտանուն Աբրաճամու»

Ունին միդասնան ւողայոց ուսումնարան. Ս Ներսիսեան սնուն, ուր ուսաՖում նն 62 մաշ ւս-

կերտններ, որոց 60-նՆ լոշակատու եւ 2-5 ձրիավարժ. վարժապետի մխամնայ ուռճիկն է 400 բուբլի-
Ծուխ) 226, ար 789, Բգ- 649, ար. ծն. 55, իզ- 45, ոլսակ 30, ար. ննջ. 15. Էգ- 10, երկար լչեանք 90:

լ Ժողովուրդն ցարդ պաճպանած Է իւր ճետ բերած բարբառը, սովորութիւնները. իւր նախկին երկրի Բագուստը.
Բացիեւ կերակուրների տեսակները. եւն. եւն.:
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Գիւղիս Հարաւույին կողմի դաշտակի ինրանում ան Հի գի' դի եւ եկեղեցու յուերումը եւ
ընդարձակ Հանդատարաւն, որի տասլանաքարերն անուշ. կուլի, ես նսա Գոռ Խոշղ Բր Մ ՖԽ: Այս
տեղն կոչւում Է Շինասռեզ:

ԳԱՒԱՌԻՍ ԲԵՐԴԵՐՆ
Ժ.9. բերդն Աղուռնից, որ կոչւումէ Խոսրով, դոսնւում1 Րօղ- Դազի Հոու ոունոդ րարձ-

րբութնան վերայ. Խոսրով Թրթարնակ դիւղից վերեւ: Աֆմոաոչ ելի եւ (արլնրԳ ֆերձեր են
բերդիս չորս կողմերն, միայն Հիւսիսային կողմից մի Թրաձեւ ռե ով կցում1 Նաչասակի սատ-

բին եւ նոյն կողմից ունի մի դժուարատար ելչք՝ բերղս մոնելու- Ատրոգիո //(ֆ չեղչֆ-չեղջֆ դիզ-
Էւսծ են թրծել ազիւաի բեկորներ: Այս նրեւոյթն ենթադրել 1 ալի ո. որ բլելող ուր աղ աթ եղած մ

ւյս. մանաւանդ շատ տեղերում նշմարում հն շինութեանց իո Հիմու նթ ներ: ան ժբ ոցի ո սխոկն-
բեւոյթի տարաձությիւնն. որ դղալի ձեւով Թեքուտծ մ դէոլի Հարոու, Տաղի 24 (ի այժմ կես
քառակուսի վերոտ: Բայց Հարկ է մայսնել, որ դուղն ունեցած Լ փելրոուաչ ասի Մեծուիժիւ ն. սա-
կույն ժամանակի մշտադոլծ մուրճն, ծնտղծետէ ամեն կողմերի դ թունդ ելով փղզըուծ 1 Հողնույ
թնըձերը եւ Հառսցրած այժմնան դրութեան: Բերձելի նղզերթներով որար ոողլու ւծ մ եղել՝ մարդ
ընկնելու վտանդիցդ աղատ մնալու նախազդուչութն ալ. ույժ Թավիուտած են ամրոցիս չրֆասլա-
սոխ ստորոտներում նոյն սլարսսլի բնկորներն:

"

Ելթի երկու կողմերում կոն Հողասիոր այրելը, որող մէջ մանող ն էրոլ'ձ ես 21 տեսնում է նսչա-
բավաճառների խանութներ՝ աչք-աչք շինուած ռլածարաններ՝ մաճառ ելի դաաղան Խիւթեր
լցնելու Համար, որպիսին շատ կայ եւ Անլ, քաղութի չլջառլատում:

Բերդի արեւելնան կողմից արտաք ուսո կոյ մի մութնհ. որ ական՝ խուոկառղգես շինուած,
որ Սոսու ւմ է դեսլի բերդի տավնչ Մեր Հասկացողուլթեււմը ականա ծառ լուծ չ Իբրեւ ֆրուղի՝
մօտակայ վտակից ջուր փոխադրելու բնրդն. որի մէջ չկայ ջուր: Հետությթիլ հւ անդուռոլ միուքն
չէ բաւականանում միոյն ականի մուսոթը դնելով, ույլ կրա մենու 1 Լ ուն լուո ուղ Խնլո մոնել,
տնսնել. Հետալուղել, մողուրդ տալ բաղձանաց եւ ասլա դուրս ել նել: ԹՎ է. բաս կան Լույն չ
ականն նւ կարողանում Լ դիչլուու մոնել Հեսաղօոող ն, ռակույն ոնհս.բ ն անդ մոմ սալուսո վ է աղ-
դում, վասն դի դետնի բունաշչունչ շողդին ոչ միայն անցուցանուժ 1 մոժելլ:. ույլ եւ լառլոնլըները՝
փոքբ-՛ինչ առաջ նալուց մնտոյ: Չատճաուն այն 1, որ փիակուռծ 1 ականիո վերի բնլունն: Այդ
ժամանակ մարդ դինթը գտնում է թու նձրամած ոաւարի եւ որտասորովի աՀու դողի հւ ա նրացարո-
բելի նրկիւղի մԺէջ- Հետնւասլնա ակամայից ատվալւում ( մարդ մն դուո նլ խոարվաուվինլով 2
սղաշարուած տաղ նալով:

իա: է յայտնել նաեւ, որ արգէն նշանաւոր ամրությիւնԼ Ընրգիս արեւելեան, Հիւսիսա-
յինեւ արեւմտեսն (ողմերի 4 վերստ տեղի տարածույթիւնն: Հարոու ային կողմից ու նի միայն մի
կիրճ, արեւմտեան կողմիդ` 2 կիրճ, եկ Հիւսիաային՝ սրի սոսկալի դիրճ. որ յոր եւ. նման ( Դարդ-
ման բերդի կնարղանույի ն: Ընթերցողն դիուրու կարողագաւ ոլատկերացնել, ոլ: արտաքին բերդս
անդամ դժուարամառչելի Լ Թշնամնաց, Թող թմ ներթին բերզն

Նահատակ
Ձուաձեւ տնվուած եւ շրֆասլատի լնունելից աւելի բալծձլուց ուծ եւ թլոսձեւ սեռով ներքին

բնոգինկցուած մի տարի գագաթի վերայ կայ միայն կալաչավ տավարակ: Այստեղ յայտնի, երն-
չում է Հին մատրուն ծիմքն եւ անննակների աւնրակներ. փոյունի ( նաեւ, որ մեծ ուխտատեղի է
Զանադ-րուլաղցւող Համար, որոց ւղատկանում նն բերդերը ս իՒէրնանց շրջանակնելով եւ այստեղո ւլաձում աշնան եւ Վմուուն հղանակներում իչրնանց անասունները: Երեւի Թ այստեղ՝ մ ուո-

բանս ժ1չ, ամփովուած է հղել Խածուտակի մարմինն, որի տեղ ն մայունի չ1 ոլւոշ ակր: Մրայն տի

անկիւնում մի քանի Հառարուկ Քարերի վերայ նրնւում են մոմերի Հնտքեր եւ. ծլոուած իոնկի
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մնացոլրղ ներ: Ու փոռոոթեղիա բարձրանալու Տամար կայ միակ ճանապար. որ ծիւօիսային կող-
միդ մանուածոյ եւ նն ղ ծովիաւներով տանում Լ դպի արեւելք. ասլա օձասլտոյտ եւ լսիստ ղառի-
վեր կածանով Հանում ուիոոատեղի ն: /ւլխտատեղի ս կոչւում է Խոսրով / նաճատակ: Մարտիխրբո-

սուողլի անունն Սոսրով ելա՞ծ է. քէ բկրլիիս անուաժը կոչուա՞Ց է կորովի նածատավ, անյայա
ք մեղ. ան իուլոո է նւ նա ատակի ս ոլատմութի ւնն:

Նմանաողնս էերդ երո Հասյոյ Մնծն-խոսրով Թաղաւորից շինուած եւ սորա անուամը Խոսրով
անուանուտ"8 |. ժլ լարտից Խոսրով լյազաւորի՞ եւ քէ Աղուանից Ջուանչիր-իշխանի, եղլրր՝
Ժեղուտ-խոսրովի՞: Րնրդ հրի Հալչաւույին ստորոտում եղած դի «գի Խոսրով անունն կարձել Լէ

տալիս. որ բերդ հրո վելրոալմելոում են վերջին Խոսրովի»:
Բույ ոլթ ա՛ն ուշագրաւ է ուվոտատեղուս տեսաղլուսնն: Արեւելեան. Հիւսիսային եւ արեւ-

մանան կողմերում երեւում են մշտադալար դենի (չի) ծառերով ղարդարուտած լեւներ եւ լեո-
նակներ, ձորեր եւ ձորանելը սրածայր ըլրոկներ եւ բազմավխումբ բլուրներ: սոսկալի լւոռոչներ
նւ աճարկու ծերոլել,. աղլոաղլանալ լեռնաշղթաներ եւ անդնդախոր ձորեր: անջըգի Հեղեղատ-
ենը եւ թրաձեւ. լբոնոնաձեւ սեռեր. նեղ-նեղ եւ ոլոր-մոլոր կիրճեր եւ միանգամայն Հողեայ
Փելրձեր: հակ Հարաւային կողմում պատկերանում են Աղուանից եւ Արցախի դաշտերնեւ լենո-

ներն կուր դով միասին:
Նածասոկի սարի Հիւախս-արեւմուն ան կողմում կայ Հանդատարան, դիւղասռոնղի եւ եկե-

ղեցու» եղի:
Ժ։- բերն Աղուանից. որկոչւում է Ջրաղող. դունւումէ Գիրդագիշլ դիզի անդում. Կոկի-

ռոն դետալի ուջ ավի բարձրուլեսւն վերայ: Մր եւ կես վերստ ժեծութի ն ուննցած է բերգո, ռրի
դնտակի կողմն անմատչելի եւ բարձր քերձ է, Հիւսիսային, արեւմտեան եւ Հարաւային կողմն-
բով քանդուած են եղել խրամներ. ոլթ թէեւ Հերկուելով լցուած նն, այսու ամենայնիւ դեո նըջ-
մարւում են Հետթեր ն: Այստեղ հւս ցան նւ դիր հրեւում են Թրձեալ աղիի բեկորներ: Բոսյց

որովծետեջուր եղած չէ եւ այմմ եւս չկայ այստեղ, վասն որոյ ընրդիցս մինչեւ գետակի բե-
բանն շինուած է կրացեվխով եւ թրծել աղի ւսով գեղեցիկ եւ լայն ական, որ սանդղաձեւ առտի-
ճաններով իջնում մ մինչեւ գնտակն: Բայը Հնտղծնտէ պածացած է դղետակն էչ այժմ մնացած
ականի վարի ընրանն:

ԺԸ. Բնլրղւն Աղուանից, ո գտնւում է Ջրադողի եւ Ամուր-աւանի մէֆ. անուանւում է Դալա-
բոյուն: Բերդիս տեղն, որ ընդարձակ է, ոտացած է սուրանկիւն 4եւ, ւյս ընկած լ կոկիսոն դե-
տակին. Սե-ջուր վտակի լիաունրղի բարձը թնրձերիմէջ, իսկ Հիւսիսային կողմն՝ տակից Մին-

չեւ դնտակն, փորուած Հ փշոլ Լ լայն իոբամ: Բերդիս ջուրն բնրբուած է Սեւ ֆրե: այժմ որոշակի
յայտնիէ չրանցի տեղն: Գեղեցիկ տափարակ եներկու բնրդերիս տեղերն: բայց աւելի ազածով
է վնըչնոյս ամրութիւնն:

ԺԹ. բերդն Աղուանից, որ կոչւումԷ Դբզլղայո» զոնւում է Դարա-Ղոյունլու Թրքարնակ
գի«ղից ցած, Սրջկան դետակի ձավ կողմի բրարգլյուլթնան վերոյ: Ամբոցիս ւլարիսպն ամբողֆա-
ոլէա շինուած է չի: տաջուած քարով եւ կրագելովի, նոյնոլէս նւ միջի բոլոր չինութիւններն:
դարսպիեւ չինութնանց վերնամասի քարնըը քանդած եւ տարած են: Այս քարերով չինուած են

Ձոմավխլու կոչուած կայարանի րոլոր չինութիւննելն, Հաւարիկ դիւղի եկեղեցին եւ շաւո տներ-
Սակայն գնու մնում էն գնհանամասի չինութիշնննրՆ՝ գեղեցիկ. կամարակասլ, ամբաշէն անննավ՝
Խեր: նկուղներ եւ ածշարաններ մնում են ծածկուած Հողերի ւուկ: Այս բերդն հւս իշր մէջ ունե-

ցած 1 ջուր, վասն որոյ շինուած Լ Մեծաղործձ ական բերդիցո մինչեւ դետակի եզերքն: Ականս
ճղած է ջուր փոխադրելու միակ ճանապլարՀն: Բայց այմմ դժուարին վ մանել եւ Հետազօտել
ականս, վասն Զի լի է Թունաւոր իժ նւ քարը օձերով: Անյայտ են մեզ նեւ բնրդերիս անցելն.
շինութնանց տարելթիւն նւ կատարուած Քաղաքական դէոլբերն:
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ԽԵՆԻ ԳԱՒԱՌ
Դաւառիս, որ ընկած է Բօղ-դաղի Հիչախսային լնոնաչղթայի մերույ. արեւելեան ռածմաննէԱրջկան, Հիւսիսային՝ այն դաշտակի ձարաւային բերանն, որ ոոսար ածուծ մ Դատալալույից մին-

չեւ Բաղասական դաշն, արեւմտնանն՝ Ալազան, Հարաւայինն՝ Արաչի Դ Լւն: Փոզուառիս
ամենամեծ մասն անսլէտք ծողել ե, վասն զի անջրդի. մերկ. մոլլագոյն, Հողեւյ լնոնել, ւն-
դարդ Հովիտներ եւ անմարդաբնակ վայրեր են: Հեսոեւաղես մխայն բ Խուկարան եխ այծնամների,
որք ծօրաններով ճարակում են տարմարար: Չիաանի Հող ն( ժիայն ղաւշաոռիս Հիւսիսային մասն,
որի վերայ շինուած նն Հայ բնակչաղ դիւղօրույթն:

ա. ՂՈԶԼՈՒ իւղ, ռր շինուած է լնոնաշղթույի Հարաւշածայնաց լանջի աման բալւօք է
տնսարանն, օդն, կլիման եւ լաւ՝ ջուրն: Հողն՝ արքունի եւ բազմարդի ւն. անդ ական ինըթերն՝
ցորեն, չարի, կտաւո. ո, կորեկ, ընկուղ, դամոն հեւ ռնրվկեւիլ. բնակչ աց նավիք եղ գված Խաչեն
ե- Վարանդայ դաւառննրից: եկեղեցին` Ս, Աստուածածին, 4եղունն՝ փուույուս» է ն, քածանուն դա-՞
Լիճ է Աղ-Փիլաքեան դիւղից: ՝

Ծուլ 94 ւար. 255, Իդ. 210, աի. ծն. 20, Իդ- 17, ռլսակ 40, ար- ենջ. 9, իղ. 6, նրկար էչնանք 55-90:
Գիւղիս արեւելնան կողժի ռարի վնրայ կայ մի ընդարձակ եւ շատ Հին ծանգ ուռայրաւն, որի

մածարձաններն առծասարակ անարձանադիր են, Ժիույն ունին դլլւակալ (ւաչ արձան թարեր:
բ- ՍԱԼԻ-ԲԻԷԿ դիզ. շինուած նոյն սարի Հարաւածույնացգ Լանջի մնրույ. ոլատուական՝ օդն,

կլիման, տեսարանն նւ ջուրն: Հողն՝ բեղմնեաւոր եւ Լ(սրար. սեվչականութիւն բնակչայ: շի
փողով դնած են բէնից. տեղական բներբերն՝ նույն. բնակչաց նախնի թն դաղ ած նեն Խաչեն նւ
Ջրարերդ դաւառներիդ: Ելեղեցին՝ Ս Առտուածաձին, փայտաշէն. բածանան՝ միեւնոյն անձն:

Ծուի: 50, ար- 203, Էդ. 169, ար- ծն. 11, (դ. 7, ալսակ ձ, ար- 222 5. հզ- 3, երկար դնանք 90-100:

,
Դ- ՄԵԺԼԻՍ իւղ. միեւնոյն՝ չտնսարանն, օդն, հլի մոն, ջուրն եւ բերքերն. Հողն՝ արքունի

ԼԷ արդիւնաւէտ. բնակչաց նախնիքն՝ գաղթած միշնալ դաւառների ց: Եղեղ նցին՝ Ա Աստուածա-
ձին, որ ունի մի Քածանայ:

Ծուխ 60, ար. 790, նդ- 150, ւր. ծն. ծ, Բդչ- 7 ռլատակ 2 աը. ննջ. 1 22 2. նրբկար դեսշն.ք 85-90:
դ. ՋԻՒԻՋԱՄԻՇ գիւղ. շինուած նոյն լեոնաշղյաույի Հիւոխսածայնաց լանջի մերույ: միֆակ

բարելոաուն՝ օդն եւ կլիման, դեղեցիկ՝ տնսարանն, եւ անվնաս՝ ֆուրն. Հողն՝ ալրւթունի եւ սակա-ք բնակչաց նախնիք ն՝ զաղթածֆ Խաչնն, Զրարնրդ եւ Վարանդոայ դսաւաուների ց: Եղեղեցին՝
/ Աստուածածին, ձեղունն՝ փայտաշէն, ունի մի քածանույ:

Ծուս 53, չալո 159, Իդ. 134, աբ. ծն. 10, Իդ- ծ, ոլսակ 5, ր. ննջ. 5, եղ. 4. երկար կնանք 65-75:

, ԱՂ- ՓԻԼԱՔԵԱՆ գիւղ. շինուած նոյն լնոնաշղթայի դլիշին. նստարանն, օգ ն, կլիման եւ
ջուրն սլատուական, ծողն՝ արքունի եւ միջակ արդիւնաւէտ, բնակչ ագ նախնիք ն` դաղրած Ջլա-

Բիաաչնի եւ Խոյի դաւառներից: եկեղեցին՝ Ս Մինս, վերնա աոն,՝ փյաւաշեն, որ ունի 2
1 ամի

Շուն 112, ւթ. 424, Իգ 354, ար. ծն. 26, իգ 15, ղուկ 11, ար. ննջ. 12, 12 ծ, ներկա (նանք 100:
իւղիս արնեւմփոնաւն կողմերում, նոյն Լ1ոնաշդաոայի վերայ կան Հետեւն ալ Հնութիւններն,

որք շատ Հեռի չեն իրարից:
ՆԱՌԼԸՋԱ, որ գտնւում է ժի Հարաւածայնաց ձորի արեւհլածայնաց Լանջը վերույ: Բաւա-

դան ընդարձակ նն աւերակ դիւդատեղին, ծանըստարանն
ր

մածմնդականներն անյայտացրած են Հանդոտարանիս արձանադրութիւն ուննցող քարելը- այժմ
մնացած են միտ նանա ձան ա հնրեւ ան , : Ն 4 `

ՍՈՐՈՒՋԱ
մ Լ Դիր . անտաշ քարերն: շանաւոր է աղրիւրի ջուրն:

: , '
, այստեղ եւս կայ աւնրակ եկեղեցու նւ Դիղի տեղեր նւ Հանվատարան, որոց

ար ոշ Լի մեծ 1, քան նախորդ աւնրակներինն: Անտաշ, դոսվի ս» էւ. կլորակ են տասլանուքա-
բերն: երեւա ուննցած են դլիակաղ խաչարձաննելր, Էոյց յժ անյայտագուծ են, զի կան
մածմեդական մօտաւոր բնակիչներ: Չատուական ջուր ունի տեդիռ աղբիւրն:ՇԻՐԻՆ-ԲՈՒԼԱՂ (Քաղցը աղբիւր), այստեղ եւս լույ անրակ գիւղատեղի եւ Հանդ ստա-

եւ նկնդնցատեղին: Ռայց վաո, որ
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բան, դարձեալ անալձա նագիր: Աւել որդ ( գրել աղզբիչրաջրի մասին, քանդի անունն արգէն յայտ-
նում է, որ խիա դովալանէ ջուրն: կարմիր եկեղեցի է կոչւում դիւղատեղիս աւերակ աղօթա-
րանն: Թազրուտծ տնոաշ Փարակոյսերից երեւում է. որ բարաշէն նղած է նկեղեցիս. հոկ Հիմ-
քերն, որ գնո մնում են. ցայտարար նչան են եկեղեցու մեծութնան: Ջյաջողունցաւ ժեղ դտնել
արձանաղլլրույթվւն: Աւերոկո ունի ոթանչելի՛ տեսարան:

ՎԱՆՔԱՏԵՂԻ. յսոլկա նեն անուանում Հույ դիւղագիք ույն վանքի աւերակը, որ շատ Հեռի
չէ ճլելեցու աւերավից: Տակաւին մնում էխորանի կլորաձեւ մառն՝ էրկու զանդուն բարձրու-
Թետմբ: Վանջքս շինուտսծ է եղել Թրձեալ մեծ-մեծ հւ Հառտ-ծաս աղիւսով ը կլոսշաղավ դե-

լով: Անյայտ է մեղ վանուցս լատմությիւնն, անունն եւ անցնալն, դի չկայ արձանադրութիւն:
Ունի Հիանալի՛ յոնսարան:

ՀԱԹԱՄ-ԲՈՒԼԱԴեւ ՍԻ ԼՈՒ-ԴԱՂ կոչուած ստեղնրում եւս կան աւերակ դլւղառւեղի,
նկնղեցատնդի եւ Հանդգատարա ններ, որք ունին միեւնոյն դրութիւնը:

Դ: ՋԱՓԱՐ-ԱՒԱՏ դի ւզ. շինուաձ արքունի ճանասպարծի արեւելեան կողմում, մի առուխ
ձախ ափի վերոյ: Տնսարանն (ւնդդուած է լեռներով, իսկ դիշղն՝ ծածկուած այգիներով եւ ար-
տեղներով, օդն եւ ջուրն՝ անվնաս, ծողն՝ արքունի եւ արդիւնաւէտ, բնակչաց նախնիքն դաղզ-
Թոած են Խոյի Դրւղերից 1607-ին: Ելնղեցին՝ Պօղոս- Չնտրոս, Հինեւ Հողաչէն. որ ունի 100 Ը՞-բ:
եւ մի բածանաւյ: Գիւղումս կան Հնտեւկալ մասունքներն, որք բնրուած են գաղթած ժամանակ
Ձովանյիեւ Վարդան Հանդգուղնալ քաձանաներն: Մե արծաթեայ, միջակ մեծութնամը վշաչիվե-

բայ գրուած |. «Յուդա Յակովբեան առաքելուն մասունքն այս Է, ի թվ. ՌՄԻԳ.»: Մ/այլ միջակ
խաչի վերայ. «ՏԷր Մուշքարի որդի Տէր Օվսէփս. յիշատակ Է ս. խաչս Ըստեփաննոսի, Հ.»: Մա-

ռունքն անյայտացած է- Ա՛յլ նոյնչաի լսաչի վերայ. « Նիկողայոս ՌՃԾԵ»: Մասունքներս րե-
բուած են Խոյի Սուլտուզ դիւղից: Զարմանումէայցելուն. թէ ի՞նչ պատճառաւ տներիմեչ են

ւլածւում մասունքներ եւ ոչ նկեղեցում...-
Ծուլ 55, սր. 219, Իգ 194, աբ ծն. 7, Էդ- 6, պսակ 6, ար- ննջ. 4, Ի գ- 3. երկար կնանք 1/5 (Այս

մի պլառաւ, բայց զառամնալ կին է, որը տնսանք մեր աչքով: Սա Հաւատացնում է. որ ինքն
ոլսակուած եկած է խԽոյիխո):

Գիւղիս մօտնըքում կան այս Հնութիւններն.
լԳիւղիս արեւմտոնան Հանդկաոլ, մուուիխ աֆ կողմի սարալանջի վերայ. դայ դիւդատեղու եւ

եկեղեցատնղու անրակ եւ խիստ Հին Հանդստարան, որի տառսլանաքարերըն անտաշ նն եւ

անարձանագդիր: Ունինք մի քանիսն միայն գլիչակալ խաչքարեր:
ՆԱՂԱՐԱ-ԹԱՓԱ կոչուած սարի դլիւին, որ գտնւում է դիւղիս արեւմտեան ողմում, զայ

մի Հին ընդ: Դեո երեւում հն քարաչեն բերդիս սղարսռլի Հետթերն եւ միֆի շինութնանց դնտնա-

մասի մնացորդննր ն: (ի Քանի տարի առաջ աւհրակներիցս դած են Հին դրամներ եւ ՀՂԵՑԵ-

ղէններ: Այսէ Ի. ընրդն Աղուանից. որի (լատմական եւ քաղաքական անցնալն անյայտ : 74:
ՎԱՆՔԲԱՏԵՂ, բնրդատեղից ոչ այնքան Հեռի դաւնւում է մի վանքի աւերակ. որ րան է

նեղել սրբատաշ թարով: Այժմ Ժնուժեն լւորանի 2 շարք տաշած ջարերն եւ Հիմունքներից - 1-
նղ փլատակների ննրքթեւ ծածկուած մասերն: Ազներեւ է, որ ւռարած են տաշուած ՄԱՏԸ,
Աւերակից նրբեւում է, որ վանքս ուննցած է չափաւոր մեծութիւն եւ միաբանից անենակ ը-
Բայց չկայ բնաւ արձանադրությիւն: Հետեւապես մնում է անյայտ վանքիս անցեալն:

Աւերակ վանքիս մօտերքում եւ Ինջիլլու կոչուած տեղում եւս կան Հին եւ աւնրակ գիւղա-

տեղինել:. նկնղեցատեղիներ ՍԸ Հանդատարաններ: Ջասիար-աւատի հնկեղեցու աւազանն բերուած

է Ինչիլլո «| նկեղնցուց:
.

է. ԳԵՕԳ-ԲՈՒԼԱՂ գիւղ. Հիմնուած նոյն լեռնաշղթայի Հիւսիսածայնաց լանծի վերայ: Օդն

եւ տնեսարանն՝ սլատուական, ֆուրն՝ ոչ այնքան ազնիւ. Հողն՝ արքունի եւ բազմարդիչն, բնակ-

| .,Գիտղստճիմնել տուած Է Խոլեցի Զափար-Ղուլի-խանն 1807-ին, ինչպէս տեսանք Ղայա-Բաշուարձանագրութեան

մէջ: Գիւղիս բնակչաց նախնիքն գաղթած են ղայաբաշեցտց ճետ:
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չաց նախնիքն ղաղիլած են խաչեն նւ Ձրարերդ դաւաուների դ. գլոող մուն ներկրող որձութիւն
եւ այդնդգործութիւն- Եղեղնդին՝ Մ. Աստուածաձին, անշուք ԷԷ Հին. ոլ ու նի միոյն 50 լուրի նւ
2 Քածանայ: Եկեղնդումս կայ Տնաոռնեղըօը Յակովրոս չուութ նալի մասունքն. Հոս ուաուած մի
երբադործ, արծաթեայ մենծ խաչի մէջ. որ կրում է այս արձանադրությիս նր. «Այս սուրբ նշանս
(խաչս) յիշատակ Է Տէր Իսրայէլ(ի) ճայր Զաքարին, մայր Կուլին, կողակից Թելլուինթվ: ՌՄԾԷ. »:
նայ նաեւ մի դրչագիր եւ մեծադիր աւնտարան, որ դրուած1 ամբողջաս (Բ նսրուլեան դլիչա-
չրերով մադաղաթի վերայ: Գեղեցիկ նն ձաղիկննրն. ծաղկադրերն նւ զլիրթղթելիո բայց այն-
քան դեղեցիկ չեն 4 աւնետարանչ աց սլատկերներն (մանաւոնզ. խոնսոքթ ով ոլա ձու ծ 51 աա թն-
կագին ձնոսդիրն): Պարտք Համարեց|նք ընդօրինակել միշատակոալունի դ Հետեւ հալը:

«Միամուխ խորոցն Աստուծոյ Պաւղոս առաքեալ յիւրում աշխարճալուր տումարի գրէ այս-
պէս. «Ոչ ոք ասէ Տէր Յիսուս Քրիստոս, եթէ ոչ Հոգւով Աստուծոյ»: Արդ, այս Հոգի յորդաճեղ
ճնչմամբ ի գունդս Առաքելոցն սրբոց, որք երկուցն գերամբարձան... Սիոն շնորճի զառաքելա-
կանն եւ զաւետարանականն, որք ըստ քառակի գետոցն ոռոգողաց զդրախտն ծաւալեալ ճոգիս
ճաւատացելոցն արբուցին զպասքումն քառանիւթեայ միացելոցս ըստ քառառ աջ պաճպանութեանն
ի վեր եւ ի վայր, յաջ եւ լաճեակ...:

«Ըստ կարի եւ յօժարութեան խնդրող եղ եալ քրիստոսասէրեւ բարեպաշտ ոմն անուն Վանի-
նի դուստր բարեպաշտ իշխանին Հայոց որդւոյն Խախրանայ՝ թոռն Բակ իշխանին: Իսկ յայնմ
ժամանակի, յորժամ ի պարտութիւն մատնեցաւ սուրբն Վարդան զաւրավարն զաւրաւք իւրովք՝
վասն ծովացեալ մեղացմերոց, այս Բակ գնաց փախստեայ բ ամրոց իմն եւ զաւրքն պարսից եւ

ուրացեալն Վասակ զճետ մտեալ պատեցին շուրջ զամրոցաւն: Իսկ այս Բակ իշխան եղեալ ի
պարիսպն նախատեացզուրացեալն Վասակ եւ զամենայն չարիսն, զոր անցուցեալ էր նա ընդ
աշխարճս Հայոց, յիշեցուցանէր առաջի զաւրավարին Պարսից, եւ ելեալ ի գիշերի եաւթն ճարիւր
արամբ գնաց փախստեայ յերեսաց Շապճոյ արքային Պարսից' լամուրն Արցախայեւ կեցեալ բա-
րեպաշտութեամբ եւ քրիստոսասէր ճաւատով մինչեւ յայս բարեպաշտ իշխանս Ջաջուո եւ ի սմին
որդի Այեսալ քրիստոսասէրս Վանինի, որ եւ ստացաւ զայս աստուածախաւս աւետարանս յիշա-
տակեւ փրկութիւն ճոգւոյ Ճաւր իւրոյ բարեպաշտ իշխանին Ջաջոոյ եւ ետ ք սուրբ մենաստանը,
որ կոչի ՀՃաւասյտուկ, որ Է շինեալ յանուն սրբոլ Աստուածածնին եւ Է բնական տուն եւ շիրիմ
Ջաջռոյ իշխանին եւ նախնեացն իւրոցեւ Է ի գաւառին Արցախայ՝ որ կոչի Խոխանաբերդ՝ ի տէ-
րութեան երից ճարազատացն եւ բարեպաշտ իշխանացն Ջալալին, Զաքարիային եւ Իւանէին: Իսկ
վերադարձեալ սպասալորք սուրբ ուխտիս սաճմանեցին 'ի տարւոջ մի աւր պատարագ մատուցա-
նել իշխանին Ջաջռոյ ի տաւնի գալստեան Սուրբ Հոգւոյն, եւ որ զայն յիշատակ կատարէ, աւրճ(ն)ի
յԱստուծոյ, եւ որ զայս գիրս (աւնտարան»ո) յայս ուխտէ զինչ եւ իցէ պատճառաւ Ճեռացուցանէ,
դատի ի Տեառնէ... »:

«Արդ գրեցաւ սա ի թվիս Հայոց ՌՁԱ. (1232) ի գաւառիս Կայէնոյ 'ի գերաճոակ սուրբ
ուխտս Գետկայընդ ճովանեաւ սուրբ Աստուածածնիս եւ սուրբ Լուսաւորչիս ձեռամբ մեղասյարտ
Ստեփաննոսի, յիշխանութեան իշխանաց իշխանի աթաբակ իւանէի եւ որդւոյ Աւագին:Եւ վասն

զի Վրաց թագաւոր ոչ, գոյր, ունէր զաթոռակալութիւնն դուստր Թամարին, եւ ի ճայրապետու-
թեան Հայոց տէր Կոստանդնի եւ յԱղուանից ճայրապետութեան ՏԷր Յովճաննիսի»:

Արդեն իմացանք, որ Զաջուռնուն Վանինին-Այնաալ դրել տուած էր աւնտարանտ: բոյ չգի-
տենք, Թէ ինչ ոլոսոճառաւ լետոյ գնած է նավս « Քեսբար» սնուն ուրն. տառա « Քեսբարի որդի
Այտինն», ոոլա « Յովճաննէս քաճանայ ՊԻԲ. թվին». ամոլ« Այտնի կողակից Մարմարն ՌՃԺԾԱ.».
եւ ասլա բերուած է գիւղս Խաջենից 1798-ին:

Դիւդումս կայ ծուլս 784, ար 500, էդ. 375, ար. ծն. 22, Իդ. 15, ոլսակ 2, չր: ննջ. 9, (4: 5,

նրկար կնունք 90-95:

յ Ուղղագրութիւնն լինելու Էր՝ Ս. Խաչս յիշատակ Է Իսրայէլ քարանային, Բօրն իւրոլ Ջաքարիային. մօրն իւրոլ
Վարդուճւոլն. եւն:

2 Դժուաիրընթեռնելի են կԷտադրեալ բառերը:

Եղիշ-Առաբել. Հառսարուկութի նիայսսլես է անուանւում այն մատուուն, որ Հիմնուած է

զիշղի սալեւ ելն ոն կողմը ձորի արեւելեան կողմում. սուրիլանջ| ստորոտում: Մսառուուս շինուած
է չիչ կովուծոյ ր սրով լույը այժմ խոնարչուած են ամրողջ դգլուլան եւ արեւմտնան որմն: Զունի
արձանոազբությւն. միայն մի անտաշ որձաքարի վերույ. որ դետեղուած է խորանի ներսի կող-
մում, քանդակուած է. «խաչս Ալթար Կազին Է. Ի.»: Մատրանա չուրջն խունուած են Հին, անարձա-
նադիր եւ ա Խուաշ տ առլաւնութ ալչեր:

Ը: ԴԱ Շ-ԲՈՒԼԱ Դ Դիզ: ՀիՆուած չ 3 ձորակների եւ սեռերի վերայ. Քառաժայոլեռւներ բարձ-
բացած են դի' դի ալեւ մոն սւն կողմում: Դիւղիո դիրքն արեւելածայնաց է. տեսարանն՝ դուրե-
դան, օգն կլիմանեւ ջուրն՝ սլատուտկուն: Հողն՝ արքունի եւ արդիւնաւէտ. նշանաւոր բերքերն՝
ցոլբեն, դարանի. Հաճար դարի հւ կտաւծառտի ւ փնակչաց նախնիքն ղաղլած են Ջրարերդ ե.
Խոռչ նն դաւառ ներից: ելեղ հղին՝ Հոյակառլ, Ս. Գորգ անուն, որ ունի 200 բուր». 2 քածունույ եւ
կրում 4 սոյն արձանադիլը:. «Յիշատակարան շինութեան սուրբ Գէորգայ եկեղեցւոյս ի Դասա-
րակ ժողովրդոց Դաշբուլաղու ՌՄՀԷ.»: Եկեղեցումս կույ մի Հին ճաշոց դիրք: որ բերուած է Չաչբն-
ճաղ դիօղիդ եւ մի Հին ծնծձղայ, որ րնրուած է Մունդիւտ դի ղի եկեղեցուց. սորա բնակիչներն
մաչմեդականությվւն Էնդունելուց յնոոյ: Ծնծղայիս վերույ, որի մի կողմից կուտրուած է փոքր-

Էչ աեղ, փորաղդրուած է. «Յիշատակ Է ծնծղայս Քունգիւտի` սուրբ Աստուածածնայ (նկեզեց-
ւոյն) թվ. ՌՃԽԴ. (1695)» : Զի դումս շինած է ալ. Աբրաամ Ժովձաննիսնան Մեչրարբնանցն տղա-
յոց Համարմի ուսումնարան, որ անաւարտ է տակաւին եւ անպատրաստ:

Մուիւ՝ 200, որ. 707. 3 6Վ6, չար. ծն. 26, Էդ- 19, ոլսակ 10, ար- ենչ. 10, Էգ 6, երկար կեանք 100:
Գիւղիս Խավոլող բնակչաց Ենղ արձակ Հանդատարանում կան շատ տապանաքարեր. կամի)

անարձանագդիր: Ղարա-դալրա, Բիւլրի լլ": Սօլլիւթյու. Մոլլա-դարա, Ինջիլլ Դէ, ԹԼրեքա եւ
ՕՀան-սար կոչուած տեղերում եւս կան Հին դիւղատեղել, եկնզեցեաց աւնրակնել: եւ չանգրա-
տարաններ: Իսկ դի «դիս նոր Հանդատալանում մի ստասւլանաքար կրում է այս արձանադրութիւեր.

«Այս Է տապան Չարաբերդցի (Ջրաբերդ) Մելիք՝ Առստամին...»: Ջնջուած նն կետադրնալ
բառ երն:

2 ՉԱՐԴԱԹ չի ռղ, շինուած նոյն լեռնաշղթայի վերայ. բարնիվխոտուն՝ օգն եւ կլիման եւ Լաշ՝
ջուրն. Հողն՝ արքունի եւ բերըիեւ նոյն տնզական բերքերն: Արդի բնակիչք Հառտուածելով այս-
տեղ փոխադրուած էն նախոր, դիչլից Դաշ-բուլակից: Եկեղեցին՝ կիսով չարի փազաաշքն, Ս

Աստուածածին, որ ունի մի Փածանույ: -
Ծուլո 80, աբ. 296, Իդ. 247, ար. ծն. 45, եզ 10, ոլսակ 4, ար. ննֆ. 6, 12 Վ, երկար կնանք Փ5-90-

Չիւղիցո վերեւ կայ մի քարուկիր շինուած մատուո, որից տեղ-տեղ աւերուած է այժմ: Յար-

դուած ուխտատեղի չ այս, ուր մաճավխում նն Հայ գիւղագիք- Մատրանս ւռսո կույ Հին եւ աւե-

բակ գիւղատեղի նւ Հա Խղսսռարան:
ժ. ՍԱՐԱԹԼՈԻ գիլ. դիլբն Հարաւ-արեւմտածայնաց, տեսարանն Հաճելի: օդն. կլիման եւ

ջուրն՝ նշանաւոր. Հողն՝ ալքունի եւ բազմարդիշն, տնղական բնլըքերն. բացի վերոյգրեալից:
ոչլւար:. տաւար եւ դչոմքէշ, բնակչաց նախնիքն դաղլմաձ են Խաչեն եւ Ձրաբերդ դաւառներից:
Ելեղեցին՝ Ս Առտուածածլին, կիսով չափ փայտաշէն, ոբ ունի մի քաչանայ՝

Ծու|ս 420, չոր- 534, 2 446, ար. ծն. 20, 22 1շ, պատակ 10, ար. նն). 5, Իդ: 3. երկար կեանք 95- /00:
Բաւական Ընդարձակ ( Հին դիւղատեզին, որ դիշղիցս շատ Հեռի չ4- նկեղեցատեզին, որ

աւհրակ է ամրողջասէս, եւ ծանդստարանն, որ անարձանագիր է: Բաղ յայսցանէ գիւղի» ՀԸՐ՞

ջականնրում կան Հետեւեալ աւնրակներն.
Մեծ-Ղոզլու (Մեծ-ընկուղուտ), Սարաթլուի արեւմտեան կողմում, Խոյն լեռնաշղթայի վե-

բույ, նոյնոլա աւերակ չ ԱՆԱ ուր կան եւ Հանդստարան եւ հկեղեցու տեղ: Այս դրութնան 131

Գիւղումս կալ ձիթաճան գործարանեւ ճողմաղորի:
Քունգիւտի մասին լետոլ:
Գիւղիս ծխաթիւերի ճետ ճաշուած ենք եւ Սօկիւթլու եւ ԹԷրեքա շէների ծուխերը եւ ար. ու իգ. շունչերը:
Հարազատ մելիքներից եղած չԷ:Քո

ա

-
Հ-



են նաեւ Փոքթր- Ղոզլուի, Հացուռի, ՋՁանկեալի: Բաղարջուղի. Շոր-Բուլաղի եւ Դաշչնճաղի աւե-
բակ Դդիւղերն, եկեղեցիներն եւ ծանդստարաններն:

վերջնոյս փլատակներում տակաւին ցղուած երեւում եՆ բնակարանների դ ենի սիւներն:
Տներն շինուած են Արցալսի դետնավփոր ւոների նման: Խիստ մեծ հղած ( եկեղ հին. դեռ մարդա-
չոռսի բարձրութեամբ կանդուն են չորս աղիւսաշէն ռլառոել:ն եւ միջի Զ Հաւ գ է, Խի անսիութ ռիչ-
ներն- Ելեղեցուս եւ աւնրակների մեծութիւնների ց ննթադրում ենթ. ոբ վորու մեծ նղած է դիւղս
եւ բազմամարդ:

ՂԱՊԱԼԱ ԳԱՒԱՌ
Գաւառռ, որ ընկած է կոկիսոն եւ Օրարան դնտակնելի եւ կովկասեան ՄԵՆ) լնոնաշղթայի

դագախնադծի եւ Բօղ-դաղի Հիւսիսային լնոնաշղթույի Հիւսիսային լանջերի 172 կոչուած է
Գեղաւու, Գեղաւուէ, կասլաղակ, այժմ Դառսլալա: Աղուանից ամրողջ երկրում ոչ մի արար
այնքան աատաֆուր չէորքան է գաւառս: Համարետա թն ամեն տուն ու նի իւր բակով վազող
ջուրը: Բոսց յայսցանէ ֆրարբի են դաւառիս ամբողջ ցանքթսերն, այդինելն եւ. սլարտելզներն:
Գաւաոժց աշնան եղանակում ներկույագնում է այցելուաց մի դժույլելի՛ դլրոսվուտ: Զոնս այզելուն
կարծում է, 15 դոնւում է Ադամի դրախտում, կամ ԹՀ դաւշաս է Աղդինա դրոն կենդանի
սլատկե՞րն: Չարտիղադ ծառներն ծանրարեոնուած են ոլոտում աւումած ոտնձ. (ւնձոր, դեղծ,
դամոն, սալոր, դղեար, ընկուղ եւ շագանակ մրդնրով: Ասես ԹՀ բնութիւնն մուտն ձին (շնամբթով
զօրութիւն ՆՈՆ է դաւշառիս Հողին, ջրին եւ օդին՝ անձամեւտմ ու բերք ներով դերաղանցելու միւս
բոլոր դաւառներիցի : Չարտէղներում շրջած ժամանակ այվելուն զմայլում եւ դոգցես արբե-
նում է սխրախառնուրդ անուշածոտութիւններով: Հուտաւկո խնձորների, անձերի անըկեւիլ-
ների Հոտերն, խառնուհլով միմնանց Հեւեւ բաղադրունլով օդի Հենո, ի Մի 4ուլ ուծ լադգուրգ
են տալիս ըռնդգական դգայարանագ, ռլարարում սիրտը եւ տու Աստուծ բարձլացնում չնործճա-
կալու Հողին, միաքը եւ զգացումները եւ սլատկերացնում երեւակայութեան ոււուաջ նախաճօր
եւ նախամօր դրախտում վայելած կեանքը:

12 տեսակ են յունձեիրն, որոց 5 տեսակն՝ աշնան եւ2 տեսակն՝ աշ նուն վերջի օրերում:
Ամենանչանաւոր է վերջին տնսակա, որ կոչւում Լ նառարմուսռի, որիդ մի ամե նաւնծ Հատիկի քաշն

է 2 ֆունտ, երբեմն մինչեւ մի օրա:
Բազմատեսակ են խնձորներն, որք տարընրւում ես իրարից մեծութեամբ, դունուի չւնսթով,

Համով եւ Հուռով: Ամենանչանաւորն Լ անուշածում եւ մեծու ամբողջառըէս կարմիր չնսակն:
Բազմատեսակ եխ եւ սնրկեւիլներն, րայց նշանաւորն է մալաչի անուան նոլ յոնսակն, որ

ունի ռւակաս մեծութիւն քան կիտլյոնն, բաց դեղին դոյն, սքանչելի ւն սք, Հիանալի Հոտ եւ
քաղցր Համ:

Բազմատեսակ ենեւ արքայակաղիններն, ռակոաւյն նշանաւոր է տեսակն, որ ունի ընկուզա-
չավ մեծութիւն եւ բարակ կեղեւ:

Թութ, կեռաս, դղնար՝ տեսակ-տեսակ:
Խոունիկն ունի ռալորի չասի մեծութիւն, սեւ դույն, ախորժելի Համ եւ 3-4 մանը դուո Ուտ-

ւում է աշնան վերջում:
Խաղոզ՝ 6 տնոակ, որթքերն ատռծշասարակ Հեծած նն ծառերի վերայ:
Ցորեան՝ 5 ւտնսակ, դարնանի՝ 3 չոնսակ, դարի՝ 3 տնսակ, կորել՝ 3 տնաուկ՝ քառւասնօրնայ,

ամարնային եւ աշնանային, որիվզ՝ բազմա նսաւկ, ընավլր է շարիշւր դոչուածն. չերամ (բոժոժ)
բազմատեսակ նւ բամբակ:

Դդուժ՝ դանազան տեսակ, նշանաւորն լ Բոռլ ղարաղզին, նշանաւոր նն նանւ ոմլուկ (պյատ-

լի ջան), բաժեայ, տոմալթես, վարունկ, սխտոր, կաղամբ, ճակնդեղ եւ ամէն նսակ կանաչեղեն:

լ Գուցէ այս առանձնալատկութեանց պատճառալ ստացած Է գալպոս Գեղաւու անունը:
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Այս բոլոր բերքերն առանց րազառութեան դաոնւում են կապաղակ դաւաուիխ բոլոր դի ղա-
աղաջներում էւ. դիւղերում: Այս ոլատճաոույւ աւելորգ կը լինի գրել «տեղական բնրբեր » գա-
Լուիս նկասոմաժլ::

Այո առանձնայատկույթեանց ռլատճառաւ դաւառոս մասնաւորասէես պատկանում էր Աղ-
ւանից լաաւորների ն:

խուռ» ծիւախոային կողժի օղներն բարեխառն են ընդծանրասլէս, իսկ Հարաւային կողզ-

միննելն՝ ամու, փութը-ինչ տաք: Այս մասում` երկու դնտակների մէջ, կայ մի Թրջթարբնուկ դիւղ
Դասալա անումը, որի ընակչաց նալվխնիլքն եզած նն Քրիստոնեայ, ծաւանականէ, որ գիւղիս
նախկին անուամբ զ աւաոս կոչուած լինի կապաղալկ իշ( վերջին անուամբ՝ Դասլալա՛ իսկ դս
Լուիս մեջաեղի մօ կայ ժի թլչլքարնակ գիւղ Զարղուն անուն, որի անուամը դաշտակս (ամ-
բոլֆ դաւաոի տեղե) յորֆորջուած Լ Զարղունի ղաշտավ Հին Հեղինակենրից:

եռւտուս դորօրինակ Հարուստ է ազնիւ բերթերով եւ Հանրաչոչոկ որոուղներով. նմանա-
ւլեռ ծարաւ» է դիւդաքաղաքներով, չուկաներով, բնրդերով եւ ութտատեզիներով:

ա. ՍՈՒԹԱՆ-ՆՈՒԽԻ) դիւղ- շինուած Զարղդունի դաշտակի Հիւսիսային նզելրքում. Հողն՝
արքունի. բնակիչք բնի կ՝` ուտնաց ցեղից, բայց իշօսում նն թուրքերէն: Գիւղն՝ բաժանուած 2

թԹաղի՝ արեւելես,ն նւ արեւմտնան: Արեւելեան (Սաղումն է շուկան, ուր ամէն նրկուշարթի ւե-
նում է օրավաճառ: Արեւմոնան Սաղ ումնէ նորաշէն եւ փառաւոը եկեղեցին՝ Ս. Աստուածածին
անուն, ոլ ունի երկու զֆածանայ: Աւաղ քածանայ արժ. Տէր-Աւնետիս Տէր-Իսրայէլնանցի նում
կայ մի Հին Յայսմաւուր՝ դրուած լամրավի լթլնի, վերայ. բայց անյայտացած նն օկըվրից եշ

վերջից շատ թղթեր, որոց Հետեւ յիշատակարանն: Խիստ դեղնցիկ են իոքը գրերն, սակայն գե-
ղեցիկ չեն նկարելն, ծաղիկներն եւ Թոչնադգրերն:

Ունի ն մի չասնան ուսումնարան տղայոց, ուր ուսանում են 36 տղոայք. խոշակատու 30, 4րիա-
վարժ 6, միամեոայ ուոճիկ ուսուցչի՝ 350 բուբ. որից 200-ը վճարում է Բադուիխ Մարգ- Ընկերու-

թիւնն. իշկ մեացնալը՝ Թոշակատուներն:
Ծուխ152. ար. 521. իզ. 498, ար. ծն. 30. |լ. 25, ։լսակ 15. ար. ննջ. 13. իդ.9. երկար առղբողն՝

կաղոասլնտ Մայիլեանց 120 տարեկան, որ իր կեանքում Հիւանդացած չէ, չատ ժիր է ն. դեռ
ուռթով է երթեւեկում միւս գիւղերի շուկաներն:

Գիւղիս Հին Հանդատարանումն, որ ծածկուած լ ածագին ծառնրով, կան շատ Հին ամփո-

փեալներ: Տաղանաքարերից ամենամեծ մտան չունին արձանադգրությչն. ամ: միայն դլիչակալ
թարերն ունին Հնուաւոր Հնութնան ձեւով փոռրուած խաչեր: Մեծ դժուարութնամբ կարողացանք
դանել Հետեւեալ անունները, զի անյայտացած ենն գետնիմէջ քարերն. « Սուքիաս, Գրիգոր, Իսիք-

նազ, Շաճպուտաղ, Փիրմուրատ» եւն:
Ալրքայակազնի ծառերի մի պարտիզում նոյն տեսակ մի ծառի տակ կայ մի տապանաքար,

որի վելոույ փորադրուած / ժի Թուր, նն», աղեղն, ձեռնափայտ եւ մի դերձակի մենծ մկրասո իսկ

դլիիակալ խաչարձանի վերայ. «Քրիստոս Աստուած ողորմեա՛ իռստամին թվ. ՄԷ.»: Այս գերեղ-

մանի տեղը, ոլ, դսոնւում է արեւելնան լմաղում, իմանում է արժ. Յարութիւն քածանայ Տէր-

Զաքարնանցն, որ անձամբ առաջնորդեց ժեզ-
Հին եկեղեցու Հարաւային կողմում, Հանդ ստարանի մէջ աչքի էրնկնում մի ուշագր ու մա-

Հալձուն, որի ննրքեւ ամփովխուած է կուսասլաւոցի բարեչամբաու Մելիք- Վանու թոռն Ասլան-

բեկի մարժինն: ՄաՀչարձանն կլում է սոյն արձանագրութիւնը. «Այս Է տապան բարեպաշտօն
Ասլան բէԷկի, որդւոյ Ղարաբաղայ Ջրաբերդցի Աթաբէկեանց Յակովբ-բԷկի, որ-.- վախճանեցաւ ի
40 ամաց ճասակի 1847 դեկ. 30-ին»: Հանդուցնալա վարած է այս կողմերում դատաւորի քրած՞

ոօն. Թէեւ վախճանուած ( 1222 սակայն դեռ կենդանի է ա արդարադատութնան Հոչակն
դենդանի ժողովըդնան միշողութնան մէֆ:

Է Ըստասութեան ծերունեաց՝ Նուխի եղած Է գիւղիս նախկին անունն. բալց Օսմանցւոց Սուլթան-փաշայի անուամբ
աւելանալով Սոլթան բառն. կոչուած Է Սոլթան-Նուխի՝ պատերազմաւ գիւղիս տիրելուց լետոլ:
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Վանքասար (Քիլիսա դաղի)
Վանքատեղիս դանւում է դիւղիս Հարաւային կողմում, Բօղ-դ ուղի Հիս ռխսույին (նունաշըղ-

թայի վերայ ուր առաջնորդեղ մեղ նոյն 120-ամեյ ծերունին ժումիդ աւելր ոոթով չնա ձլյանա-
լով: փանքս շինուած է եղել Համակ տաջածույ եւ չի: քարով. այժմ մնում են ժի ույն տաճարիս
խաչաձեւ որմնրից նբկու ծարք քարեր եւ խորանի կլորակ մասն. միալոսնից 70 ռննեակների եւ
շրֆասղարապի Հիմբերն: Իսկ մնազնալ մասերն քանդուած եւ Թռսիու ած են Ժիր եւ դան: Մի թանի

բաձաւոր, մուրճաւոր եւ Թիտւոր մարդիկնենրովշատ աշ։խատեցինւբ գ ունել դո Խաղլինի բարը: ոբի
վերայ գուցէ Լիներ արձանադրութիւն, սակայն չ՝ղանուե ւու: Անյայոո 4 մեզ փոնթիա անունն
եւ անցնալն. միույն նբեւում է, որ շատ ծին է: կաղանկատուացին ժիշո: մ ք իա վռդութերի նուն-
ենը, բայց 23 որն է այս, դժուարին Լ որոչել: Վանքում» ջուրչկայ ջուրը չնրած ես Հիւսիսային
ձորից՝ 2 վերուտ Հնւաւորութիւնից: Բայց այստեղ կան եւ Հար Հին. անո ոշ. անարձանագիր նւ
անգլիակալ շիրմաքարներ:

փանքիս արեւելնան կողմում, սարկա Ամման եւս կայ Հնադարնեան Հանդ ռաոուլուս ն, որոց բքա-
բերն ամբողջասլէս ծածկուած են դետնի ողով: խտո դժուարութնամր Հանել ուուիւն.ք շատդրլ՝
խակալ քարեր, որոց մի քանիսի վերայ միայն դային փխոթրիկ խաչեր, եղջերուների ն Դ եիկննրի,
այծնամներյի, նետերի եւ աղեղների Քանդակներ: Այս երեւոյլն կարծել չ տոալիչս Հնտսավաոյզնե-

բին. որ ամվխովինալննրս հղած նն որսորդ:
բ- ՄԻՐՋԱԲԷԿԼՈՒ շէն. ձողն՝ արքունի, ընակիչ.ք՝ բնիկ եւ Թրքավոօո, եկեղեցին՝ Ս. Առ-

տուաձածլին, որ ունի 350 բուր.: Ծուլս 35, ար. 150, (դ. 150, ալ. ծն. 1Օ, (ոչ- ԱԶ ոլսավկ 5, ալո ենֆ.
5, հդ. 5, նրկար նանք 70:

դ: ՋՈՌԼՈՒ դիղ. Հողն՝ արքունի, ժողովուրդն՝ բնիկ եւ Թր.թ:շվաօս. եկեղեցին` Ս. Ատտուա-
ծածին, որ ունի 300 րուբ. (երկու եկեղեցիս ՀովԼում 1 մի քածանոյ): Ծուլս 45. ար: 145. իդ. 160,

շր. ծն. 12, Իգ- 10, ոլսալ 5, ալո ննջ. 5. Էդ- 4, երկար կնանք 65-70:
դ- ՆԻԺ դիւղաքաղաք, չող ն՝ արքունի, բնակիչք՝ բնիկ, աղզդաւ՝ ուտի, եւ ուտվիավաօմռ Հայա-

դաւան, Հաստատածաւաւո, ֆնրժեռանդ, Հիւրասէլ: ժիր. դոլրծուննաւյ, աշվոույժ եւ որսորդ: Նի-
ժեղւոց Քաֆութիւնն ծոչակուած Լ ամբողջ Շաքուույ եւ. Շամալսու դաւաունելում: Գիւդաքա-
ղաք բաղկացած է 4 Թաղզերից,որք է՛ն.

ԵԶ Վերին Թոռղ կամ Մալբէլ, նկեղեցին 2 Աստուաձածին, որ ունի 2 Քածանայ -

Բ- Միջին Թաղ կամ Չիծիլու, եկեղեցին Ս, Եղիշէ, որ ունի մի քածանայ: Եղեղեցուս ռնղանի
տակ ամփվուիուած է եղիշչ-Առաքեալի փլաս աշակերտի մարմինն:

Դ- Ներքին Թաղ կամ Դարա-բաղ, եկեղեցին Ս. Աստուածածին, որ ունի մի քածանայ:
Դ: Վերջին թաղ կամ Ղոջարէկլու, եկեղեցին Ս. Լուսաւորիչ, որ ունի մի քածանայ՝
Գիւղաքաղաքս ունի վերին քաղում շուկայ, ուր ամէն չորնքշարվյվի լինում է օրավաճառ:
Տղայոց միդասնան ուսումնարանն Ս, Մեսրուլնան, աշուկնը սուք 46, Թոշակառու 42, ձրիա-

վարժ 4, վարժասլետի տարեկան ուոճիկն՝ 400 բուրլի:
Ծուվս 800, ար. 2600, իգ. 2408, ար. ծն. 156, ԻԴ- 133, սլսակ 100, ար. ննջ. 50, իդ. 40, երկար

կեանք 100:
ե. ՓԱՏԱՌՀ դիդաքաղուք. բնակչաղ ամենամեծ մասն մածմնդական: Հայող եկեղեցին Ս

Աստուածածին, քածանան դալիս մ Եաղզուրլու դիշզից: ծու 15, չոր. 40, 135 29, ւլբ- ծն. 2, հղ վ,

ոլուսկ Ամ ւր: ննջ. Մ 12 /, երկար կեանք 70:
Գիւղաքաղաքս ունի շուկայ, ուր ամէն Հինդշարթի լինում է օրավաճառ, ունը նանւ Հայա-

դաւան ուտնաց ճիտ: ընդարձակ եւ Հին Հանդատարան

յ Անկարող եղանք ստուգել եկեղեցեաց ունեցած դրամները:
2 Կիրակոս պատ, (եր. 114) Շաթ խազրի անուամբ շինած քաղաքների շարքում դրած Է Փատաոս, բայց Շաթաղ

անուանելով:
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Զ- ՎԱՐԴԱՆԻ դի ւղ. ամենամեծ մառաժբ մածմեդական. Հայող եկնղեցին՝ Ս. Աստուածու-

յի» որ ունի » բուբլի: թածանան զալիս է Զառա գիղից: Բնակիչք՝ թրքավխօո. բնիկ տեղացի
Է ազդու 7ւսոի-

Ծուխ 10, ար 36, իդ. 32. ար. ծն. 2. (դ. 2, ոլսակ /, ար- 71ջ. մ, իդ- մ, երկար նանք 65-70:
1ած չիթ. Թ դիոդի» Ժածմեղականացնալ Հայոց մէջ կան մի բանի զրչաղիր Հին մա-

տնաններ, որքան ֆանագինթ ամրողջ երկու օր. անչետրին եղոււ Գեուք բերել եւ ականել:
Այստեղ հսկան Ընդարձակ եւ Հին Հանդստարաններ ծածկուած անմերձենալի մացառդուտ-

ննրով:
է. մ ԱՐԴԱՇԷ Ե դի' դաթաղաքթ. Հիմնուած է դաշտակի Հիւսիսային կողմում, կովկաս սարի

Հարաւածաւյեադ մի լոյն 4որի լանջի վերույ: Հողն՝ չրւբունի, Հայադաւան ուսոխներն՝ բնիկ, որ
դիտեն ե՛ւ ծայեր քն ե՛ւ ուտվխերքն- Գյւղաքաղաութս ըազկացած է 640 սոնից. ռրիդ Հայադաւան՝
300, Հրմույ՝ 200. ժունաղ աւան՝ /50 եւ սուննու 30 տուն:

Հույող նկեղ ներին `. Առաուածուծի ն, Հոյակառլը. իառտաւոր եւ ընդարձակ. որ ունի 300 բուր-
լե: 2 թածանայ եւ ույս արձանագրութիւնը. «1830 ամի սկսեալ սուրբ Աստուածածնայ եկեղեցիս,
մինչեւ աւարտեալ 1838 ամի. երախտիք ունէր Եթար Եաղուբեանցին, որ կին կոչչի Առաքել Մուրա-
տեանցին, ո՛| ճանդիպողք տուք ողորմի իւր որդի Մկրտչին, գրել տուաւ»:

Եկեզ հուս րակում տամվովուտծ ք րարերարի մարմինն, որի մածարձանի վերայ դրուած է.
«Այս Է տապան Վարդաշէնցի պարոն Առաքել Մուրատեանցին, յետ մաճուան աշխատնացԺա-
ռանգն այսմ տապանին,որ էր Յովճաննէս-բէկ որդի սորին, յիշեցէք, ով ընթերցողք, այս լուսա-
ճոգին բարեսէր, բարեջան, ազգասէրեւ բարեճոգին 1848 ամին»:

եկեղեցին, ունի Մ. ՍաՀակեսոն ողոաւյոց մլչասեան ուսումնարան, ուր ուսանում են 40 Թոշա-
կատու եւ ծ ձրի ավալ աշակերաներ: Բոուի Մոլլոլ Ընկերութիւն ամէն տարի չնորձչում է
/00 Լ/ուբ:: որով ամլողջանում է վարժասլնուլվ տարեկանք 100 Ը- ուոճիկն: Ծխական ուսումնա-
բոնա ՁԵՒ տա ճակավն կրում | այս արձանադրութիւնը. « Կրթարանս կառուցեալԷ ի յիշա-
տակ ճայրենեացն 'ի... Յարութիւն բեկէ Սիլիկեանց եւ վերանորոգեալ յորդւոց նորա 1876»:

եղեղեցումս կան Հետեւեալ 4ձնոսգիը մատնաննելրն.
ու) Գրչաղիլ աւնտալչուն՝ դրուաձ րամլակետյ Թզաի վերոյ. « Աւարտեցաւ ս. աւետարանս

տիեզերալոյս վարդապետին Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ... ի թվականութեանս Աբեթական տու-
մարի ՉԿԴ. (1315), յամս առաքելաշնորճ արճի եպիսկոպոսի տեառն Յովճաննիսի մականւամբ
Արբէլ ( Օրբէլ) կոչեցելոյ՝ ձեռամբ նուաստ եւ ոսկեգիր գրքապետի մեծ րաբունապետի Խաչա-
տուր Կեչառեցի գծագրեցաւ ի քաղաքիս Յեղեքիս ի տէրութեան արեաց վեճագունի եւ իշխանաց
իշխեցողի մեծ կոմսի եւ կողմնակալի Բուրթելին եւ նորին ճազարապետի Բուղ տային, ի խնդրոյ
սրբասնունդ Քքաճանայի Սաճակայ...»:

բ) «Արդ գրեցաւս. աւետարանս ձեռամբ անարժան Ստեփաննոսի, անիմաստ եւ տխմարգր-
չի... այլ ըստ կարի մերում աշխատութեամբ գրեցի զսուրբ աւետարանս... ընտիր եւ ի ստոյգ
աւրինակէ ի թուականութեանս Հայոց ՊԿԴ. ի ճայրապետութեան տեառն Դաւթիեւ յիշխանութե-
ան գաւառիս մերոյ Բէլէք-բԷկի... գրեցաւ ս. Աստուածաբնակ գիւղս, ուր ճանգուցեալ Է Աստուած
ընդունակ նշխար սրբոյն Գրիգոր վարդապետի, որ կոչի Նարեկացի, ընդ ճովանեաւ ս. տաճա-
րացս Լուսոյ մօր Աստուածածնի եւ Միածնիիւրոյ»:

դ) «Տէր Առաքել կաթուղիկոս Աղուանից... ետ գրել զաւետարանս ՛ի ճալալ ընչից իւրոց յիշա-
տակ ճոգւոյ իւր եւ ծնողացիւր... Արդ, գրեցաւ աւետարանս ճպատակ ճոգւոյ Ստեփաննոս եսյիս-
կոպոսի իհ լաթոռն Ճալէթոյ ի լաշխարճն Աղուանից... ի թվականիս Հայոց ՋԽԸ: Եւ բերաք ի
գաւառս Արարատեան 'բ վանս Հառրնջոյ Տիրամօր Ս. Աստուածածնիս: Եւ աստ ծաղկեցաւ ոսկով
եւ բազմերամ գուներով հ բազում միջոցաւ զի ժամանակս երերաներեւ ոչ գոյր խաղաղութիւն.
ՋԾԳ. (1505) թվին վճարեցաւ նկար սորին»:

դ) կայ նանւ մի դրչագիր Յիսուս Որդի: որ դրուած է ուն Մանուէլի ձեռնով կողոնիա քա-
զաքումՀայոց ՌՂ. թուին. մի մաշտոց. մի չարական նւ ժի «մեկնութիւն Ղուկասու Իգնատիոս
վարդապետէ»:
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Գիւղաքաղաքումս կայ 4 շողնեչարժ դորձալրան, ոլոք ըոժոմների դ բաղում: են մետա քսնայ
Թել, ժի քանի բլբռական գործարաններ, որք սլաուլոսուու մեն Հէ նու (7ն ս նդ ՄԱ նիք ները ծածկե-

լու Համար եւրոսլուկան նոր ձեւով խնցեղեն կղմինդրներ եւ ղանաղան անօինել: կույ նաեւ. օրա-

վաճառ շուկայ, ուր ծամախմբւում են ամենույն երկուշարիի մսճաո ող ես դ նող ժող ովուրդներ:
Ծու|ս 300, ար. 780, |դ- 643, սր: ծն. 45, եգ- 33 սլսակ 20. "Ը" ննֆ. 20. րզ. /6. եկար նանք

95- 100:
Գիւղաքաղաքիս արեւելեան կողմում, գետակի ձավ իի բարձլութեւն վերույ: դոոնւում

է Հին եւ փոքը եկեղեցի, որ շինուած Լ մոաշ ած չիչ քարով որբի վերմոսկամարն վլոոձ / արդեն:

ելեղեցուս շրֆասլատն լի է Հին դերեզմաններով:
Ուխոոատեղի. դիւղաքաղաթիս տտռթոււում, դետակի աջ ավի մօ մի գ նղ եի ոլրակի վե-

բայ, կայ մի ութտատեղի եղիչ-Առաքել անուն: Այս մի փոքրը մատուոէ. չի նուած ստաշածոյ չեչ
քարով: Խորանի երկու կողմերում ունի ործրդանոցներ. լկ ամրողջ վերնամաս դանդնած է

երկու կամարների վերայ, որոց ոտքնըն Հաստատուած նն Հիւարսային եւ Հարաւային որմերի

մէջ: Մատրանա դրան ճակատակալ քարի վերայ փորադրուասծ է Հնտեւ եալ ալձանադրութիշնն.
որը Հազիւ կարողացանք կարդալ, զի եղծուելու վիճակի Հռշած է: «Նորոգողն սրբոյն Եղիշէի
Առաքելոյս ի ժամանակի... եղեւ Վարդաշէնցի Առաքել Մուրատեանց 1811»:

Ամբողջ բլուրն զարդարուած է վաղեմի, անսլաուղ, Հաստծառ հրով: Մխոտրունս ալնւելնան
ջեւ ձախ կողմերում չինուած են նոյն տնսակ քարերով նրկվու ամե նհասվխութը մաոոււննը, որոց
Համար աւանդութնամըբ առում են, թէ եղիշ-Առաթելի ննդանի մնացեալ երկու աշակերտների
դնրնեզմաններն են, որք այստեղ գալով նածատակուած էւ խաղուած նն այստեղ: Բոյդ սլարսը վ`
ւած նն մատրանս արեւելեանէւ. Հիւսիսային կողմերն, եւ մի գեղեցիկ սննեակ շինուած է Հիւսի-

սային կողմումս՝ սլարսռղի ննրսում: ԱՀասննեսկի արձանագրութիւն. « Յիշատակ Է սենեակս
Վարդաշէնցի Մաթոսիեւ իւր կողակից Աննայի Վարթանեանց 1890 ամի»:

Ուխտատեղիս մաճախում է մեծ բազմութիւն ուխաւթաւոր աց:
կայ եւ մի այլ ուխտատեղի, բայց անանուն, որ դտնւում է դետակի միւս առիի բարձը լանֆի

վերայ: Անյայտ է սորա անցնալն:
Ը- ՃԱԼԷԹ աւան. շինուած կովկաս սարի Հարաւածայնաց լանջի վերոյ, 3 ձորակննրովբա-

ժանուաձ է 4 թաղ., նշանաւորէ օղն, կլիմանեւ ջուրն, հւ արքունի՝ Հողն, ժողովըդնան մի մասն

բնիկ է, մի ժասն՝ փոխարդուած Չաշնճաղից, ժի մասն՝ գաղթած խաչ նն դ աւառից եւ մի փոբը
մասն՝ Նիժից, որք այժմ Հայավօս նն աու ծասարակ: Ունին նրկու եկեղեցիներ Ս. Աստուածածին
անուն. արեւմտեան թաղինն՝ իոքր. բայց Հոյակասլ եւ խաչաձեւ: Երկութ Ս միասին ունին միայն
30 բուք. եւ մի քաճանայ: Այստեղ եւս կան բրուոների դործարաննել:: յշԾու|ս 200, ար. 800, եզ. 525, սը. ծն. 37, Էդ- 23, ոլսակ 18, ւսր- ենջ. 13, եդ- 70, երկար նանք Օ:

Ճալէթի վանք
Աւանիցս վերեւ, մի տավխարակ տնղում, շինուած են Հին եւ նոր վանքերն Մ Առտուածածն|,

անուամբ: Հին տաճարն, որ փոքըէ, շինուած էչորս սլատերի վերայ առանց սնան. կուիածոմ չիչ
քարով: Այս չինութիւնն շատ Հին է, ինչսլէս երեւում է ճարտարասլնտութնան ձեւից նւ ներքին
ու արտաքին սոնսքթիցգ: Միոյն Թէ նրբնմե-երբեւմն նորողուտծ եխ արտաքին որժերի ծնվփն նւ տա-

նիքն: Բարերախտարար սյածուած է վերջին Խորողութնան արբձանաքարն, միայն Թէ ննըձակ
դրուած է արտաքուստ տաճարի Հարաւային որմի վերայ՝ ռալկավից զած, որ կարդացւում է մենձ

դժուարութեամբ-
«Արդ, ես' տէր Առաքեալ Թղկա, կանգնեցի սբ. խաս եւ նորոգեցի եկեղեցւոյս գլուխն... ՎԻԴ.

թվոյ տէր Թովմասայ կաթուղիկոսին Աղուանից, որ ուլոքն նստի պատրիարք շնորճօք զտան»:

Էէ .,.Գումարսլայտարար նշան Է ժողովրդեան սաոռնասրտութեանն դէպի եկեղեցին:

128

Իսկ վանուցո րուն արձանագիլն է. «Յանուն Աստուծոյ ես Կարապետ կաթուղիկոս շինեցի
զեկեղեցիս ի թվին ՊԿ.-ին յիջատակ ճոգւոյ իմոյ, յաղօթս յիշեցէք»:

Տաճարի դրան աոաջ ամվխովիուած են երեք կախուղիկոսների մարմիններն: Անկարելի նաւ
մեղ կարդալ երեք տապանութարերի արձանագրութիւնները, որք կից նն միմնանց, վասն զի
լինելով դրան մուսոթի տռսւաջ՝ նլ եւ մուտ անող ոսւթերից եղծուած նն տառերն: Հարկ Համարե-
ցինթ ընդօրինակել բաղզմաչխատ Շածլսախթուննանցի Բ. Հատ. 370-360 երնսներիցի Հետեւեալը
եւ դնտեղել այստեղ. որով փոբբ-ինչ պաղումէ եւ Տէր-Առաքնալի արձանագրութնան մթու-
Թիւնն:

«հ թվ. ՋԻԴ. (1475) ճանգիստ Թովմայ կաթուղիկոսին: Ի թվ. ՋԿ. (1551) ես՝ տէր Առաքեալ
կաթուղիկոս, գնեցի վերստին պարոն Հասանբէկէն եկեղեցւոյս դրան Ճալէթ գիւղս: ԳՌ. թանկայ
խարճ արի, եւ տվի վասն մեր ճոգւոյս սուրբ Աստուածածնին ս.,՞ եւ ով ճակառակի այս գիւղ Ճա-
լէթիս, կամ խլէ...:

(Կից սմին բ նոյն տատսլանավէմն)
«Թիւ Կարապետ կաթուղիկոսին ՊԿ. (1411)... Այս Է տապան երիցս վեռից՝ , որք օՓեցեալք ի

տունն Աղուանից, աստ թափառեցեալք յայնմ միջոցից, կան ամփովփնեալք ի ներ տապանից, յար
սպասեն ճաստչին բնաւից, ակնկալեն յուսով պտղալից»:

Վանուցս առաջին Հիմնարկութիւնը ոմանք տալիս նն եղիշէ Առաքնալին, բայց չկայ վա-
ւերական ասլացոյց:

Նոր վանք. շինուած է ամա Հնոյն Հարաւույին կողմում ամբողջասլէս չիչ քարով, ընդարձակ,
կամարակաղ, չորս ռեանց վերայ: Հակաւին չունի արձանագրութիւն. սակայն վկայում են ակա-

նատեսներն, թէ Հիմնարկուած է Սարդիս վարդապետի վանաձայլուլնան օրով նւ աւարտուած
Գորգ վարդասյեւո Արամնանի օրով, ատատաւձեուն օժանդակութնամրը բարնեչամբաւ Առաքել
Մուրատնանցի, որ արդէն ծանօթ Լ ընթերցողաց:

Տաճարումս կան բաւավլաւն ձնռւագրեր. բայց ոչնչացա՛ծ ենեւ ոչնչանո՛ւժ են անխնամ մնու-

լուց եւ (ոնաւութիւնից...: Շատերի սկզբից եւ շատերի վերջից տած կամ թափուած Էն թերթեր
եւ մեծ մամը բորչոսած:

ւ) Մր մեծադիր առեհտարան, որ զրուած է Թովմաս նուն ոմն վարդասվետից «յանապատս
Խորդեաճց... ի թուականութեան Հայոց ՉԿԴ... ի ճայլրապետութեան Յովճաննէս Որպէլի»-

ին Մր փոքրադիր աւնտալուն, մաղզաղաթր վերայ, որը դրած է էր Հայրասզետ ոմն դեղեցիկ
ւտտաւերով ՌՀ Գ. Թուին (չգրուած տեղն՝ անյայո):

դ) Այլ ա-նտարան, որը դրած է Դաղար քածանայ Գանձակնցի Համտինայ գիւղի Դանդա-

լիոն բժիչկ վանքում, Աղուանից Պետքբոս կաթուղիկոսի օրով, ՌՃԻ.-ին:
դ) Եւս այլ աւնտարան, ռըը գրած է Ձրարերդցի Աթանաս վարդգազնտն Երից մանկանց վան-

ումն ՌԺԴ.-ին: -

ե) Կոստղած անուն մի աւետարան, որ գրուած է Ղուկաս նսլիսկուլոսիը վանքումս ՌԾԱ.

թուին: Գրչաղրումա կան Աղդամի, եւայի, Հայր-Աբլաճաժի. Քրիստոսի աւետման. ծննդեան,

Հովիւների, առասնօրնույ դալստնան, մկրտութնան, սլայծառակերոլութեան, կանայի Հարոա-

նեաց, Քրիստոսի ոտով ծովի վերայ դնալուն, անդամալուծի նւ դիւածչարի բժշկութեանց, ււս-

կաւ Հացով եւ ձկնով Հրաչադգոլրծութեան, Դազարոսի յարութեան, ծաղկազարդի: ընթբնաց, ոտ-

նալուույի, բըմբունման, տանջանաց, խաչելութեան, Համբարձման, Հոգեգալտորանն (Լախաախիմիան

նի եւ 4 աւշնտարանչաց նկարներն, բայց անճաչակ, անարունոտ եւ գունատ:
Վանքերի» աա/Աաաա հսլիսկուլոսների: Էջմիաձնի Դանիէլ եպիսկո-

ոլոսի, Արցալեդի Մակար վարդավլեսվ, Խալ աք վարժասլնտի եւ այլ միաբանից գերեզմաններ:

Տես եւ նոյն ճատորի 343-344 երեսները:
Գուցէ Ս. Աստուածածնիս: Կամ բոլորովին աւելորդ Է Ս տաոս:
Կարապետ, /(Իովմալ եւ Առաքեալ կաթուղիկոսաց:2

ՒԶ

-
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Հին վանուց Հիւսիսային կողմում շինուած է վանաՀարց բնակարան, որ բաղկացած է 3
սննեակից:

Այժմ վանքիցս ժաիշտակուած են անշարժ դալուածներն եւ Ճաղլէթ դիւզն- Միույն մնացածէ 8 օրավարի չավ Հող (10 ւպլիտանի եւ 8-5 անսպէւոք Հող) եւ մի Թթնննաց սլարտէղ: Թւ՛ վա-նուցա ուխտաւորաց եւ Թե՛ ւլարտիգի արդգիւնքը կապալաւ տուտսծ նն ոմն աշլսարծական անձի՝
տարեկան 100 բուրլի աճուրդով, որ դործ է դրւում Շաքի քաղաքի նրկանու ուսումնարանացՀամարչ

ԱՀա այսալիսի պաւալի դրութեան մժէջ է Ճալէլթի վանքն, որ 1406-1510 թուսկանն եղած էկաթուղիկոսարանն Ադուանից...:
Թ. ՆՈՐ-չէն, Ճալէթի Հարաւային կողմում դաշտակի վերայ. նկեդեգին՝ Ս. Աստուածածին:Ծուխ 24, ար. 64, իզ.68, ար. ծն. 5, իդ- 6, պաակ4, ար. ննջ. 1, իգ. 1. նրկար կնանք 60:ժ. ՕԹՄԱ ՆԵԼՈՒ շէն. եկեղեցին՝ Մ) Աստուածածին:
Ծույլ 25, ար. 56, Իգ. 56, ար. ծն. 4, իգ. 4, սակ 4. աը. ն նջ. 2, 12 2. երկար կնանք 60:
ժա. ԶՈՎԼԱՆ չէն. եկեղեցին Ս. Աստուածաձին:
Ծուլ 84, ար- 26, հդ. 26, ար. ծն. 2, հդ- 2 ոլսակ /, ւբ. ննջ. Ա Իդ /, երկար ընանթ 60: -

Հարկ է յայտնել, որ 3 չէներս մօտ են միմեանց, նկնզեցիքն չինուած նն աննվ աղիւսով,Քաճանան դալիս է Ճալէթից, իսկ բարբառներն Արցախի են: Սոցա արդի բնակչաց Համար վկա-մում են, թէ տեղափոխուած են Դաշնճաղից:

բ
ժբ. ՕՐԱԲԱՆ շէն. շինուած կովկաս սարի ստորոտում դնետակի ձավ ասիին, որ դոչւում էունդգիւտի, Օրարանի կամ Պոէզի գետ- Չատուական է օդն, ջուրն եւ լիմոն, բնակիչք դաղ-Թած նն Խաչենից նւ Ջրարբնրդից (մի ընտանիք Ագուլիսից) եւ ւլածպանած իւրեանց ռլառլենա-զան բարբառը: Եկեղեցին Ս Աստուածածին էւ Հին: Բնակիչք վաւերական Թղթեր" բեկերիցգնած քն գիւղի, այգիների, ։լարտէզների եւ կալերի Հողերը, բայց արքունի նն վարելածողերն:Ծուխ 18, ար. 62, իգ. 61, ար. ծն. 7, եգ- 7, սլսակ 2, ւր. ննջ. 2, եղ. 2, երկար կնանք 700 (ճի,անձն Միքայէլ Բաղդասարնանց), քածանան դալիս է Ձալէթից-

ԳԱՒԱՌԻՍ ԲԵՐԴԵՐՆ

Ջ
ԻԱ. բնրդն Աղուանից, որ այժմ կոչւում է կնաւուր ղալա, (քրիսաոնեի բնգ) գտնւում էողյու գիշղից Ցած, երկու դետակննրի մէջ: Բերգիս արեւնլան կողմով ռրընլժաց Հոսում է Պոո-լուի դետակն, եւ արեւմտեան կողմից միւս գետակն, որբ, միանալով բնրդիս ստորութում, «Ժեիոյ

բոռռեւում են Դուրկանին: Գետակների կողմերն կազմում են խճաչեր4 բարգրութիշններ, իսկբնրդիս Հարաւային կողմեն, կիրճերն, բուրքերն եւ դոներն, որք բացուած նն եղել արեւելնան եւ
Դորամանան կողմերից, սլարսսլուած են կրաշաղալխ դնիԴով, դնտաքարով եւ Թրծնալ աղիւսով:ե1 մանուն են Հարաւային բարձր եւ ամուր, աղիւսաշէն բուրգերն նեւ տեղ-տնհղ կիրճերի գա-մի ո» սակայն ամբողջապէս քանդուած նն դոննըն եւ ուրեք-ուրնեք բուրգերի աղիւսներն:
«րթ չբ դիս մակնրեւոյթն, որի երկարութիւնն է մի վերո, հսկ լաւյյնութիւնն՝ սզակաս էսվ Բոոից: Աղներեւ երեւում է, որ արեւելեան գետակն անձրեւաց Հեղեղ ննրի օժանղդակութնամբՏաՑ եւ «արած է բերդի լայնութիւնից բաւականին անզ: երեք մասի բաժանուած է բնբդգս

17" ագոյն նւ խորագոյն խրամներով (ատորին Քաղաք, միջին բերդ եւ վերջին ընդ Երեւի թէե Հածանչել դատնրազմական Հարկին՝ խրամներիս մէջ թողած են գետակները եւ բերդերըդարձրած ծովակզզիներ: Սոորին մասում տակաւին նչմարւում են նկեղեցու նւ լիտ առ խիտ
բնակարանների շար ի շար Հիմունքներն եւ խուուն խատութնամբ Թասխուած աղիւաների բեկոր-(12 Այս վՎատճաոայւ ցարդ անչերկելի մնացած է այս մասն: Միայն Հերկուած նեն երկրորդ եւերրորդ բնրդարաժանումները:

յ ատմութեւսսն անծանօթ չէ բերդս կամ քաղաքս: «Անտի (ի Զողայ) նկնալ ՄՈւոի դաւաո իբծառն Քաղաք երիւք անձամբք աշակերտելովք, որոց անօրէնք ոմանք զկնի եկեալ՝ մի յաշա-
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կերտացն ընկալաւ ն նողանք դնածատակութեան վախճան» (Մով. կաղ. եր. 8): Այս է մրծառւն
քաղաուք ն, որ մնտոյ կոչուած է կապլաղակ, որի անուամբ եւ դաւառս ժորֆորջուած է ԴարաԱւանդութնամբ ասում նն, թէ քաղաքումս` նածատակուածձ է Եղիշէ Առաքեալի աշակնրտնե-
Ըիռ մին՝ վլասն, որ ամվիովիուած է Նրժում՝ եղիշ-Առաքնալ անուն եկեղեզում, որպէս մայոնած
ննք կանխաւ:

փերին ընրդում, մացառուսոների 177 կայ մի արաբի Հանդիստ, որ ունի արաբերէն աանդլիակալ Քար, որը ուլստատնեղի արած են ժնրձաբնակ մածմեդականները: Իսկ արեւնլնա դ ի
ոխ արեւելեան կողմի լւարձրութնան վերայ կայ ընդարձակ արաբ Հանդատարան՝ ղարդարուտա

րմաքարնհրուվ եւ արձանադթու ի ւններով:շո ԻԲ, Աա, արոր կոկիսոն դնտակի աֆ կողմում, Ղալաջուխթ գոթԼՈՐ
գիարբնակգիշղից վերեւ: կովկաս սարից դեպի Հարաւ թնքուած մի լնոնաբազկի աեր Հ. ՛-է բերդս կրբաշաղալվ ցեխով եւ քարով, որ ունի միջակ մեձութիւն, ամուր դիրք, Հաստ եւ ա

"որ
ռլարի սալ, բայց այժ:լ՝ կիսաւեր եւ անմարդաբնակ: Աւանդութեամբ ասում են, թէ Կարոնռլատնրազմ տեղի ուննցած է բնրդգիս եւ արարացւոց մէջ, վերջիններիցս Հարդուան ն աա .-Թիւ զօրթեր եւ ժի դօրավար, որոց դիակներն թաղուած են Հաղրա կոչուած սոնղում: Այս արոր
բական Հանդատարանն, որ ունի ընդարձակ ծաւալ, ղմիէլթաւոր մածարձանննը ննաարձանադրութիւններով դարդգարուսծ շիրմաքարեր, դտնւում է անտառի մէֆ, Վանդա ի
կոնիսոն դնտակի ժէջ, Կովկաս սարի աւռորուտում:ի Գ. բերդն ՍԱՆԻ Բում կոչուած աւանում, որ Նիժից վերեւ է, Հոու անմեծ ռարի Հարաւային աւտորոտում: Բնրդիս արեւելնան եւ արեւմտեան կոգմրրովարբած"Ր
խոջում են երկու դետակնելր, որք նն բուն Դուրկան դնտակի ջրերն եւ ռրք Հոսու 7. Ր Աքաղաքի աջ ու ձախ կողմերով Արեւմտնան դնտակը քանդած էրնրդիս շրգարուի: ի" ագկան նղ. կիսակործան մնացած է ցարդ արեւելեան եւ Հարաւային Հողոորի արոՎ աննբութիւնն է էէսից երկու սաժեն եւ Հաստութիւնն՝ սաժէնից աւելիչ Դարիսպ Ր է ա բակկրաշաղախ ցելով եւ դնտաքարով, որի այժմեան մնացեալ երկարութիշնն է ա. ոինլայնութիւնն՝ 110 Քայլ: Մով. կաղանկատուացին Հոմէնք է անուանում Բում աւանս: մմ

մեզ բն յս անգնայն՝ելքա դետակի արեւելեան ափում, բերդի Հանդեպ կայ ընդարձակ եւ չատ ձին դատարան, որի 171 միայն դտաւնք մի երկար եւ Քառակուսի դնտաքար, որի վերայ փորագր
որը կարդաղինք մեն թուին ՄԱ:Աաաա Մուրթուզա-ուկի ջրաղացի Հիւսիսային վողմում կայ ԱԱքարով շինուած մատուռ, որը. կարծում ենք, Թէ յատուկ շինուած դամբարան - ւմն է .. ո-Հիմնուած է սոյն պատճառներիվերայ. նավո Հանդատարանի անանց: Փատմե-բորդ գենի տակին է, այնպէս որ մարան գլուխն Հաւասարէ դնտնի մակեր ում ենք եկե-ցին մածմեղդականներն. « Երբ չինում են նրկարատեւ երաշտներ, գետի ջրից Բ"1

ղեցուս (թիլիսա) մէջ, իսկոյն գալիս է առատ անձրեւ. ապա կտրում նեք չուրը .
Աւանիս եկեղեցին եղած է մաՀշմնեդականաց մեծ աղօթատեղու ւօւո:

ԵՂԻՇ-ԱՌԱՔԵԼ

Այս անումը է կոչւում Հայ եւ թուրք չասարակութիւնից այն աաաանարթն
կոլըառ տարից Բումվերայ զալեուադ մի լուխարակի երալ: Այատեն ելան | մաճազարտեն
բի այն Հոլւն, որի մէջ ձգած են չարագործներն եղիչ(-Առաքեալի օժ. մարի ի ., մառունըյետոյ: Աղուանից փաչական-րարեհպաշտ թագաւորն Հանել է. տալիս ս. արա ի իրքները, փոխադրել տալիս Արցախ. չինել տալիս Թարթառ գետակի ձորում զիչ Ք

ափի մօտ:լ Ալժմ Ղապալա Է կոչւում թրքաբնակ գիւղն, որ գտնւում Է բերդիս արեւմտեան կողմում. գետակի աջ ափի

2 ..Ջալ.Ս. եպս. սխալմամբ Հնարակերտ Է անուանում քաղաքս:
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մի վանք: , որի մէջ ճանգատացնել տալիս նոյն մասունջները: Բայը շինել 0 սոալիս նաեւ խոր
Հորիս վերայ մի սիւն-՛ Հ Այժմ անյույտացած ( ռիւնն եւ լցուած Հորն. բազի մի կազ ուն ոորու-
թիւնից: Այսու ամննայնիւ վաճալում ք ծայնրի ց եւ մաչմեղ ականների ը ուլստաւոր աց մնծ բազ-
մութիւն:

ԻԴ. բերդն Աղուանից դատնւում է Բումիդ վերեւ, դետալի ձավ կողմր բարձրութեան վերայ.
նոյնոլէս քարուկիր եւ ամննամեծ մասամը կանգուն: Դիրքն՝ ամուր եւ դժու արամասչ ելի. օդն
եւ ւռնսարանն՝ ճիանալի. բայց այժմ որջ դաղանաց եւ երկիւղալի:

ԻԵ. բերդն Աղուանից դտնւում է միեւնոյն դետաձորում, Տոբ ֆրիդ վերեւ. ՇաՀ-ղաղ ձիւ-
նասլատ սարի Հարաւային լանջի վերայ: Ամրողջասնս Քարուկիր են Թ4՛ շրջասչարիասլն, .ւ՛
շինութիւններնե. Թէ՛ նկեզեղին: Ամուր է սլարսսլի շինությունն, անմառչելի՝ դիրթն. Հինալի՝
տնսարանն, եւ վսեմ՝ ներբեւոյթն: Թէպէտ կիսաւեր դրութեան մջ 1 ամենայն ինչ. այսու ամենայ-
նիւ ներկայացնում է Աղուանից երկրի փառաց սրատկերը եւ անցեալի ոլանծ ալի յիշատակը, բայց
ներկայի տխուր տնսքը: Անյայտ է մեղ եւ սորա անցնալն:

ԻՋ. բերդն Աղուանից կոչւում Լ Փելիոլլու ոլ. դսոնւում է Արջկան դնեսոակի նւ էըմանիդ
դիւղի մէջ ընկած սարի վերայ մի 4Գուաձեւ բարձրացած լեռան դագաթին: Իջնում ն մեր վերայ
անձրեւի չռարասին, խիստ ղառիվեր, ոլոր-մոլոր եւ նեղ քը կածանն, ել: Հաղդու աա եւ ձնոները
շարունակ ֆանկուտում էին բաղմասիուշ մացառներն, ամննայն դօրութնամբ ոշիիայտոււմ էինք
բարձրանալ ուռղքով, բայց մաճայվխ յնտ ինք մղւում անընդատ սածելու Թողում առնչ դաղան-
ների երիշղը, քանզի այժմ վադր. արֆ եւ դայլ դաղզանների բնակարան նղածձ է սարս եւ նոյն
իոն բնրդակո: Մի բանի վարդաչէնցի բաջ նւ զինեալ տղամարդիկ միշտ գնում էին |մ առաջից,
որք երբեմն-երբեժն աղաղակում էին բարձր ձայնով, որոլեսզի փավչէին դազաններըը ելբ մ.-
տեցանք դղեկին, նեսանք դաղանների նոր Հնտթերը՝ ուտնատեզ ելը. տեսանք նաեւ, որ արֆերն
ջարդ ու փշուր արած էին ճրո տանձի, լնձորի, ծունի եւն. ծառոց ւկտղալի բարունակները:

Դղեկի դրան մօւո ղզդուշութեամը կանգնեցինք մի կողմում, նիս քանիցս բարձր դոչեցին
քաջերն, որոլէս զի եթէ դաղզաններ լինէին դղեկում, ելնէին եւ փախչին եւ ասլա մանկինք մենք
դենելու, վասն զի դղնակս միայն ունի մի դուռն արեւելածալո՞ւ դուղմից: Վերբջասլն " այսսլիսի
մեծ նեղութեամը մտանք դղնավկն:

Դղնակս ԹԼեւ մեծ չէ, բայը |լսիստ ամուր է եւ Թշնամետդ անմասչնլի: Ունի քարուկիր «բա-
բիսսլ եւ 9 Հաստատուն բուրգելը որք ամբողջակա մնում են կանգուն: Ներաից չասինլով ունի
մօւո 90 քայլ երկարութիւն եւ 15-60 քայլ լայնութիւն: Չարաոլի Հաստութիւնն է մօտ մի սաժէն
եւ բարձրութիւնն՝ 3-8 ռաժէն: Մազաչաղվփ անդամ չունի ճաքած կամ վնասուած նեղ, այնքան
ամուր չինուած է, ասես Թէ թավփծու լինի: Արեւելեան լողմում ներքուստ շինում :ծ է մի ֆր«4-
բար, որ ունի մի սաժէն լայնութիւն, 3 ռաժէն երկարութիւն եւ 2 սաժէն խորութիւն: երեւի Թէ
նախատեսութնամբ շինուած ֆրամբարս ծառայած է ի սլաշար ռլասոնըաղմի: խեցեղեն խողովակ-
ննրով ջուր բերուած է2 վերստ Հեռաւորութիւնից, զի ջուր

Արեւմտեան կողմժում ներքուս:ո շինուած է մի
եղած է: ԹԼեւ բնրդակս չե է մեծ-մեծ ձառնրով, բայց որոշակի երեւում են բնակարանների Հիմ-
Քերը:

Իէ. բերդն Աղուանից դտեւում է| Փիլիսլլու լեկզիաբնակ դիւզիդ վերեւ. 2 վերուո Հեռի է
դղեկիցս եւ շինուած է մինւնոյն լնոնաբաղկի վերայ: Բենրդիս ալսոաբին քարերը քանդած եւ
դործ դրած նն Քւրնանց ների վերույ փիլիսլլունցիք, դեռ կանգուն մնում նն ռլարիասլների ննը-
Քին մասերն: Գիւղացիք Հերկում նն բնրդգի մէջը, այսու ամննայնիւ բոլոլչովի ն անձչետացաձ
չեն քարուկիր շինութնանց Հեսքերը-

ԻՐ. բերդն Աղուանից դանւում է նոյնչավի Հել, մեծ սարի Հարաւածայնագ լանջի վերայ:

չկայ գղեկումս-

1 ՍԱյսէ Ջրվշտիկ կոչուած վանքն:
2  Մանրամասնութիւնքը տեսնել ցանկացողք թող ականեն Մով. Կաղ. Ա. Բատ. Է. գլուխը:
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նեղ եւ ոլորուն նկուղ, կարծում հնք, որ բանտ

Տակաւին կանդ ուննն մեծ մասամլ բայրուկիր շինուած ոլարսռլի սլատելըն. եկեղեցու նեւ բնակարան-
ների աւերակենըն եւ ալւքունի սլալատի մնացորդներն: Հուլրկ է ասել, որ երկու բերդչերս չունին
ղղեկի ամուր դերթլ: բոյդ ունին ամե Խառլատուական ջուր. օղ. կլիմա- Ոչինչ չենք դրում տռեսա-

բանի մասին. անզի միդամած եւ անձրեւ լինելու պատճառաւ չկարողացանք տեսնել եւ ոչինչ:
Բերդերիցս ցած. Արջլան ղնտակի աֆ Հովտում կայ մի աւերակ քաղաքատեղի: չավաւոր

մեծութեամբ: Աւերակիս եշանաւոր մասն է ույմմ ստորերկրեայ քարուկիր: կամարակապ Հնու-
Քիւն- ԹԼեւ փլած են վերնայարկերի շինությի ններն, բայը դլիշովին անքակ են այժմ դետնա-
մառի Հիմնարկութիւննել ն. որք ծածկուած են վերնամառի փլատակներով: Սակույն Հարկ է խոս-
տովանել, որ օլն ւռարաժամեալ էը նւ. անձրեւն, ցեվն եւ Թացուռուած դրութիւնն չնելնցին մեզ
ըստ օրինի ականել. վասն որոյ սկամույ բաւականանում ենք այսչափով: Բայց յայտնում են.ք,

որ երն.ք ինըդելրս եւ քաղաքս ղատկանում են Աղուանից Փելիոլոլոս խաղաւորի ժամանակի չի-
նութնան: Այս մասին վկայում են ցարդ մնացած աւանդուլթյվւնն, Փիլիլու անունն եւ սլա-
մութիւնն. « Հոռյոժ ամի( ՆԺ.՝ 961-962)... ժողովեցան ամենայն իշիրանք աշխարձաց տանն Հայող
աո սուրը ծայրասլետն Անանիա, վասն զի տացեն ղօծումն Թաղաւորութնանս Աչոտ (Ողորմած
ալբույին)... Հարկաւորե ալ կոչեղին լամենագովելին դտէր Յովչաննեքս կաթուղիկոսն Աղուանից
աշխարչծին եւ քառասուն հսլիսկուլոսք ընդ նմա, եւ մեծաշուք իշխանութնամբ կոչեցին զՓի-

լիոոս Սաղաւորն Աղուանից. ղոյր աստուածային եւ ղսուրբ» (Մատ. Ուո., եր. 3-5 եւ 279):
ԻԹ. ամրոցն Աղուանից. որ կոչւում է կալ-տակի ինդ: դատնւում է Օրաբանից 2 ժամի ճա-

նառլարծ վերեւ. կովկաս մեծ սարի Հարաւածայնաց լանջի վնբայ:
Ամրողիս Հիւսիսային կողմն բարձրացած Լ վիմածերձ ապառաժ. նոյնանման բարձր առլա-

ոաժներ են արեւմտեանեւ. արեւելեան կողմերն, որոց անդնդախոր ձորերով վիժում են Օրաբան

դետակի 2 առատ փաակներն եւ միանում ամրոցիս ստորուտնկրում, ոչինչ պակաս բարձը քերձ է
եւ բերդիս Հարաւային կողժե- Իսկ կիրճերն եւ ցած սեղերն ւլարսսլուած են որձաքարով եւ
կրաշաղզայխ ցեխով: /ւնլ, 2 դուոն փոակննրի կողմերից նւ 2 բուրգ: Բանդուած է արեւմտնան
դրան կամարն նւ կիսաւեր՝ արեւելեան դրանն: Մամոտպատ նն պարիսպներն եւ դոների աջ ու
ձավ կողմերե- Ամբոցիս մէջ դաշն շինութեան Հետքեր, բայց որոշելն լիստ դժուարին է, վասն զի
խիտ առլվա կանգնած են ծերունի եւ ղառամեալ Հաճարկի եւ կազնի ծառեր եւ անմատչելի
մացառուտնել, որոց մմջ վիշտում են ամեծի վաղրելր» արջեր, դայլնը եւ կինճեր: Առանց զէնքե-
բով զիննալ մարդոց անկարելի է Հետավղօտել ամրոցս: Ամժրոցումս կայ ֆուր։ բայց խեցեղեն իո-
զովակննրով ընրուած է վերեւից: Բոնաշունչ Հողմերից արմատախիլ եղած Հաճարկի Հառտա-

բուն ծառերի արմատներն նրեւան Հանած են տեղ-տեղ ջրախոզովակների Հետքերը: Անյայտ է
բերդիս անցեալն եւ ոլառւմույթիւնե:

ՇԱՔԷ ԳԱՒԱՌ
Գաւաոա, որ ընկած է Օրարան, Արջկան եւ կախաւան գետակների» կովկասեան լնոնաշըղ-

Թույի Փարաւածույնաց լանջերիեւ Ձարղդունի դաչտակի չարունակութեան Հարաւային բերանի

մէջ, ուտագդած ( Շաքէ. Շաքա-Ոստան, Շաքի. այժմ, ըստ ռուսական Հնչման՝ Նուվսի անունները:
Բայց Փարկ է յայտնել, որ Ուսի դաւաու էր կոչւում Շաքէ անունը ստանալուց շատ առաջ (Մով.
կաղ. եր. 171): Ըստ նիր. Գանձակեցւոյ ե շարս յանուն Շավխայ Հիմնուած քաղաքներից մին էր
Շաքի քաղաքն (Կիր: եր. 4114), որի անուամբ: այնուծնտեւ կոչւում է եւ ե-ր գաւառն:

Այժմ աւառումս Փրիստոննեույ բնակիչներով մնացած են միայն Հետեւեալ շէնն եւ գիւղերն.
ա. ՄԱԼՂ չ(ճ. շինուած ղաչաակիմէջ, Հողն՝ կիսով չափ արքունիեւ կիսով չաի՝ բչկական.

մինեւենոյն՝ տեղական բերքերն. բնակիչք նավս Արցախից գաղթած են Դաշնճաղ, ալա նղա-

Է Արեւելեան վտակի եզերքից սկսեալ մինչեւ ամրոցն զառ 'ի վեր Է. թող այս հետի բարձրանալը. նեղ կածանի

երկու կողմերն ծածկուած են փշալի թփերռվ. որոց սուր-սուր փուշերճ ծիւ-ծիւ են անում այցելուաց հագուստները:
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փոխուած չէնս: Եկեղեցին՝ Մ Աստուածածին, շինուած աննփ աղիւսով եւ փայտով քածանան
գալիս է Աղփլաքնան գիշղից:

Ծուխ 30, ւր. 84, Իգ- 64, ար- ծն. 6. իգ- 4, ոլսակ 2, ո՛ր. ենջ. 2, 12 յ. նրկար կենք 70:
բ- ԱՅՏԻՆ-ԲՈՒԼԱՂ դիւզ. շինուած դաշտակի Հիւսիսային կողմի Հիւախոածոայնաց լանջի

վերայ. բարեխառն՝ օդն եւ կլիման, եւ լաէ՝ ջուրն, Հողն՝ արթունի եւ բարերել, աւնղական բեր-
քերն՝ միեւնոյն. բնակչաց նախնիքն դաղթած Խաչեն եւ Ջրարերդ դոոււուննլից` Եկեղեցին Ս
Աստուածածին, փայտաշէն եւ Հին, քածանան մինւնոյն անձն:

110
Ծուխ 60, ար- 220, իգ- 172, ար. ծն. 20, իգ- 15, պսակ ծ, ւար. ենջ. 40, Իզ- 6. երկար կլնսչնք 400-

Դ- ԱԼԵԱՐ գիօզ. շինուած դաշտակի ծարաւային բերանի վերայ, օղն՝ բարնլաաուն, ջուրն՝
ւլատուական, սռնեդական բնբքերն՝ նոյն. բնակիչք ոտնղզափոխուած են Չաշնճագից- Հողն՝ ւսր-
քունի: Ելեղեցին՝ նորաշէն, ձեղունն՝ փայտաշէն, Ս. Աստուածածին անուն, որ շինուած էրնակ-
չաց տրօքն եւ ունի 40 բուր. նւ այս Հակիրճ արձանագրութիւնը. « 1885-ին 2 քածանան է մինեւ-
նոյն անձն:

Ծուլս 50, ար. 154, Խգ- 445, ար. ծն. 8, Իգ- 7, կսակ 6, ար- ննջ. 4, իգ- 3. երկար դնանքթ.95-100:
դ- ԳԵՕՅ-ԲԷԿԼՈՒ գիւղ. շինուած դաշտակի վերայ. ամուսն փոթր-ինչ ծոանք՝ օղն ե. կլիման,

ջուրն՝ ոչ այնքան դովելի. բնակչաց նախնիքն նախ դաղթած հաչ նելզ նւ Ջրարնրդիը Դաշնճաղ
եւ առսլա՝ այստեղ. ծողն՝ բէկական եւ արդիւնաւքիւ, միեւնոյն՝ նղ ական բնըքելն: Ելեղնցին՝ Ս.

Աստուածածին, որի Հոգեւոր Հովիւն ղալիս է Գնօյ-բուլաղից:
Գիւղիս Հիշսիաային կողմումն է Ղշլաղ-'Քունդիւտ դիշղն, որիմէջ այժմ կանմշա300 տուն

մածշմնդականացեալ Հայեր, եկնղեցու աւերակ եւ Հանգատարան: Մ/ քանի ուրի առաջ գիւ-
ղիցս մածմեդականացնալ Հայ ոմն նալով Գենօյ-բուլաղ Դիւղն՝ յայտնում է Ղուկաս եւ Դազա-
բոս քաչանաներին. «Մեր Ղշլաղ-Քունդիւտի նկեղեցու անօթներն պաՀուտծ են դեւոնիսոակ,
տեղը դիտեմ, եկէ՛ք եւ Հաննդէ՛քի ա Քածանայք դնում նւ Հանում են ժի արծաթեայ ռաղա-
Լարտո, մի արծաթեայ սկիՀչ, մի Խաչ եւ մի շուրջառ: Զղիտենք ն՞նչ իբաւունքով Հռլնլ է տալիս
Ղուկաս քածանան այդ Թանկագին ծնեութիւնները՝ ռաղզաւարտը եւ սկի Հը.... Ձկարողացանք
տնսնել դէթ 4նոաց խաչը: Միայն լռած էին.ք, (24 ծանուծ շուրջառի աղին դտեւում է Գեօյ-
բէկլու դիշղում եւ ունի արձանագրութիւն: Այս եւս չ(արողացանք տեսնել:

Դեօյ-բէկլու գիւղում ծուխ 50, ար. 139, 13 129, ար. ծն. 6, իգ. 5 սչուսկ 3. սար. 224 3. իգ- 2,
երկար կենանք 70:

ՇԱՔԻ ՔԱՂԱՔ

ինչես յայոնեցինք կանխաւ, է. դարի Բ. քառորդում քաղաքս շինուած է Շալժ խազրի
անուամբ բոտ Չանձակեցուն: Չատուական է օղն, կլիման եւ ջուրն (բայց ոչ ոլղյորած ժմայ-
նակ) քաղաքիս, որ շինուած է կովկասեան ռարի լեռնարազուկների մէջ մոած մի լնղուածովով
վնբայ: Բաղաքի արեւմտեան կողմից, սրընթաց խոխոջում է Գիսի գետակն, որ կոչւում է Ղու-
բու-չայ, իսկ միջֆով՝ մի այլ գետակ, որ կոչւում է Գուջանան: Միջին դնետակս Հայոց բնակարան-
ները բաժանած է 2 թաղերի, որք կաղմում են Համարնա 2: քաղաքի սառորին Մասը: Արեւելեան
Թեսղումն է Շաքուույ դաւաուննրի յաջֆորդարանն եւ մայրը եկեղեցին. իսկ արեւմտնս»ն Թաղումն՝
ոլանդուլոտ Հայոց եկեղեցին, որ կոչւում է դարիբականաց եկեղեց: Մէն ժի Հայոց բնակարան
շինուած է դեղեցիկ ոլարտիղում, որոց մէջ կան տանձի, խնձորի, անբկեւիլի: դղնարի ծառեր եւ
որթեր:

է Ջափարաւատի արժ. Դանիէլ քաճանալ ՏԷր-Ներսիսեանն պատմեց. «Ջալզիտի մաճմեդականացեալ բայերից
ոմն մի օր գալով լալտնեց. «Պառաւ մայրս գիտէ Զայզիտի եկեղեցու անօթների թաղած տեղը. ինքը ճիւանդ Է,
ինձ ղրկեց, որ գամ քեզ իմացնեմ, ե՛կ, որ անես, բերես»: Աճապարելով գնացինք, բալց տեսանք. որ նոր մեռած
Էր մայրն. վերադարձանք դատարկ»:
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Քաղզաքումս բնակում նն գլխաւորաբար 3 ազդգեր՝ Տայ, սուննու եւ շիա, ռուս քաղաքա-
ԱՎ գօլ:ք եւ սլաշտօնական անձինք: Մեծամասնութիւնն է մածմեդական տարըն:

Զլան բնիկ Հայեր, այլ այժմնան բնակչաց նախնիքն գաղթած նն Արցախից, Ագուլիսից եւ
Խոյիդ: Հայք ղրաղւում են վաճառականութնամբ, դնրձակութեամբ, կօշկակարութեամբ, Հիւո-
նութնամբ, Մետաքանաւյ ժասլաւէն Հիւսելու արունոատով, նպարավաճառութնամբ եւն.: "

Քաղաքում»կայ 16 չոդնշարժ դործարան, որք պատրաստում նն բոժոժներից մետաքանայ
Թել: Գործարաններիցս սլատկանում է Հայոց միայն 6-ն:

կայ նանւ երկոնո 2 երկդասնան ուսումնարան: Տղայոց ուսումնարանում ուսանում են
178 աշակեր, Թոշակատու 130, ձրիավարժ 468- իսկ Մ. Մարիամնան օրիորդաց նըկդասնան ու-
սումնարանում 112 օրիորդ: թոշակատու 75, ձրիավարժ 37: Երկսեռ ուսումնարանաց Համար 2

աւագ ուսուցչաց, 5 վարժաղպնտաց եւ 1 վարժուծու միամեայ ռոճիկ 4500 րուբլի Մոից աղզբիւր-
ննըն են. '

Աշակերտաց եւ աշակերտուծնաց թոշակ.
Ուսումնարանապատկան անշարժ դրամագլիսի ւոկոս.
Մոմավաճառութնան արդիւնք.

Երկու եկեղեցիներից նսլաստ.
Ութատատնլնաց արդիւնք եւ

Սբբաղրատ:
Արեւմտնան Թաղի եկեղնցին՝ Ս. Աստուածաձին, Հոյակապ, ւլայծառ, մաքուր, մանաւանդ

փառաւոր է կաթուղիկէն: Ելեղեցիս ունի 4961 ը- ծ7 կու. եւ կրում է սոյն արձանագրութիւնը.
«Սկսեալ ի 1808 թուէն մինչեւ 'ի 1833 թիւն եւ աւարտեալսուրբ Աստուածածնայ եկեղեցիս ար-
դեամբ ղարիբականաց»: Եկեղեցում ընդարձակ բակում ամփուուած նն պանդուվւտ Հայոզ ննջե-
ցեալննրն, որոց մէջ Է ծանրածուչակ (Լազրեւ) դեննրալ Յովչաննիսի Հօր մարմինն, որի մածարձա-
եի վերայ Քանդակուած է. :

«Հանգչիմ աստանօր Դաւիթս Լազարեանց,
Ծնունդ Արցախու երկրին քաջազանց,
Սերունդ իշխանաց Քշտաղ գաւառի,
Մելիք-Հայկազին եւ Բճաթուր-բԷկի.
Պանդուխտս տարաբաղդ մտի յայս տապան,
Կարօտ դեռաճաս որդւոցս սիրական,
2եղլով զարտօսր ի ծանր մաճճի,
անձնեցի զնոսա երկնային Տեսչի:

րեսնամեայ կենօք վախճանեցաւ 'ի սեպ. 1823 ամի»:
Եկնղեղուս ժ ու կանն կանո ուսումնարաններն, նորաշէն, միայարկ եւ

դեղեցիկ է օրիորդաց Ս Մարիամեան ուսումնարանն: : անԻսկ արեւելեան թաղի եկեղեցին՝ Ս. Մինաս, նոյնպես Հոյակառը կանդնած Հասո ոոնՑ
վերայ բայց աւելի ընդարձակ եւ բարձը, որ ունի 2106 բուր. 97 կու.: Երկու եկեղեցիքս ու ի
քածանայ:

կարեւոր է յայտնել, որ քաղաքս խիստ վաճառաշած եղած է 1860 թուականներից ւսուաջ,

մանաւանդ ամուսն եւ աշնան եղանակներում: Այստեղ վաճառւում էին Շաքուայ ամբողջ գա-
ւառների մետաքանայ թելերն եւ Ղաղստանի ամենատեսակ շալենրն: Այս պատճառաւ յաճախում
էին մնտաքս գնողներ Եւրուլայի ամէն կողմերից եւ շալ գնողներ Արարատնան, Թիֆլիսնան,
Արցախնան նաչանգննրից էւ Պարակաստանից:Բայց այժմ ընկածէ Շաքի գաւառական քաղա-

ռս առնհւաոուրն, եւ նսնեփազած ւր նախկին փառքից:«/
Քաղաքումս Հայոց ջուխ՝ 92 ր. ա հդ- 1763, ար. ծն. 90, Էդ- 75, պսակ 40, ար. ննֆ. 45,

հղ- 31. նրկար կեանք (Հայոց մէջ) 80-90:
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ԳԵՏՆԻ ՏԱԿԻՑ ԵԼԱԾ ՃԱՇՈՑ
Արդէն կառլաղակ դաւառի Ղությաշչէն աւանում լսած չինթ. որ մօտ այ եռվուլ- Ղշլաղ

գիւղում մաչմեդական ոմն գտած էմի Հին ճաշոց գիրք: Հետամուտ հդ ար չանել եւ ւոնսնել
այդ Հայկական թանկագին Հնութիւեը: Ղատմւցին. ԹԼ զիւղացիինզ եսվեր, վրելիչ, Հանդիվը`
ցումի Հին չինութնան, որի, եղունի մշա. մի պլաՀարանում դառա մի մկՑ դոմայած զիրք է:
վաելով, որ յետոյ կենթարկուի իվիստ Հարցավարմութնան. տալու, անձե, լ աատապնտի
օգնական Միբայէլ-բէկ Ղազար-Բեկնանցին, իոկ Ղազար-Րլկնանցն զոկել Շոթի մարմնաւոր
կառավարութնան քարտուղարին:

Շաքի քաղաքումս, չնործիւ ալժ. Ս. Փածանայ 5քր- Չօղ ոսնանցլ, Ս. մաջող նցանթ Վեռք բերել
ճաշոցը, որ տսլադրուած է 'ի Մ էջմիածին 16856 Թուին: Բոլորովին անվնաս Ժենազած է ճաշոցս
գետնի տավ, միայն վնասուած էն ոնաւութիշնից սկզրի մի բանլ,թերինլաւն քներն Էր-
կու մատնաչափ տեղ: Թերթերն Հուս ւ- Հայու մտաուել:ն խոշոր եւ ըլխաղբելրն Թ. չ նաղիր նե: Վեր-
չին թերթի վերջին նրեսըվերոյ գրուած է փետրագրչով.

«Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Եսայի Կաթուղիկոս Աղուանից սրբոյ Աթոռոյն ԳանձասարայիՌՃԿ. թուիս Հայոց յունվարի ԻԵ. քանզի կամէի նաւել երկիրն Ըռուսաց եւ ըստ խնդրոյ Ըռոմանոս
քեւխային զայս սուղ ինչ յիջշատակարանս գծագրեցի ձեռամբ իմով ր փառս Աստուծոյ, որ Է օրճ-
նեալ յաւիտեանս ամէն»:

Այս ինքնագիր տողերից վերեւ կարմիր Թանաջթով (նթուած չ Ճայլբառլե ական կնթով: կնքոյ
անջինջ մնացնալ բառերից վլարդազունցաւն միոյն. «Աղուանից կաթուղիկոս Եսայի Ջալալեանց... »-

Արդէն մայտնի է, որ ճաշոց» ւպլուած ք 16686-լն. եսույի: կաթուղիկոսն դրած է 1711-ին:
Մեձ-Սօկութլուի եկեղ. արձանադ. առլացուցանում Լ, որ սաստկացած չր Հաճի- Զալապու կրօ-
նավոխական Հալածանքը 1751-ին: եթէ ընդունենք, ոը ճաջոցո նայած ( զ հանի տակ 1751-ին`
Նովուր- Ղշլաղ դիւղի ծայող՝ մածմնդականությւն ընդունելուց մեթոյ, իակ դտնուած է 1887-ին,
ուրեմն 136 տարի ճաշոցն մնացած է դեռնի, մակ:

Շաքի քաղաքի հանգստարանում
Այստեղ կայ Ս Հովփաիմչ անուն, չիչ տաշուած քարով չինուած մի մատու. Հիմնուած մի

տնաարանաւոր բլրիվերայ: Հոյակաւլ մատուոս ունի դեղեցիկ կաթուղիկն, սեղան եւ 2 լթործըբ-
դարան: Սայանիչէ շինութեան տարեթիւն, այլ միսյն նորոդութնան

«Ղարաբաղցի Չարղ.չի Մուսիս նորոգեցի սուրբ Հռիփսիմէ կուսի եկեղեցիս' Մուսուն եւ ծնո-
ղացն ճոգուն ՌՄՁԲ. (1833-ին)»:

Հանդստարանիս մուտքի ւսջ կողմում կայ մի նածատակի դերն ման. որի մածարձանի վե-
իա փորադգրուած է.

«Այս Է տապան Նիժ գիւղացի
Պետրոս անուն նաճատակի.
Սա էր որդի քաճանայի,
Օ՛վ ճանդիպողք տո՛ւք ողորմի.
1826 ամի 13 սեպտեմբերի»:

Գաւառիս վանքերնեւ բերդերը
Ս. ԳԷՈՐԳ վանք, որ գտնւում է Օրարան դետի աջ (ողմում, Չակզ (Պարաքղ) դիւղի մօտ,

որի բնակիչք մածմնդականացնալ Հայնը նն: Վանքս, որ կառուցեալ է մի սարի Հարաւածայնաց

լ Բացատրութիւնն լետոլ:
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ստորոտում. մի Հարթակիվերայ, արտաքուստ չինուածլ ամբողջակա տաշուած չիչ թարոլ
իսկ նելչքուսա՝ անտաշ որձաքարով: Ամբողջասլվա կանդուն է բացի տաննաց սալկախից: Ունի
աւազան եւ 2 ործրդգարոան, |սորանի վերելակ սանտուղն շինուած չ բնմի մէջտեղից: Բայց չու-
նի արձանադրութիւն եւ ոչ շինուլմեան Թուական: Ուվոոլի Համար յաճախում է մնծբաղմութիւն
ոչ միայն Հայերից. ոյյլ մածմնեդականությւն ընդունած Հայերից: Վանքս ունեցած է եւ շրջա-
սրարիսսլ եւ միտրալ դ ոնննակներ. որոց Հետքերն նրեւում նն որոշակիչ

Տաճարիս Հիւսիս-արեւելեան կողմից, րի քունի Քայլ ծեռի, ժայռից բզիում է մի անուշա-
Հում եւ. բըազկաչասի Հաաստութեամը սլատուական աղբիւր: Իսկ Հիւսիսային եւ արեւմտեան դող-
ժերում ամխովփուտած են միարանի ց մարմիններ, սակայն անարձանադիր են տապանաքարերն:

Մ. ԳԵՂԱՐԴ ուն.ք. որը մածմեդականացնալներն անուանում նն Դամի ւրով, շինուած է Ս.

ԳԼորդ վանքի Հիւաիս-արեւմանան կողմի սարի մի սնուի վերայ, կովվածոյ չիչ քարով: Արտա-

քու չասինլով՝ երկարութիւնն չ 23 քայլ եւ լաւյնութիւնն՝ 13: կանգուն մնում են միսւյն ւաւք-

բողջ խորանն Իւր ելնակամարով եւ (լործիդարաններով, Հիւսիսային հւ Հարաւային որմերն՝
կիսով չափի: Մնում էեւ աւսղանն, բայց չունի արձանադրութիչն: Ուլոռատեղի է եւ այս:

Օրարբանի Հանդնալ, գետի աջ կողմում է ՔԲունդիւտ դիշղն, որի Հայադաւան բնակիչներն
մօտ 130 տարի ուֆ ընդունաձ են մածմնդականութիւն: Գիւղիս մօ ւի Բլրի վերայ դնռ մնում
է եկեղեցին, որ շինուած է տաշուած չիչ քարով: Բայց քանդուած են դուոն, ձեղունի կամարն
արեւմանան կողմից եւ աւազանի տեղն: Հիւսիսային կողմի խորձրդարանի միջից ունեցած է

դաղտնի դուուն, որի նտեւն Լ Թաթուն սպածարան:
Եկեղեցուս Հիւսիսային կողմում կայ ընդարձակ Հանդատարան, որի տաղպանաքարերից

արձանագրությվւն ուննցող ները տարած են թրքացած Հայերն, եւ մնում նն անարձանագիր ան-

Թիւ քարեր: քայլ բարեբախտաբար մնացած էմիայն մի նբկար, տաչուած, ողիտակ մաչարձան,

որ ունի այս արձանադրութիւնը. «Այս Է ճանգիստ Արզրումցի Մովսէսի որդի Իփակչի-Խօճա-
Սաքարին, որ փոխեցաւ ՌՃԼԵ. թվին»:

է. բնրդն Աղուանից դանւում է Հանդատարանիս կից. 20 թայլ դէպի արեւմուտք Հեռի եկե-
ղեցու աւնրակից: ԴՊարիսոլներն չինուած են կրաշաղալխս ցնխով եւ անտաշ որձաքարով: Պարըս-

ոլի ը յժմ մնում է կանգուն միայն մարդաչավփ բարձրութեամբ Հարաւային կողմից եւ մի կան-
գուն՝ արեւելնան կողմից: Երեւուժ են միայն Հիմունքներն մնացնալ կողմերում, քանզի բան-
դած եւ քարնըը տարած են Թրքացնալ Հայերն: Չարիսսլենըն, Թէեւ չունին բուրգեր. Բ"/9 ունին
սաժքնից աւելի Հաստութիւն եւ լիստ ամրութիւն: Երկարութիւնն է մուռ կէս վերո, իսկ լայ-
նութիւնն՝ 410-180 Քայլ Բերդիս միջում նբեւում նն շատ շինութեանց Հետքեր: Բույց յայտնի
1: ընըդիս անցեալն, սլասոմութիւնն եւ շինութեան տարնթիշն:

Զայզիտ դիղի նկեղեցին. Համարնա թէ դիւղն դտնւում է Օրաբանի եւ Շաքի քաղաքի մի-

ջեւ: Գիւղս բաղկացած է մօտ 461 ծուխից, որոց նախնիքն նղաձ են Հայ: Գիւղիս գլիւին մի դեղե-

ցիկ սարածարթի վերայ շինուած է սրբատաշ չեչ քարով մի խաչաձեւ եկեղեցի: ԽոնարՀչուած է

կաուղիկեն, արեւմանան խաչաձեւի դլուխն, դուոն եւ խորանի հտեւի 3 լուսամուտներից 2-7:
Անքակ մնում նն 2 խորՀրդարաններն: Ունեցած է նւ աւազան, բայց նորողելու ժամանակ լցրած
եւ ծեփած են երեսը: Երեւի Թէ նռրողող վարպետն յոյն հղած է, ղի դեռ երեւում են սլատերի

վերայ յունաձնեւ նկարներ: Հիւսիսային որմի արտալքոււտ կիցեն 2 սենեկանման խուցեր: շինուած

նոյնպէս Հոյակասը, որք աւնլի նման նն պատուաւոր անձանց Հանդստարանի: Եկեղեցու շուրչե
ամսիովփուտսծ նեն շատ ննջնցնալներ, Բայց անարձանադիր են եւ անտաշ ւտապանաքարերն:

ԳԻՍ ՎԱՆՔ

Ը վկայութնան կաղանկատուացու (եր. 8-9) այս է Աղուանից Ա. եւ Համր Արղ ոցին Հիմ-
նուած եղիշէ Առաքեալից Քրիստոսի ս. դարում: Վանք. որ առաֆ հղած չ հկեղեցի, կառու-

լ Տեղական արտասանութեամբ կոչւում Է Քիշ:
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ցնալ է Շաբի քաղաքից վերեւ, կովկաս սարի ստորոտում, Գիս դնտակի ւջ ուվիի վերայ: Ե. դա-
բում ա. Մեսրոպ ԱԱ աշակերտներով դալիս է այստեղ, նորողւումմ է եկեղ նղու Հաւսսոը եւ դչաւա-
նութիւնը, մաւր, ստիպնալ չարագործների երկիւղից. դետնի ժէջ ամփովիում Լ այն արծալթնայ
Խաչը, որի մէջ կար կենաց փայոի մասն: Ամփուխուած տեղում նածատակւում Է ս. Մեսրոպի
աշակերտներից կէսն, որոց մարտիրոսութնան նդի վերայ Հաւատացնալ ոմն շինում է մի Հո-

գեյ, չորնքկուսի մատուռ, որի մէջ, մի փայտեայ արկղում, զետեղելով նածատակելոց մար-
մինները, ամփովիում է խնամքով: Ասլա նոյն առաւքելածիմն Հին եկնդլեցու տեղում Հիմնարկում
են եկեղեցի եւ Մեսրոպի խաչը զետեղում եկեղեցու աղիւսաշէն մրէլթիմԼջ: Է. դարում Առանշա-
Հեկ պեղից Վարաղ-Պերոժ իշխան կամենալով նորողել Հին եկեղ եցին՝ դոոնում է Մնսրովղի խա-
չը (Մով. կաղ. Ա. Հաւո. ԻԻ. դլ:): Աղուանից Եղիազար կաթուղիկոսն բոլոր նեկեղեցական ուլւտով
աճաղարում է Գիս, կատարում մեծածանդէս նաւակատիք եւ Մեսբովաողեան (ոաչի (ննաց փայ-
ոի մասնից փոքր-ինչ կտոր զետեղում իւր ձեռաց լխաչի մէջ (Մոլ. կալ. Բ. Հատ. ԼԳ.գլ):Այն
օրից ցարդ մեծ ուխտատեղիէ ոչ միայն չրֆակոայ Հայոց, այլ հեւ մածմեղականաց Համար: որք
մաճախակի խոնւում նն մեծ բազմութնամբ:

Մէջ բերուած պատմական Հատուաձներիը երեւեցաւ, որ եկեղեդի ս նավ» Ա. դարում Հիմ-
նուած էր եղիշ-Առաքնալից, ապա Ե. դարում րարնպաշտ անձերիցզ, եւ ասլա նորոդուած է է-.

դարում Վարազ- Չերոժ հշխանից: Այժմ մայտնում Ենք, որ վանքիս ներքին եւ արտաթին ձեւն
ու ոճն արդարացնում են լատմութնան ստուդգութիւնը, վասն զի արտաքուստ կիսակլորակ է
տաճարիս արեւելեան կողմն, քառանկիւնի՝ արնւմանեան կողմն, խաչաձեւ՝ վերի կողմն նւ Հնա-
դարեասն ձեւով շինուած՝ կաթուղիկէն: Այնչաիխ միացած է կրաշաղավս եին տաշջուած չիչ արի
Հեւո, ասն Թէ ձուլուած եւ եղած է միապաղաղ քար: Մխոյն Թէ չունի արձանադրությշն եւ
ընդարձակ մեծութիւն:

Վանքս ունի մի քանի սնննակներ, մի Թթնննաց ռսլարտեղ, նշանաւոր օղ, կլիմա եւ ջուր եւ
2273 Քառակուսի սւսժէն Հող, որ կապալով տուած նն 100 բոէւբլու:

Վանուցս լից է Գիս դիւղն, որի ծայադաւան բնակիչք ընդունած նն մաՀմնդական կրօնը
գաւառիս միւս բնակչաց Հետ, նմանասլէս եւ շասո մերձակայ դիւղերի բնակիչները:

ԼԱ. բերդն Աղուանից կոչւումէ Անուշ բերդ, որ զւոնւում է Գիս վանքից փոքր-ինչ վերեւ,
դնտակի աջ կողմում: անը մնծ չէ ամժրոցս, բայց ունի քարուկիր եւ Հասատամոուն սլարիազ եւ
ամուր դիբք: Տեղ-տեղ քանդուած են պարսռլի սլատերիզ: Բոյդ մնծ Մասամբ ժֆում է Փարաւա-
մին պարիսպն:

ԼԲ. բերդն Աղուանից դոնւում է Մալղ շինի ւօ ա, դաշտակի վերայ: Դղնակս, որի տարա-
ծութիւնն չա մեծչէ, ունի քարուկիր սլարիսպ եւ միայն մի դուոն: Ամրբողջութնամը անքակ
մնում է ւվզարիսսլներն շնործիւ մալղցի Հայոց:

Դղեկիս արեւմատնան կողմին կից կայ մի Հիժնայատակ կործանուած աւերակ, որ նրեւի թէ
եղածէ փոքր դիւղաքաղաք: Գիւղաքաղաքիս շուրջն փորուած է խոր եւ լայն րամ, դուցէ
պատերազմի ժամանակ ֆրով լցնելու եւ Թշնամետը մուտքը արգելելու ծամար: Դղեկի դուուն
բացուած է ուղղակի դիւղաքաղաքիս միջով: Այ երկում եխ Դիչգաւ քաղաքիս ոնդը: «այնու
ամենայնիւ դեո հբեւում են թրծնալ աղիւսների եւ քարերի բնկորներ, եւ նրբեմնե-ելրընմն դբտ-
նում են Հնադարնան դրաժներ Հերկուած տեղերից:

Դ. ԿԱԽԱԻԱՆ դիւղաքաղաք. 34 վերու Հեռի Շաբի քաղուքից, շինուած մի ներկրբալեզու
Հովտի վերոյ, որ սածմանագլուխթ է Շաքի դաւառի: Չատուական է օղ.ն, կլիման Լ13 ջուրն, զար-
դարուտած այգնատաններով եւ սլարտեղներով. բնակիչք՝ Հայ, վբացի եւ ժածմեղդական. սռեղա-
կան բնրթերն՝ ցորեն, դալի, որիզ։ տանձ, իշնձոլր, արքայակաղին, ընկուղ եւ Հոաղող: կան եւ
խանութներ եւ վաճառանոցներ եբբեւ ամենօրնույ աւնւտորավայը եւ Հնեռադրատուն եւ փոշտ:

Հայք, որ դաղթած 22 Ագուլիսից, Արցախից եւ Գանձակից, դրաղւում են վաճառականու-
Թնամբ եւ ունին մի եկեղեցի Ս. Աստուածածին եւ ժի քածանայ: կան եւ ոլանղուվատ Հայեր:

Ծուլս 40, ար- 266, Իդ- 116, ւր. ծն. 12, եդ. 8, ալսակ 4, ւր- ննջ. 3, 12 2:
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ՃԱՌԻ ԳԱՒԱՌ
Գաւաում, ռր ընկած է կախաւան եւ. Զաքաթալի արեւմտնան գետակների, Դարբանդեան

ւլարսպի շարունակութեան եւ Բաղասական Հարաւային դաշտարբերանի շարունակութեան մէջ,
ուռազցած է կամբենլճան, կամրէճան, կաղպիճան, Զար, այժմ Ճառ եւ Զաքաթալա անունները:

Ցաւօք սրի ստիսլուած ենք ասել, որ բազի Ձառի Հայերից դգաւառումս չկան այժմ ուրիչ
այնր, զի շատ գիւղերի Հայնըն ընդունած են մածմնդական կրօնը:

Ա. Մարսան գիւղի բնակիչներն, որ կայխաւանից ենըքեւ է, եղած են էջմիածնապատկան եւ
ամէն տարի վճարած են դաւաղզանապտուղ Մայր Աթոռին, ինչա: վկայում են ծնրունիք-

Բ. Դում ԱՆԱ իենակիչներն, որք ընդունած են մածմնեդականութիւն: եղեղեպին, որ շին-
ւած է մեծ-մեծ եւ Հաա ո- Հաստ Թրձնալ աղիշսով, մնում է կանգուն. միոյն Խոնարծուած է դմբէթն
հւ ճաքած է դագաթնադծից՝ արեւելքից արեւմուտք:

Գ. Թալա Դի ւղ է, որ մօտ է Ձառին, հղած է Հայ, բայց այժմ մածմնդական է:
Դ. Դիան անրակ գիւղատեղի, որ գտնւում է Ձառի արեւելեան կողմում: Գիւղիս Հայ

բնակիչներն, անճարացնալ լեկզիների անընդչատ աւերմունքննրից, փոխադրւում են Սղնավխի
կողմն եւ Հիմնում ժի դիւզ Դիլան անուն՝ չուղենալով մոռանալ իւբնանց նախնի գիւղի ցան-
զայի անունը: Բայց թողած նն մի եկեղեցի, որ շինուած է երկյալվ, մին՝ բոլորովին գնտնավիոր,
եւ միւան՝ շինուած նորս վնրայ: Գետնափորն ունի միայն մի մուտք վերնայարկի արեւմտնան
կողմից հբբ դաղ տնի դուոն: Երեւի 23 դնտնայարկումս պլածած են եկեղեպուս դարդերը եւ անօլթ-
ները աւարաուննրիցը զգուշանալու Հեռւատնեսութնամբ: Վերնայարկն ըստ ամննայնի ունի Հա-
մառստաննայց տաճարների բոլոր յատկութիւնները: կամարներն շինուած են կուկածոյ չեչ քա-
բով, իսկ մնացնալներն անտաշ որձաքարով: Բայց այժմ խոնարձած է եկեղեցուս դաւիթն: Տա-
կաւին մնում նն դիւղատեղումս Ընկուղի եւ շագանակենի ձերունի ծառերն:

ե. Զառի Հիւաիս-արեւնլեան կողմում, լեռների մէջ կայ Բուխովլու անուն Հայ գիւղատեղի
եկեղեցի ե- Հանդստարան, որի բնակիչներն նոյն պատճառով մտեղակիոլխուած եւ Սղնախի կող-
մերում Հիժնած են Բուվխով անուն Դդիւղը:

Բաց| նդավփոխուած Հայ դիշղերից, բազմաթիւ նն մածմեղականութիւն ընդունած դիւ-
դել» ծանդատարաններ, եկեղեցիներ եւ մինչեւ անդամ վանքեր, զորս ձանձրալի Համարելով
մէջ բերել մի առ մի՝ բաւականանում էնք այս չափով: Միայն յայտնում ենք, թէ մաՀմեղականու-
Թիւնն, որ ճգնած է ոչնչացնել քրիստոնէութեան ներքին եւ արտաքին նշանները եւ յիշատակ-
ները, ցարդ չէ կարողացած անՀետացնել Հայկական անունները եւ տիպերը իչր միֆից, ինչոլէս
են Թունիլար, Եազուբ օղլի» կարապետ ուշաղի, Չեւրոս բաղի, Մալքում երի, Ամիրջան ավի,
Արզուման օղլը եւ այլ շատ ազգանուններ:

Ճառ քաղաք
Քաղաքս շինուած է կովկաս (նոնաչղթայի լնոնաբազուկների ծոցն մտած մի երկրալեզու

Հովի վերայոր վիոբբ-ինչ լնջուած է Հիւսիսից Շարա: բնակիչք են Հայ, վրացի, մաճմեդական
եւ չնկզի: Չատուսկան է օդն, կլիման եւ ջուրն: Քաղաքն գրեթէ ծածկուած է գեղեցիկ մշակ-
ւած պարտեզ ներու եւ այգիներով: Առատ է ջուրն տարուան բոլոր եղանակներում, վասն որոյ
ջրարբի են տոլոր ցանքսերն, ծառատունկներն եւ բանջարանոցներն ծւ առատ՝ ամէն բերքերն,
ինչոլէս էին Շաքի քաղաքում:

Ներկայ դարիս Ա. քառորդում թէեւ ոռւսներից դրաւուած էր Հաուս, կախաւանն եւ Շաքին,

սակայն Հիւսիսային սածմանակից դրացին՝ անդրաւ մնացեալ Դաղզստանն, վաճախակի եւ

լ Ծառից վերեւ կալ մի լեկզինաբնակ գիւղ. որի գլխաւորի աճունն եղած Է Զաքարա: Ռուսներն տիրապետելուց
վերջն Սառը փոխած են Զաքաթալա՝ միացնելով Ջաքա կրճատեալ անունը Թալա անուան Բետ:

139



անակնկալ մարձակումներ դորձելով Զառիս եւ կախաւանի վերոյ. վող ոու 7 ր երկի» (ոաղա-
ղութիւնը, դործում շատ վնասննր եւ դերի տանում աւազակօըէն բաղմալցիւ սլատու աւոր անձինբ
եւ ժողովրդականք: Շեյլ-Շամիլն. դեու Քր ժաղթունլուղ մի թոնի տարիներ: էու ւջ. անձամբ
արշաւեց Ճառիս վնրայ այն լեռնային նեղ ճանառլարծով. որ Հանում է քաղոբից» վերեւ հղած
լնոն: Բայց երբ 1859-ին դրաւունցաւ ամրողջ Դաղատանն, այնու Հետեւ լոտսղաղզությիւն դտաւ
երկիրն:

Ռուսաց կառավարութիւնն շինած է այստեղ ամուր բերգ. ուր Մնում է թող աբասլած ղօրքն:
Հայք, որ կազմում Լ22 բնակչաց մնծամասնութիւնը. դաղ։քած են Արցավից. Աղուլիսից:

Գանձակից եւ Սղնավից եւ զբաղւում են վաճառականութնամբ եւ ամն տեսակ որունստնն-
բով: Ունին Ս. Գորգ անուն մի Հոյակառլ, փառաւոր եւ մեծ եկեղեցի. որ 2 բ Հալուույին դրան
ճակատին կրում է ճոյն արձանադրութիւնը. «Շինեցաւ եկեղեցիս Հայոց 1851 թվին Ձաքաթա-
լու ղարիպական Հայոց վաճառականաց տրօքն եւ արդեամբն' անուամբ սրբոյն Գէորգայ զօրա-
վարին ի ժամանակս թագաւորութեան Նիկալայ Պաւլովչին եւ բ ճայրապետութեան Հայոց տեառն
Ներսիսի Ե. կաթուղիկոսին. ՛ի ժամանակս սոցա փոխարքայն Էր գնեազ Վարաճնցովճ եւ տեղւոյս
զօրագլխապետ Ղեներալ Գրիգոր գնեազ Որբելեանովն եւ քաճանայն էր ՏԷր Մարտիրոս Տէր Դա-
նիէլովն եւ թուականն Հայոց ՌՅ.»:

Աւազանի ճակատին.
«Յիշատակ Է Դաշտեցի Հօճանիսի որթօց Ստեփանօվներին 1851»:
Դասի աջակողմեան սնան վերոյ.
«1852 կանգնեցաւ սիւնս տրօք Կա

միշատակ իւրեանց»:
Դասի ձախակողմենան սնան վերայ.
«1852 կանգնեցաւ սիւնս ծախիւք Ղարաբաղցի Սարգսի, Դաւթի եւ Մարգարի Բարխուդա-

րեանց ի յիշատակ իւրեանց»:
՛ Մաքուր Դիրքի մէջ է նկեզեցին, սնդանն, (ոորանն, աւաղանն եւ անօթնելն ՆԸ ունի մի Քա-
Հանայ, բայց չկարողացանք ատուդիւ իժանալ եկեղեցուս ռնալծավոաւն դլամաղդլուվը" ալակա-
նաց, խղականաց եւն ճիշ Թիւը, զի ճառս ռտորադրնալ է Թիֆլիսի Հողեւոր կառավարութեան:

Ելեղեցուս մօտ է Ս. փարդաննան յողայոց միդ ասեն ուսումնարուն, որի էջ ուսանում ո1,
58 աշակնը:ոք, որի Թօչակատու՝ 48, իսկ ձրիավարժ՝ 10 աշակերտ, վարժասնաւաց ՛ խամն»յ Դո-
ճիլ` 964 բուբ.:

Ծուխ՝ 170, երկար նանք՝ 400:
Քաղաքումս արժ. Սեդրակքաչանայ ՏԼը-ՅովՀաննիսեան ՏԼր Մարտիրոսնանցի տանը տե-

չուն.ք Ներսէս Ե. կաթուղիկոսի մի ինքնադիր նամակը, որը դրած է Նորին սլագնութիչնն Իչր
Թիֆլիսում առաջնորդ եղած ժամանակ, 1621-ին: Այս նամակով ոլասւուխրյու մ1 ՄալոտիրուՔա-
անային (որ էբ լաս ներկայ Փաճանային), որ ջա սուտէ ուսում եւ կրթութիւն ամ Ա որդի
Յովչաննիսին, եթէ մտադիր է քաձչանայ ձեռնադրել ուլ: Ասա դրում է մճռալաար: Հոյլ թ: "չ՝չէ յուսալի առանց ուսման ԱԶ ըստ առաջին ծին սսվորութնանց, արժանացուցանել զնա Քա-
Հանայութնան Հանդերժ չդիտութնամբն »-

Հիանալի են այստեղի ոլտուղներն եւ բերքերն: Արժ. Սեդրակ քածանույի ալարոոիղու: տե-
սանք մի դդում, որի ձանրութիւնն էր յ վլուտեւ 10 ֆունտ- կնղեւն մոխբաղզոյն է, ձեւն լոր ակ,
մեծութիւնն ղարմանալի եւ քաղցրութիւնն դովելի:

նջեցի Սարգսի, Պօղոսի, Յարութիւնի Շաճպարոնեանց հ

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆ ԴԱՐԲԱՆԴԵԱՆ ՊԱՐՍՊԻ
Գաւաուս ուք դրած բոսլէից՝ մեր անդուսոլ Հնտաբթթրութիւնն ձգտում էր ամ Հառմբւնը Հե-

չոավխուզղել եւ դնե Դարբանդնան սլարուղի շարունակութնան Հեւոթը: Շշթաւյաւ ձեւ ռլարսսի
շարունակութիւնն Համարնա ԹՀ կավստուանի եւ Զառի միջով մի ռոարի Դլիշի ց անցած է կովկաս
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՛ ն կողմն. իջած Ղանլու-դորի ոչուած ձորն: Ասլա նոյն ւնծ սարի Հարաւայինռարի Հալու ւաւյի (Խա /չ լ Լոր
յ 4 զուն իրշովլանջերով շարունակու ուծ նցնում| Թալույի դլլշով եւ Ձառի միջով եւ

Գոր , / 2 Բոմմինչեւ Բալ աւք եսն: Չարխասլն ոււթեւք-ուրն.ք կանդ ունմ. ուբեք-ուրեք կիսաւ տ Ե." ղո մո,
, արուն -դուած, ռուկույն բոդի դետոակների անցքերիդ դրեթե ամն տեղ պարզ նրեւու շ Ր պաԻ

Ս
. 0 Հ սոնել Թալայում ամուր տեղը, որ նշանաւորԹեա, Հէ ութերն եւ. Հիմունքներն. Ձկարողա հալով գ Լ Լայ

ոնւ մաՀմնդական Հարիւրամնայ ձերուն ւսց-ունս: զ ըսուաչՑ Է ոլաու նանց մէջ. դիմեցինք Հայնհւ մածմնդակ
Մին նոլյն են .. "դա ոլառտմոաւծնել ն ոուանց աարբերութեան. ածաւասիկ.

ր Մ բռի մ,Հ եկամ մեծ, ամուր եւ ծանը դուռն կավուած եր Թոաղլայի արեւելեա կող հ գ ւյ,
լ : Ռուսներն դալուղ շատ տարիներ առաջ լազ կի րեղած դաո անիդ. . ոլ ժիշտ մնում էր փակ: ըն դալույ շ

"" Հաա աու(չեկգի ք) դալիս նին Դաղստանի կոզմից Հաւատքում Հասարիզս (բար»գիք դ / Բ ԱԱ, ռ ,կիները, ժոաղձակաում Նուխու եւ Շամավու դաւառների եւ քաղաքների ՍԱ ո" աեներ (դերիներ) տանում եւ երկիրը քանդում: յդ ժա տնում, թալանում եւ հռիրներ (չերինել ւ թ. րիայէս են Պաշինճաղ, Պաս արաթմա, -Բոթուլլու , ժող ՐԴւնյան ժի քանի դիւդեր. 12 լէ 2 2 Վ

» ի ոցն ոլն սս անունցաւ, ձնուք ընկ ող Ըփավխչովն վո վոաւ, աղզասոունյցաւ լեո ներում, լռուող Վ

: Խրո այն ԱոԷ ւո ւսբան: Աստուած Հեռու տանի այն տարիննըը: Թշնամիս էլ: մասոնա Լ» ս

այն, որաօՑեսոոյ, Հաս մնտոյ Շամախու եւ Նուլխու (սաներն միարբանելով գալի ԳՐՔ" ւմ Ն ազկիներն,ռոներ ռալիս Հառսարիդս դուրս եղաձ լազկինելրին: Վերջից դարձնալ ի -- հանր Ի՝ ւբարկացած Հանում հրկալժը. մեծ դուռն նւ տանում մինչեւ Շամախիեւ ձղո Մ

10 մեծամեծ վեսսներ տայիս»: ,.:Այժմ եւս (լոն սլարսսլի Հիւսիսային կողմում լեկզու շատ դիշղեր-

ԲԱՂԱՍԱԿԱՆ ԳԱՒԱՌ
լ Մ ւս5 ւռ.Նշանաւոր է գաւառս եբլեւ ւսնասուն դարմանելու արօտատեղի եւ իրոք» ԳողՄիԴաշո

որի Հիւսիսային կողմն աատռաֆութ Լ, Հարաւայինն՝ անջրտի կամ Հաաա մասամբ՝չկույ Հայ բնակիչ, այլ բնակում են մածմեղդականներ եւ վրացիներ, բայց 27

ր ունակութիւնն
ղ տաշտի Հիւսիսային հող մերում եւ ջրարիի յռեղերում: Դարբանդնան ւլարսոլի Հ թր եե զօրթեր»Հասած է Բոլ ուք ԱԴԱ ուր ռութնել:ն շինած են նշանաւոր ամրութիւններ ու ուր

ՍՏՈՐԻՆ ԳԱՒԷԱՌՆԵՐ

ԱՐԱՇ ԳԱՒԱՌ
7 ու ետԳուաոս, որ ընկած է Սոկիսոն դետակի, Բօղ-դաղի Հարաւածայնացլանք րի եւն ՐԴ ի

մէջ, տացած է Հաբանդ, Հաբանը, Ալբերգ. Աղ-դաշ. այժմ՝ Արաշ անու
Հետեւեալ գիդ երն.Ամենամեծ մասամբ թրքաբնակէ ուտում, ռրի մէջ կան միայն Հայք աշտից Բօղ-ղա-

ա. ԽԱՆԱՒԱՏ դիզ. շինուած Արջկլան դետակի աֆ միի մօտ, Աղուա ից » քան վնասա-ղի ծոգն մտած հի լենզուածովաի վերոյ: Ամուսն ծանր է օնեւ կլիման. բտյց կ րիզ. բամբակ,կար, Փողն՝ արքունիեւ արդիւնաւոր տեղական բնրքորն ցորրաե, դաղթած ենմտաք, խաղող, թուզ, նուռն, լցութ, ծիրան, դամոն, սալոր, կնուս էւն: բնակիչքԳազար.խաչեն դաւառի խԽանաալաւտ դիշզիցն եւ Արաշի Խալդան դիզից: եկեղ ցի ՛

որ ունի ժի քածանայ:

) Տակաւին մատնացոլց են անում տեղը:
|2 Այժմ տերակեն գիւղերս, որ վերարերում են Խենի եւ Շաքի գաւառներին:

3 Այժմ երկաթ դուռն գտնւում Է Շամախում մաճմեդականաց թաղում:
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Ծուխ 40, ւար. 106, հգ.91, ար. ծն. 6, Ի գ- 5 սլսակ 2. ւսր- ենջ. 3. 12 2, երկար նանք 70-75:
բ: ՔԱՆԴԱԿ գիւղ. Հիմնուած կուր դենտի Ճա ախի վերոյ, Աղուանից դաշտի սրածայր

վերջացած ւոնդի ւօւո, ամուսն ծանը՝ օգն եւ կլիման, բայց սԿվլատուասկան՝ ջուրն, որ է նուր: գետն:
Հողն՝ արքունի եւ բարեբեր, բայդ ամռան շակաւ՝ ցանքսերի ֆուրն, որ գալիս է Արջֆկան դնետա-
կից, տեղական բերքերն՝ միեւնոյն: Բնակիչք՝ բնիկ տեղացի, աշխատասէր եւ քաֆ որսորդ: Ելե-
դեցին մ. Աստուածածին, նոր կառուցեալ, ձեղունն փայտաշէն, որի քածանան դալիս է Հաւա-
բիկ գիւղից: Եկեղեցու բակում կայ Հին Հանդստարան, որբի մէջ է Հետեւեալ արձանադրու-
քիչնը կրող տապանաքարն. «Այս Է տապան Մելիք-Մելքումին, որ Էր որդի Չալապօվին. Օվ ոք
կարդա, դա ողորմի, 1840 նմի»:

Հարկ է յայտնել, ոբ ո՛չ սորա Խալնիբն մելիք եղած են եւ ո՛չ սորա մնտաղանելն, մելիքու-
Թիւնն սկսուած է իրանից եւ մեռած Էշը Հեւո: Պատմում են ԹՀ, ռա մելիքութի ւնը ուոռացած է
Նուխու (անիցն հբբ վարձատրութիւն իւր նշանաւոր քաֆութնանց: Այսպէս է Մեչիք-Մելքու-
մի ծադումը. Չալապի, որից ծնուած է Առաբելն եւ Առաբելիցս՝ Մելիբ-Մելքուժն: Վերջինս
1826-ին ռուս-։լարսկական սլատնրազմում մեծ ծառայութիւններ արած է ռուսաց, վասն որոյ
այժմ ւորա մնտագաներն կոչւում են անչարկատու բէկեր եւ ըէկզատաներ:

Գիւղումս մի տան մէջ դոտնուած դրչագիր աւհտարանի միշատակարանից բարւօք Համա-
բեցի ընդօրինակել Հետեւեալղը.

«ՌՅԻԱ. (Փրկչական), յորում թուականս Հայոց էր ՉԿԸ. էր, գրեցաւ սայ (սա) ի մայրաքա-
ղաքիս, որ կոչի Նախիջեւան մեծ նաճապետին Նոյի շինեալ ձեռամբ տունս իւր, կատարեցաւսայընդ ճովանեաւ սուրբ Սարգսի զաւրավարին ձեռամբ Յովսէբայ անարժան ծառայի նորայ»: երկ-
բորդ կազմող Տէր-Ոսկանն մատնում է, թէ աշհտարանս հղած է արծաթասլասո կազմով եւ ոսկե-
դօծեալ: Իսկ փլաս վարդառղետն յայտնում է, 28 դողերն կոտրած եւ տարած են ոսկեղօծ արծա-
Թասլատը, հսկ ինքն (Վլաս վարդապետն ներբորդ անդամ) կազմած ք ՌՃԻՋԶ-ին Նավավկայի Ս
Սոնվաննոս վանքում (երասխի աֆ կողմում եղած Մ Սեվ. վանքում):

ԱՐ 120, ար. 433, Իդ: 392, ար. ծն. 31, Իդ 28, ոլսակ 15, ար. ննջ. ձ, 12 5, երկար հեանք 80
սռարի:

դ. ՀԱՒԱՐԻԿ դիէղզ. կէս ժամու ճանապար դած է Քանդակից, նոյն էս շինուած կուր դնտի
ափի վերայ, մինւնոյն՝ օդն եւ ջուրն եւ տեղական բերքերն, եւ արքունի՝ ծողն, բնակիչք՝ բնիկ,
բացի 10 տնից, որ գաղթած են Արցախից: ելեղեցին՝ Ս. Աստուածածին, նորաշէն, Հոյակապ,
շինուած Հասարակութնան ւորօքն, որ ունի մի քածանայ:

Ծուլթ 112, ւսր- 39), Իգ- 361, աբ. ծն. 25, իգ. 16, սլսակ 12, ար. ե նջ. ծ, իգ. 6, երկար կնանք 80
ւռարի:

դ- ՄԱԶՋՐՂՈՒ գիւղ. նոյն չափով ցածէ Հաւարիկից, ամենայն ենչ միեւնոյն, միայն գիւղն
վերստաչավի Հեռի է կուր դետից, ժողովուրդն բնիկ, դործօն եւ քաֆ որսորդ: եզեղեցին՝ Ս. Եղիշէ,
Հողաշէն, քածանան դալիս է Խանաւատից:

Ծուխ 47, ար- 161, (ոդ. 143, ար. ծն. 13, Իգ- 1, ոլսակ ծ, ար. ննջ. 3 13 2, երկար կեանք 75:

ՈւխտատեղիՍ. Եղիշէ մատուռն
կուր դետի ձախ ափում, մոշչայ՞ ծառերի մէջ շինուածէ ուխտատեղիս: Ի նախնեաց Հնւոէ

արդէն հղած է մատուռում, բայց մի քանի տասննակ տարիներ առաջ ի Հիմանց նորողուած է, որ

լ Աղուանից Ես. կաթ. (եր. 23), գրած Է, թԷ Մառի եւ Կախաւանի կողմի լեկզիռերի գլխաւորն ` Ալի-սոլդան. որ
Օաոի Բրամանաւն նստած Էր, ապստամբեցաւ եւ գերեվարեց Ծաքուալ Պաշնճաղ, Մումպարաք, Չարղաթլու եւ
Քանդակ գիւղերի բնակիչները:
Տաճկերէն Իլղըն աղաջի: Բայց այնքան Բաստ-ձաստ եւ բարձր են այս ծառերն, որոց նմանը տեսած չենք բնաւ

ուրիշ տեղերում: Մինչդեռ թուփեր են Տաճկաստանում եւ Պարսկաստանում մեր տեսածներն, իսկ ծառեր են
Կուր գետի եզերքում բուսածներն:
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ունի այս արձանագրութիւնը. «1867 թուին սկսեալ ի նոր շինութիւն փոքրագոյն մատուրի վե-
րայ Սուրբ Աւագ նշանի, որ Է շինողն Մազրղուեցի Յօվսէփի որդի Բաղրամ, Շիրին, Գասբար
որդի Խուշուդ եւ Մազրղու ժողովուրդ Աստուած օրճնի, որ մեզ օգնեցին: Գրեցի Տէր Խաչատուր,
ով կարդացող ողորմի ասա՛»: երկու խնդրի մասին Թեւ շատ Հարցավորձեցի նք, սակայն չատա-
ցանք զոծացուցյիչ ւ լատասխան:

ւս) Ինչ ոալատճառաւ Հասարակութիւնն անուանում է մատուռը Ս, Եղիչէ, իսկ արձանադգրու-
Թիշնն՝ ս. Աւազ նշան:

բ) Բեսնի որ մազբրղունցւոը բարբառն խառնուրդ է Խոյի եւ զոկերի լեզուներից, ինչպես
բնիկ սեղացի են Համարում ղիրննք եւ նախննաց նախնիքենրը:

Ե. ԱՐԱՇ կամ ԷՐՄԱ ՆԻի-բաղար դիւղ, շինուած դաշտի Հիւսիսային կողման ւ/օւո, Արջկան
գետակի ձալխ ավիվերայ, արքունի ճանապարձի մշտ, կից Արաշ ըրջբարնակ գեղին: Մինւնոյն
են օղն եւ կլիման եւ մոնղական բնրքերն, միայն նշանաւոր նն գիւղիս եւ շրջակայից ռելան, 4մե-
բուկն, սովն, սխտորն, վարունկն եւ սլատլիջան, ռանձն, խնձորն եւ ընկուզն: Հողն կիսով չասի
արքունի եւ կիսով չաբէկական եւ աւելի արդիչնաւետ: Բնակչաց բարբառն խառնուրդ է Աբ-

ցավի, զոկնրինւ Խոյի բարբառներից. բայց ծերունիք վկայում են, թէ փոխադրուած են այատեղ
խալդան գիչղից, որի աւերակն Հեոլչէ գիշղիցս:

Գիւղիս նկեզեցին է այժմ այն նշանաւոր Հնութիւնն, որի մասին ասում է աւանդութիւնի,
Թէ Հիմնուած է եղիչ-առաքելից: 1830 թուականներում լուսածուի Բաղդասար մնտրաղոլի'ո
Ջալալնանն Հող տանելով Հաւաքագրել տուսծ էբ Արցախի, Շամախու եւ Շաքուայ վանօրծից
արձանադրութիւնները, որք տսլագրուածձ նն բազմաշլմատ Շաչխաթունեանցի Բ. Հաւ ., եր. 356-

382: Հաւաքադրողն Ուրբեկայ տաճար է անուանում եկեղեցիս, Հեւտեւնլով կաղանկատուացուն
(եր- 9- 10), որ գրում է, Թ: Եղիչէ Առաքեալի մասունքներն դնելուց յնտոյ՝ Ուռեկան դիչղացի
Սոնվաննուս անուն քածանայ ուն Առաքնալի գլութը մավփշտակելով փախաւ եւ տարաւ ամփո-

12 Իբ գիւղում: Տաճարիա շինութնան արձանադրութիւնն.|
«Ի քաճանայապետութեանՏէր Ստեփաննոսին (Աղուանից), զշինող եկեղեցւոյս զտէր Յով-

ճաննէս յիջեցեք ի Քրիստոս նաեւ զծնողսնեւ զեղբարն իւր ՉԻԸ. (1279) թուին»:
Դաւթի արձանագրութիւն կրող քարն Թէեւ ընկած է իւր տնից, սակայն սլածուած է բարե-

բավխտարար, բայց սիստ դժուարաւ է կարդազւում խառն փորուած լինելու սատճառաւ: կաս-

կածելով, որ սխալ կը լինիմեր ընդօրինակութիւնն, վասն որոյ թողինք ուղիղ ընդօրինակողնե-
բեն, այստեղ մէջ բնրելով տպագրնալի օրինակը.

«Յաշխարճակալ տէրութեան Ապաղայ խանին եւ ի ճայրապետութեան տէր Ստեվփաննոսին-
եւ ի պարոնութեան Նորադինին եւ Սրաջադինին եւ Գուրզադինին ես տէր Յովճաննէս շինեցի
զգաւիթս յիջատակ ինձ եւ եղբարց եւ ծնողացիմոց ՉԼ Գ. (1284) թվին»:

Աւազանի որմի վերայ գզաւթում մի խաչարձանի վերայ քանղակուած է. «խաչս Պարխաս

Խուպիճանին»:
Եկեղեցին եւ դաւիթն շինուած են տաշուած չիչ Քարով, սալկախներն ամբողջապէս Հնա-

դարնան խաչքարեր են, շարուած արտաքուստ որմերի վերին եզերքներով: Ամենայն ուրբաթ

գիւղում» ինում է օրավաճառ:
Ծուիվս 352, ր. 403, Իդ- 74, ւբ. ծե.Փծ, 2 6, սվլսակ 4 աը. ննջ. 3. հգ- 3, երկար կեանք 70:

զ- ՆԵՐԻԹԱՊԱՏ դիւղ. մօտ գիւղին, ամենայն ինչ՝ միեւնոյն. բնակչաց լեզուն՝ Էրմանի-
բազարի եւ միւս յիշեալ դի«ղերի բարբառների նման՝ խառնուրդ Խաչենի եւ Ջոկերի լեզուից`
Եկեղեցին՝ Մ. Աստուածածին, վերնամժասն՝ փայտաշէն: Ծուխ 69, ալո 222, Քգ- 202, ար. ծն. 18.

Իգ- 16, ռպլսակ 8, ւ՛ր- նեջֆ. ծ, 12 7 երկար կնանք 65-70 ւտտարի:

լ Տե՛ս նաեւ ՇՕաճխաթ.. նոլն ճատ.,. եր. 378:
2 15-ն բնիկ. իսկ մնացեալն եկած Խալթանից:



ԱՂ-ԴԱՇ ԳԻՒՂԱՔԱՂԱՔ
ԸնդՀանրապէս մաչշմեդական են գիչղաքաղաքիս բնակիչներն. որ չի նուած է Դոս բան գե-

ակի աջ կողմում, Աղուանից դաշտի վերի կողման մօ: Գիւղաքաղ ութն Համարուած է դաւա-
ռիս դաւառագդլուի:ն, ուր կան Հեռադրատուն, փոշսո, արքունի դատարն, դ ւտուասլեստ, բժիշկ.
Հիւանդանոց եւ օրավաճաւ շուկայ, որ տեղի Լ ունենում ամէն դի ւրակե օրեր: Այզիներով եւ
ռլարտէղզներով ամբողֆառլէս ծածկուած է դգիչղաջաղուքս, բայց ամռան ծանը է օդն. եւ անա-

կոորժ՝ դետաջֆուրն, վառն որոյ եւ անպակաս դողի եւ ջերժի Հիւանդութիւնն: Այս տեղի օրավա-
ճառն աւելի բազմամարդ Լ Լինում, քան ամէն տեղի օրավաճառ ելն, Դի դետրոն լինել ով Էշունւում
նն ամէն կողմերից, մինչեւ անդամ Արցալվի ստորին դաւառւներից ըաղզմալյվիւ պաճալնոլդներ:

Տարուան նրեք եղանակի արտադրած սլտուղները եւ բնբթերը դարբելի ( տնսնել այստնղ
կոյտ-կոյտ Դիզուած խանութների առաջ, ոլ"ք են Թութ, կնոս, դամոն, ո ուն 4, լնձոլ թուղ.
խաղող, դեղձ, ծիրան, սեւկեւիլ, անուշ եւ քաղցամախցի , նուռն, վարունկ, ձժերու մլ. 222 սլաթ-
լիան, արքայակազին, ընկուզ, շագանակ, զղնար, խոռնիկ եւն. ցորեն, դարի, որիղ. բրինձ, ոոզը
լուբիա, մաշ, սիսնուն, ոլոուն, բակլայ, լաշլթաշ, դայղալր. սոխ, սիորոր, դնանավնմոր: ճակնդեղ,
բողկ: Բաց յայսցանէ նախիրներով՝ կողի երինչ, արջառ, եզն, դոմէշ, դոմչակով: Հօտնրով արու
ոչխար նւ այծ, վերչապէս 4ի, ջորի, աւանակ, ուղաս գորգ, կալրպես մավիռաշ. խուրջին, մնտաջ-
սաթել, բամբակ, բուրդ, ուղտնբուրդ, սամուր, աղուէսենի, արջենի, դույլենլ:. ըխձճենի եւն Այս-
եղ վաճառւում են նւ. մեծ քանակութեամբ մատուտակ, որ սնդական բարբառով /ոչւում է
բիան: ԱՀա Աղուանից երկրի բնրքերն են այս ամէնն:

Գիւղաքաղաքումս բնակում նն եւ շատ սլանդութատ Հայեր` եկած Արչալվոից. Գանձակից,
Շաքուից եւ Շամախուց, որք զբաղում նն վաճառականութեամը, առեւմոթով, դ նրձակութնամբ.
Հիւսնութնամբ, որմնաչՀիւանութեամը, սեղանաւորութնամը, կօշկակարթութետոք: մանբավաճա-
ռուլեամը եւ սլաշտօնական (արքունի) ծառայութնամբ: Հարկ է ժայտնել, որ դիւդղաքաղաթիա
շէնքերի ամննասլատուսկան մասն սլատկանում է Հայոց, մանաւանդ Շուչեցի Գանջնցեանց
եղբարց, որբ այստեղ կառուցած են եբկյարկ (կրաշաղալյխ ցեխով եւ Թրձեալ աղիւսով) ընդարձակ
հջեւան, որի դնետնայարկն ծառայում է հբը վաճառանոց եւ վերնայարկն՝ ռլասուուաբոր անձանց
բնակարան:

Հայք չունին եկեղեցի: Դեո 2 տարի աւաֆ ոլ. կարառլնտ Գանջնցնեանցն մրգի էր Իր
սնեղծական ծողերից մի մարմար անղզի վերայ կառուցանել իւր ծախքով միջակ մնծութնամբ եկե-
դեցի եւ քածանայի ծամար սեննակներ, որօլէազի աղածովէր Հոգեւոր Հուվուխ դոյութիւնը: Ան-
ռախտարբար վաղաչաս մած լավանում է մտադրութիւնը, բայդ ազդասէր Հանդուցնալն մա-
Հից առաջ կտակում է 40 000 ը: իէր բարի նպատակը 'ի կատար ածելու:

Գաւառիս վերայ Հաշունլու էնւ Գեօգ-չայ նոթ քաղաքը, որի մասին դրած ննք կանխաւ:

եւ
Ի 11" Գարու է յայտնել, որ այստեղ կան անգլիացի եւ յոյն ընկերութնանց անդամ-

ը» որք գնու մառուտակի արմատենը, հսկ Գանձակի, Լաթի եւ Ուջանի երկաթուղու կա-
մարանների մօտ դորձարաններ, որոց մէջ սւլատրաստելով մառոուտակի Հեղուկենըը: ղրկում են,
արտասածման:

ԱՒԷԵՐԱԿ ԲԵՐԴԱՏԵՂԻ
ԼԳ. բնրդն Աղուանից գտնւում է Դուրկան գետակի աջ կողմի վերայ, Բօզ-դաղ սարի ընդ-

Հաւռուած տեղի դաշտարնրանում: Բաւական ընդարձակ է բենրդիս ծաւալն, որ շինուած է եղել
կրաշաղալս ցնխով եւ թրծեալ աղիւսով, որի ծաստութիւնն է չորս մատնաչ ավ, լայնութիւնն՝
քլաչաի եւ նրկարութիւնն՝ իզաչաո ր Մերձաբնակ մածմեղականներն քանդած եւ ճուսրած նն

լ Բառ գաւառական, որ նշանակում Է բաղադրեալ քաղցրիցեւ թթուից, տաճկերԷն՝ մարխոշ:
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պարիսլների աղիչաննըն. բայց ամրողջասլէս նչշմարւումեն Հիմբերի Հետքթերն երեք կողմերից.
բացի չետակի կողմից. քանդի Դուրկանն եւս քանդած նւ տարած է յորդած ժամանակներում
ՁԻՀ-ը բաժինը: Բելդ ատնղուռ տարածութեան վերայ նշմարւում են շատ շինութնանց Հեւոքեր.
վասնորոյ կարծում ե եք. որ բերդաքաղաք եղած է այս: Բերդիսլեոնակողմերում լան շատ ուլի-
տակ Հողեր. որբ ունին աղի նման աղիական դօրութիւն: Սուրը հւ անսուրբ կննդանիներն կա-
նաչ խոտով մաղզենալուց յեռւոյ՝ ամէն օր սովորարքար դալիս են լիզում եւ ուտում աղի Հողերը-
Գաւատոխս շատ տեղերում, մանաւանդ ընրդիս մերձակայ լեոներում առատ են աղանման Հո-

դեր. կենդ աննաց կերած եւ լիղած տնղերն ույնքան լոր ընկած են, ասես թէ բնական Հողայրեր
են: Հաւանական է երեւում մեղ. որ այս յատկութիւնի յ առնուած լինի Աղ-բերդգ դաւառ անունս-
Բոյդ ԹՀ Աղ-րելղ հղուծ ՍԱՆԸ բերդի» անունն. չգիոեն բ Հուս տնա:

Մի անր տարվինել առաջ մի քանի լեկզիներ փորում են բերդաքաղաքիս 171 խազնա-
Թառի լլոչուուծ բլուրը, Շանում բաւական Հին արծաթ դրամներ, դատարկ թողնում 2 կարաս-
ները. որոց մեջ հղած նն դրամներն. եւ անչձնտանում: Բայց յաւյսցանէ մօտ անցեալում, Ղարա-
(թանեան Սարդիս ընկր եւ Հանդուցնալ Շոլկովնիկնանցի առուն վորելու ժամանակ, որ անց-
նում է բերդիս միջով մշակ Լեկգինելն դտնում նն մի աձծադլն կարաս, միան քանձրացեալ Դի-

նով: Բայց աւանդ կանիոաւ մաց սռալու Սարդչի«-բեկին, թափում են լեկզիներն խանձրացնալ
նիւթը, որի սլատոճ ուսու սաստիկ ղայրանում է նոյն ըէկն՝ լսելուց յնտոյ:

Բերդիս սառրութում կայ մի ծերունաղարդ կաղամալսի ծառ, որից փոքը-ինչ ներքեւ եւ՝ Հա-

մ"9 Հանդսատարան, որ ծածկուած չ փշալի թուվինրով: իսկ ինըդիս արեւմտնան կողմում՝ րա-
բական Հանդոտարան:

ԼԴ. բերդն Աղուանից դոնւում լ Արաշ եւ Ննմի թասլատ դի«ղերի մէջ: Հողեայ ամրոցս
չունի ընդարձակ մմնծութիւն, բայդ ունի ամրութիշւն: Շրջապատում վոլուած են ոի ստ լայն եւ

խորագոյն խրամներ եւ. ելաձ Հողերն դիզուած են խրամների ներսի նզերթներ»ով. որով մւուց աձ

է ծովում բարձրացած կղգեկի դիլք- կասկածելի ժամանակներում ջրով ըրած են խրամները,
հրեւի Թ: ուննցած չեւ շարժական կամուրֆ: Ազգի Հեռւթիւնները սիրող Հւսյ ոմն դնած չ բերդս
ոմն մածմնդականից. ուլ: Հերկում եւ պանում Լ ցորեն: Պատմում նն, թէ ակոսած ժամանակնե-
բում գանւում նն սովորականից չատ Հաստ, կարծըէւ կուլիտ զարառննը եւ խնցեղէն անթեւ:

ԷՆ. ամրոզն Աղուանից, որ կոչւում է այժմ Շիլնան, դտնեւում է Արաշչից վերեւ, Արջկան
գետակի ձավ կողմում, Շիլնան անուն Թրթարբնակ դիւղի մօւո: Ամրոցս ամեն մասամբ ժար եւ
նման է ԼԴ. բնրդին. աարբերութիւնն եւ նթ այն է. որ նրկար ժամանակ ակոռունլով՝ լցուած են

խրամենքն հւ վերաոին Հաւասարւում է եզերքենրի Հողերի Հարթութնանց-
ԱՀաւասիկ այսչասի նն դաւառիս ծայ բնակիչներն: Բույզ եթէ ամբողֆ դաւառիս տարածու-

Թիւնը բաժանենք 10 մաս, Հողի յ մասի բնակիչք ծայ են միայն, իսկ 9 մասինն՝ մաչմնդական:

ՔԱՂԱԴԱՇՏ ԳԱՒԱՌ
Գաւաոս, որ ընկած Լ Աղ-սու եւ կոկիսոն դետակներ|ի, դաչտարերանի հւ կուր գետի մէֆ,

ստացած է Քաղա, Քաղադաշտ, Բաղանասը ույժմ՝ Բարկիւշատ սնունը: Բացի երկաթուղու կա-

յարաններում նղած սլանդուլտ նւ մասնաւոր Հայերից, ամենեւին չկան դաւառումս Հայ բնա-
կիչներ: Ընդարձակ գաւառս ծայրից ծայր Լե է մածժեդական բնակիչներով:

Գաւառիս բերդերն
ԷՋ. բերդն Աղուանից, որ գտնւում է երկաթուղու Ուջար կոչուած կայարանի մօ:ռ, շինուած

է տորոնադոյն չտաշուած քարով եւ կրաշաղախ ցեխով: Ամրոցս շատ մեծ չէ, բայց ունի գեղեցիկ
եւ ամուր չինուպծք, ինչոլէս յայտնի է արտաքին երեւոյթներից: Բայց Հնտգծնտէ քանդում եւ
տանում են քարերից:
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ԼԷ. բերդն Աղուանից, կոչւում է խազնա-դաղ| (Գանձասար), (անւում է Աղ-սու ուանի
արեւմտեան կողմում: Գարդման դնտակն, ընդունելով ԻՀբ աջ ու ձայ կողմերից դանազան
վտակներ, այստեղ բաժանուած է 2 ճիւղի: ռրք Հոսում են բնըդիս արեւելեան եւ արեւմտ նան
եղերքներով եւ կրկին միանում բերդիս ստորոտում: կատարնալ կղզի 4եւացած է ամրոցս՝ Աղուա-
նից դաշտի Հիւսիսային վերջացած ւռեղում: Դարերի ընթացքում դնտակս լորդած ժամանակ,
փոխելով իչր դնացքը, արեւելնան կողմից բացած է ուրիշ լշորաղոյն խրաժնել: եւս, այնպես որ
երեւում են 4 կղզի ձնւացած բերդեր: Արեւելեան կողմից Համարելով՝ 4-ն է խԽաղնա- Դաղն, որի
երկու կողմերով այժմ Հոսում է ռբըբնթաց դնտակն: Բերդիս երկարությունն ընկած է դետառաֆ-
ների ընթացքի Հասժիւաւո, իսկ լայնութիւնն՝ դետաբաժնից դնտարաժին: Ձրելի դարաւոր Հո-

սանջներն, Հետղծետէ խորացնելով մաւտակննրը, բերդգի շրջապատը 4եւացրած են բարձրագոյն
վիչճեր: Բերդի միջից սռնղ-տեղ բացուած են դելի ջրերն ննքնուղիներ. երեւի ԹՀ ջուր աունելու,
զի չուր չկայ բնրդուը

Բոլորովին Հարթ Լ բերդիս մակերեւոյթն, որը այժմ Հերկում են մածմեղականներն: Բայց
տակաւին նչմարւում են բնակարանների ստորերկընայ մասերն, որթ շինուած են դետաքարով
եւ հված Հաստ նւ մեծ-մեծ աղիւսով: Մի քանի տարիներ աշուաջ մի քանի մածմելլականներ բեր-
դիցս գսոած են ջասռ արձաթ Հին դրամներ:

Բերդիցս շատ Հեռի չէ այն Հողարբերդն, որի մէջ նեադր-Շածն բնակեղը ած էր Հայնրը Շամա-
խին կործանելուց մետոյ, որի մասին դրած ենք արդէն Շամալսի քաղաքի նկարագրութնան մէչ:

ՀԵՋԱՐ ԳԱՒԱՌ
Գաւառս, որ ընկած է Փիր-սՀաթ եւ Աղ-ռու գետակենրի, դաշտարնր անի եւ Սուր դետի մէչ,

սւուսցած է Հեջար, Համբասի, Հնճարի, իսկ այժմ՝ Ղոշունի կրամ Քիւո- Դամիր անունենըը: Գա-

էառ, որ կազմում է Աղուանից դաշտի ստորին, բայց ընդարձակ մասը, ունի միայն մաչմեգական
բնակիչներ: Միեւնոյն են Քարադաշտ եւ Հեջար դաւառների ս տեղական բերջերն, 122 որ էին
Արաշ դաւառինն: Բոյդ տարբեր են երեբի օդն եւ կլիման եւ ամուան եղանակներում, այս Հեջա-
բի գաւառս աւելի ռաք է Մարադաշոից եւ Քարադաշոն՝ Արաշից-

Զորթութան ընտանի անասնոց նկատմամր ամննածարութտո նն ռատռորին դաւառննրս: Բնա-
կիչներն իւրեանց անասունննրով միասին շարժական են, ամէն ւուսրի շարունակ չւում են
ձմնուանոցից ամառանոց եւ ամառանոցից ձմեոանոց: Առլբիլի կիսից չւում են կովկասնան լնո-
ններն, վայելում լնոնասուն օղերը եւ ւսաւտուական ջրնրը՝ ազատ ամուսն արեդակի Հրակեզ ներ-
դործութիւնից: Իսկ ամէն սեպտեմբեր ամսի իջնում են ձմռւանոցներն եւ ապրում Հանդգիստ, զի
դաշտս դրեթէ ազատ է 4ձմուսն խուոութիւնից: Ամայի լնոներն լատրաստո ւմ 27 կոյս (սոտեր
անասնոց Համար ամուսն նղանակներում, իսկ դաշսոելրն, որ մնում են անմարդաբնակ, ուռճա-
նում են խոտնրով է դարման անասնոց եւ փնտրուաը ամսից օկսնալ Հասցնում նոր լոտ: Այս
ռլատճառաւ անձ անմա առաւելութնամբ աճում են դաւառների ս ռուրը եւ անսուրբ անասուն-
ենըն քան միւս բոլոր ղզաւառներինն:

Ամոն դաշտումս Լինում են շատ թունաւոր օձեր, կարիճներ, Քառասնուռանիներ եւ մռր-
մեր, մանաւանդ Հեջար դաւառւումո: Շատ անդամ մնոնում են մարդիկ սոյն սողունների
Հարուածննրից-

Դաշտիս ամենաղուարճալի ժամանակն նն փնտրուաը եւ մարտ ամիսներն: Ամէն կողմե-
րում արածում, վոույ տում, ոստոստում, կոււում հն տաւարննրի եւ դոմէշների, ոբթերի եւ մողի-
ննրի նախիխրներ ն, ոչխարների եւ. այծերի, դառննրի եւ ուլերի Հօտեր ն, ձինբի աւանակների եւ
քուոււլների ջոկերն, ուղտերի եւ կողռակների հրամակներն:

լ Ասում են աւանդաբար, թԷ բերդումս պաճուած են Աղուանից թագաւորների եւ իշխանների գանձն:
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Աւանդարար ռլատմում են կասլաղակ նւ Շաքի դաւաուների բնակիչներն Թէ՛ Հայ նւ թէ՛
մածմեդական. « Դութղաշէնում մի ժամանակ լինում է մի շատ Հարուստ թուրբ մելիք, որ յետոյ
եւր եղբօր Հետ սաղլանւում է Շամախու Հիւսէին-լանից՝ պարսից Շածի Հրամանով: Մպանուած
մելիքի որդին մելիքութիւնը ստանում է Շածից եւ նստում իւր Հօր տեղն Դութղաշէնում. բայց
մի քանի տարուց վերջն այս մելիքն էլ է աւլանւում Շամախու նոյն խանի ձեռքով: Որովձետեւ
սուննու է լինում մելիքների ցեղն, այն պատճառաւ վերջին ռպլանուած մելիքի եղբայրներն
փախչում են Դաղստան, բներում շատ լազկիներ (լեկղի), դրաւում Շամախին, բոնում եւ օուլա-
նում իւրնանց Հայր եւ եղբայր մելիքները սպանող խանը, լուծում արնանց վրէժը, աւարում եւ
կողուաում Շամալվին եւ ասլա ջքաշւում, դնում Դաղստան :

«Մե քանի ժամանակից յեռոյ՝ Դաղստանից դալիս է Ղութղաշէն Հաճի-Ջալապի՞ անուն
ոմն, որ լինում է Դաղ ոտան գնացած երկու մելի քազուն եղբարց մէկի որդին եւ ենրածլաղզկինե-
բով կրկին տէր լինում եւր սլասլննական եւ Հայրական կալուածներին: Ասլա մի քանի տարուց
յնտոյ ակսում է Հաճի-Ձալառլին դործ դնել բոնութիւնենը լազկիննրի (լեկզի) ուժով, այս է՝ մար-
դասղանույթիւն, աւարառու|վվւն, տանջանք, կախաղան նւ ամէն տեսակ չարութնան Հնարք-
ներ: Այս միջոցներով դարձնում է մածմեղական կրօնին Հայադաւան Վանտամ, Ղութղաշէն,
Զարղդուն, Բում, Խաչ մաս, Փատառ, փարդանլու, Էրմանիոո, Մուխանց, Օրուբան, Քունդգիւսո,

Պոէզ, Զայդիտ, Քիշ ( Գիա), կռխմուլխ, Մալզ՝ եւն. դիւղաքաղաքնենրի, աւանների եւ գիւղերի
Հայ քրիստոննաւյ բնակիչները` »-

Հետաքրքիր ընթերցողաց մի գաղավար մատակարարելու նպատակաւ զետեղում ենք այո-
տեղ տաճկացնալ Հայոց այժմեան ծխաթիւը, բայց ոչ ցօժարութնամբ, այլ վչտալի սըտով եւ տըխ-

բալի գրչով: Զնտեղում ենք ոչ ամբողֆը: այլ գլիաչորննրը:

Խաչ-մաս դգիւղաքաղաքում 1004 ծութ
Վանտամ » 766»
Փատառ » 680 »
Ղութղաշէն » 532»

Բում աւանում » 46»
Թիքեանլու » 231»

լ Աւանդութեանս լար եւ նմանը պատմում Է եւ Աղուանից Եսայի կաթողիկոսն (Ե. գլխում)՝ նշանակելով
եղելութեանցս ժամանակակէտ ՌԾԿ.-ՌԾՀՍ. (1711-1722):

2 Յայտնի չԷ. թԷ ո՞ր աղբիւրից առնելով Ս. եպս. Ջալալեանցն գրած Է. «Պատմի վասն բնակչաց գաւառիս (կա-
պաղակիս) թէ Բայազգի ոմն Հաճի-Զալապիեւ հայր ճորա Ղարա Փեշիշ ընկալեալ զօրԷնս մաճմետի եւն.: Վերի

աւանդութեամբ եւ կաթուղիկոսի պատմութեամբ արդեն ուղղւում Է Ջալալեանցի սխալն:
3.Բարեմիտ ընթերցողաց ուշադրութիւնը ճրափրում ենք Բետեւեալ ճայկական տեղանուանց վերայ.

Վազն-տամ- Վանտամ, իջեւան, բնակարան տալ.
ՂութղաշԷն- Խութաշէն (ճին ՂութղաշԷնն շինուած Է Խութի վերայ).
խԽաչ-մաս- մասունք կրող խաչ.
Վարդանլու- Վարդանի գիւղ.
Էրմանիտ- Հայկաշեն կամ ճայի գիւղ.
Մուխ-անց- մուխն անցած.
Օրաբան-- Աուր խօսք կամ օրուան գործ.
Պտէզ- Պարտեզ.
Քուն-գիւտ- Քունը գտնող.
Մալղ- Մալուխ.
Կոխ-մուխ- մուխը կոխել ոտքով.
Քուրմ-ուղխ- բազմութիւն քրմաց կամ սանտուխ քրմաց:
Այս ամէնն գտնւում եզ Կպպաղակ եւ Շաքի գաւառներում:

4.Մեծ-յոկութլուի եկեղեցու մի արձանագրութիւնն Հաճի-Զալապու բռնութեանց ժամանակի սկիզբը նշանակած
Է Հայոց ՌՄ. (1751) թիւը:
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Ձայզի » ՎՇ1 »
Զարաղան (Զարղունյեւ շրջակայքում 262 »
Նովուր- Ղշլաղ ԱՆԱՆ եւ » 200»
Էրմանիտ » եւ » 3/7»
Վարդանլու » եւ » 260 »
Մուխանց » եւ » 26/1»
Թուրքթ-Օրաբան » 150»
Բաշ-Քունդգիւտ » 203 »
Դշլաղ-Բունդիւտ » 171»
Դոէղ » 150»
Գիրս եւ շրջակայ » 330»
կոխ մուլ » 200»
Թալաստանում եւ շրֆակ. (Գնօգ-չույ դասու) 5000 »
հալիոաչում նւ» 1000 »
Դում դիւղում եւ» 446»
Մալղ գիւղում եւ» 111»
Թալա » եւ» 200.»
Բաշ-կեօնուկ աւանում 652»
Քիւքեալ եւ շրջակայ դիշղերում 200»
Արաջ եւ » » 504»
ԴՂասլալա եւ » » 250»
Մարսան, Զոռլու եւ կեօրազլար 2158»
Աղյջա- Դալա եւ Ախ շրջակայ դիւզերում 311 »

Ընլամլնն ծուլս 15460 ծու:
ԹԼոլէտ մածմեղլականութիւնն ճղնած Լ անձնետացնել իւր ժիջիը Հայաղաւան նշանների

Հետքերը, այսու ամենայնիւ դնո. ցայսօր վան այղ բոլոր դիւդաքաղաքներում, մււաննելում նւ.
գիւղերում ամ մօտնրթում եկեղեցիների աւերակնելը, Հանդսատարադնել. լաչարձաններ եւ
արձանագրութիւն կրող տասլանաքարեր կամ սոցա ընկորներ: Մինչեւ զայսօր դիւղաքաղաք-
ենրից, աւաններից եւ դիւղերից շատելըն ո"լածպանած են իւրեանց Հայկական նունները: Տա-

ւին մինչեւ ցայսօր Հայ մածմեղականների մէջ լուուժ են կարաոլեւտ օդլը: (Մարտիրոս օդլը,
Գիւդի ուշաղը (Չրիգորնանց Ընաանիբն), Թորոսն Թոունը:, Բաղդասար կիլ: ամամվ (Յարու-
Թիւնեանք), խուչատուր բաղը: Աւանըս Թոռռընլալրը: Զանը կիլ (Զանազանենց ընտանիքն. Ռւ-
ով: օղլը (Յովէլ) եւն, եւն: Տակաւին ողլածսլանած | Հայ-մածժեղակունն Էբ Հայկական չեր-
մեռանդութիւնը -որոշնալ ութաաղզնացգութեան օրնրում Հաւատով մաճակխել ուլւտատեղիննրն,

սիրով Համլրուրել (ոաչքարերը եւ մուսով վառել Ժուեր /2 աղօլթել սրու դի ն: Արդէն ռովորակաղ,
մ անանց խաչակնբել նոր Փնադրոծ նհրնվոււյոց, նոր Հունդոաւծ իմոների եւ. կրակից նոր փար
ւոունուած նրակուրների վերայ: Բոդ յայսդանէ ամենուրեք նշմարում ե Թէ՛ արականուց նւ. ԹԼ-
իդականադ վերոյ Հայկական տլխոլեր եւ Հայկական ոլատկերներ, Հայկական ալտասանութիւն-
ներ եւ Հայկական Հնչիւններ, ռրք բնաւ չեն նշմարւումի բուն մածմնդականոաց վերոյ:

Կարեւոր տեղեկութիւնք
ՅՈՂ. ընդծանրավէս ղաճային են Աղուանից դաշտի եւ Վատենան դուշտի Հողերն, որք են

Մո։խրադոյն, ոլինդ, ջրարբի եւ բաղզմարդիւնեՀ Ջրարբի են նաեւ. Դարրաուի,, Ժղբուց, Խինաց,

յ Ինչպէս վկայում են ականատեսներն եւ ականջալուրները. «Դեո անցեալ տարի (1890) վախճանեցաւ Գիսի
տաճկացեալ ճայերից 115 ամեալ զառամեալ Յովսէփն, որ ականատեսԷ եղել Հաճի-Զալապա ճալածանքներիզ
եւ նոյն ինքն տասնամեալ Յովսէփն, ստիպեալ մաճուան երկիւղից իւր ծնողաց ճետ ակամալ ընդունել Է
մաճմեդականութիւնը»: Այս պատմութիւնից երեւում Է, որ Հաճի-Զալապա ճալածանքն տեւած Է 1751-1783 թիզ:
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Բոդուի, Շամախու, Շութ ույ. Սավաւանի, Ձառի եւ Բաղասականի դաւառների Հովիտներն:
Սակայն կառսլաղ ակ զ ւաուիխ դ աշատակի Հողն, որ ունի դլիւովին տարբեր ոլտուղնելր եւ տարբեր
աղնիւ բերթեր. երկնադոյն է. կամ ունի կանաչ եւ րաց կաղոյտ դոյներից բաղադրուած մի ան-
բացատրելի դոյն: Իսկ մեծաւ մասոամը տորոնադոյն փխրուն եւ անջրդի են Դարրանդլ Շաւմա-

(շու, Գարդմանի եւ կոկիսոնի լեունույին դաւառների Հողերն, այսու աժենույնիւ՝ Հազաւետ եւ
այդեւմոո: Բող- Դաղի վելույ ընկած շատ ղզիւղերի ջրեբն Հազիւ թէ բաւականանում նն մարդոզ
(շժելու, մանաւանղ ատմուսն եղանակներում անասուններն կա՛մ բոլորովին մնԽում են ծարաւ եւ

դա՛մ դնում են ջուր (ժել Հեռաւոր դետերիդ: Սակայն Խշանաւոր նն այս անջրդի զ աուտուների

դինիներն աւելի. քան ֆոթրբի դաշատերինե: Բաղ մոլրադոյն, փխրուն եւ անջրդի են Հողի եւ
խենի, դատո ների Դ աշտոային Հող երն. իսկ երկալաղ ոյն՝ լնունոաւյին Հողերն եւ միանդամայն ոււն-

ձորի նրկու ոնսակ Հողելն եւա. րայց Հազաւեւտ: Անօդուտ ասլառաժնենր են հվինաց ելկրի լնո-
նավայրերի մենծ մասն եւ անսլէսւք Հող՝ Բօղ- Դաղի Հարաւային ամբողջ լեռնաշղթան:

ՈՐԹ. բացի: Դարբանդի եւ Բագու որթերից. դաշտային որթերն առծասարավ ծառերի վե-
բայ են, իակ լնոնային լխաղաղներն ընդ Հանրասլկա առանց ֆառինն, միայն քէ ամէն տարի մարտ
ամսում ժասղաւում են որթերի ծայրերը եւ կալում մարդաչավի բարձրութնամժը յննարանների,
որ կոչւում են սարի: Աւելի րարձր արժէք ունի Շամախու լեռնային դաւառների դինին, քան
դաշտայիններն:

ՋՈՒՐ. բաղի կուր դեսոիխդ. որ ճոսում է աւզարդիչն. մնացնալ բոլոր դետերն եւ դետակներն
օդտակար էն մանաւունդ դաշտարնակ Հառարակութնեան: Ամէն դետակներից եւ վատկներից
վերցրած են առուներով ֆուլ: որով ջրւում են բոլոր դանքսերն, այղիների, սպարտկզներն եւ
բրանֆարանոցջնելն, բնակիչ խերն եւ անասուններն: Գետերն եւ դետակնելրն դրեթե միայն ժոր-
դած ժամանակ եյ Թոռւիշում ծովի եւ կուր դնտի մէջ, իսկ միւս ժամանակներում անջրդի են

դետերի: եւ դետակների Հեղեղատնեերն, դի Հոսում են միայն տռռուներով: երաշտ տարիներում
տեդի նն ունենումի կռիւներ ջրարբաժանման Համար:

ՑՈՐԵՆ. դաշտային Հողերն Համարնա թէ մի ցորենը աճեցնում են 45-60 րատ տեղւոյն
ժինչդեռ լեռնույրն Հողերն՝ 15-30 րստ տեղեոյն: Միայն Հողի դաւառի միջին մասն աճեցնում է

60-100 բոռ տարւոյն (երբ կանոնաւոր իջնում են անձրեւներն 'ի սպաՀանջել Հարկին): Հարկ 1

յայտնել, որ աւելի Համով, աճեցնող եւ սննդարար են չնունույին պորեններն, քան դաշտային-
ներն. իսկ դաշսոնրի՝ բրինձն, սելն եւ ձմելյուկն, բան չնոնայինն: Դարբանգի եւ ՂուբայիՀո-
դերն աւելի արգիւնաւորուժմ են որոն ներկլը որ ընկած է այմմ:

ՄՆԱՑՈՐԴ ՑԵՂԵՐ. հւրաքանչիւր Աղուանից երկիրն արջաւող օտար տելոււն Թողաձ
է այոնզ իչր ցեղից Մնացորդ: Դարսիկներն թողած են պարսիկ ժողովուրդ: որք բնակում են թմ՛
բոլոր քղաք ներու Ժեւ Թ1՛ դաշտային դաւառննրում:

Արաբների մեացորդներն ընակում են միոյն Քաղադաշտ եւ ուտորին դաւառներում եւ Էրի-
նաց երկրի Դաւաչի դետաձորում:

Թաթայրնել:ի մեապորդներն բնակում են Զառի եւ կախտաւանի կողմնրում:
Օսմանցւոգ մնացորդներն բնակում են Բադու, Շամալվսի եւ Շաքի քաղաքներում եւ դաօ-

ոռ այի ն դաւաուն եր ում:
Լեկզիներըի մնացորդներն բնակում են կովկասեան Ժնծձ չնոնաշղթայի Հարաւային լանջերի

վերայ՝ Ճառից սկսնալ մինչեւ կոկիսոն դետակի ակունքներն:
Ռուսուց տաղանդաւոր ներն. որք ընդծանուր անուամբ կոչւում են մալական, բնակում են

միայն Դարբանդի եւ Շամախու դաւաոներում, որո մասին գրած նենք արդէն:
ԲԱՐԲԱՌՆԵՐ. իչբնանց բարբառները ցարդ լաճպանած ենլեկզիներն. թաթարներ եւ մա-

լականներն: Արաբներն, սլարսիկներն եւ օսմանցիներն իւրեանց լեզուները եւ Հնչիւնները փո-

(նած են կոշ ւտածնչիւն Թուրքերքնի:
Դարրանդի. Ղուբայի, Բաղուի. Շամախու, Շաբուայ եւ Ձառի եւ սոցա բոլոր դաւառների

(բացի կառլաղակից) Հայերէն ընդծանուր տիրող բարբառն է Արդախի այժմեան գործածական
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լեզուն, քանզի: ինչոլէս դիտենք կանխաւ, բնակչաց ամննատմեծ մասն դաղլած հւ տեղավփոխ-Հ Արցախից: Սալա Հանից, Խոյից եւ Թեչրանից երկիր» դաղթողնենրն եւս սլածռլանած են

իո անց նախկին Հայրենեաց դաւառական Հայերէն բարբառը- Բեվկ շսմավխնցդւոց բարբաուն
Թէեւ տարբեր է Արցախի բարբառից, այսու ամենայնիւ Հնտղձետվ առաջինն տեղի է տա էս
նրկբորդին:

ՀԱԳՈՒՍՏ. արականաց Հաղուսոն առծասարակ 2 տեսակ է՝ տնդական եւ եւրոսլական, որք
արդէն ծանօթ են ամէն տեղ: 4 նսակ է վանանց Հադուսոն-

ո Արցախի կանացի զգեստի ձեւն, որը նոյնութեամբ պածած են Դարբանդ, Ղուրբա, Բա-

դու, Ճառ քաղաքների մէջեւ Հողի ու Խենի ղդաւառննրում բնակող արքավնեցի ընտանի թներն:
ածած են նանւ դլուխների շինուածբի ձեւր:

ռւ Իւրնանց երկրից բնրած զգեստների ձեւերը սպլածած նն նաեւ լւոյնցիք եւ ռալածանցիք եւ

Ի ՅԻր. ի չէս են Ղայա-բաշու, Ջավիարաւատի, կարմախանու, Մարաճույի բնակիչննըն:
' Խֆլիսի կանացի դդգնատի եւ գլի զարդերի ձեւերն, զորս դործ նն ածում միայն Շուշուց

ՍՐԻ քաղաքներն տեղափոխել ընտանիք ններն:

ա . Ծամալխու նւիւր գաւառների ընտանիքներն բոլորովին Հաղնում են Թրքական Հաղուստ-
Ը լ գործածում Թրքական զարդեր, այնալէս որ դժուարին է Շամախում եւ դաւառննրում

որոշնլ Հայ ընտանիքը Թուրք ընտանիքից: երանի՛ Թէ մեր մայրերն եւ Քոյրնըն ղդույին, որ
չաւռզ Իէ չէր րում Հայութեան այդ թրքական դդեստն եւ 172 Թողզնէին այսուծնտեւ ւսյդ. Հեթա-

նոսական Հաղուստները:
ԲՆ

եեւ ԱԿԱՐԱՆՆԵՐ: միատեսակ են Ղուբայի, Շամավու եւ Շաքուայ րոլոր գաւառների Հիւ-
աս :

տ ե. ր ր ն- Վերի սլատերում շինուած են մի-մի վառարան, որ բուխարի է կոչւում տեղա-
Ն .

տ 1/9: իչս ռլաստերի մէջ շինուած են ծալքատեղ, որոց մէջ ղարսուած են Հիւրերի Համար
ոււս

ր որն պատրաստուած անկողիններն, ռսպածարաններ, որոց մէջ զետեղուած են սլնակ-

ԱՆԱՆ ուրը ազամաններ էւն: իակ չորա պատերի վերի կողմանց մոտ, կչս կանգուն բարձրու-

կեւի
մ Կրոնբամբ քիւծը, որոց վերայ շարուած են չիչեր, փարչեր, բաժակներ, նուռն, սեւ-

մշ -

անը ա 1" խնձոր: Իսկ բնակչաց բնակարաններն շինուած նն Հետեւեալ ձեւերով. չորս
բանն, կա քարուկիր նն եւ կա՛մ Հիմբերն չոր քարով եւ սոցա վերայ ան հսի աղիւսով, դե-

եո Արի ի"1 տանիքներն ծածկուտսծ Հողով: Բառյդ վառարաններն աւելի մեծ-մեծ, որոց մեջ
Լ .

ո"
կերակուրները: Շատ գիւղերում Հարուստներն չինած նն քաղաքի նման տննը: կա-

մ ա Գարրի դիւղաքաղաքների եւ դիւղերի անց եւ ռնննակաց տա նի.ք ներն ծածկուած են

քած: ը յց Հարկ է յայտնել, որ շատ անդամ սլատածում են Հրդեծներ- Արցախից դաղ-

են "7 ըն պածպանած նն իւրնանը ռլասլննական դետնասիոր, քառասիւն նւ նրդկաշոր տների
Լնրը: Բայց Հիւրասնննակներն ուն :(նորն ու ին վերեւի նկարագրած ձեւը:

ԿԵՐԱԿՈՒՐՆԵՐ. Հ.ն4ու 4 ի յկական կնրակուրներն պածուած են ամէն տեղ: Ուտիք օրերում հփուտ
,4ոռ

մի րա ի ղդ, Հաւ, վառեկ, միս ճարուած միջոցներում լաշու, խճողակ, կլոլո:մը սեւ եւ կար-

ա եւէ». ով, ս ամիայով, սոխով, լուբիայով, բակլայով, մաջով, սնրւկեւիլով: մաախառն կե-

ի որ Ր"
կորկոտ (մսախառն ձաւար), բանջար, ոտ եւ գլու (խաշ), թոքերով էւ. դղմով բորա-

, 21 ղաւուրմայով), խորոված, ձուկն (ոխած կամ խորոված) խաշի, փոթ: (շաւիծ, փլու
ա նա

, ՀԷ Հ , ,

ի
ւ, անաւ, չորթանաւ եւն: Դածոց օրերում կերակուրներն նվում նեն անաչ կաբ

չոր ընդեղէնով, կանաչիներով, բրնձով, ձաւարով. օր. չոր կամ կան ակլայով
մաշով, դդմով, խա

քով: օր: չոը (անաչ լուրիայուվ: բաղլայոձի
, շթաշով, ճակնդեղով, բազկով եւն.: Ուտետաց օրն ում սովո ական են սեր

կաթն, մածուն, պանի կա ժե
ա Ը ,

ՀԱՑԵՐՆ. ժի , ,, աղ, մեղը եւ կարադ խոն (շատ տեղերում):
։ քանի տնսակ են:

Ա. Հասարա ն
բանջարեղէնեն ԱՉ ն գործածական է առասարակ դառառներով, նոյնսլէս չրնշով կամ

ուծ, հար մր ց, որ առւում է տեղացիներից կուռաղ: Բարեկենդանի, Հարսաննաց եւ
("90 օրնբու դաթույ, եղածունց, կաթնաՀունց, ձունրես, լաւաշ, քերթերուտ, բարակ (ոա-

ճով հուխա), ականջ, Բլեք եւն.:
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Բ. Քաղաք ներում ռլատրաստում են լաւաշ եւ ոլռող (կլոր Հազ Թոնրի) եւ դանագան ձեւերով
նւ մնծութնամմը Հացեր. ոլւք սլատրասուում նն փիռան մէջ: Սակայն Հարկ է յայտնել, որ քաղաք-
ննրում աւելի մաքուր եւ Համով են ռլատրաստում դավան, նղածունցը, կաթնածձունցը եւն.:

Գ. Ամառանոց եւ ձմնուսնոց երթեւեկողներն դրեթէ սարուան մնծ մասում ուտում են
անվմոր, խարակ Հող, որը ռաճով են հվխում եւ անուսնում նն նուխա-

ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԵԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ. արգեն յայտնի են քաղաքների Հիւանդութնանց ռեսակ-
ներն, վասն որոյ մենք |սօռսում ննք միայն դաւառների Հիւանդութնանցը մասին, որք են դլիաւո-
բարար.

Ա. Ծաղիկ կոչուած վիոխադրական Հիւանդութիւն, որ շատ դոՀեր է տանում մանուկներից:
Ծաղիկներն ոլուտուաստուածների ց Հազիւ 23 /00-ից ղոծ է դնում միայն 5-84-ն: Շատ աղքատ
կամ ժլատ ծնողներ, կնայելով ժի քանի կոլեկ ւալ ռպատուտստի, ապլատճառ են լինում իչրնանց
դաւակաց կորոտնան: Հնտնւասլես այս անծոգութնան վնրադրելու է այն միակ եղած սլատճա-
ւը, ները տնսնում ենք օդն. կլիման եւ ջուրն ոլատուական հղած դիւղերում չավփաղանց է ենջե-
դնլոց թիւն:

Բ. Կարմրուկ ոչ ուծ փոխադրական Հիւանդուլթվիւնն, որ նոյնսլես Հնձում է մանկաց կեան-
ՔԸ: կան Հոգատար մայրեր, որ գիշնը-ցերնկ տաթից, ցրտից եւ վնասակար կերակուրներից պա
ռպլանելով, Հիւանգչ մանուկները ազատում են մածուան ճանկերից: Բոյց կան անվորձ եւ անծո-

դատուր մայրեր, որբ չսպլաձՀալանելով մատնում են մածուան, մանաւանդ աւելի շատերն անծա-
նօթնեն առողջապածայկան ռլայմաններին:

Գ. Պոկուռեցք Հիս նդութիւն (պլարանոցի Հիւանդութիւն ներսի կամ դրսի կողմից), որը
բժշկում են ծնողք կամ սլառաւ կանայք կաթ խմացննլով եւ արտաքուստ նղալաւաչ դնելով:
Բայց ծամարնա Թէ /00-ից վախճանւում է 20 երեխայ դիւղական բժչշկութնամբ:

Դ. Խռոկ (։լոկուղւնցքի ռաստիկ մոնսակն, որ սլատճառում է շնչարգելություն, խզում է ձայ-
նը) որ պատաՀչում է ըստ մեծի մասին մանկանց, բժշկում նն այսսլէս. իսկոյն Հրաշիրում են

սափրիչը: որ արձիլում է գլխի առաջի կողմը, ճակատի ուղղութեամբ եւ ածելիով մի քանի չոն-

դերից կոտորում աձիլաւծ տեղի մորթը: Արիւնն վազելից յնտոյ կանոնաւորում է շնչառութիւնն,
եւ բացւում |սզ ուած ձայնն, եւ վերջապես աղզաւում է Հիւանդն:

ե. Խեղդելահազ խեղդոզ ծաղ, որով տղայք այնքան անընդծատ եւ երկարատեւ Հազում
նն, մինչեւ անդամ ընկնում նն թուլացնալ: Հիւանդութնանս առաջը առնում են չոնղացիք հփած

սեւկեւիլ եւ խնձոր եւ փթրուկ ասում տալով մինչեւ լաւանալը:
Մեծերի եւ փոքրերի պատահող ցաւեր
Զ. Եաթալաղ տիֆ. դաւառացիք մաքառում են առնել Հիւանդութնանս առաջը՝ Հոնի

թթուով ապուր իմցնելով ն. թրանցնելով: Բայց չիմանալով Հիւանդութնան փոխադրական զօ
բութիւնը՝ շատ անդամ վարակւում են տան ամբողջ անդամներն: ՀուուսՀած է այնպէս տուն, որ

դատարկ մնացած է վախճանեալ ամբողջ դնրդաստանից՝ փակուած դունով:
Է. Սաթլջամ, որ առաջանում է սաստիկ մրսնլուց: Այս տեսակ Հիւանդներից դիւդացի ռասի-

Ըհչ ներն բժշկում են /00-իդ 95-ր՝ Հիւանդի աջ ձնունի րակից չափաւոր արիւն առնելով եւ Հոնի
խԹթուով ալուր խմեցննլով եւ Քրնցնելով:

Ը. Փորահարինք (չուձողութիւն). երը լինում է երկարատեւ, նստեցնում են Հիւանդը տա՞

ացրած աղիւսլվերայ կամ տաք չրիվերայ եւ մի քանիօրեր խմեցնում վոճարանքով՝ չայ եւ

տալիս սլինդ ւաշաւծ 4ու:
Թ. Փորացաւ. Հալածում նն ցաւը՝ օղի եւ կոճարանքի չայ տալով եւ ցաւելիս տեղին տաք-

տաք մոխիր կապելով:
Ժ. Գլխացաւ. եթմ թեթեւ է, բժշկում են՝ յաճախակի բարկ քացախով շփվելով կամ քացախա-

թԹաթայխ Թաշկինակ (ասպլելով դլխին- Իսկ եթէ ծանը է, նատոյ տեզին 10-20 տզրուկ կոլցնելով:

լ Ցուրտջրով շաղախում են ցորենի ալիւրը. մանրում սիսեռի մեծութեամբ, եփում ջրով եւ կերցնում ճազողներին:
2 Նարին ծեծուած եւ միախառնուած Բիլ, միխակ եւ կինամոն, զորս երկար եռացնելով տալիս են լուծողին:
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ԺԱ. Աշքացաւ. բժշկում նն՝ սչլալի սլիտակ լոբիկտոր դնելով կամ աղջկամռը (աղֆիկ
ծնած մօր) կաթը բամբակով աչերի վերայ դասելով:

ԺԲ Ականջացաւ/ .դժուարաւ են առնում ցաւիս առաջը. այսու ամենայնիւ ործ նն դնում
բժշկութնան սոյն միջոցը: Նախ դնում են նղալաւաշը եւ օրական սիովում 7 անդ ում- Ալս նրբ
Հասնում է ականջի ներսի ոււնպքն եւ ւլաւտատաուո ւմ, այնուծեւտեւ դնում են ականջի մէջ ակնա-
մում՝, որ Հնտղզծետէ դուրս ծծելով մաքրում է թարախը կամ շարաւը եւ ուղ ջույնում:

ԺԳ. Ատամնացալւ. շատ անդամ լաջողում են կտրել ցաւը այս ղեղերով կամ ածելիով կո-
տորել են տալիս լնդելքը եւ կամ կազնի ծառի լլնղեւ, շոլլեղ, ցամաքադ աղձ եւ ջու Ը մի ավոտունե-
չով նփում 22 երբ մնում է հ։խուած ջբի կէս բսժին ն. ասլա, քամում ե. ոլի մջֆ լցնու ւր դէս թէյի
բաժակ բարկ քացախ, որով եւ քանիցս ողողում բերանը եւ ափում: Վերջին դ եղ ն է ռքցանն:

ԺԴ. Մէջքացաւ. բժշկում են մէջկիվերայ «լուլիկ միաւկցնելուլ` Պոլիկն,. Հաջոամալցինման
որպես թէ վնասակար արիւնները կննտրոնացնում | բլրակ ձեւացած տեղում. որը կոտոլում են
կա՛մ ածելիով, կա՛մկարիչ մեբենայով. ասլա 2-3 անդամ եւս փակցնելով սլուլիկը՝ Հանում են
վատ արիւնները եւ բժշկում:

ԺԵ. Պալար (չիբան). ակղբում կապում են ուռնցթի վելրույ մածնալաւաշչ՝ , երբ Հասնումէուռղեցքն, ապա կապում են վերան կամ մոշատերեւ (մորենու երեւ) եւ կամ տավատակունը ոչ-
Էւսծ վայրի բոյսի սոնրեւ (տնրեւներն կարճ, լայն եւ կոնաձեւ նն եւ ունին 4նունաթաթի երեսի
չիլնրի նման չիլեր: Տերեւների միֆից բարձրանում է Քլաչավից մինչեւ թզաչափ մի բարակ
4ողուն) եւ խոիոխում յաճախակի նոր տերեւներ, որովք բացւումԼ ուռենեդբի բնրանն, ու Հնտըզ-
Հետե մաքրունլով եժշկւում:

ԺՋ. Քամի (յոդացաւ) ւ բժշկում նն դաւառացիք՝ չերմուկների ծրնրոէմ լող ացնելով:
ԺԷ. Մայաել. այս ցաւը դժուարաւ է կարողանում բժշկել դաւառտացզին, մՄխույն Թեթեւաց-

նում է ամէն սռարի 1-2 անդամ սոզրուկ փակցնելով նատուսնղին:
ԺՐ. Մատնաշօ2 (տաճկ. դօլամա). բժշկում են շարունակ դմակի ճար դառլելով ցաւագար

մատի վերայ:
Մենք դասաւորեցին ք այստեղ միայն սովորական Հիւչանդուննանց դչլիշաւոթ ունսակննրը:

Բայց ռլատածական են Հօլերա եւ սորա նման մածաու պաւեր. սակաւ ուրնք դանւում նն բա-
բակացաւ, իսկ կախուածք՝ լվա նուազ:

ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄՆ
Աղուանից երկիրն արտածանում է առատ ցորենն, դարի, Բոր 4, լուրի ա. բալույ: սովո, սբի»-

սռոր, դետնախնժոր, ոտեւղին, բողկ. ճակնղեղ, ռամ, (նձոր, չեր: դեղձ, թուզ, խաղող: դինի,
«գիչ նրկեւիլ, նուռն, զղնար, ընկոյզ. արքայակաղին, շաղանակ, խոռնիկ, վարունկ. ռնլո 4մե-
րուկ, մեզը, ձուկն, 4կնՀաւկիթ, ձկնապուլւտ հւ սումաղ: Արտածանում է նաեւ կովի եղն, դոմէշ,ոչ, ւսյծ, 4ի. ջորի, ուղտ, իոժոմ, ժեւտայքս (առրշչում), բամբակ, բուրդ, ընկուղի կոճղ, կովի,
եզան, դոմէշի, ձիու, ուղի կաշի, ոչիշարենի, աւյծենի, ընձենի, արջենի, դայլենի աղուկսենի,
եւն մորթնեւ շատ նաւթ:

Տեղական բարբառով ասում են. ականջս ծնում Է:
2..Ջրով շաղախում են անխմոր ալիւր, եփում սաջի վերայ, իւղամածում Բացի երեսը եւ տաքտաք կապում ականջի

վերայ:
3 Ընտիր բառ գաւառական. նշանակում Է մեղուների շինած այն մոմն. որով ճմռան մօտ ամրացճում են փեթակի

մուտքը ցրտից պաշտպանուելու: Հետեւապէս բարդուած Է ակն եւ մոմ բառերից:
4 Նման եղալաւաշի. բայց իւղի տեղ լաւաշի երեսը օծում են մածնով:
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ՅԱՌԱՋԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

Այնքան անչոզ եւ անտարընր ենք, որ չգիտենք, թէինչ Հնութիւննել կան մել Հայրենի-
քում՝ մեր նախնիքներից Մեղ աւանդ մնացգած. չդի տննք, ԹՀ ռլատմական փշրունաց 12. յիշա-
տակարաններ կան թաքնուած մեղ շրֆաղատող լեոների, ձորերի եւ դաշտերի մէջ. չգիտենք, թէ
ազգային անցեալ ո"լասմութնան մութ կետերը լուսաբանող ինչ արձանադրութիւններ կան ւուն-
բակ վանքերի եւ անապատների, մատուուների եւ նկեղզեցիների, լոաչարձանների նւ յոասլանա-
քարերիվերայ եւ մաղզաղաթնայ դրչագիրների միշատակարաններում: Մեր անտարբերութիւնից
օդուտ են քաղում օւուսրներն:

Մէն ժի ճայրննի նածանդ Հետաղզօտելն անկ էրնկերութնանց եւ Հարուստ անձանց, որսլէսղի
կարողանան նիւթականի ուժով մասնագէտ, Հմուտ անձանց նւ ականաւոր լուսանկարիչների
նունով է լոյս Հանել նախնական ամէն մի Հնութիւն եւ արձանադրություն իւբնանց իսկական
ոճով եւ ձեւերով: Մակայն տնսնելով, որ ժամանակի անողոք ճիրաննելն լաիում եւ եղծում են
մեր Թանկագին Հայրենիթի՝ Արցախի ամննասլատուսկան Հնութիւնները եւ արձանադրութիւն-
ները, տեսնելով, որ դէտ եւ Թշնամի ձեռննը քանդում, աւնրում եւ ոչնչացնում նն Հայրենի
ռրբազան աւանդները, տեսնելով, ռր պեցերն կրծում եւ անյայտաղնում են անդին ձնոադիրնե-
Ըի միշատակարաններում հղած պատմական մարդարիտները, եւ վւոնաւութիւնն ու անձճոդու-
Թիւնը կլանում են պատմական ակունքները, վերջապէս տեսնելով, ռր ընկերութիւններն նւ ծա-
բուստներն պարդ չ4եռնարկեցին Արցախի Հետաղօտութնան դործին, վասն որոյ սլարոոք Համա-
բնցի սիրով կրել աքն նեղութիւն, աղքատօրեն Հետաղօտել, 142 աղաոնել նադ նուլ ցիշատակա-
բանները աւերիչ 4նուքերից, ցեցերից եւ խոնաւութիւնից եւ ժամանակի ճիրաններից եւ գոնէ
կազմել մի ուղեցոյդ՝ ապագայ Հմոււո մասնագետների ամար: Զոր օրինակ Մեղուն, ծաղկից
ծաղիկ ռատուստնելով, Հաւաքում է ծաղկանց ընտիր ծիւթերը եւ կաղմում ոլատուական մեղը,
նոյնոլէս շրջելով դաւառից գաւառ, դիւղից դիշղ, աւնհրակից աւերակ եւ սարից դաշտ՝ դազմեցը
« Արցախը »:

Գործիս Ժէջ մականէ յանուանէ նշանակեցի Արցավեսն նածանգւի նախկին եւ փովխոխնալ
սաձմանադլուխները եւ սոցա մէջ դոռնուասծ լնոները եւ լեռնակենըը, դաշտերը եւ դաշտակնն-

ԸԼբ դետերը եւ դետակները, մենծ աղբիւրները եւ լճայլները, նաւթժածանքը եւ Հանքային ջուրե-
Իր, ոսկու եւ արծաթի, ոլղնձի էւ. շիի, երկաթի ՆԸ սլողպատի, նրկանաք արի եւ շինութնանց
քարերի Հանքերը, քարայրերը եւ վիմասփորները, անտառները նւ մաղաուները, սրողատու եւ
անպտուղ ծառերի եւ Թինրի նսակենրի անունները: երկասիրութնանս մէջ ղնանդնցի ինքնա-
բոյս եւ ցանուած ծանօթ բանջարնգինաց եւ դանաչեղի նաց, ծաղիկների եւ (ռուտերի, ընտանի
անասնոց եւ դրաստուց, սուրբ: եւ անսուրբ կենդաննաց եւ դաղանաց, բնիկեւ երթեւեկ Հաւքե-2 սողունների եւ ղդեռունների, օձերի եւ միջատների, ճանճերի եւ մժղզուկննրի եւ միանգամայն
տեղական բերքերի նսակների անունները (ահղ-տնեդ յոնղական բարբառով):

Ըռւո չաւվիու ձնոնածասութնանս՝ որոշակի նշանակնցի Ուտիական եւ Արցավխական Բոլոր
դաւաոների սածշմաններըի բազի ժի քանի դաւառների միջնասածման գծերի ց։ զորս անծնարին

յ Գաւառների սաճմանագծերը որոշելու ամար Բնարաւոր զգուշութեամբ հետեւած եմ պատմութեանց, վանքերի
արձանագրութեանց, մի քանի ձեռագիր աւետարանների լիշատակարաններին, Աղուանից կաթուղիկոսներին

տուած շաճական Բրովարտակներին, էջմիածնի եւ Աղուանից կաթուղիկոսների՝ կոնդակներին մատնանիշ արած
սաճմանագծերին եւ բազմադարեան լարատեւած աւանդութեանց կանոնի զօրութիւն ստացած տրամադրութեանց:
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նղաւ ճշտիւ որոչել, վասն զի չկային միջնագիծ սաչմանները որոշող բնական նչաններ, ինչպէս
նն դետեր, ձորեր, լնոննր եւ ռւյլն: Իսկ Մնացնալ բոլոր դչաւառների չորս սածմանադլուխաթները
որբոշնլուց յետոյ կարդաւ նշանակեցինոյն չորս սաչմանների միջեւ դոնուած չէն, կիսաւեր եւ
անրակ քաղաթ ների եւ գիւղերի, վանքնրի եւ անապատների, մատուռւների եւ բեմերի, բերդերի
եւ դղեակների տեղը. դիրթը: անունները, բնակչաց ձխաթիւը, արականաց եւ խկգականաց որքա
նութիւեր, ֆՓածանոայից եւ նկեղեցնեաց քանակութիւնը, միամնայ ծնելոց, ոլսակելոց եւ ննջնցե-

Լոց թիչւնըը. վարել ածողնրի եւ սրողաբնրութնանց աստիճանները, օդի, կլիմայի եւ ջրի յատկու-
Թիւնները եւ ամենից երկար ապրողի տարելթիւը-

Համաուօաո ձանօլթութվւնները դրեցի մէն մի նբեսի ստորոտում, հոկ ընդարձակները՝ դրքիս
վերջում, ուր առանձին-առանձին դնտեղուած են նաեւ բոլոր յատուկ անուանց, շէն եւ աւերակ
քաղաթների, դի ւդ սք աղ ոք ենրի, գիշղեր|իո վանքերի եւ բերդերի պանկերն նւս Այս ամէնը մյ7՞
ննլուց յնտոյ լայտնում նմ նաեւ.

Ա. Հնտազօտութնանց ժամանակ ո՛չ կռատանց Հենք դտայ եւ ո՛չ մեչնանների, ո՛չ Արցա-
լսական եւ ո՛չ Ո/ւտվական նածանգներում: Մրայն դտայ, որ կուապաշտ դարերի ընթացքում
ամսխուիուաձ նն նենջնցնալներն չորս ձեւով.

Նավա՝ ածշագին, խնցեղէն դարասներում:
երկրորդ` ներե ածադին քարերի տակ՝ կոնկի վերայ երկարցըած:
երըորդ՝ ՄԺնծ-Ինծ ֆարնրի տակ նատեցրած դիրքով:
Չորբորդ՝ տաշազանանման վիմափոր տաղաննեկերում, որք ունին եւ կափարիչ քարեր: իԻւրա-

քանչիւր առսխիուին ալ, Թէ՛ արական եւ թէ՛ իգական, իւր Հետ ունի դերեզմանում իւր դէնթերը «Հ

զարդերը: Բացի խղականաց գարդերից. (ինում են խնցեղէն սուլիկներով Լե ուլունքներ:
Բ. Մր մղոնը գործածած հմ 7 վերստի ւռեղ, այլապես 7 վերստն Հաւատսար լ մի մղոնի:
Գ. ԶՁափվելու Համար դործաձած եմ մետր չառիը, ոբովծնտեւ դբելթէ ընդչանրացած է չասիս

ամէնուրեք:
Դ. Անխտիր չավոած չեմ բոլոր վանքերի, նկեղեպիների եւ բնրդերի հրկարութիւնննրը եւ

լայնութիւննելրը. ույլ միայն չափած նմ Հարկ ձամարածներս:
Ե. Գործածեցի ժողովրդական սնու բառը. որ կարճ, դեղեցիկ եւ կսկական խկմաստը յայյոնող

Լեւոր նշանակումէ լնոների եւ լեռնակների թրաձեւ նրկարած դագաթնագիծը: Ըստ մեր կար-
ծնագ՝ սեռ արմատի Հեւ բարդուած է շարականի սնւակնաձեւ սնո-ակն-Ճեւ բառն, այսալէս չ
նւ ճավմարակի եւնո լիսնուն, լի-սնո բառն:

Զ. Առանց ձանձրանալու ընդօրինակեցի րոլոր դրչագիրենրի յիշատակարաններից (ար-
ժան ծամարուածձ) Հատուաձներ եւ սլատմական Հետաքրքիր կտորներ եւ վանքերի: եկնղեցինե-
բի: անապասոների, մոռոուսւների, ասպարանների, խաչարձանների, մասունքների եւ մաձճարձան-
ների արձանադրութիւնները, մանաւանդ՝ պատմժականները:

Է. Արցախեան ֆրերի յ դենտ անուանեցի միայն Թարթառ, ձակարին եւ Աղատեւը, իսկ զե-
տակ եւ փոակ՝ մնացնալ ջուրերը, քանզի ամբողջ ամառ. նղանակներում չեն Հասնում կուր դետին:

Ը. Համարնա ԹՀ շատ Լլնուների: լնռնակների, բլուրների եւ ոլրակների նւ սեռերի վերայ ր`
ձանացած նն մաղեմի, քարնայ, անպաճուճ եւ անարձանագիր խաչեր: Այս անխօս խաչարձան-
ննրի մաին աւանդգութիւնն ասում է. « Մի մասն տնկուած է ս. Գրիգոր Լուսաւորչի Հրամանաւ,
մի ման` ս. Գրիգորիսի եւ միւսն՝ ս. Մեսրովպի»:

Թ. Հնարաւոր նղաձին չասի նչանակեցի ուսումնարանաց անունները, Թիւ: աշակերտաց
որքանութիւնը եւ դրամական մտից եւ նչից քանակութիւնը:

Ժ. Արցախեան մէն մի դաւառ ունեցած Էիւը սեպչական վանքը նւիչւր առանձին դաւառա-
կաղ առաջֆեորդը՝ միաբաններով Հանդերձ, որ, նատելով Ե-ը իսկ վանքում, Հովուած է նոյն գա-
ւԼուուի բանաւոր Հօտը, օրինակ՝ Դիզակ դաւառն՝ իբթեւ եհպիսկոսւլոսարան, նախ՝ ունեցած է Դի-

ղավփայտ վանքը, աղա՝ կաւաք, առլա՝ Գոիչ եւ յետոյ՝ Սպիտակ-նաչ վանքը. Վարանդան՝ Ամա-

բառը եւ ՀիրՀերի տաճարը եւ նրբեմն՝ Քոչիզի շինութիւեր. խԽաչենն՝ Մեծ-արանց կամ Մեծ-
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հրունաց վանբթը եւ Մայրաքաղաք, Ըոստակ դաւառն՝ Դատի փոնթլ:. Ֆրալչել զ ն` Ջրվչակի կամ
եղիշ-առ անալի վանթյո Մեծ- կոլմանք կամ Ման աոան ն` Խավս՝ Հուն կույ. ե, առոլա՝ ՄԱ Խավրկիչ
վանքերը. ժարդմանն՝ նավ Մլզնարերգ եւ յետոյ՝ Թարգ մանչ 22 գ վանթելը. Փոաովխսոսն՝ նալվ՝
Փառիսոսի, ողա՝ Խորանաշատի եւ յետոյ՝ Չարնեթայ վանբթելրը. -Բուսաիխ (ոմ Ռայ ս դ աւտոն՝
Շխմուրատայ եւ Վարադայ վանթերը եւ այլն. եւ այլն: Դեո 1424-ին ՀԼն եւ սլայձան հղած են
վանքելըս. ինչալես վկայում են ականատեսներն: 1764 Թուին Հեսւեւ հլ վանքերու ւղ ածակտ-
լում էին Աղուանից Հնտնեւեալ նպիսկոսլոսնելչն՝

Մելքիսելց արքեսլիսկոսլու առաջնորդ եղիչ-աոռաթեոլի,
Աղարիտ եսլլիսկուլոս ,, Հոռնկույ,
Զաքարիա հզիսկոպոս ,, Գ. նձ է կի.
Իսրայնլ արքեսղիսկուլոս 7 Թռռրդ մանչաց.
ՕՀաննեա արքեպիսկուղոս ,, Փոասւիսոսի վանից:
Բայց մոյունի է. ԹԼ Աղուանից կարուղիկոսութեան մատից մետ յ, ույս մ` 15265 Սուականից

յետոյ վանքերն Հեսող Հեւոկ սկսած են զթկուիլ եւ անդաւականալ ժվոսլյանաւկան իոմլւեր իգ եւ ան-
(անաժմ մնալով քայքայուիլ մնծ մառսամլւ: Էուսաչոգի Բաղդասար մտեր ալլ ոի կենդ ոնուլեան
ժամանակ շե եւ ոլայծաո տնսած եմ եղիչ-առաթեսլը, Ինն ասք. Գանձասարը Ս. Ձակովբը.
Պոկեորնրգը: Ամարառը, Գոիխչը եւ Սոլիակ-խաչը եւ Ղեւոնդեանը անասլառոը՝ վանաձայրե-
բով, միարաններով եւ ուսումնարաններով:

: Գոր օրինակ քաղաքական բուռն Հոսանքների ը առիոլեալ տեղից տեզ վովգ ու ուծ է յա-
ավա Մե Հայոց ընդծանրական վեՀարոնն. նոյնոլնո ոտն պ-ոտկ ոլ տնզից մեղ փովոադրուած է

եւ Աղուանից կաթուղիկոսարանն, որ ծաստատումած է.
ՄԶ Դարբան, կամ Զողա
բ- Դիս (ռտ աւանդգութէան)

գ. Դարտաւ
Դ- կթղըկոսարան (Դոնի շինի Հանդկոլ)
ե. եղիշ-առաքնալ կամ Ջրվչտիկ
դ- Գանձակ
մ ՔարաՀերձ
Ը: Խոմչի վանք
թ. Հաղբատ
ժ. Գանձասար
ժո. Ջալքթ

ատ «ո Վերին Գանձասար, ուր հեւ վախճանուած Լ (աթուղիկոսութիւնն Աղուանից եւ Թազ-
վերջին Սարգիս կաթուղիկոս Զալալեանցի դ ելեկմանում: Աղուանից կալմուղիկո«ների (ւլ

սին դրելու նմ « Աղուանից ւլատմութեան» մէջ նւ ոչ այոտելզ:

րեիբարն,ո , ր Գրած եմ «Ազ. երկ. ե. Դրացիջ»գրքում. վասնոլոոյ Կ Ե-Ի

ԱՑԻ
ԴԻՐՄրցոխի կրօնական էւ քաղաքական կենաց մասինեւ դիշղական Հիւաոդո:իՖ-

ՐԷ եշ բժշկութիւններլ, եւ (նրակուրների մասին, որք գրելն նոյն նն ամենայն մասամբ, մի-
այն Արցախն չունի խնկալ կներակուրը-ատն: առծառարակ ձլարբի: ըազմարդիչն (այժմ բացի Մուղանի դաշտից) ո.

բողջ դաշտային դաւառների ծողերն., որովք վարձատրում են երկրադործներՆ.. Հովիւներն ե" անասնասլածներն ասւատադոյն ցորենով գարիով, բոժոժուվ, բամբակով եւ.
ամքնատնմակ ազնիւ սլտուղենը»վ եւ ազնիւ ոչխարով, տաւալրով, գոմլչով, Գլով եռ ուզառգ:
Միջակ արդիւնաւվտ եւ անջոզի են Դիզակի եւ Վարանդայի եւ Բերդ աձորի Հողեր, նուաղ ար-
դիշնաբեր՝ Խաչենի. Հարճլանքի, Վակունիսի, Ծարի. Ըռատակի. Ջրաբերդի, կիւլասթաւնի: Գարզ-
մանի, Փառիսոսի, Քաւսի եւ Զաւէի վերնամասի ծողերն:

ՎԳ. ՋՈԻՐ. Համարն 24 ընդճանրաղէա աւա, ամենասլատուակ ան եւ վճրոո են Արդավլ,
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բոլոր գաւառ նել| ջու բերն եւ մինը աժ ույն ականարու դի». (ոկ դաշտույինն (Ուոլ ալուն նա-
Հանդինն) ԱԼ) Հասարակ Դ նետել. դ հտակնելրի, 1 ուների եւ առուակների եւ ուրե.ք-ուրն.թ ֆՐՀո-
բի ֆուրեր ե ն. "ը.բ ԼՈ Դոու Ա են փոճախակի ոլոր եւ անավաոլ ժ. ռակայն ոչ վատառողջ):

ԺԴ. ՈՐԹ. բոցի Գանձակի որ ժիդ. որ ֆրարբի է. ռավկույն Հեծած 1 ծառի վերույ. Դ աշտային
ԷոԼոՐ ռրլմերն (այդինելն) ամբողջասնվո ջրարբի են եւ բարձրացած ծառ երի վերայ: Արցախեան
դաւառւներին ն Ը նղ Հանրու՞ղմ ւ անջրդի են. որոց մասոերը (ծայրերը) ամեն դարնան լասլաւում
են եւ. դառոլոոում մորդ ուչավխ լոս Գլութնամբ: ցցած ռայու (ձողերի) վել այ. ինչպես եւ Գանձա-
կինն:

212 ՀԱ ԳՈՒՍՏ. (71 ՛ արականաց եւ Թ ՛Էգ ականաց Վվգ հսունելն ունին իւրեանց յատուկ ձել.
դորո տեսած կր (ինի մկ Ս ութ. քանդի Համարեա Ա մվ նուրեք գտնւում են արպակվեցիներ:
Սակայն Հարկ մ մայանել. 21 մի քանի տարիներից վեր մուտ դոլ(ծած նն Արդա Թիֆլիսի եւ
Եւրոսլայի սն չծական՝ արականաց եւ եգ ականաց դղեստների ձեւերն-

ԺԶ. ԲՆԱ ԿԱՐԱՆ. դաւ ուռ ներու ւմ տակաւին ամենամեծ. Մասամր դետնավոր են բնակա-
բաններն ե. անչջութ. էան նոր ը աման ոկսած են շինել երկյարկանի դեղեցիկ բնակարաններ:
Ամենուն ծ մասամբ գ եղեցկաշկն են ֆաղաքների բնակարաններն:

Ժ/. ՎԱ ՆԵՐ, ՄԱՏՈՒՌՆԵՐ ԵՎ ԲԵՐԵՐ. դալրձում եմ. 24 ոչ մի նաչանդ այնպես Հարուստ
չ1 այսոլիսի օրբավույրերով եւ ուլաատեղզիներով, ինչոլլս Արցախեան նածանղդ ն.  ՀաՌ/յ եւ այն-
ոլէս ոչ մի նածանդի վանթեր. անապատներ եւ ուխտառեղինել այնսլես բոլորովին զիկուած չեն
իւընանց բարոյական եւ. նիւթական փառքերից. ինչս Արդալվանան վփանթբերն եւ սրբավայրերն:

ԺԸ. ՋՐՈՒԻԱ Է ԵՎ ԳԵՐՈՒԱԾ ՀԱ ՁԵՐ. բոլորով ն դարմանում եւ սրտաճմլիկ դլունան մէջ
( ընկնում Հետաղզօաող Հույն. երը տեսնում 1 ժիլիօնաւոր Հայ բնակիչներով Հարուստ Արցալվն
իսոր դառսոսրկու ծ: Այո՛ դ ատար կու ած են Էրեանց վան եւ Հայադաւուն բնակիչներից Չի-

ն, Մուղան, Վարդ անակերոո Արանո Ու. Տրի. Ռոցղլատնան, Ալուէ, Տուչ քատակ, Սւտի-առանձ-
նակ. Շի աչէն. ամ2 Բերդ աձոլրը Հարճլանը, Վակունիս, Ծար եւ Ըռատւկ դաւառներն. իակ կի-
ռով չասի կամ ամենն ծ մասամբ դչաստարկուած են Դարդման. Փառիսոս, Քաւս կամ Բուսւոի.
Զու, Ջրարերզ. Խաչեն, Վարանդույ եւ Դիզակ դաւաւներն- Ի՞նչ հղան սողա Հայ բնակիչ-
ներն: Մի մասն դներակուր եղաւ 1795-1799 թուի ոռվլին եւ ժանտալսին, մի ՄՍՄԱՌ զերի դնաց
Պարսկաստան, մի մսն գ ազլժեդ Տաճկածույաստաւն. ժի մսսն՝ Չարսկաստան, Մի Ժասն՝ Շաքի եւ

Շամավ»ի, ժի մ` Կավելք եւ Վրաստան. մի մասն՝ Բաղ ու, Ղ ուրա, Դարբանդ եւ Ռուսիա: Տա-
եիդ մին Հաղիւ ժեացած մ յո օթ. սախրելի ընթերցող, եթմ չես Հաւատում ինձ, ականկ աւերակնե-
բի ցանկը, ռր կայ ղրբթիս վելջում:

ԺԹ. ՕՏԱՐ ՑԵՂԵՐ դաշտային դաւառներում բնակում են այժմ արարի սուննու եւ շիա
մածմեդականնել, ոլք առ Հասարակ երթեւեկում են ամառանոց եւ ձմնեռանոց եւ մռարուույ ւնծ
մասը անդուղանում են Թաղիքետյ վրաններում: Թաթարադ ցեղից մնացորդներն բնակու Ժեն
Զակամ կայարունից վերեւ Համանուն դետակի Հովիտներում: Մարագ պեղից քուրդեր բնակվում
եխ Ծար. Վակունիս. Հարճլոն ք եւ Բերդաձոր դաւառներում,. եկ փոլանի կոչուած 212 Ըռս-
տակ դաւառում: Սոքա տուծասարակ յետոյ մուտ զ որձած եխ:

ի. ԱՐՏԱՀԱ ԵՈՌԻՒԹԻԻՆ. նածանգս արտածանում պորեն. գարի. բոժոժ, բամբակ. բուր Դ:

բբրի14։ չուբիույ, բակլ ույ, աա2 ռլխսւոր. դետնախնձոր, ռունլղզին, ճակնդեղ. ձմերուկ. սնս, դմա-

ըունգ, փոաղող. դինի, շվի. ընկույզ. ա լ: ոլանիր. մեղբ. դով. հղն. դոմնշ. ոչ ար: այծ, ոզ. ձի.
ջորի: ուղտ, արֆենի, աղունսենի, ընձենի, դայլենի, ռամուր (դելԼ). դոմլչենի, տաւարի, ոչթալրի.
ձիու. ջորու, ա կաշիներ եւ մորթինել:. ռսլատուական գորգ. կարպետ, մավփոաշ, խուրֆին. ֆրա-
ղացութոար. տտսլանոսւքար. 4ուկն, 4կնՀաւկիլ եւ 4կնապուխաը

ԻԱ. Շրջաղ այոււթեանս ժամանակ կրեցի մենծ նհեզուլիւն. երեք անդամ ազատու հցույ արիչ-
նարլւու աւաղակագ ձեուքն ընկնելուց. ելչն.ք անգամ ձիու տակ մնացի վփոտանդաւոլր ւոնղերում,
այս է` սածեցաւ ձիու ոռւքերն, ընկաւ ուժգնակի դետնին. եւ ես մնացի ձիու ներքեւ. եբե.ք օբ
մնայի անսուաղ Ծար գաւառում՝ ծաց չղանելու սլատճառաւ:

թա ՀՎ



ԻԲ. Այս սամէեր յայոնելուց յետոյ մայտնում եժ ծրասպարակաւ իմ հրավա տաղի տութեան
խորին մարգանքը եւ ջերմ շնործակալութիւնը այն ամէն վարդասլետ, քածշանայ արժ. եղբարց,
վարժառլեւո, նբիտասարդ, սպլատանի սիրելեաց, ազնիւ սռանուտնարց. որք անձնուիրարար օման-
դակեցին ինձ ւյս ծանրագոյն գործում, որոց վասն մնամ միշտ աղօթարար:

Մակար եպս. Բարխուտարեանց
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ԱՐՑԱԽԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՆ,
ՄՆծ Հայող թ) նածանդննրից ԱՂ է Արգցալան, որի սաճմաններն էին Հայոց Վաղարշակ

Թադաւորի ժամանակ Երասխ դնուն, Արցալխական ամենաբարձրը սարերի դաղգաթնադիծն եւ Հնա-
բակնըտ ամրոցն : Այս Սածմանների եւ կուր դետի եւ կովկաս ւմնծ սարի մէջ ընկած տարածու-
Թնան վերայ (ուսակալ կարդուած էր Սիսական Առանջ՝ եոյն Վաղարշակ թազգաւորից: Բոսյգ
երբ ձնում է եւ Աղուանից Արշակունի Թագաւորությիւնն եւս, ծադում է սածշմանի ծամար Հա-
կառակությիւն Հայոց եւ Աղուանից Թագաւորութնանց մէջ. այն ժամանակ Արցախի եւ Աղուա-
նիք երկրի մեջ սածմանադիծ որոշւում է կուր դետն՞ Հ Ե. դարում Աղուանից Թադաւորութեատանը
ննլքարկւում եր եւ ամբողֆ Արցախեան նածանդն: Ծար, Վակունիք, ԱղաՀէճ, Բնրդաձոր դգա-
ւառւներն, ռրք պատկանում էին Արզալվոին, Մեծ Սիւնեաց Թադաւորներն ճգնած չին իւրացնել,
վառն որոյ ծաղգումէ նրկարատեւ Հակառակութիւշն եւ ռովութիւն Մեծ Սիւնկաց եւ Աղուանից
թԹադգաւորութնանց եւ Հոգեւոր իշխանութեանց մէջ եւ ղբաղեցնում Հայոց շատ կաթուղիկոսնե-
ԲԸ: Այ. խոռվութնանց ընդմիշտ վերջ ւտալու եւ սէր ու խաղաղութիւնը վեբածաստատելու Հա-
մար սոյն նբկու դրացի Թադաւորութնանց եւ Հոգեւոր հշլխանութեանց մէջ ամն նայն Հայոց Սար-
դիս կաթուղիկոսն՝ Հայոց ՆԾԵ. թուին արձակում է մի շրջաբերական կոնդակ. որի սկզբում
դրուած չ. « Աւ Խախտադած եւ աստուածամեծար տունդ Սիւնեաց ցաստուածապսակ թագաւորդ
Վասակ եւ ժաստուսսծասլած իշխանսդգ Սնւադայ եւ Աշոտ եւ աւ այլ ազատոսդ եւ այլն»: Վերջա-
բանի մօւո. «Իսկ բոլորովին, որում բազում Հակառակութիւնք լեալ էին` եւ մեծամեծ նղզովիւք
ամրացուցնալ էին կարուղիկուք Հայոց՝ Հատանէ ղսածմանն Աղուանից՝ Ըոռմբի (էոուն, Ծար

դաւ, ԱղաՀէջ, ընդ որ Աղզուանոյ դետն» Հատանէ մինչ ի Քարավազի կամուրջն (Երասխ:
դեն) »: Ի վերջոյ շարայարում է. «Թէ ուք ծակառակել կամի այդմ աթոռոյ եւ կամ խանդարման
սլատճառ լինի այդմ Հայրասլնտադիր սածմանիեւ վիճակի եւ ժառանդգութեանց նկեղեցզւո զան-
բաշ Հրածչոսան անէծսն ժառանդեսցք,որ ժառաֆին սուրբ ծայրապետացն կարգեալ էեւ կրկնա-
պատիկ 'ի մէնջ իսկ, եւն.»: Ուրեմն Ե. դարում եւ ՆԾԵ. Թուականից ցարդ Արցախի ոուս Հմւսնա-
դիծն հղած է երասի,, կուր, Խրաժ եւ Ձորագետ (միացած) եւ Հակարի դետերի եւ կայենի, Դիչի-
ջանի, Գեղամեան ամենաբարձր լեռների դագաթնագծի մ(ջ նղաձ սոարածութիւնե: Քանզի խԽո-

ըննացին Թչեւ դրածէ, ԹՀ 13 դաւառւ ունի Արցալվանծ, ռակայն ԻԶ. նածանգի գաւառների չար-
քում դրած է. «Եւ այլ գաւառս (Արցախույ), զորս ե Հայոց Հաննալ է (թադաւորն Աղուանից)
Շիկաշէն, Գարդման, նողթ եւ Ձւուէ եւ ւսյլ քսան դաւաո. մինչեւ պխաոնումն Երասխայ հ կուր
դնտ»/ Հ Քսան եւ չորս ղաւառը ամբողջացնում է այսոլէս. 13 Արցախի, 6 Ուտի դաւառիծ, 4
վերեւի դաւառներն, որք են Շիկաչեն եւն.: Վարդանակերտ ղդաւառ, որ դտնւում է նուր եւ Երասվա

դետերի խառնուրդի մէջ, որով ամբողջանում են Արցախեան նածանգի 24 գաւառներն:

Խոր. Բ. գիրք, Ը. գլ. եւ Մով. Կաղ. Ա. ճատ.. Դ. գլ.:
Փաս. Բուզ.. Ե. դպր.. ԺԳ. գլ.:
Շրջարբերականիս բնագրի օրինակը տե՛ս Ս. Օրբէլեան, ԾԷ.. գլ.:
Աղուանից եւ Մեծ-Սիւնեաց մէջ:
Հակապրի գետի վերնամասն:
«Արցախ երի կալ Սիւնեաց. գաւառքեն՝ ի նմա երեքտասան, զորս Աղուանք ունին՝ Հաբանդ, Վակունիք, Բերդա-
ձոր, Մեծկուանք, Մեծիրանք, Հարճլանք, Մուխանք, Պիանք. Պանծկանք, Սիսական ոստան. Քուստի, ՓառնԷս,
Ռոստակ» (Մատ. Խոր., եր. 609 եւ ալլ ձեռագիրք):
Մատ. Խոր., եր. 606 եւ ալլ ձեռագիրք:

8 «Ոտի առ մտից կալ Երասխայ ընդ մէջ Արցախալ եւ Կուր գետոլ, ունի գաւաոս եւթն, զորս Աղուանք ունին՝
Արանոոտ, Տոի, Ռոցպատեան, Աղուէ, Տուչքատակ... Ուտի առանձնակ» (ճոլն գիրք. եր. 610 եւ ձեռագիրք):
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'Այս Խուծանդ ն, դանազան դարերու ժ դիոիովոո։ւ Թի. ններ կլելով: Հայերի դ կոչ ո սսծ / Գար-
գար/, Արցախ", Փոքր-Սիւնիք", Խաչենք. Սեաւ Այգի՞. խկ սլարոիկնելի ց նւ սւաճիկներիցը՝ Ղա-

րաբաղ:

ԲՆԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

ԼԵՌՆԵՐ

Սարերից ամենամեծն է Արցախեան լեռնաշ դուն. որը կածէ երասվոի եւ Ջորաղ հեոի մեջ:
Լնոնաչղթիայիս ամենարաուր ձր դագ ալներ են Արութիւնայ սարն՝ Արց ովի Փեսլդ «Բաո դ ուաւխ
վերի ծայրում, (Բու ւու. սարի արեւմտեան եւ արեւել նան զաղափներեն՝ Հավժելբբի Հի" սիո-արեւ-
մնան կողմում եւ կիւլաաանի Հարաւային Հանղէօլ Քիթ նե. Քեթի սալրելն՝ Ծար զ ւտոուիոյ

վերեւ. Քիրսն՝ Վարանդայ գաւառի վերի ծայրում նւ Դիղանիթյո՝ Դիզակ գաւառի Վերի ծայ-
բում: Ամրան կանաչազարդ են լեռնաշ դայիս վերնամառերն. իսկ անտառ առբոոռ Հիւսիսածայ-
եաց լանջելն եւ միանլամայն այւ սուռաջուր՝ Բարձր հւ հրկար լեո նաչդթոոս. ոլը Խկած է Երաս-
խի եւ Ջորադեսոի մէջ, տարածած դելի իը Հիւ սիսածույնաց կողժելն Հաղսալոււ ճը եւ րաղզմաճ-

ղի լեսւնազ օաին ել. սարաւանդ ներ ե լեո նարաղդո' կներ. որք աղլխադվելով մի մնանց կազմուսբ
են բազմաթիւ անդ եդ ալխոր ձորեր եւ. ածալչկու վիՀեր, սարսափելի կիլչճել: ես ռոսկալի անաի
ներ. օձապտույտ ձորակնել եւ մերկ առղլաո աժներ. բարձրադ ոյն թելծեր եւ վարձուրելի ֆարալ-
բեր եւ միանգամայն սաղ աձեւ, ձլնաձեւ, 4ուաձիեւ, լիսնոնաձեւ եւ Թամրաձեւ լեռներ եւ Լեռ-
նակներ. բլուրներ եւ բլըակներ: Թումբեր եւ. խութեր:

Փոքր լեռնաշղթաներ. երկարաձիգ լեո Խաշղյան. որ սկսուած է Ձոլսսգ նուի ՍԱ Խրաժի Էոչու-
նուրդի աջ կողմից. Հասած է մինչե Երասխի ձայ կող Մն շարունակ Արցով»ն ան դաշտարերս,-
նով: ԱմրողջասլԼո լնոնաչղթայիս վերոյ նն Զու. Քուստի կամ Քուռ. Փաովիսոս. Գարգմա,,
Մեծ-կողժանք. ՄՆծ-իրանք, Հարանգ կամ Վարանդ այ. Դիզակ եւ Չանձկածնբ" դաւաո ննլոն: Այս
լնոնաչղյթաւն եւո, որ տարածու ուծ է ամենաքարձը լետ նաշղայի եւ դաջշտարերանի էջ. նման,
ոլէս արձակած է լեռնարաղուկներ, լթռր-խոր ձորերեւ ոլոլ-Ժոլոր ձորակներ. ննղուցներ եւ կիր-
ճնը, տեղ Կոեղ ուռած եւ բարգլոացրած սարեր եւ սարակներ, բլուրներ եւ բլրակներ: Սումրեր ե,
Թուվակներ եւ ուրեք-ուր նք անձրեւ ատող Հեղեղաաներ. միայն 2 ամն նամեծ մասամբ դար-
դարուած են քանձր անտառներով եւ մաղաւուաներովի այգիներով եւ արար ուն զ խերով: Էնւնո,-
դօտուս ամլնաբարձը զազաթնելն են Կայենի լեռներն Զաւնէ դամ կայենի նու տառ ում, Մրղուզ `

Քուոտի դամ Քաս դաւառում. Սուրբ Գէորգի սարն՝ խաչննում, Բողրխան եւ Քեաթուկ՝ Վու-
լոսնդում, Դող-բերդ, Թաղլարի եւ Յադրութի սարերե' Դիզակում:

Մատ. Խոր.. եր.78. 168. 248:
աս. 607. Ասող.. եր. 6Տ եւ այլն:
խոր.. Գ. գիրք. Գ. գլ. Մով. Կաղ.. եր. 272: Ասող.. 107: Սամ. Աճնեց.. եր. 192:
Սամ. Անեց.. եր. 193:
Թ-ուրքերէն՝ Ղոչ-Ղարադաղ:

Տո

Չ

ԻՉ

-
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տ

Սելի լաւ Էր Բազկանք անուանել վերջին գաւաոս. վասն զի գաւառս ամբողջապէս բաղկացած է լեռնաբազուկ.
ներից. որք թեքուած են դէպի Երասխի ձախ ափն: Կալեւ մի ալլ լեռնակ Կախա անուն. որ ընկած Է Կուր գետի աջ
եզերքով (Գանձակ գաւառում): Ամելի բարձր Է 'Լազարլու արեւմտեան գագաթն. որ Է 1723 ոտք. իսկ Կախաճ.
պրեւմտեանն՝ 1284 ոտք:
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ԴԱՇՏԵՐ

Ա. Ամենամեծ դաշն 1 Գարգարացւոց կամ Արցախի եւ կամ Մուղանի դաշտն, որի մասին
արդեն դրուած է Հ Աղ ուսսնից Երկիր եւ Դրացիք » Դրթի մէջ:

Բ. Գագայ աշուն, ոբ նոյն չչաշջաիխի շարունակութիւնից տարածուաձ է Զա, կամ բուո ւյժ-
ւմեան՝ ԴՂազողվա դառաուի- ռտորին մասում, Գադայ Սուրբ Սարգիս սարի աֆ ո-Լ Ճավա կողմերում,
այսինքն՝ Ռսկեար վոսկի եւ կուր դեոի Հովիտնելում:

ԴԱՇՏԱԿՆԵՐ

Ա. անում է Մեծ-կողմանց կամ կիւլոտան դաւառի մէջ տարածուած Դարաչինար եւ Ներ-

թե շէն գիւղերի մէջ. որի միջով Հոսումէ Սեւ գետակն (Ղարաչայ):
Բ. Վարանդւայ դաո ս:ուի սւռորին մասում Դըզղալա դի օղի կաղլերի մՄօսո-

Գ. Նոր-չէնի մռսո, որ ընկած է երկու լեռներիմէջ:
Դ. Դաչաակն ընկաձ մ նիչի Չառաւալումբ, Մոլիտակ շէն (Աղքնանդ) դիւղերի Մէջ:
Ե. խունըչինակ Դի զի դաշտակն:
Ձ. ՁՃարտարեցւոց կալատեղզ երի մօտ եղած դաշաակն:
Է. Դողայ դ շսուտկն, ոլ: ընկած է կաւաք ռարվ: Ազոլսի, Ջրակուսի, եւն դիւզերի Ժէջ: Հարկ

է յայտնել, ոլ: բոլոր դաշտակնելրս գրեթ Գարդարացւոց Մեծ դաշտի չարունակութիշւնից ԷԲԸ

դաշտալեղու մած ն տեղ-ատնղդ փոքը լնոնաչղթայիս մմ ջ: Այսոլէս են Համարնա Թէ Ամարա-

սախ Հադրութի եւ Ձարրույելի դաշտակնելն:
Ը. Բելուկանայ դաշ ակն, որ ընկած է Երառվս եւ Հակարի դեւստերի ձավ ասինրի մէֆ:

ՀՈՎԻՏՆԵՐ

Գեղեցիկ եխ Աղոաեւի, Թարսա չայի: Դուլաղլուի, Վերին-Ջակամի, Շամքորի, Գեւտաչքէնի,

կիւլիստանի, Հաթերթլլ , Խո չ ենաղետի. Չնտրեցւոց (Խոջալլու), Գարդար դետակների եւ Հա-

կարի դեսի Հովիունել1. մանաւանդ բոլոր լեւնաչովիտներն:

ԳԵՏԵՐ ԵՒ ԳԵՏԱԿՆԵՐ

Ամենամեծֆերն են Կուր եւ Երասխ, որոց մասին արդգէՖ |սօսած ենք « Աղուան. Երկ. եւ Դր. »

դրթում: Այստեղ միայն ասում ենք. Համարեա 2: Արցալվսեան նածանդն մի կատարնալ Թերակզզի
է, որ ընկած է Կուր եւ Երասխ, Ձորագետ եւ Հակարի դնտերիմէջ:

Երասխ ղետվն Ճավա կողմից միանում է Հակարին, վերջին», որ կիզբն է առնում Սիսական
նւ Վոսկունի,ք դոաւառների Հարաւածայնաց լանջերից. ընդունում է իւր ձավ կողմից դետակներ
նւ առուակներ. Հարճլանջք գաւառից ընդունումէ Հազարագետ եւ Վաղազին, (Շոր-Ջուր), Յա-

րարի ջուր եւ Ղոզլու վաատկները՝ Բնրդձոր դաւառից:
Երաավաին եմանակս ձավ կողզժից, (շաունւում Լեւ Թաղլարի եւ Դողայ միախառնւող դե-

սակն եւ առուն որք միանալով կոչւում են Ղուրուչայ: Առաջինն սկիզբն է յունում Դիղափայտ

լնոնաշչղթաւյի Հիւոխսածայնաց լանջերից, կազմում երեք դլիշաւոր առուակ. որք միանում են

Տումի դիօղից բաւական վար: երկրորդն՝ Հոսում է Մոլխրենիս եւ Թաղոտ գիւղերի լեռներից:
նոյն լեոնաչղյթաւյի շարունակութիւնից՝ միանում Դողայ մօտ եւ խառնեւում վերջի աւանիցս

վար` Թաղլարի գետակին Հեւ:

է2«ՅԸՐռոստակ գաւաոն 1ԼԲեծ կողմանց ի Զղախեան Բովիտն լ/Ապարիսական դաշտակն առ ափն Տրտուական գե-
տոլն» (Մով. Կաղ... եր. 163. տպ. Մոսկ.)
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Քեօնդալան դնետակն, որ րաղկանու մ է լիր աուոլոարոթլ: երկու ոթն ելից. որոառ աջինն
աս ակիզբը առնում է Քիրս լնոնաշղթայիդ եւ Հոսում Աշնտարանոց ւանի Հարաւային ոտորո-

տով: Իսկ երկրորդն սկիզբն է առնում նոյն լնոնաշղլթայրղպ. ոսում Ղեւ ոնդ նանը անասլատի
ռարի Հարաւային ատորույուվ եւ միանում առաջին վաասկին՝ նոյն ունասչանվգ բու ական վար եւ
մանր ջրեր ընդունելով՝ Հոսում արեւելաչարաւ եւ ոաունւում Երասվալխն (դարնան ժամանակ
միայն): Արցախնան ամենարարձը լնոնաչղթայից բղխում են դետակներ եւ Հոռելով միանում
կուր դ.եւոխն, որք են.

Գարգար դնտաւն, որ ռածմանադիծ է խաչնն եւ Վարանդ ույ գաւառների. կուղ մում է Հի.
դլիուււոր վտակներից. որք են՝ Ա. բուն Դարդար. որ բղլոում 1 Թ ըս լնո նաշղյաայի Զառիստ
սարերի Հիւսիսային եւ Հարաւային լանջերի եւ Հոսում Շուշի քաղաքի Հիւսիս-արեւմանած
անդնդախոր 4որով: Բ բղլվշում է Քիրս լեռնաշղթայի Հիւսիսածայնաց լանջերիդ եւ Հոսում աճար-
կու ասլառաժննրի միջով՝ յիշես քաղաքի Հարաւարեւելեան կողմու Երկու փաուկներս միանում
են Մազի կամրջի սւոորոտում: Բայը բուն Գարգարն՝ ակսնալ կամրբջիցո մինչեւ դոսակալվլաո-
նուրդն՝ երկար դաղրելի ընթացքում ճեղքած է ապառաժ սալ քարը եւ բոուականին (,որաւցնելուվ
շինած ոլոր-մոլոր ճանապարծ Ի-ր Համար: Գ. վտակն բզլխում է նոյն լնոնաշզթայի շարունա-
կութիւնից՝ խԽանածախ դիշղի սարից, ՍԸ միանում Դարգարին փոշախ ճանասլարծի տակով: Դ.
վտալն սկիզբն է առնում նոյն լնոնաշդթայի շարունակութնան Հիւսիսածայնադ կողմերից՝ Բալ-
լուջայի սարից. սռուակներ ընդունելով («ր ւջ ու ձավ դողմերիցգ՝ միանում Գարդարին նոյն
ճանապարչի տակով: Ե. վտակն՝ բղխելով նոյն լնոնաշղթույիը՝ Չետրեցւող սայլեր ից: առուավ-
ներ ընդունելով աֆից ձախից՝ միանում է բուն Գարդարին, որ Հոռելով դէողի արեւելածիւաիս եւ.
էորելով Արցալոի դաշտի կէսը, ասլա անյայտանում աւազի ռակ նւ յետոյ նլնում բաւականին
վար եւ Թոառիւում է կուր դետի մէջ Հեղեղ նների ժամանակ:

Խաչենագետ՝ նտակ, որ սկիզբն է առնում նոյն լնոնաշղթույից. նաս Հոսում դքոլի արեւելբ,
ընդունում Իւը ւսֆ ու ձավ կողմերից մանը վտակենը, ասլա իւր աջ կողմից Աղուանք կոչուսծ
սլարսսլի տակովընդունում Քոլատակի վտակը, որ բղիրում է Խոլանայ նւ կաչաղակայ բնրդե-
բի սարերիցն: Խաչենագետս շատ տարիներ չէ Հասնում կուր դ Խուին. այլ ցամաքում է:

Թարթառ գետ. Ամենից մեձն նւ ամենից լող ի" ամս գ նուն ծ յոյս ու Արդ"ի"ի վոր ծն "Լ
սլարծանքրթ: Գեսի» ուկուններն ԷԼիչում նն /" մոխ փու դամ այժմեան անուամբ /ում ամուլ:
լիս հաշդիայի տրգութածույնաց, Մուաւ սարի Հարաւա Հայն ագ եւ Ծար դաւաուի արնեւնլածայնաց
եւ Հիւսիսածայնաց լանջերից:

Միջին վտակն Հոսում է սբընիհող Ծար դիւղողրաղութ|ի: Հարաւային կողմ ուի որին խառն-
ւում է Վերին Ջերմուկն դամ Տաք-ջրի վաակե:

Սորա առաջին օժանդակը, զմայլելի ջովէժներ կաղմելով, Հոսում է Ծարի Հարաւույին 4ո-
բով նոյն իսկ պարի քերծի տակով եւ միանում միջին վտակին՝ վանքին մօտ: Գ. վտուկն Հո-
սում է Ծար դիւղաքաղաքի Հիւսիսային Քերծի տակով, միանում մի ւյլ մուկի. ասլա միասի,
միախաունւում միջին դնտակին Ծարի մաորութում: Միջին դնետակս, որ ընդունելով յիշնալ վոակ-
ները եղաւ մեծ դետակ, Հոսում է մի որ եւ. առաղակաց որջ եղած ձորով նւ ընդունում իշր «ջ
լողմից Ներքի-տաք-ջուրը եւ Իբ երկու կողմերից ուրիշ շատ վոտակներ՝ շալյունակում իր Ճայ-

նառլարծը: Դ. փոակն սկիզբն ք առնում նոյն իսկ Ըուժբի (խոռից 1 Իր աջ ու ձավ կողմերից
ոտանալով տռուավկննր եւ բարակ ջֆրեր՝ Հոսում դեղի Հիւաիս-արեւելթ: Ե, Զ.եւ ԻԷ փոավկներն
ակիզբն նն առնում Մոաւի Հարաւածայնաց լանջերից, անցնում Լեւս ղդիշղի աջ ու ձավ կողմե-
բով. նախ միանում Դ. վտակին եւ ապավերեւ միշուած դնտակին: Ե. Զ. Է. եւ Դ. վոտակննրիՆ
միանում 2 Եանշաղ| վայն, որ բղխում է Մուաւխ ծարաւածայնաց լանջերի ը եւ Հոսում
դեղի արեւմուռք, յնտոյ ի|սառեւում միւս վտռվներին: Սոյն ֆրերը եւր Հնտ միացնելուց յնտոյ՝
Թարթաուն իւր ձախ կողմերից ընդունումէ մանը-մունը ֆոներ Իր ծոցն, առԹրղին նտակը,

լ Անընդնատ խօսող. իսկ այստեղ փոխաբերաբար՝ միշտ շրո-շըրո ձալն ճանոդ:
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որ բղլում է Մու». սարի վերնամասի Հարաւածաւյնաց լանջերիը. Հոսում ժութ-մութ ձորերով
եւ երեթ-Մանկունթ Ման ալչեւմատնան եւ Հարաուույին կողմի 4ոռրով եւ ասլա միանում Թար-
Թառին՝ Ձրարելրդ ամր ոի արեւ մանուն վիմածերձը թերելով Ձախ կողմիդընդունած Թարթառի
վերջին ջուրը Ջրվշտիկ փոսկն Լեւ Դոնի-շԼնի եւ Մատաղիս շենի առւուակները: Իսկ իր աջ
կողմից Թարթառ 7 .ռւանում է մի թավ աուակնել, որոդ դլիւաւոլն է Դութխու դետակն, Հաւ-
ջախաղայլ, Խալքրա վանել. Վաղածառ ղիւղի եւ Ամենափրկիչ վանքի վտակները: Զոր «րինակ
Նեղոս դեն( եզիոլուոսը առատութեան եւ. աժանութետն պլատճառն, նոյնպէս Թարթում է
Արցախի տառաուու Թեո, էւ. աժանութնան սլատճառն, քանդի բազմաթիւ առուներով ֆրում է Ռւ-

տի առանձնակ ե. ուրի» դասու ներ: Այո (է Հին ոլատմիչներից Տրտու կամ Դրտու, իսկ տաճկն-
ըէն՝ Թարվաու կոչ ուած դ եսն. որի: բազմաթիւ առուներով ջուր րաշիւելու մասին երգած է մի
Հայ աշուղ թուրբերէնլեզուաւ:

«Բու Թարս 7: նաջչի Թպարլմա՛ո.
Զայլարլն իրսշր Թոաթլա՛ո.
Արագինան մու սայլի
Բիուուն հօրտաչը Թարքա՛ռ:
իչ ի«զ այլայթբԱրի սս նասը կենա կոջա Թարվմա:՛ռ »:
Սեւ գետակ (ամ Ղարա-չայ. գնատակիս օժանդակնՀոսում է կիւլստան գիւղի Հարաւային

կողմով նշ կոչւում Լ Բարակ (Ինջա): Մի ուրիշ օժանդակ նւս Հոսում լ վտակի Հարաւային
կողմով՝ Ամենագիլ կիչ վանքի Հարաւույին կողթով եւ. կոչւում Սռնաւոր (լիստ ցուրտ), որ միա-
նում է Բարակին կիւլատանից վերեւ: Մեւ դնտակս ե-ր սկիզբը առնում է Մռաւի Գինալ դադա-
քի«իւսիռային լանֆերիլ, ՀոսումԼ Բարակի Վիւսիտային կողմով Վերի չէն. ներքի չէն, ՂաՀ-
խութ. Նորաշէն, ՆԵոր-խրվատավոր նւ ԴՂաարա-չինար դիշղերի առջեւից: Երկու ջրեր», միանում են
ու կոչւում Սեւ գնտակ:

՝

Կուրակ գետ, որ սածմանագլութ Լ Արգավիեւ Թեֆլիզի առաջնորդութեաւնց Հոգեւորիշլճա-
նութնանց, առնու ւի էիր ոկիդրր նոյն Մուս լեռնաշղթայի Հիւաիսածայնաց լանջերից եւ ըն-
լուխ: ճեագձեալ իւր աց ո, ձախ կողմերի ամանավ աթտոթեր, ապա ծառում դպի կուր գոն:

Ոսկանապատի րում Գանձակ դետակ. աւնում է իլ: «կիզբն նոյն լեւնառդիայի ը /: Արո«-
քիւնույ Հարաւային, լանջերից. Հետզծե»կ ընդունում վոակներ իւր աջ ու ձալխ կողմերից. Հո-

սում Ոսկանապաւտ դի ի Հարոուսոյին ատորուտով ասլա Գոաւնձակի միջով դմ վի կուր դետն (կոչ-
ւում է եշ Գանձակի գես):

Բանանց գետակ(Ղոչ-ղարա). առնում էիւր ակիզիը Արութիւնայ սարից: իվ աֆ ու ճաղ
կողմերից ընդունում Բարձատ եւ. խաչակաղ դիւզերի վտակները եւո նւ Հոսում Բանանց գիշզի
Հարաւային ստորոտով:

Շամքոր գետակ. բուն միֆին մոակն ոյունում է ԻՒ սկիզբը Գեղամայ լնոնաչղթայի Հիւսի-
ոածայնաց լանջերից. ընդունելով ջրեր՝ Հոսում Փառիսոս թաղաւքի (Ղալուքնանդ) աւնրակիմի-
ջո'ի տայնուծետեւ իւր աջ կումից ընդունում Փառիս վաակը, որ բղխում է Արութիւնույ սարից,
Գարդմանվաակը. տրըզլում է նոյն սարի տտռրոտներից. Փիգիլի ֆո«րը եւ Ծծերի առաւ

ճը" Իսկ ձավ (ողժից Մ. աղրիւրի (Ղարա-րուլաղ), Գեւուսբաւկի, Գառնակեր եւ Բարսում գիւղե-
բիչ ճն. ջրերը եւ Հոսում դպի կուր գետն:

Զակամ գետակ, որ բաղկացած է 3 զլիխաւոը վտակներից, միֆի վաղն բղխում էնոյն լնո-
նաշղայից, Բ-ն՝ Հի ւսիտույինն, նոյնոլէս, որ Հոսում Լ Նովի-Սարաթովկայ մալականի գիւղի
Հարաւային եզերքով եւ միանում միֆի վտակլո" փոքը-ինչ վար: Իսկ Հարաւային օժանդակը, որ
այուած է իշր ոկիզըը Փառիսոս ընգի Հիւսիսային լանջերից եւ որ ծոսում է Մեծֆ- ԴՂարամուրատի
արեւնլնան կողմով, միանում է առաջին 2 փոտակներին: Միացեալ ֆրերս Հոսում են աղա ղեպի
կուր գեն:

Տաւուշ դամ Թովուզ դետալ, որ բաղկացած 12 դլիրաւոր վտակից- Ա-ն վազում է Ղուլալի
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գիւղի Հիւսիսային ուտորուով Արջի անումը, իսկ Բ-ն՝ Բերդ գիւղի Հայու ււյխն ստորոտով:
Երկու վտակներս եւս բղլւում են Մբղուղ լնոնաչղթայի Հարաւային եւ տռրեւելեսն ռտորոտնե-
բից եւ լանջերից, Մմիախաոնւում Մովաէս Դիւղից վար եւ Թավւում կուր դեսի մէջ:

Հասան վտակ, որ իր սկիզբը առնում է Մբղուղ լնոնաշզթայի Հիւաիսածայնադ ստորուռ-
ններից եւ Հետղծեւոէ ընդունելով բարակ ֆներ՝ Հոսում դ էսլի վալ:

Աղստեւ գետ, ռր առնում է ախ սկիզբը Բամբակի լեռներից. իՒր աջ կողմից դլլսաւորապես
Հետղծետէ ընդունում է Դիլիջանի կամ ՉշնձաՀանք, Թարսա-չայի եւ նարավանսարա մտակ-
ները, իսկ Ճա դողզմիպ՝ Ձոխտակ- Վանթի, Չօղոս Քելի լ. Հաղարծնի, ՄԹնաձորի: ՆԵնըթին-Աղ-
դանի, Հաչաջըի նեւ Ոսկեսլարի փակելն նւ ֆրելն:

Ձորագետ, որ Հոսում է Շինող իւղի Հիւսիսային դոզմով, ԻՒ աջ կողմդ ընդ ունում Շինո-
ղի վտակը եւ Հետղծնաէ ընդունելով նոյն կողժից ամ ֆբեր՝ միանում 1 բաւական վար Խրամի
Հետ եւ խառնեւում կուր դետին:

ՄԵԾ ԱՂԲԻՒՐՆԵՐ

նավա՝ դոռնւում է Փայլվսոս լաւառում, Փառիսոս (Ղալաքնանդ աւերակ քաղաքի արեւե-
լածիւսիս (ողմում: Ղարաբուլաղ Լ կոչւում այժմ աղզբիւրս, որ դարձնում է երկու ֆրաղաց՝

Երկրորդ մենծ աղբիւրն, որ դարձնում է 2 ֆրաղաց եւ ունի պատուական ֆուր։ գտնւում չ
Զաւէ կամ կայնենի դաւաւում՝ Հաղարծնի վանքի մօտ- Տես « Աղ. Երկիր եւ Դրացիք» եր- 52:

երրորդ մեծ աղբիւրն դտնւում է Քուստի կամ Քւուս դաւառում՝ կարաւանսարույից վերեւ,
մեծ ճանասպարծից ոչ այնքան Հեուխ, եւ կոչւում Լ Չըռչո-

Չորրորդ մնծ աղբիւրն դտեւում է Սիսական կամ Ծար դաւաում՝ Զով գիւղի արեւմանան
կողմի ատորուռի ձորում:

Հինդերորդն՝ գտնւում է Տիգրանակերտ անրակ աւանիմօւո:
Վեցերորդն՝ Վարանդայ դաւառում՝ Ղարաբուլաղ ույս գիչղի մօտ, որ դարձնում է մի ֆրաղաց:
Եօթննրորդն՝ Ջարրայել գիղաքաղաթիմօա, բայց այս ինքնարուղիխ չէ. այլ ականալիորէ:

ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՍԱՌՆ ՋՐԵՐ
Ա. Երկաթաջուր. դաոնւում է Շուշուց վելրեւ՝ Քիրս լեռնաշղթայի մի սարի Հիւսիսածայնաց

ձորի մէջ, մեծ ճանասպարծի վարի կողմում: Ցուրտէ ջուրո, որ բղի'ում է ձորիս ձավ աղիիցն:
Բ. Թթու Ջուր կոչուածն (դելտերոկի), որ Բղիում է նոյն Ճորի Խոյն ասիիդ փոքը-ինչ վերեւ

նրկաթաֆրիցն:
Գ. Ձբիս մար եւ նմանն դտնւումէ Քուոաի կամ Քաւս դաւառում՝ Ննրթին-Ցամբարակ դիչ-

ղից ներքեւ, Թարսա-չայի ձախ ավվն ճանասպարծիվերայ: Ձուրս տաճկական բարբառով լոչ-
ւում է Ղոթուր-Բուլաղ:

ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՏԱՔ ՋՐԵՐ
Ա. Ամենալաւն եւ օգտակարն վոտնւումէ Սիսական դամ Ծար դաւառում՝ Զլիլյ դիղի Հա-

բաւային կողմի լոր ձորում: Ջուր», ոը բաւական առատէ, րզիում է փակի աֆ (լողմիջ: Բ19
չունի շինութիւնններ նեւ պատսսղարունլու բնակարանննր: Աժրան տմիսներում /խունում չ այս
ւզրորբատիկէի մօա: շրֆակայ նածանդննրից եւ դաւառննըից ցաւադար անձանց մեծ բազմութիչն
եւ առողջանալով վերադառնում: Ասիսոս, որ «Այս ոլատուական ֆերժուկի Հորիզոն իստ նեղ է
էւ տեղզն՝ անյարմար:

1 Առած Է իւր սկիզբը Գեղամեան մեծ լեռնաշղթայի Ծուռ (8727 ոտք բարձր Ալրիջալ) սարի Բիւսիսային լանջերից:
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Բ. Ձնրմուկն. որի ջերմութեան աստիճան ստոր ( Ա-իդ, բղխում է նոյնալէս նոյն մփոակաժձո-

բի աֆ կող ից. սակայն դտ նւում է Ծարից բաւական վար:
Գ. Ձերմուկն նդած է Հաղ արծին վանբի կողմերում, բայց աւյմմ յայտնի չէ եղն, դի անյույ-

տացրած են (սւն՛ս Խոյն ունբթի նկարադրութեսնց շարքում):

ԼՃԱԿՆԵՐ

Առաջին լճոն է Ալիարակ, որ մռոաւորառլես մի եւ ԼԱ մղոն Հեռի է Գնտաշչէնից դէպի
Մուաւ լեռնաշղթան: Է ճակ շրֆասլատուած է անտառավխվոա լեռներով որոց մէֆ ամենաբարձրն
է կնփաս է բու մուաւճ. Բեաֆաղ. ասլաւամ բարնայ սարն, որ Հոլարտօրեն արձունացուծ է Լճի

արեւել հան Հարաւային կող մում: Լճակս բաժանուած է երկու մասի. վերնամասն կոչւում է Ըստ-
ծու ծով (Աստուծոյ ծով)- Երկու մասելի մակերեւոյթի տարածությիւնն է մօտ 54 օրավարաչափ:
Լճակիգս. որի նզերթներով տեղսոնղզ դիզուած նն ածադլն քարեր, ելնում են ընդծանրապէս 5

տեսակ ձուկն:
ն. տեսակն. որ ազնիւ է ժիւաներից, որոշւում է իւր սալիտակութնամը եւ կարմիր ու ռեւ

բծերով:
Բ. տնսակն եւս ունի սոլիտակ դոյն. սակայն ունի միայն սեւ բծեր:
Գ. տն սակն ունի միայն սեւ դոյն եւ մեծ-մեծ. սեւ-սեւ բծեր: փերջաղէս, բացի լճակիս Հիւսի-

սային լողմիդ ելած ձլներից Համեղ են Ժիւս կողմերից Հանուած բոլոր ձկներն:
երկրորդ. լճակն, որ զյոնւումէ Գօշայ վանքի ծարաւային կոզմում՝ կէս մղոնաչաիփ Հեռի,

կոչւում է Տզրկածով, որի մ չկայ ձուկն. այլ միայն տղրուկ, գորտ եւ մանր օձեր:
Երբորդ լճակն. որ փոթոիկ է, դտնեւում է Ծար դաւառի Չղնձածանքի Հարաւային կողմում

եղած մեծ ռարի ստորոտում:
Ջորբորգ ն՝ Գնօլ-նայլազը կոչուած տեղում, Լեւ դիղի արեւմտեան կողմում:
Հինդնրորղն դտնւում է Լեւ դիւղի Հիւսիսային կողմում, որ կոչւում է Տզրկածով (Ջա-

լիգեօլ):
Վեցնրորդ՝ 3 լճակներ. որք կոչւում են Բեադր-գեօլլարը:
Եշթենրորղ` Մարդասպան (Ղաելը-գեօլ). Իրիցի չէնի գլխին" :
/ւթերորդ՝ Ղամշոտ ծով. ոը դտնւում Լ Խաչենի Արութիւնայ շինի նդում. Ձ ամենափոքը

լճակներ, որոց եզեր քնելն բուսնում են եղեգներ: ր

Իններորդ լճակնէ փՎարանդայ դաւառի Եինկի դիւղի անդում եղածն, որ կոչւում է Սիւլիւկ-
նածով:

Տասներորդ՝ 2 ամեննասփիոթը լճակննը Ծովատեզ գիւղի մօտ:
Տասն եւ մշկերորգ՝ 2 ւսղի լճակներ, որք դանւում են Արանոռտ դաւառում: Ձենք նշանա-

կում կուր դետի աջ ափերում տեղ-տեղ եղած լճացել անշարժ ջուրերը. թանզի բազմիցս իեն
լճակներ, երբ յորգում է գետն եւ նրբեմն դամաքած, երբ երաշտ է: Սակայն եւ այնոլկս կան. որ

անպամաբելի են.

ԱՆՏԱՌՆԵՐ

Արցախական նածանդն ընղ ծանրասլէս Հարուստ է (բացի Մուղանի դաշտից) ոչ միայն

անտառներով եւ մազառներով, այլեւ վայրի ո լտղատու ծառնրով, տեսակ-տեսակ Թվերով. տար`

1 Սարիս գագաթի վերայ կալ գերեզման, որի տապանաքարի վերայ գրուած Է. «Կեփաս ճգնաւորի գերեզմանն Է»:
Հաւանական Է. թԷ Ալճարակ անունն լետոլ տեղի տուած Է Կեփաս անուանս ճգնաւորիս անուան պատճառաւ,

որը մաճմեդականք չկարողանալով ուղիղ ճնչել. արտասանում են Հեաֆազ:
2.Ծարգաւաոում եղած Գ.. Դ.. Ե.. Զ. եւ է:. լճակներըս ամենափոքրը են ամբողջապէս եւ զուրկ լուղակներից. միայն

տզրուկ ունի Տզրկածովն:
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բեր-տարբեր բուսեղենննրով, սուրը կննդանիներովեւ դաղզաններով, սուրբ Թո չուններով եւ
անսուրբ Հաւքերով, ոսկու եւ արծաթի, պղնձի եւ նրկաթր Հանքթերով. ամառանոցնելով եւ 4մն-
ուսնոցներով: Ձորադնտից մինչեւ Երասիսի ՄԺօւո սոալյած ու ած լնոնաչղյաայի վերնամասերն գա-
լարազեղ ամառանոցներն են, իշկ մնացետը մասերն ծածկուած են հմտացել անյոսոներով, իսկ
փոքր լեոնագօտին՝ մացառներով եւ շամբերով: Բոյդ Հարկ Լ յայտնել. որ նշ ունւու: անտառ-
ներն դտեւում են Դիլիջանի, Հաղարծնի, Գենտաչքէնի, Երից-մանկոանը. Եղիշի. Թաղրվմաուի, խա-
չենագետի, Քոչատակի եւ Չնտրեցւոց դետակի ձորերում, Քոլ կոչուած անտաուում եւ կուր դե-
ւոխ ւջ եզերքում:

ԱՆՊՏՈՒՂ ԾԱՌԵՐ

Համարետ ԹԼ բոլոր անտաուննրում կան կաղնի, Հաճարի լայնատելեւի, կոդենե նի. սորվս-
կի, թեղի: Հացի, բելի, կիչի, լորի, չռոսավխի, ջղանի, ճակի եւ կոռհլի ծառեր: Բայց սաղուզի
ծառերն, սուտ ընկուղի եւ կարմրավա յտ (բոտ մուս ճ. հալան-ղոգղի եւ Դզոլնող ոջ) միայն Ղքո-
նւում հն կուր դետի անտառում եւ Բոլ կոչուած տեղում: Բուչնի եւ Թիթեոնի ծառերն զ տնւում
են անդերում, ենի (դի) նւ րեւեկեի՝ կիւլուռանի անտառներում, Թռրլժուուխ 4որերում Ն Դի-
զակ գաւառի Դիզասիույի լնռնաշղլայի, մանաւանդ գելի Երասվոն ւոնարծուած ժանրում,
մայրի ե. վայրննի ուուննի ծառեր միայն Դիլի ջանի անտաունելում, իսկ արջուկ: նդեղզ Խի մեծլնո-
ների անտաոներում, կաղամալվի, սօռլի, բարտի եւ փշատի (իշաշասոի) ծառեր՝ մի ույն դաշտային
մասերում եւ ուռննի՝ դնետածովի տներում:

ՊՏՂԱՏՈՒ ՎԱՅՐԻ ԾԱՌԵՐ
Գրեթէ բոլոր անտառներում դտեւում են ճրո չունի, ծովի չռունձի. ճրո /ոնձոլի: դկոի (զզե-

արի), ողնի, սալորի Հունի, ակողնի (արքաւյակաղ եի), Ընկուցի, Էշն անդերում դ տն ւում են մի-
այն մոխրատանձի եւ Լ1լոթնի:

ԹՈՒՓԵՐ

Մացզաոներուժմ եւ շամբերում լինում են պալխտաւել|: կամ Հորմառկի, դերմալի: ԹոԼՂե: ԴԸԺ-
նիկ, ուսռասկ, ծմակամոշ (ժորենի-,մալինա), սեւամոշ, մուսմոշ, դնտամոշ| , մասուրի կծլսուրի,
րդի վարդենի:

ԻՆՔՆԱԲՈՅՍ ՈՒՏԵԼԻ ԿԱՆԱՉԵՂԷՆՆԵՐ
Ծմակնելրում լինում են խաղաղ, դումղուկ, ոմնդու, ծմակթաւվուն, սոկոն կա: ռունկ:
Անդերում՝ 4ներեկ, փխիիերտ (ամենքնօմոջի) ինջլող: շբիշ-1նջլոզ, կնձմնձուկ. աոոսլաշուր,

ուտումտի տեմ, սիբեղ, Թարթանջուկ, ռլաւուաւ ալու, նղնաճավուո, դինաղով», շուշան. նզինջ,
ՀԸեշ, աւելուվ, շէեւ բոխի:

Ձրերի 141 կամ մուտնրքում՝ ֆրիկուտեմ, դող4, ջրսռիավփուկ ճուճուովը:
Արցախի դաշտնրում՝ շոմին (վայրի տանովի), տոժբալոան (նման մ դնտնախնժորի եւ

կուստուի Միայն (մոբոված), առսմիթ եւ կասլար:
Խու, մուռ աո Հնձործաղիկ, կռոթնը, արջֆախանթուլ: տվտրկոունը, շնավարունկ: լօշտայ,

ռում եղինջ, կածուկ, Բիլիբիսսրվո աղռաւի սողզան, նրկարալո ալակիղ. բէանկի, սլանուկ՝

լ Ինչպէս մորենիների թփերն. նոլնպէս եւ պտուղներն չորս տեսակ են, որք են. ծմակամոշ՝ մալինա. սեւամոշ՝
անդերում եղածն, մռամոշ, որոց ցողուններն 2-3 թիզ միայն կբարձրանան. իսկ գետամոշն լինում Է սովորաբար
գետերի եւ ալլ ջրերի Բովիտներում:
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ՎԱՅՐԻ ԾԱՂԻԿՆԵՐ

Վարդ. ձակ ոովարդ (առլի ոկ. Դ եղին. կալժ»իր եւ մանուշակի չափ բարձրացող), զրավարդ
(մասուրի վարդ ). մանու շակ. ձնծաղիլ. նովրուղ, խնձաղայ Խարկիզ, մշածամուկ (անթառամ
ծաղիկ), նու նուսրալ.. էկ ոջ. Հարսնածաղիլկ շուչան, միվիշակ, ձիւնածաղիկ, դամբաղ, լուսածա-
դին եւն, եւն:

ՎԱՅՐԻ ՍՈՒՐԲ ԿԵՆԴԱՆԻՔ
Մեծ եւ լռրձր ռարելրում եւ անտառներումլինում են օշ. այծ, նղջերու. հղն, կինճ եւ խող,

իոկ ամայի դ աան ւմ` Հօրաններով ույծնամն, աա) անդերում՝ նապաստակ:

ԳԱԶԱՆ ԿԱՄ ԳԻՇԱԿԵՐ

Առիւծ՝ Թիստ սակաւ . վաղը՝ նոյնոլէս. ին4. բորենի. րֆ. դայլ, աղուէս չաղալ, դչիչերի,
սնեւականջ (շ արաղուլ աղ) ռամույլը սկիշո, ւու նէ, ւլուրդ. մուկն եւ ջֆրաշուն (Թարթառ դնտում):

՛
ՍՈՒՐԲ ԹՌՉՈՒՆ

Անտառներում եւ անդերում՝ փասնան, սայլում ե, կաքաւ, Հաւվալ, աղաւնի, տատրակ, 1՞-
բամարգի: չալ. մոշածաւ կամ (րշ ածու, որի (տուլաչ), արտում, սուրբ Յակովբի Թռչուն,
ճնճղուկ, լծիս: Բեծ դաշտերում՝ կատակ Հու (թուրաֆ): կուր դետի վերայ՝ արոս, սագ. բադ:

ԳԻՇԱԿԵՐ ԿԱՄ ԱՆՍՈՒՐԲ ԹՌՉՈՒՆ

Արձիշ, անգղ, բազէ չորս տեսակ՝ ա- քաւարղուշ, բ. թառլան ղուշ, դ. ղզըլ ՂոՀշ։ Դ- ղզիրզի:

լել» ցին, ուրուր, չորթանդող: բու Հողմածար, գայլագոռաւ, ակոաւ, կաչաղակ, ենըկարար:
կտցաճար (ձառակուտկուտ), ճանճադող. դու, չղջիկ, ֆրային՝ ձկնկուլ, ճայղույ:

ԵՐԳԵՑԻԿ ԹՌՉՈՒՆ

Սո կուկու, յուլուլ, սոխակ, լծի. բարաճըգո" չլածնտ, դեղձանիկ, զոզոան, ֆրբպըզ ըզ»
չաոործակի, չիլոշիլոյ. ժշածաւ եւ ուրիչ Հարիչրաւոր մանը թռչուններ, որոց անունները ո՛չ
ժողովուրդն դիտէ եւ ո՛չ ենք:

ՉՈՒՈՂ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐ

կռունկ, արագիլ, ռասարք, սարնակ, ծիծնոնակ:

ՍՈՂՈՒՆ ԵՒ ՋԵՌՈՒՆ

04՝ բաղ մատնսակ, որք են՝ շաձմար, նլմար, իժ, բարը. թեւաւոր չ դիւըզայ եւ ֆրի օձեր

ղանազան մեծութեամբ եւ դանազան դոյներով՝ "Վո քարաոլոշ, կանաչ մողէզ: մող էզ. կրիա.

լշնցգնաին, ողնի, դորտ, կարիճ, Իշախառանֆ, մորմ, (Մուղանի դաշտում), քառասնունայ, մժբր-

ջն, Թեւաւոր մրջիւն, 4րաւոր մրջիւն:

խիստ սակաւ Է օձի այս տեսակն, որ ընդրանրապես լինում Է բարակ. կարճ. մուգ մոխրագոյն եւ արագաշարժ:
Աւելի մեծերն եւ թունաւորներն գտնւում են Մուղանի դաշտում:ԷՉ
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Միջատներ. շանաճանճ, բռո, ճախարակ, մյու. փնտիուն, ճոլոււն. մարսաս, սեւաճանճ, մեծ
Ճանճ, կանաչ ճանճ, ձիաճանճ, ոլիծաւկ, լուսատուի կ, դետ. Աստուծոյ լով. Աստուծոյ եղն, դա-
սիկ, ականջմտու, ոթես, մոշափսի, ոսկելվ ոջ, ճռարոչ, Թիթեռնիկ. աղ օլարար (ու նի կանաչ բոյն
եւ երկար ռուքեր):

ԸՆՏԱՆԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ
Արցախն Հարուս ո է եւ ընտանի կննդանիներով, ոլ-ք ե՛ն.
Սուրբ անասուններ. դոմքշ. եղե, նով, արջառ, երինջ, ոչիյար, ույծ եւ (ոոց-

ԸՆՏԱՆԻ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐ

ՀնդկաՀւ, թաղ, բաղ. Մ աղաւնի:

ԱՆՍՈՒՐԲ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐ
Ուղտ, 4ի. ֆոբի եւ էշ:

ՆԱՀԱՆԳԻՍ ԲԵՐՔԵՐՆ
Ցորնն, դալի: կորեկ, որիզ: դարնանի. դարնազարի, ծաճար, սորեկ, կաաձայ. ոա«ի-

սնուն, ոլոուն, բակլույ. լուրիույ, մոշ, լշաշվխաշ, վարուն. դդում, բաղմասոնոաակ: ռոլ. սիոտոր,
բողկ . ճակնդեղ, դաղալր, դնտնավնժոր, ռսեխ՝ բազմատեսակ, ձմերուկ. սմբուկ (ռեւ չաթլիֆուն),
կարմիր տում ամ, ալդ լեզ, տանձ, կոնձոր, դեղձ, սերկեւիլ, Թող, նուուն, ընկույդ: դղլնար. արբքա-
յակաղին, խաղող, գինի, օղի, բոժոժ. մետաքս, բամբակ. բուրդ:

Արդք ն սօսած ենք Արցախեան ամառանոցների մասին « Աղ ուսանից երկիր եւ դրիք » ԴԸր-
թի 56 հրեսում, վասն որոյ աւելորգ է վերստին զբել:

ՈՍԿԻ
Ռոակի ել Ֆուտ լ (ոո Ֆ Ղ նձի Հե ւո) Գարդման դաւաոիվի Բոր Հուդ դիչ Դի մոտի Հունքթից նւ.

Փառիսոս դաւաուի Գետարակ Դիդի Հանք ներից:

ԱՐԾԱԹ
Վաղ ժամանակից առատօր կ նծանածեն Ջրարերդ դաւառի ՄԼՀԺանույ աւերակ դիւզի մօ.

նղած արծախածանքից. Բոյլ այժմ Մնում1 անդգործադլելի:

ՊՂՆՁԱՀԱՆՔ
Ա. Գաոնւում է Ծար դաւառի Ռմրասարի արեւելեան Լունջի վերույ. որ սեպ Հականութիշւն Է

Խոլթա վանքին. Հեուց դործածուածձ| Հանքս, Իսկ այժմ անդործաձնլի:
Բ. Գարդման չչոուաուխ Քարձատ գիւղի մո, ոլ' անոլձավանությւն էր Գարդմանույ իչիան-

ներին, 22 այմմ բանեցնում Լ դանձակեցի ՆնըոԼո-բքկ Տ(ր- Ներօխսանանցն:
Գ. Փասւիաու դաւառի Գնտարակ գիւղի մօ, որ կանխաւ ռսլատկանում է դաւառիս իչիչան-

լ Բազմատեսակ՝ սեւ. սպիտակ. կարմիր. ամսական:
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ննըին, ապա` Զուբու:է եւ խան ռալասալար իչլիաններին, առլա՝ Վածրամ էշխանին, եւ մնտոյ՝
կիւրիկեան Թաղ աւոլւն ելին. այժմ դործ է ածում մի դերմանացի:

Դ. Գոնւում են շատ Հանքեր Քուստիխ կամ Քաս դաւառի Մրղուղ սարի Հիւաիսածայհադ
ատորոտների ձորերում 1) զուսո եւ սլատուակուն ո"լղնձածանք կայ Թովուզ դետակի աջ կող-
մում' Արֆոքար կոչուած սմանդ ակի աֆ առիի վերայ, ֆրալխառնուրդի մռա: 2) բրաանոց կամ
Բիւլոր-Բիւթի ձորում՝ փոթրը-ինչ վերեւ տռւաջնից, Բ. օժանդակի աֆ ափի վերայ՝ ֆրախառնուր-
չի մօտ: 3) եւ 4) Հանթն՝ ղուտ ոլղինձ. 2-ի: (նբկրորդից) փոքը-ինչ վերեւ՝ նոյն գետակի ձորում:
5) ԴլնձաՀչանք ել դույ նոյն զ նտակաձորի վնրույ՝ Բուղդալու անուաննալ օժանդակի վերի կող-
ման մօտ՞ - Կան "ղղ Խ4ձածան.ք եր նաեւ Խոյն դաւառի Նաւուրայ-ջուր ջֆրաձորում՝ Հասան վփոակի
վերնամասում, հավ աջ դկողմիղ խառնուող առուակենըի վերայ, աղա՝ ՋԶաթավ առուակի վն-
Ըշ»յ՝ Դանինլ-դաշ դոչուածի ւակ. եւ ասլա՝ Արֆի-կովեր անուն ջրաձորում: Վերջինս դործ դրուած
չ նրբնմն: Այժմ բոլորովին անդործածելի են գաւառիս րոլոր Հանքերն-

ենբքին-Թանդիրլ ուի ֆրաձորում կայ արծաթավուն արճճի ծանք. Վերին-Թանդիրլուի չրա-
ձորում՝ արծաթ-ողղինձ (ւան արճիճ. Մեծ-Մաղիր կոչուած առուակի վերայ լայ ոլղնձախառն
արջասսլի Հանը: Իեն(կով) դալի Վոլում, վերիկազմում կայ զգինիկ վարեկողմում ցինկ:
կայ նանւ լատուական բարաձուվխ Մրզուզ աարիվերի կողմերում:

Ե. Պղլնձածանք դայ նաեւ Դիլիջանի վերեւի ձորում:

ԵՐԿԱԹԱՀԱՆՔ
Գոնւում չ Գարդման զ աւատուի Բանանց դիւզից վերեւ՝ Բանանց դնտակի ձորի ւջ ու ձավ

կողմերում: Հանջերիտ արտադրած քարերում կայ եւ սլողսլատաբար. նոյնուէս եւ Զաւէ դչաւա-
ւխ կողը դիշղ|, Բովեր դոչուած ռարում՝ :

ԵՐԿԱՆԱՔԱՐԻ ՀԱՆՔ
Ա. կարգի եւ ամենալաւն է խաչնն դաւառում Գանձասար վանքի ոնպճական Ջրաղացա-

քարի Հանքից հլաձն, որ կայ Վանք գիւղից վերեւ:
ոյն դ աւաու` Ասւաջաձոր Դիւզի մօտ:

Գ. Փառիսոս գաւառում, Խամչի վանթլ արեւելեան կողմում Ջոբէ քարածանքից հլածն:

ՇԻՆՈՒԹԵԱՆՑ ՔԱՐԱՀԱՆՔԵՐ
Ա. արգի եւ մարմարանման քարաձանքն գտնւում է Գարդման գաւառի Քարձատ գիշղի

մօր Հանքիս մօտ կան եւ շինութնան ուրիշ քարածանքեր նւս:
Բ. կարդի ազնիւ Փարի ծանք կայ Խաչեն եւ Տիգրանակերտ դաւառների սաշմանագլուվն

սարում, որի շարունակութիւնն Հասած է ժինչեւ Ջրաբերդ եւ կողթ դաւառի վերջի ռաՀմանն:
Մոլի տան նն երկու արաչանքերիցս ելած քարնըն հւս: Համարնա Թէ լնոնային բոլոր գաւառ-
ներում եւս (ան ռռլիտակ, մոխրագոյն եւ տորոնադոյն քարաձանքեր. օր-

Գ. Խազազի ռալի ակ Փարածանքն փարանդում:
Դ. Տորոնագոյն քարաձչանքն Դող բերդգի մօ6ւո Դիզակում:
ե. Մոխրադոյն քարածանքն Շուչում, Քառասնի, Դաշբուլաղ, Բալլուջո, խանժձք. եւ այլն

յ  Հանքս գործածութեան մէջ եղած Է երբեմն:
2.Այս տեղերքում կան նաեւ երկաթախառն պղինձ եւ ծծմբախառն այլ բաղադրութիւններ:

զ3 Այժմգործածական Է միայն Գետապակի. փարճատի եւ Դիլիջանի Բանքերն: Անգործածելի են արծաթաճանք
եւ երկաթաճանքերն:
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դի զերի Ժօո հղած լնուներում. (Խաչննում)- Տորոնադգոյն ազնիւ Քալոթծունք Ծմակաչող դիէ-
դից վերեւ, որով շինուած է Գանձասար վանքն. այս ալկ ո են Խոլթույ. խԽաթրույ եւ Ծ,լոույ. Վարա-
դայ, Գշշույ եւ Հաղարծնի վանքերի քարածանքերն: Իսկ մոլխրադոյն են կամ մուգ լորշադոյն
միւս վանքերի շինութնանց քարերն:

ՆԱՒԹԱՀԱՆՔ'

Գաոնւում ք Ուտի-առանձնակ գաւառում Մարալեան դի ւղի արեւուն ան կողմում: Հան-
Քիցս ելնում է սեւ նաւթ, որ թանձր է քան Բաղուխ նաւլթերն: Նաւթիղս Դրեք չե ն ոլաւտրաս-
ւում վառելու, գի թքանձը է Հեղուկն, ույլ սլատրաստում են մի քանի տնսակ իւղել, որթ լորձծա-
ծական նն ղանաղան մեքենաների Համար:

ԱՐՑԱԽԵԱՆ ԳԱՒԱՌՆԵՐ
Դարդարացւող բնակութեան տեղին, որ ակղրում դ ոչումած էր Գարգար"՞, Հեղ ծնն ընդու-

նում է Արցախ, Փոքր-ՍիւնիքՅ, Խաչենք5, Սեաւ այգիճ եւ. Ղարաբաղ" անուննել:ը:
ԱՀաւասիկ ասսլիսի փովոխութնանց ննլքարկուած են նահւ նածանդի ո րոլոր գաւառաց

անունները: Մեր ժարդելի բանասերները նեւ ընթերցողները այսչ ոի փովխոխութ նանը ծանօլաց-
նելու Համար Հարկ Համարնցինք կալդոու դասաւորել այստեղ աւաներիս նախկին, փովո-
խոնալ եւ այժմնան անունները ծանօթադրութնամը ծանդեր4:

Բնութեան ճարտարասլետն երեք մասի բաժանած է Արցալի բոլոր դաւաոննրը, ռր.ք են
Դաշտային, Լեռնային էւ Հարաւային եւ դամ՝ Ստորին, Միջին եւ Վերին: Դաշմոույիւն դամ Սոո-

Էին դաւաուներն ընկած են Երասլա նւ կուր դնտերի, Աղոտեւ դետի եւ Փոբքր-լեոնաչղթույի մի-
ֆավայրի տարածութնան վերայ: Լենային կամ Մրջի դաւշառներն ըկոուծ են Փոքը-լնոնա-
շղթայի եւ Մն"ծ-լնոնաշղթայի Հիչաիսածայնաց լանջերի եւ Ջորաղնաիխ ժիֆեւ տարածուած մասի
վերույ: Հարաւային կամ Վերին դաւառներն ընկած են Հակարի դեսոխ ձավ ավերի: Դիդավույոը
եւ Բիբս լեռնաշղթայի Հարաւաճույնոաց լանջերի Մէջ՝ երասիշից մինչեւ Ծար Դ աւսաուի սածշմանն:

ԴԱՇՏԱՅԻՆ ԿԱՄ ՍՏՈՐԻՆ ԳԱՒԷԱՌՆԵՐ
Ա. Գաւառն, որ ընկած է երասիխոի եւ Ղուրու չայ դնտակի ավո ավերի, դաշտալերանի եւ

Մուվո՛նք դաւառի սածմանի մէջ, կոչուած է Պիանքհ, արի Ջաբրայէլի դաւաու
Բ. ՓԳաւուուն, ոը ընկած է Երառվաիխ ձախ տվի, Վարդանակերտ դաւտուխ եւ դաշաարներան|ի,

տարածութեան մէջ, ստացած է Մուխանք 7, Մուղան'0 այժմ՝ Միլին դաշտ, անուննելը:
ժ., Դ., Ե. ու Զ. դաւաու նելն, որք ընկած նն կուր դնա նւ Գարդար դետակի աֆ ավերի,

լ Փորելու. ճանելու եւ այլ գործիքները նոլն են, ինչպէս են Բագուի Բորերինը:
2 Ցարդ եւս Գարգար Է կոչւում գետակն, որ իւր սկիզբը առնում Է Զառիստ սարից, բաժանում իբրեւ սաճմազ

Խաչեն գաւառը Վարանդայից, Բոսում Գարգարացւոց դաշտի միջովեւ թափւում Կուր գետի մէջ:
3 Խոր., Գ.գիրք, Գ. գլ.. Ասող., եր. 65. եւն:
4 Խոր.. Գ.գիրք. Գ. գլ.. Ասող., եր. 65.. տպ. Մոսկ. եւ Սամ. Ան., եր. 192:
5 Ասող.. եր. 107 եւ 256:
6 Սամ ԱՆ. եր. 193:
7 Մատենագրութեանց մէջ առաջին անգամ պատաճում ենք Ղարաբաղ անուան, որ գործ ածածԷ 1388 թիւ Փրկ.

Թով. Մեծ., եր. 20: '

8 -ՆՄատ.խոր..եր. 609:
9 Մատ. Խոր.. եր. 609:
10 Կիր. Վարդ. Բարձ. Եսայի Կաթ.:
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դաշտարելոսնի ե. (Բուվսանբ դսուառոր ռսածշմանի մէջ. ուռացած նն Արանռոտ, Տռի. Ռոցպատեան
նւ Աղուէ, այժ: առաջին ել կութն միասին՝ Քեաբիրլու, իսկ վերջին նրկուսն՝ Ջաւանշիր:

Է. Գաւաուն, ոը ընկած է կուր դետի եւ Խաչենագետի աջ եւ Փարդարի ձախ ավերի նեւ դաշ-
տարնրանի մէջ. ստաղած Լ Տուչքատակ", Տիգրանակերտ՝ , Թառնագիւտ., այժմ` Շահ-բուլաղ.
անունները:

Ը. Գաւաոն, ճը ը նվուծ 4 կութ դետի. Խաչենագետի, կուրակ դնտակի եւ դաշտարնրանի 174
մոռացած է Ուտի-առանձնակ՝, Ուտի գաւառ, այժմ՝ Ջուանշիր:

Թ. Գաւուուն, որ ընկած է Սուբ դետի, կուրակ եւ Շամքոր դետակներիեւ դաշտաղրնրանի
մէջ. ստացած Լ Շիկաշէն՝, Շակաշէն", Արշակաշէն՛ , Գանձակ, Գեանջա, ա.յյժմ՝ Ելիսաւետա-
պոլի դաւառ-

Ժ. Գաւաուն, որ ընկածէ Շաժքբոր դետակի ձալս. կուր եւ Աղստեւ դնտերի աջ ափերի եւ
դաշտարներանի մէջ. ստացած է Կողթն, Շամքոր) եւ Ջակամն, այժմ՝ Շամշադին եւ Ղազախ,
անունները: Գ. Դ. Ե. Զ. Է.. Ը. Թ. եւ Ժ դաւառներն նրբեմն սղլատկանում էին Ոււոխի նաչանդին:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԳԱՒԱՌՆԵՐ ԿԱՄ ՄԻՋՆ-ԱՐՑԱԽ
ԺԱ. Գաւառն, որ ընկած է երասխ գետի 4ալյեւ Ղուրուչայի աֆ ավերի, Հադրութի եւ

Դիղասիաւյոլի լիոնաշղզթույր դաղգալնաղդծի մէջ, ստացած է Պազկանք/ 1, Պանծկանք'-, Դիզակ ` ,

ույժմ՝ Ջաբրայէլ, անունները
ԺԲ. Գաւատուն, որ ընկած լ. Ղուրու չայի ձախ եւ Գարդար դնտակի աջ ասինրի, Դի զավաւյտ

եւ Քիրս լնունաշչղյթույի դաղաթնազձի եւ դաշտարերանի մէջ, սւոսցած է Միւս-Հաբանդ:՝ կամ
Յաբանդ-Ամարաս: 5, Վարանդայ'6, այժմ եւս՝ Վարանդայ, անունները:

ԺԳ. Գաւուն, որ ընկած |. Գարգար դեստակի Ճձաղխ եւ Թարթառ դնւոի ււ՛ջ ափերի, դաշտարը-
բանի եւ Քիրս լնոնաշղթայի շարունակութնան դադգախնագծի 2174 ուռազած է Մեծ-իրանք',Մեծարանք/Ճ, Ներքին-Խաչեն: 5, այժմ՝ Խաչեն, անունները:

ԺԴ. Գաւառակն, ոբ ընկաձ է Թարթառի եւ եանչաղի ձախ նւ Թրղու սֆ ավերի մէջ, ստա-

դած է Ըստիսական՞"ճ, Ըռստակ' |, Հաթերք, անունները:

լ Մատ. Խոր., եր. 610 եւ ձեռագիրներ: Հարկ Է լայլտնել, որ անճնարին Է գտնել գաւառներիս մէջ ընկած միջնա-
սաճմանները, քանզի ամենեւին չկալ որոշող բնական մի նշան: Մով. Կաղանկատուացին յիշում Է միայն Մու-
խանք. Տրիեւ Աղուէ (ալժմ՝ Ալուանդ) գաւառները (եր. 264):
Մատ. խոր., եր. 610:
Սեբ., եր. 92: Մով. Կաղ. եր. 241. Տկռանակերտ եւ ալլն:
Մատ. խոր., եր. 610:
Մատ. Խոր.. եր. 010:
Բուզ.,. եր. 210: Մով. Կաղ., 251:
Մով. Կաղ., եր. 265:
Բուզ., եր. 176-177: Մատ. Խոր.. 610: Մով. Կաղ., եր. 244:
Մով. Կաղ.. եր 252: Կիր.. եր. 114:

0 Առ պատմ., եր. 9: Ես. Կաթ. 23: Հարկ Է լալտնել, որ գաւառիս արեւելեան կողմն այժմ կոչւում Է Շամքոր.
արեւմտեանն՝ Ղազախ, իսկ միջավայրն՝ Զակամ:

լ1 Մատ. Խոր., եր. 609:
2 Զեռագրերում՝ Բազկանք. Պանծկանք:
լ3 Ես. Կաթ.. եր. 36: Գաղտ., եր. 195:

4 Մատ. խոր., եր. 609: ՝

լ5 Մով. Կաղ.. եր. 264. «Հաբանդ եւ Ամարաս», իսկ ուրիշ տեղերում՝ երբեմն Ամարաս:
լ6 Ես Կաթ., եր. 37: Գաղտ., եր. 201:
7 Մատ, Խոր., եր. 609: Մով. Կաղ., եր. 263:
յ8 Տե՛ս ստորեւ Արձան. Վանուց Մեծիրանաց գրքիս:
լ9 Գաւառիս ներքին մասն կոչւում Է Ներքին Խաչեն (Վարդ. Բարձր., եր. 184):
20 Մատ. Խոր.. եր. 606: Ձեռագիրք (Ռաստակ:
21 Մով. Կաղ.. եր. 163.
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ԺԵ. Գաւատուն, որ ընկած է Մոււու բարձր լնոնաշգթույի, դաշտալել ունի, Թրղի եւ Թարլխաո.

ջբերի Վալ, եւ կուրակ գետակի աջ աղինրի մէջ, ստացած է Մեծ-կողմանք' , Մեծկուանք՝ . Չարա-
բերդ: Թալիշ, Կիւլիստան, Ջրաբերդ՝, այժմ՝ Ջուանշիր, անունները:

ԺՋ. Գաւաուն, որ ընկած է կուրակ եւ Շաժբոր դետակների դաշտարերանի: եւ. Մուտւնո,
լեռնաշղթայի դաղդախթնագձի շարունակութեան մէջ, տտացոաւծ 1 Գարդման՝, Գարդմանաց ձորօ,
Գարթմանիկ՛ , այժմ՝ Գանձակի դաւառ, անունները:

ԺԻ. Գաւոուն, որ ընկած է Շամքոր ղետակի միջին օժանդակի եւ Գեղամայ (նոնաչղոոյի
դադաթնագձի շարունակութնան եւ Ճաւուշ դնաակի Հարաւ-արեւելնեան օժանդ կի (Ալրնջի)
ավերի եւ դաշտարնրանի 134 ուռացած Է Փառնէսձ, Փառիս», Փառիսոս: Ս, այժմ` Շամշատին,
անունները:

ԺԸ. Գաւառն, ռր ընկ(աձ է Տաւուշ կամ Թոռվուղ դնատակի Հարաւային (Ախնջի) օժանդակի.
Աղբոտեւ դետի եւ Գնղամնան լնոնաշղթայի եւ դաշաարերանի մէջ. ատացած է Քուստի'',
Քաւս/ճ, այժմ` Ղազախ, անունները (մԺենծ մասն Շամշադին):

ՎԹ. Գաւաուն, որ ընկած է կուր դետի, Չորաղդետի Խրամի. Աղոտեւ դեսլի. Պօղուս-թիլի սայի:
եւ նկայենի լեոների ղաղդաթնադծերի մէջ. ստացած Է Ջաւէ5, Ձորագետ, Երկիր Սեւորդեաց 4,
Երկիր Կայենոյ/5, այժմ՝ Ղազախի զ.աւառ, անունները:

ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԿԱՄ ՎԵՐԻՆ ԳԱՒԱՌՆԵՐ
Ի. Գաւառն, որ ընկած է Չաղկանդ դաւ ուխ, երասվա նւ. Հակարի դետերի, Դիդավաւյտ եւ

Քիր» լնոնաշղթայի Հարաւածայնաց լանջերի մէջ, մւտագած է Բերդաձոր", Բերդձոր)7 , Բելու-
կան/5, Ղալաղշլաղի ձոր, Ղալա-դարասի անունները, այժմ Համարւում է Ջաբրայելի դաշաո:

ԻԱ. Գաւաուն, որ ընկած է նոյն լնոնաշղթոաւյի դչաղավթնոադձի շարունակութնան, Շուշուղ
կշրիս անուղ մեծ ճանառլարծի եւ նոյն Հակարի դնտի մէչ, ուռա դած է Հարճլանք 5 ' Ջառիստ՞ն :

այժմ՝ Յաճի Սամլու կամ Հաճիլար:

1 Մով. Կաղ.. եր. 94. 163.
2 Մատ. Խոր.. եր. 609:
3 Մով. Կաղ.. եր. 124: Կիր. Գանձճ., եր. 216:
Գ Գաղտ., եր. 205:
Տ Մատ. Խոր.. եր. 258. 606. 610:
6 Մատ. Խոր.. եր. 258:
7 Վարդ. աշխարճ., «Գարդման գաւառ Գարթմանիկ Է»:
8  Մատ.Խոր.,. եր. 609: Մով. Կաղ. եր. 273 եւ 2779:
9 Մով. Կաղ.. եր. 273:
10.»Վարդ. Բարձր. եր. 134 եւ Մսող., եր. 154, 198, 256 եւ 283:
11 Մատ. Խոր., եր. 906. «Քստակ. տուստի, ձեռագիրք՝ Քուստի:

Մով. Կաղ., եր. 273: «Սաճակ. որ եւ Սեւադալ կոչեցաւ... աոճռասարակ տիրեաց Գարդմանալ, Քաւսալ եւ Փառնալ
Գաւառաց. այլ եւ Ձորագետոլն բովանդակ եղեւ իշխան»:

13 Մատ. խոր.. եր. 606:
14 Յով. Կաթ., եր. 214:
15 Վարդ. Բարձր.. եր. 184 եւ Կիր., եր. 122 «զաշխարհն Կալեն:ոյ» «ի գաւառին կալենոլ». Հարկ Է յայտնել. որ Զորպ.

գետ Էր կոչւում գաւառիս Ջորագետի կողմերն, իսկ Կայենոլ գաւառ՝ գաւառիս ճարաւալին վերնամասն:
16 Մատ., Խոր.. եր. 609:
17 Մով. Կաղ.. եր. 264:
18 «Վիճակեցաւ եւ սաճմանով ի 1Աղուանալ գետոլ մինչ "ի Երասխն.. Վակունիս, Զառիստ.. Հաքարի.. Դիզակ. Բե.

լուկան» (Արձան. Գտչալ Վանուց):
19 Մատ. Խոր., եր. 609:
20 ՍԱրճանագ. Գտչալ վանուց:
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ԻՐ. Գնաւաուն, որ ընկած կ Հարճլանջք եւ Ծար դչաւառի ռածմանների մէջ, ուռացած է Վակու-
նիք, Վերին-Վայկունիք` անունները:

ԻԳ. Գաւաոն, որ ընկած Լ Մու սարի Հարաւածայնաց լանջերի, Ռմբասարի դաղախթնա-
դծի, Վակունիք եւ /Ռոոռակ զ աւսուների ռածճմաննելի մէջ, ռտապած է Սիսական-Ոստան:, Սի-
սական՝, Ծար", Ջար", այժմ` Զար գաւառ:

Երեւի 1 խԽորենագին դաւառներիս Հետ Հաշուած է նւ. Վարդանակերտ գաւառը, որով լրա-
նում նն ուղիղ քսան եւ չորո զ աւռաուներն Արցալվեան հածանգի:

Ա. ՊԻԱՆ ԳԱՒԱՌ
Խիստ սլակասէ դաւառիս ջուրն: Համարնա Թէ ջուր դտնւում է միայն Երասվի, ԴՂուրու

չայի եւ Բեօնլլ ուլ նի նղերթներում, վասն որոյ սակաւ են եւ դաւառիս բնակիչներն, որք են

միայն մածմեղլականներ: Ինչ ոլ» նրեւում է ծին առուի Հետբից, Աղուանից թագաւորների ժա-
մանակ ջուր ընրուած է երախից. որով ֆրուած է ոչ միայն Դիան, այլեւ Մուխանք եւ այլ գա-
ւ.աունել:ն: Հայարնակ էլ դաւաոս վաղուց. րայց Հայկական Հեութիւններն իսպառ անձետացած
են մածմեդական բնակիչների ձնոնով:

Բ. ՄՈՒԽԱՆՔ ԿԱՄ ՄՈՒՂԱՆ ԳԱՒԱՌԼ()
Ընդարձակ (այս րոլոր զ աւառներից բայց այժմ ապարդիւն, անբնակ եւ անջուր է: Այժմ

Համարնա Թէ ամայի Է լայնածաւալ դաշտս: Բայց կայ մի Հնութիւն-Աւերակ բնըդ-- (Էօրան
ղալա) անուն, որիչդ մինչեւ Ամարաս մօտաւորապէս 81/2 մղոն է: Բերդա սլարսպուասծ է Թրծենալ
Մեծ-մեծ եւ ծաստ-Հաստ աղիւսով, որից շատ մասը քանդած եւ տարած են աղջարադնցի ք եւ
աղզավոանչու մածմնդականնելրն. որ Երոոսվոից շատ Հնոխ չեն: Բնրդգումո կան ծին շինութնանը
շառո աւնրակներ: երեւում են բաւականին փորուածքթներ. քանդուած տեղերիցս, ինչպէս վլա-
յում են, ղտտած են ոսկեայ, արծախքետյ եւ ոլղ նձեայ դրամներ եւ խնեցեղէն անօթներ:

Բնրդիցո Փառորդ մղոնոաչոսի վար կայ Հույյ(ական Հանդստարան, որի մէջ կան խաչազարդ
տասլանաքարեր: Հորօսիկնելրն Հանդգստարանիս մօտ կառուցած են Փեյղամպեր անուն մի դբմ-

Բէթ, որի մէջ կայ մի գոյղ դերեզման՝ կից միմեանց. խաչանիչ տասլանաքարերով: ՄաՀմեղա-
կանաց Համար մեծ ուվոոատեղզի լ այս Հարուստ շիաներն դմբելթիս չշբջապատում են Թաղում
իւրնանց մեռելները: Դորեթիս մօ շինուած են ժի բանի բնակարաններ Թէ՛ կարդացող մոլլչս
ոլածասլանների եւ 12 ուլտաւորների Համար: Անտանելի են այստեղ չմուան օդն եւ կլիման,
քանզի այստեղ կան Թունաւոր օձեր, կարիճներ, մորմ, մոծակ, բոռ. Ս ուրիշ մժղուկներ: Բայց
կան եւ ճօրաններով այծնաժեեր գաւառիս դաշտումը, ուր չկան այժմ ո՛չ անտառ եւ ո՛չ ֆուր:

Գ., Դ, Ե եւ Զ.5 դաւաուներն, որք են Արանուուո, Տռի, Ռոցպատնան եւ Աղուէ, (2) նմանա-

Մատ. Խոր., նոլն եր.:
Մով. Կաղ.. «Կալեալ զգաւաոսն... որք են այսոքիկ՝ Վերին Վալկոյճիք, Բերդձոր, Սիսական»:
Մատ. Խոր.. եր 609:
Մով. Կաղ.. եր. 264:
Ստ. Օրբ.. ԾԼ-. գլ.:
Պարսից Ծաճերն Աղուանից Կաթուղիկոսներին տուած հրովարտակների մէջ լականէ լանւանէ լիշում Էին այս-
պէս. «Պետրոս Կաթուղիկոսին (Աղուանից) Գանձակալ, Ղարաբաղու. Ջաո-Ջբիլու (ոսկին առատ Ծար գաւառ)
եւ Շամախու եւն.» (Սար. Ջալ.. Սան.. եր. 491):

7 Աւերակիցս տեղափոխուած են Դիզակ գաւառի Թաղասեո եւ Որդնաշատ գիւղերի բնակիչներն: Աւերակս կոչ-
լում Է եւ Միլին քաղաք, եւ դաշտս՝ Միլին դիւզ:

8 Արցախի բուն գաւառներին են վերաբերում Պիանք եւ Մուխանք գաւառներն. բալց որովճետեւ գտնւում են դաշ-
տային մասում. վասն որոլ դասուեցան "ի շարս դաշտային գաւառաց Ուտի նաճանգի: Սակալն յայտնի եճ արդէն
Ուտի նաճանգի գաւառներն:

Շ.

տ

ՖՓ

Թ

Թ-»-
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ոլէս մածմեդականարբնակ են այժմ: Գաւառւներիա բնակիչներն շարունակ երլեւեկում են աժա-
ուսնոց եւ Ճմեռանոց: Գաւառներ» Հարուստ են ոչիթարներով, տաւարներով, ձինրով եւ ուղտե-
բով: Գաւառներս ւու Հասարակ ուտիարնակ նղաձ են: ՄաՀմեդականջք ույնոլես անյայտացրած
են եկեղեցնաց եւ Հանդատարանների քարերը, ռր նշաններն անդամ չեն դռնւում կրամ Հագիւ
ուրեք:

Է. ԳԱՒԱՌ ՏՈՒՉՔԱՏԱԿ, ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏ ԵՒ ԱՅԼՆ
Օաւաում խիստ արդգիւնաբեր է նւ Հարուստ այդիներով, պարտկդներով, որն նի, դարու,

կորեկի, ձմերուկի, ռանիսի, վարեկի եւ ույլ նշանաւոր մրդգեղինացգ բնրբթերուվեւ չորթուռանի սուրինւ անսուրբ անասուններով, սավկույն Հարկ է առել, որ սլակաս է դասախօս ստորին մասի ջուրն:
Գաւառիս վերնամասումն է Տիդրանակերտի աւանն, որ անրակ Է այժմ: Բոյդ Հարկ է յսւյտնել,
որ ընդարձակ դի ղաքաղոաւյք եղած է ույս եւ երբեմն առաջնորդանիստ եւ ոտւառւադլուվ». չալ-
կաւին մնում է ընդարձակ եկեղեցու առնրակն, չուկույի, տների եւ բաղանիսննըը կիսաւեր քա-
Ըուկիր շինութիւններն եւ այլն Աւերակիս աւռորուռումն է Շած-րուլաղ մենծ աղզբիէրն, էսկ վերի
ծայրումն՝ ձանդգատարանն: Իսկ աւնրակիցս վերեւ է Վանքասարն եւ Հովուի ռալն, որոց Հեւ
կապուած է աւանդական սլատմութիւն (տե՛ս ծանօլթ. 3)- Աւնրակիս մօւո է եւ մի նոր բերդավ, որ
շինուած է ամբողջապես սրբատաշ քարովեւ կոչւումէ Թառնադիւտի կամ Շածրուլաղի բնրդ-

Գաւառիս ստորին մասուժն են Սոլթան-պուտ Հողնայ բնըղն, որ բլուր ձեւացած չիւր բարձ-
րութեամբ, եւ Բելուկան սւնրակ քաղաքատեղի ն Դարդգարի 4ալս կողմում, որ այժմ կոչւում է
Բայնաթ, եւ ուրիշ 7 Հողարբլուրներ:

Ը. ՈՒՏԻ-ԱՌԱՆՁՆԱԿ ԳԱՒԱՌ/(4)
Ոչ 12. սլակաս Հարուստ է եւ դաւառս ցորնենու, դարիով, ռրիզով եւ բամբակով: Ջմնրուլ,

նշանաւոր ռես (չորս չռնեսակ), բրինձ, մաշ, սով, սվուտոր, դաղար, սնրկեւիլ, խաղող եւ այլն կաղզ-
մուժ են դաւաիա բերքերն: Գաւառիս ամէն կողմերով առատօրէն վազում նն առունելը որք
Հանումծ եֆ Թարթառ դեւից, վասն ռրոյ եւ բաղմարդիւն է դաւառս, նւ արգաւանդ՝ ծողս:

Գաւաումս ք Աղուանից նբկրորդ մայրաքաղզաւյքն Չարտաւ, որ Հիմնուած է Թարլաու դե-
ոի Գավ դողմում եւ որ Հեռի է Եւլախվի երկախթուղու կայարանից երեք մղոնից փոքը-Ինչ աւելի
ճանասլարծաւ: Այժմ Համարնա Թէ մի դիշղ է Չալուաեն՝ զրկուած եւր մնծութնան նւ Հարատու-
Թեան փառքից, սակայն Հնութիւններն եւ աւնրակներն այնքան շատ են, որբ ո"լածպանած ե
քաղաքի յատկութիւն: Քաղաքս ունեցած է Համարնա թէմի մղոն երկարութիւն եւ կէս մղոնից
աւելի լայնութիւն, ինչալէս էրեւում է աւնրակի Հետքերից եւ փորուածքների նշաններից:Հին
շենքերն ընդծանրապէս շինուած ԵԽ եղել նված աղիւսով եւ ալար ծողնայ դնվովի դոր օրինակ
երեւում են նոր ե նռրոյ քանդած ստորերկրնայ Հեութիւններից: Հողն ունի կաճային զօրու-
Թիւն, որ անքակ սլածած է մօտ Հաղար տարի ստորնրկրնայ բնակարանները: Մինչեւ 6 մետր
փորուածքներից ելնում են ոսկի, արծախ, ոլղինձ, Հին դրամներ եւ անօթներ եւ նրկաթեղէն ու

(նցեղէն գործիք ներ, արասիներ եւ ամաններ:
Այժժ անձեւտազած են քաղաքիս շրջասլարսպի սլան ն, բայց տակաւին մնում են երեք

միջնաբերդեր, ռրոց սլարիսոլներն շինուած են Հողնայ ցեխով: Առաջին միջնաբերդն, որ դանը-
ւում է փոշտի ճանապարծի տակին, այս է արեւելեան դողմում, ունի վեց բարձրագոյն բուրգեր
եւ Հաստ ու բարձր ռլարիսոլ, որի արեւելնան կողմից խշախտուած է փոքը-ինչ եղ՝ Շրջաղարըս-
իս մէջտնղդում արձանացած է ժի երկյարկ աշ տուրա, որ շինուած է Թրծնալ աղիւսով եւ կրա-

լ Եսայի Կաթուղիկոս (տպ. ի Շուշի), ՍԷբԷոս եւ այլք Տիգրանակերտ են անուանում, իսկ տպ. լԵրուսաղ. սխալ-
մամբ՝ Ականակերտ, ալլք՝ Տգրանակերտ, Տգռանակերտ:
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շաղախ ցեվխշով: Աշտարակս ունի կլորակ ձեւ, 3112 մետր Հաստութիւն (արտաքուստ չաղխելով)
հւ մօտ 11 մեսոր բարձրութիւն: խաչաձեւ շինուած Լ ղետնայարկն, որի առաստաղի թաղն փլած
է այժմ:

Խաչ աձեւի Մլն մի թեւից բացուած է մի-մի լուսամուտ, որոց վերի ծայրերն Հասած են մին-
չեւ վերնույարկի մւռորու ն: երեւի Թէ դերեզմաններ կան դնտնայարկում. որք ծածկուած են

փլուած թաղի սակ: ՄԱ ուստ զարդարուած է վնրնայարկն կարմիր. կանաչ եւ սալիտակ մանր
ազիւաննրու: Վերնայալկիս զերիկողմին մթական արաբական ալիտակ գրեր, իակ ստորին վող-
մին մօտ՝ մանը աղիներ : Տեղ-տեղ թանդուած են՝ վերի արկից գլի՛ի կողմն եւ վարի յարկից՝
/ մետը նւ ծ0 սան. եւ ժիանդամույն երկու լյարկերի դռներն: Բերդումս է արքունի ուսումնա-
բունն նւ վարմաղեսոխ բնակարանն:

երկրորդ բնըդակն, որ նմանասլէս չինուած է Հողնայ ցելսով, առանց բուրգի է եւ կիսաւեր
եւ լտնւում է մեծ ճանասլար ձվի արեւմանան եզրի մօտ եւ ունի 104 մնետը երկարութիւն եւ 93

լայնութի ն: Բերդակիցս շատ Հեռի չեն եւ միւս միջնարերդերն:

ՈՒԽՏԱՏԵՂԻ

Մինւնուն ճանասարծի արեւելեան կողմում Լ Իմաժզատէ կոչուած մածմեդականաց ուվս-
տատնեղին, որ ունի Սրծեալ աղիւսով եւ կրաշաղախցելով շինուած մի շինութիւն. որ ունի երեք
դուոն. մի` Հարաւային, մի` արնեւմտնան եւ մի՝ Հիւսիսային կողմից: Շինութիւես դբեթէ Ա
մէջունղդում ունի յք խաչաձեւ, միջակ. դմբէլթաւոլ եւ սնննականման յարկ, որի մէջտեղում ամ-

փոփուած են երկու սուրը անձանց մարմիններն: Գերեզմաններիս վերայ, որ Թաղուած նն կից,
ձածկուածէմի մանրաչնայ վայտաշէն վանդակ, լակ վերջնոյս վերայ՝ քանկագին էւ ոակեթել
ծածկող: Վանդակիս մակ մոայտնի երեւում են ղոյգ տասռղանաքարերն, իսկ սորա աչթերից կառը-

ւած նեւ կալուսծ են Հազարաւոր դոյնղդդոյն լելեր եւ մետաքսնայ ու բաամբակնեույ ծումններ,
ոըք դասլուած նն մածշմեղական ուխստաւորներից մի-մի ինդրուածքի ձամար: Ուխտատեղի մբզ-
կիս ունի շրֆասլարի սոլ, որի Հիւսիսույին ներսի կողմում չինուած են սեննակննը թէ՛ կարդա-
ցոզ մոլլաների Համարեւ թէ՛ աղզօլթաւոր ութտաւորների: Թչ՛ սլարսլի ներսն եւ Թէ՛ դուրան լի է

սրածայր եւ նախշուն տապանաքարնըով եւ գնընղմանննրով:
Ուինոատնղիցս մի բանի թայլ դէպի արեւելք կայ վնցաչնայ մի գմբէթ՝ ծածկուած բլրի

տակ: Գմրէթիս աչերն ներքուսա զարդարուած են սպիտակ, սեւ եւ դեղին յախճապակնայ աղիշ-
սով: Այս եւս ուխտատեղի ք մածմնդականաց եւ ծՀանդոտարան: |

Շի աղանդին են սատկանում Չարսուաւիս այժմեան բնակիչներն: Այաոեղ կայ շուկայ եւ

օրավաճառ, որ լինում է ամենայն ուրրախ օրեր, ուր Համախմրւում նն ամէն կողմերից բաղզմա-

Թիւ առեւտրականներ:

ՅԻՆ ԿԱՄՈՒՐՋ
|

Հեղլեղատներից երեւում է, որ Թարթառ դետն երեք անդամ փոխած է Ա ընթացքը Չար-

ւուսւի մօտնրքում. նախ Հոսած է Չարտաւի Հարաւային կողմով կէս մղոնաչաիփ Հեռի, որի ան-

ֆըրդի ծեղեղատն այժմ (անաչազարդ Հովիտ է. երկբորդ՝ Տոսածէ Դարտաւից մօտ քառորդ մղոն
Հեռաւորուլնաւմբ, որի վերայ շինուած է վաղուց մի քարուկիր կամուրջ, բայց անջրդի է այժմ եւ

այս Հովիտ ձնւաղած Հեղեղառոն, իսկ այժմ Հոսում է Թարթառն ո՛չ այս եւ ո՛չ այն Հովոով, ամլ
նրկու Հին ճանասլարծենրի միջնավայրով բազած է իւր Համար նոր ճանասլարծ, որից Հոսում է

այժմ
կամուրֆո ունի 170 նտր հրկարութիւն, 5 մետր լայնութիւն եւ 16 աչք, որոց կամարներն

լ Ոմանք կարծած են եւ կարծում են, թէ արաբական գրերեն սոյն աղիւսներն:
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արդէն քանդուած նն, նւ մնում նն միայն ոտներն եւ երկու կողմերի սլատերն: Սրբատաշ եղած
են բոլոր անկիւնաքարերն, իսկ անտաշ՝ մնացնալ քարնըն: Ինչոլէս վայում նն, ուննցած է Հա-

երէն արձանագրութիւն, բայց անյլայտագդած է, չկայ յժմ: Աւանդարբար ասում են, 24 Աղուա-
եից Վաչէ Բ. Թաղաւորն չինածէ կամուրֆս:

Ա. ՀԱՍԱՆ-ՂԱՅԱ

Հայաբնակ դիւղս, որ մօւո ժղոնաչավփ Հեռիէ Դարտաւից, Հիմնուած է նոյն դաշտի վերայ՝
Թարթառի ձախ դողմում: Բնակիչ ք բնի. ծողն բէկական, ֆրարբի եւ բաղմարդիւն. չ։ոնղական
բերքնրն նոյն, ամուսն ծունը օդն եւ կլիման եւ ենդարեր ջուրն (Թարլթաուր ջրի ցն 12 ալ սն
ջուր) նրկար նանք 55-60 արի, եկեղնցին Մուրը Ատոտուածածին, դետնավփոլը Հողաշնն, քածա-
նան դալիս է Մարալնան- Մարովից, ծուխ 46, արական15ձ, իգական 160-

Գիւղիս Հայ ժողովուրդն, դզունլով իւր սլարաիկ Իէնի անկարդ արարժունքներից: 1880 Թուին
ունդ ավիոլաւում է Փիրումնանց Նիկալայ-բէկի կալուածն, որբ դտանւում1 Մսարազույ գիւղից վն-
բեւ, եւ բնակութիւն Հւ աւուատոում նոյն ալուածի մէջ: Սակայն 1863-ին, որսլնո 1) անչամաձայ-
նութնան սլատճաոմու, վերստին վերադառնում նն իւրնանց նավակին Դիւղն Հառան-Ղայտ 22
ինչ ճանգամանքներիդ ռտիպենալ:

Հարկ է մայոնել, որ Թարթառ. դետիս Ճավա կողմի մարմնաւոր դործերն սլասոկանում ն1,

Գանձակի մարմնաւոր դատարաններին, հսկ Հողեւոր դորձերն՝ Արցալվալ առաջնորդութեան:

Բ. ՂԱՀՐԻԼԱՐ ԿԱՄ ԽՈՐՈՋԼՈՒ
Շէնս Հիմնարկուասծ է նոյնոլէս Թարթառի ձավ կողմում, բնակիչք ոնի: Հողն բէկական,

ֆրարբի եւ բաղզմարդիւն, տնղական բերքերն նոյն, նոյն նն նն օդն, կլիման, ջուրն. եւ երկար
կնանքն, եկեղեցին Սուրբ Առռուածածին, ծածքն փայտաշեն, քածանան դալիս է Մարալնան-
Սարովից: Ծուլ 20, ար. 60, Իդ- 53:

Գ. ՂԱՐԱՄԱՆԼՈՒ
Գանւում է Ղաչրիլարի Հիւսիսային կողմում՝ փոշտի Հին ճանասլարծի վերայ: Ամբողֆո,-

էս Հույ եղած են գիւղիս նախկին բնակիչներն չ բայց այժմ մնացած է միայն եօթն դնրդաս-չ
ստան Հայ, իսկ մածմեղդական նեն ամենամեծ մասամբ մնացնալներն: Հայոցս Հողնւոր ոլետքերը
կատարւում է Սարով գիւղի եկեղեցում Սարովի քաձշանայի ձեռնով: Ծուխ 7, ար. 29. իգ- 28:

Դ. ՍԱՐՈՎ
Գիւղ», որ դտնւում է Ղարամանլուի Հիւսիս-արեւմտնան ձանդէղ՝ խիստ օո, նոյն դաշի

վերայ, ծածկուած է այդիներով: Բնակիչք բնիկ, Հողն բէկական, ջրարբի եւ բաղմարդիշն, տե
ղական բնրքերն նոյն (այստեղ լինում է առատ կապար, վայրի ռամիթ, դարադան, որից շինոււի
են օճառաքար եւ Մատուսուկ): Օդն եւ կլիման ծանը ամու ն, ջուրն Թարթաուխց: հրկար (նանք
70-75 արի, եկեղեցին նորաշէն, Հոյակասլը, բոլոր անկիւնաքարերն եւ կամարներն շինուած սբբ-
բատաշ քարով, որի երկարութիւնն է 22 մետր 28 սանի, եւ լայնութիւնն 12 մետր 35 սանթ5

յ Աւաճդաբար պատմում են, թէ Բօզի եղած Է գիւղիս նախկին անունն, իւր ճիմնադիր Բօզու անուամբ, որ մի քաջ
եւ ազդու մարդ եղած Է: Յետոլ պակասած են բնակիչներն. թրքաբնակ լինելուց վերջն փոխուած Է Ղարամակլու:

2 Հին եկեղեցու աւազանի արձանագրութիւնն. «Յիշատակ Է սուրբ աւազամնս Սարովեցոց Սուրբ Աստուածած.
նայ եկեղեցուն թ. ՌՄՂԷ»:
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քածանայ մԺի- Գիւղիս Հանդստարանում ամփովիուած են ցարդ եւ ամիուիւում են Սարովիս.
Դածրիլարի. Բօզլուի եւ Մորալեան-Սարովի ննջեցնալներն, որոց 171 մի տապանաքարի վերայ
փորագրուած է. «Տասլանո Մելիբին. ՌՃԻՐ. էր »- Ծութ 741, ար. 484, իդգ- 440:

Ե. ՄԱՐԱԼԵԱՆ-ՍԱՐՈՎ

Հիմնուած է Սարովի Հիւսիսույին կողմում, բնակիչք բնիկ, Հողն բէկական, ջրարբի եւ բազ`
մարդիւն. նղ ական բերքերն. օդն, կլիման, ջուրն Սը երկար կեանքն նոյն, եկեղեդին Սուրբ Աս-
սուածածին, ծածքն փայտաշեն, քածանայ Մի. որ Հովւում է եւ ԴՂաչրիլարի Հողեւոր Հօր: Ծուխ
32, ալո 126, եդ- 1214:

Ջ. ԵԱՐՄՋԱՆ

Հիմնուած է Թավա դետի աջ կողմում, ւիստ միօւո Մէյսուլան գիւղին, Հողն բէկական,
բաղզմարդիւն, տենզական բենրթերն Խոյն, օղն եւ կլիման՝ ծանը ամուս ն, եր. կեան, 65, եկեղեցին
եւ քածանան Սշյսիւլանինն նն: Ծուվ 11, աբ. 30, Իգ- 25:

Է. ՍԷՅՍԻՒԼԱՆ

Հիմնուած է Թարթառի աֆ կողմում, Մարաղա դիշղից բաւական ներքեւ բնակիչք Բնի
ուտիացի. թլ.քալվաօս, Հողն բէկական. ջրարբի եւ բազմարդիւն, տեղական բերքերն նոյն, օդն եւ
կլիման ծանը ամռան, նրկար կնանք 65, նկեղեցին՝ Սուրբ Աստուածածին, ծածքն փայտաշէն,
քածանայ ժիչ Ծուլս 35, չար. 106, 13 103:

Ը. ՄԱՐԱՂԱ'

Հիմնուած է Թարթառի աջ ասիի վերայ' դաշտարբնրանում, բնակիչք 1828-ին դաղթած են

Չարսկաստանի Մարաղայից եւ նոյն իսկ անուամբ Հիմնած իւղ», Հողն արքունի: ջրարբի: որի-
դարեր, բամբակարեր եւ բաղզմարդիւն, տեղական բնրթերն նոյն, օդն եւ կլիման ոչ այնքան ծանր.

երկար կնանք 75-80 մարի, նկեզեցին Սուրբ Աստուածածին, ձածքն փայտաշէն, քածանաւյ ժի:
Ծուվ 1034, ար- 286, Իգ. 254:

ԲՕՐՈՄԻ ԱՒԷԵՐԱԿՆ

Գոնւում է կուր դետի ւջ կողմում՝ Մինկնաչեօւիւր անցքի (Հուն) արեւմտնան կողմում:
Այս ւլի ընդարձակ դիւդաքաղաջի աւերակ է, որի մէջ կայ Ս Յովչաննէս անուն մի ութտա-
նդի:

Թ. ՇԱԿԱՇԷՆ ԿԱՄ ԳԱՆՁԱԿԻ ԳԱՒԱՌ
Ուոի-Աուանժնակ գաւառի արեւմտնան կողմին կից է Շակաշէն կամ Գանձակի դաւաուն:

Հարկ է նավս իշօռել Գանձակ քաղաքի մասին եւ աղա գաւառների դիւղօրէից մասին, որ ամենա-
ւոնհսակ բարեմասնութիւններով աւելի է Ուտի-Առանձնակ դաւառից-

1 Մաբաղա գիւղիս շրջակայքում գտնւում են մի տեսակ բոյս. որ գործ Է աձւում իբրեւ թէյ: Հաւատացնում են, որ

շատ տարբեր չԷ Զինաստանի թելից. ափսոս, որ այժմ անխնամ թողած են գիւղացիք այս Բազուագիւտ բերքի
մշակութիւնը:
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ՆՈՐ-ԳԱՆՁԱԿ ՔԱՂԱՔ(5)
Հիմնուած է Գանձալ դնտակի աջ ու մալավիերի վերայ՝ երկաթուղուզի, Հալրաուաչյին զող-

մում: Մինչդեո առաջ դաւառական մի աննչան քաղաէլ Գանձավս. մի թանի տարիներից
պարդ հղած է նածանդադլուլթ քաղաք. որի այժմեան տարածութիւն ժի մղոն չ այղդիներով
Հանդերձ, որովք զարդարուած է քաղաքս եւ նոյն իսկ բնակարանների դ շոստերն: Հին շուկայի
Սը Փաղարբամիջը արդն ու զարդն են կաղամժալվի ծնրունաղարդ ծառերն, որք տալիս են քաղա-
Քիս առանձին չբթեղութիւն եւ վեչութիւն: Հին է քաղաքիս վնընամասիը չինությիւնն, մանա-
ւանդ Քիլիսաքնանդ կոչուած Հայող Թաղն, որի մէջ է մայր նլեղեցին Սուրը Ժովծաննկլս ՄՎբր-
ռիչ, իսկ ստորին մառում՝ լարսից Թող ն, որի մասին ասում են, Թէ ծիմնուած է Ա. ՇաՀ-Արասից:

Հայք ունին քաղաքում» 1600 ծուիս, 4 նկեղեցրի՝ Մուրբ Ձովչաննքս Մղրոիչ եւ Մուրբ Լու-
սաւորիչ՝ Հայոց Թաղ.Մն, Սուրբ Գէորգ՝ Նոր-շուկայի մօ" 1- Մուրը Աստուածածին՝ Նորաշեն
կամ Երեւանցւոց թաղումն: Հայթ դրաղւում են այգեգործութնոււմլ,. աճառ ականութնամբ եւ
դանադան արձեստներով:

Սուրբ Յովչաննէս-Մկրաիչ ժայր եկեղեցին շինուած է քարուկիր, վել միտսաղզաղ եւ րբո-
չորշի սիւների մերոյ, միջակ բարձրութնամբ: Ունի կանանց վնբնատուն, նրկու դուոն արեւ-
ժրոհան եւ Հարաւային կողմերիդ, մի աւաղ եւ չորս միմեանց վերոյ շինուած փոթը (ոռլյաններ,
վերին խորանների վերելակ ռանտուղներն բարձրանում են աւագ Հռրանի ոջ ու ձավ կողմն-
Էխ: Հարաւույին վարի փուքը խռրանում կայ նրկու դներեզման, առաջնոյն ռոլ լանաւքոաւրի վե-
բայ փորագրուած է.

«Տէր Յիսուս Քրիստոս, ՌՃՂԱ. թվին.
Այս Է տապան Սուրբ Ներսէսի
Եւ Աղուանից Կաթուղիկոսի.
Եղեւ վախճան ճանդիսի
Երկյոբելեան կեանս Ճասի. (Հարիւրաժեյ)
Ապա կոչումն Տեառն լսի
Փոխեալ աստէն յերկինս դասի.
Հազարերկու ճարիւր ամի.
ԲԺ. (երկոտասան) թվի
Եւ Բարադասի
Ներ սորա աճւոջ յիշատակի»:

Երկրորդ տապանաքարի վերայ.
«Այս Է ճանգիստ Իսրայէլին,
Որ Է ազնիւեւ գովելին,
Նման արդարոյն Աբէլին,
Եւ որդի Մելիք Հաթամին.
/ւթուտասան կեանք սկալի
Առնու անանց պարգեւս լի
Եւ մեզ եթող տրտմութեամբլիՌՄԻԵ. թվի
Եւ ԺԵ. Սալիսի»:
Եկեղեցում Հիւսիսային կողմի երկրորդ որւնի վենրոաւյ՝ խոյակին Ռո, դրուած Լ. «Խանի» :

նոյն իշու սլի արեւելեան կողմում. «Լղար էրեզ»: Եկեղեցուս շինութեան բուն արձանադքու-

լ Պատմում են, թէ Ջաւատ-խանն ամէն կիւրակէ օրերում գալիս Է եղել եւ ներկալ գտնուելիս պատարագին: Խանզ
սովորաբար կանգնելիս Է եղել սիւնիս տակ, որն ալժմ եւս կոչւում Է խանի սիւն:
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թիւնն դաւնւում է ճտարոոատթ ուսո Հարաւույին որմի մերայ՝ արեւի ժամացուցի տակ. որ է.
«Ի ժամանակն Ռվանէս Կաթուղիկոսի թվին ՌՁԲ. ամի շինեցաւ սուրբ Ռվանէս եկեղեցին (ս)»:
Ներքուսա Հիւսիսային որմի Ա. լուսամտի գլխին.
«Յիշատակ է լուսամուտս Մայիլեանց Ղաճրամանին ու ծնողաց նորին Աւագինեւ Եղիսաբէ-

թին 1839 ամի»:
Բ. էուսամտի ղլլին. «Յիշատակ Է սուրբ աւազանսեւ լուսամուտս Մաճտեսի Աղաջան Խա-

ճատուրեանի... եւ ծնողաց եւ եղբարց 1839 ամի»:
Գաւիթ. Յետոյ շինուած են քարուկիր ղաւիլ, որ կից է նկնեղզեցուս արեւմտեան կողմին, եւ

դանդակատունն եւ կախուղիկէն:
Եկեղեցու արեւմտեան դրան դլիին արտաքուստ.
«Հիմնեցաւի ճիմանէ գաւիթ սուրբ Յովճաննէս եկեղեցւոյս ի ճալրապետութեան տեառն Եվի-

րեմայ եւ առաջնորդութեան տեառն Ներսէսի Սրբազան արքեպիսկոպոսի արդեամբ եւ ծախիւք
Մաճտեսի Տէր Գէորգի ՏԷր Յովճաննիսեան. ճայցեմ առ սիրելի եղբարցդ՝ որք ճանդիսյիք ընթեռ-
նուլ՝ զմէկ բերան զողորմի խնդրեցէք առ Աստուած 1816 ամի»:

Գաւիլս ունի երեք դչուուն Հարաւային, Հիւսիսային եւ արեւմտնան կողմերից եւ կանանց
վերնատուն, որի դուոն ախ Հիւսիս-արեւելնան կողմից է, ներքուստ ունի 321/2 մԺեւոր երկարու-
Թիւն եւ 13 մետր 30 սանի. լայնութիւն (միասին չափելով նկեղեցին եւ դաւիթը): Հարաւային
դրան վերայ քանդակուած է. «Շինեցաւ դուռնս արդեամբ Յովսէփ Զառափ Գրիգորեանի յիշա-
տակ 1860 ամի»: Գաւխումո՝ րուն տաճարի արեւմտեան դրան Հարաւային կողմում.

«Ի թվին Հայոց ՌՅԺԱ.շնորճիւն Աստուծոյ ես Մաճտեսի Աղաջան Խաչատուրեան իմով սեպ-
ճական արդեամբ կառուցի նորաձեւ կաթուղիկէս Սուրբ Յովճաննէս եկեղ եցւոյս ի յիշատակ Պոգ-
ւոյ իմոյ եւ ամենայն ննջեցելոց եւ կենդանեաց իմոց: Աղաչեմ զճանդիպողսդ, յիշեսջիք զմեզ
յարժանաւոր մաղթաճնս ձեր, զի միջնորդութեամբ Սուրբ Աստուածածնին եւ ամենայն սրբոց ջըն-
ջեսցէ Տէր զձեռագիր լանցանացիմոց, յամի տեառն 1862-ին Գանձակ»:

Գաւթումս ամփոփուած են.
«Այս Է տասյան սուրբ Եղիշէի առաջնորդ Վա... վարդապետին թվ. ՌՄՋ.»:
«Այս Է տապան Չարաբերդցի Աթանաս վարդապետի... ՌՄԺԳ.»:
«Այս Է շիրիմ Սուրբ Երուսաղէմայ նուիրակ Թոխաթցի Ֆարաւոն վարդապետի ՌՄԼԵ.»:

«Այս է տապան Մռուտ անապատի առաջնորդ Յարութիւն վարդապետի ՌՄԽԹ. յունիս ԺԶ.-ին» :
«Այս Է տապան Սուրբ Ստեփաննոս նախավկայի միաբան Ստեփաննոս վարդապետի ՌՄՁԳ.»:

կան եւ քածանայից գնընզմաններ դաւթիս ներսումն: Արտաքուաո գաւթիս անւան
դրան առաջ ամիալուած է գաղտնիք, Ղարարաղի Հերոսներից Դալի-Մաձրասայի մարմինն.
որի տապանաքարի վերայ փորագրում ծ է մի ցուլ եւ սոյն արձանադրութիւնն. «Այս Է տապա
Աւագ վարդապետին, որ Է Չարապերտու Մեծ-Կուէնից ՌՄԽԵ.»: Երկրորդ Հերոսն է Թիւլե՞ Աբ-

զուման, որի գերնդմանն դոոնւում է դաւթիս Հիւսիսային կողմում եղած պարտիզի Հանգատա-

բանում, որի շիրմաքարի վերայ քանդակուած է. «Այս Է տապան չարաբերդցի Սարգսի որդի

Արզուման ուզպաշուն ՌՄԽԵ. թվին»:

Արտաքուստ գաւթիս հիւսիսային դրան առաջ.
«Այս տապանԿորգի որդի Մելիք Մնացականին ՌՄԻ.»: Շարունակութիւն ունեցած չէ Դ1ի

քութիւնն, այսինքն յարատեւած չէ որդոզ-որդի, ւսյլ սկսուած է Մելբջ-Մնացականովս եւ վ ը
ֆացած սորա մաչուամբ:

1 -ԳաւառիճինանուննԷ, որ ալժմ կոչւում Է Զրաբերդ. իսկ Դալի-Մաճրասայիս բուն ծննդավայրն Է Նոր-Մեծ-շԷն գիւղն:
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Սուրը Յուլծաննեքս եկեղեցիս ունի չորս քածանայ եւ Հետեւեալ ձնռաղրերը:
Ա. Աւնետարան՝ միջակ դիրքով. մաղաղաթնեայ, որ ունի չորս անտարնչ աց ոլատկերներ եւ

արծաթեայ կողակալներ: Սակայն դեղնցիկ չեն լատկնրներն, Թուչնադրըերն նւ ծաղկանկարներն:
կարեւոր Համարունցաւ ընդօրինակել միշատակարանից ծետեւեալը.
«Արդ՝ ով սուրբ ճարք եւ առաքելագումար դասք քաճանայից, յորժամ վայելէք ի քաղցրաճա-

շակ եդեմատունկ, աստուածառոյգ վտակաց քառառաջեայ ճոսանաց կենդանական աստուածա-
յին աւետարանական բանիցս, մանաւանդ յորժամ բառնայք ի վերայ ուսոց ի ժամ սոսկալի պա-
տարագին, յորժամ խաղան ի վերուստ յողջոյն ձեր զաւրք ճրեշտակաց եւ սքողեալ առիւ խառնին
ընդ ձեզ, նովին սուրբ աւետարաճաւդ եւ միջնորդական ճրաշիւք կենդանարար սուրբ պատարա-
գին, յիշեսջիք զստացաւղ սորին զբարեպաշտ թագուճին Կեռան ճանդերձ սուրբ թագաւորաւն
Լեւոնիւ եւ զծնողս իւրեանց եւ զդեռաբոյս ծիրանածին մանկունս նոցա: Զի կենդանիքն պարա-
գայց ամաւք եւ երկաո խաղաղութեամբ անփորձ պաճեսցին եւ ճանգուցելոցն ճանգիստ եւ ողոր-
մութիւն շնորճեսցի յամենառատ բարերարէն Աստուծոյ:

Արդ գրեցաւ գիրս ձեռամբ ամենամեղ քաճ(անոա.յ) Ստեփաննոսի ի թուականիս Հայոց ՉԼԲ.
(1283) ի ճայրապետութեան տեառն Յակովբայ եւ ի թագաւորութեան Լեւոնի որդւոյ Հեթմոյ ի
մեծանուն սուրբ ուխտս Սկեւռայընդ ճովանեաւ Սուրբ Փրկչիս եւ մաւր լուսոյ Աստուածածնիս եւ
կենսակիր Սուրբ Նշանիս մերձ յանմատոյց դղեակս Լամբրուն, որ Է ի գլուխ Տարսոնի եւ ի ստո-
րոտ մեծի լերինս Տաւրոսի, յորում ամի բարենշան եւ բարեպաշտ անդրանիկ որդին արքայիս
մերոյ պարոն Հեթում զձիաւորութեան աշտիճան ընկալաւ եւ այժմ տիրէ աստուածապաճ դղեկիս
եւ այլ շուրջակայ գաւառացս, զոր յուսամ եւ մաղթեմ ի Բարերարէն Աստուծոլ անփորձ մնալ
սորա ի յարդիսս բազում ամաւք ընդ երկայն աւուրս անուանի եւ յաղթաւղ լինել ի վերայ երկրիս:
Եւս առաւել աղաչեմ յիշել ի Քրիստոս զնախայիշատակեալ ստացաւղ տառիս եւ զբնաւ զարմն
իւր զկենդանիս եւ զճաճնգու...1»:

Բ. Աենտարան՝ մեծադիր, մաղաղաթնայ, կաշնկազ"ի որի սկզբից եւ վերջից՝ սլակաս նն
շատ թերթեր, որոց Հետ եւ յիշատակարանն: Ամբողջառէս գրուած է դլիատառնըովի որոց Ճե-
ւերն առսլացոյց են Հնուաւոր Հնութեան: Մառղվէոսի վերջում դրուած է մանրը դրերով. առուն
Թուականի. «Ով սուրբ ընթերցողք, աղաչեմ զձեզ երկրամերձ դիմաւք ապիկար Թւումէս յիշման
արժանի արարէք ի մաքրափայլ աղաւթս ձեր: ԹԷպէտ եւ անարժան եմ այլ վասն աշխատութեան
յիշեցէք զիս եւ զծնողսն իմ, աղաչեմ զձեզ: Զի մագաղաթս խոշորԷր եւ նորոգողս տգէտ, անմե-
ղադիր լերուք: Զնորոգողս յիշեսջիք ի Քրիստոս»: խնդրում էյիչել նաեւ Մարկոսի վերջում:

Յետին ժամանակներումս գրուածէ.
« Պատճառ գրոյս այս է. ես ՄԷռրիզատս որդի Մկրտչին' իմ աղբէրորդի Հապուլի Է.(7) թու-

ման պարտք ունէր, որ կէսն կանէր Գ. թուման ու կէս: Ես ՄԷճրիզատս առի զսուրբ աւետարանս եւ
շատ երկիր շրջեցի եւ իմ աղբէրորդի Հապուլի Է. թուման պարտքը տուի: Ռվ որ յետոյ, առաջ
սյաղին ճողին եւ կամ տանն խօսող լինի, Է. թուման տայ: Ես Կոստանդս վկայ, Փանոս վկայ,
Մռաւս վկայ, Ամիրս վկայ. ես Ատի շինեցի տէր Մեսրոպս վկայ»: Ասլա դրուած է. «Ես ծառայ
Աստուծոյ Սաւարշէս տանուտէր Քուշկայ գնեցի զսուրբ աւետարանսի ճալալ ընչից իմոց յիշա-
տակինձ եւ ծնողացն իմոց ճաւրն իմոյ Այտինին եւ մաւրն իմոյ Խութլու խաթունին եւ ամուսնոյն
իմոյ Էմխաթունին եւ որդւոցն իմոց Այտինին, Գունդուզին, Ջալալին եւ եղբաւրորդոյն իմոյ Աճիին:
աաա. Դարձեալ ծանիք (ձանիջ|,ք) որ ճետի (վասն) սուրբ աւետարանիս շատ տաւի եղաւ ի ներճա-
կաց. շարիաթով եւ դատաստանաւ ճաղ (իրաւունք) ինձ եղաւ: Յասմճետէ ով որ տաւի անէ յիմոց
կամ յաւտարաց, նզովեալ եղիցի ի սուրբ աւետարանէս. ամէն»:

յ Ընկած Է թերթն եւ կորած:
2 Պակասեն նաեւ Ղազարոսի աւետարանի սոլնճ խօսքերից մինչեւ վերջն. «Չեւ եւս էր եկեալ Յիսուս ի գեաւղն:»
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Գ. Առնտարան՝ միջակ գիրքը. որ ունի ազնիւ մագաղաթ, ընտիր լատկերներ. նուրբ գրիչ
եւ դնդարունառի փայլուն ճաշակ: Բնատվրթ են նավխշերն, ձաղիկներն եւ. խոչնադրելրն. առծասա-
բակ դեղեցիկ են եւ դիւրաւ վերծանելի փոքրը դրերն եւ վայելուչ ներկերով ներկւաձ չորս աւե-
տարանչաց սլատկելրնելրե- Աւնտարաւնիս սկղրում դրուած | ոսկնտառ դրերով. « Դու ստացաւղ
քոյոցս բանի եւ զարդարաւղ այսմ տաղի եւ ծառայի քո Սարգսի գրեա՛ զանուն ի գիր քո կենդանի,
որ փոխեցաւ ի թուականիս յեւթն ճարիւր խ. երորդին եւ զՅուսէփայ փիլիսոփայի զճոգիս ընկալ
2ովիւ բարի եւ ընդ նմին Զոճագի»:

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆԻՑՆ

«Բայց գրեցաւ լուսազարդեալ աւետարանսի լուսալրական ժամանակի սկզբասց արարչու-
թեանն մինչեւ առ մեզ ՑՈԶ. (6606), իսկ ի Կենարարին գալստենէն ՌՃՁԳ. (1183), իսկ Խոսրովայն
Պարսից սկսեալ ի մերս թիւ ՉԽԴ. (744) եւ գրեցաւ յանապատիս Դրազարկ կոչեցեալ: Արդ եղեւ
զրաւ կատարման սորա՛ի թուիս ԶԽԴ. յորում դեգերել կամք առ դրան սորա" ակնունելով ամենաւրտ-
նեալ մաւրն լուսոյ Աստուածածնին խնդրել ողորմութիւն մեզ եւ նեղեալ եղբայրութեանս եւ ամե-
նայն աշխարճի, թագաւորաց քրիստոնէիցեւս եւ բարեպաշտ թագաւորին Հեթմոյ, որ ի յարգասիս
մանկութեան իւրոյ բարձեալբերէ յինքեան զամենայն գործս առաքինութեան, նմանեալ թագաւո-
րացն սրբոց, զոր աջն Աստուծոյ պաճեսցէզնա եւ զեղբարս սորա ճանդերձ ամենայն մերձաւո-
րաւք եւ ճնազանդեցելովք իւրովք ի կամս Աստուծոյ ի խաղաղութեան. քաճանայապետական ա-
թոռոյ սուրբ եւ անբիծ ճայրապետն մեր Քրիստոս պաճեսցԷ զսա...: Եւ արդ ես մեղաւք մեռեալ
ճոգիս անպիտան եւ ճողս Յովսէփ փիլիսոփայ ետու գրել զսուրբ աւետարանսի յողորմութենէն
Աստուծոյ: ...Արդ գրեաց զերեք աւետարաննսուրբ եւ պատուական ճայրն մեր եւ վարդապետն
Թորոս փիլիսովփայն ... իսկ զմիւս եւս աւետարաննզգլուխն զսուրք աստուածաբանն Յովճաննէս
գրեաց Յովճանգրիչ եւ ճոգեեղբայրն մեր եւ զարդարեաց պէսպէս երանգով եւ գունով»:

Դ. Աշնտարանն դրուած է թղթի վերոյ որ ունի միջակ դիրք եւ դիւրաէ վնբծաննելի տառեր,
բո//7 չունի ՛՛չ Թուական եւ ո՛չ սլատկեր:

Ե. Աւետարանը գրած Լ եսայի անուն ոմն. «Շնորճիւ Աստուծոյ յանկ ելեալ կատարեցի ի
թուականութեանս ՌՃԺԲ... ի թագաւորութեան Պարսից Փոքր Շաճ Աբամին եւ ի ճայրապետու-
թեան Աղուանից տեաոն Պետրոսի Սրբազան կաթուղիկոսիի յերկիրս Ծարայի գեաւղն...| »: Իսկ
ռտազողն եղած Հ Սր մմ ոն անուն ոմն:

Զ. Աւտարան՝ դրուած թղթիրույ Ղուկաս անուն քածանայից. «յիշել զգծող սորա Ղուկաս
անուն քաճանայ...ի թուին ՌՃԻԷ. զստացող սուրբ աւետարանիս զբարեմիտ պարոն Ամիրխան»:

Ի. Աշնտարան՝ նոյնալես դրուած Թղթի վերայ ումն Մկրտիչ անուն անձից ՌԴ. Հայող Թուին:
Ը. Աւետարան՝ դրուած Թղթի վերայ Տէր-Մարտիրոսից ՌՃ ն. Թուին: Երկրորդ անգամ ծավ-

ւում է աւետարանս, որը գնումէ ելննու որդին, բայց չէ կամենում սա յայտնել իչր անունը՝
դրելով. «որ չեմ զանունս լիշելոյ ի սուրբ աւետարանս»: «Գնեցաւ աւետաբեր վտակս ի ՋՕԴ.

թուականիս ի յերկիրս Վրաց ի անուանի աշխարճս Կայխեթ ի թագաւորութեան ( Վրայ) բարեպաշտ
Ալէքսանդրին եւ որդւոյ իւր պարոն Կաւրկոյ... ի ժամանակս յորում զաւլրացեալ էր Չարեւաներ(՞)
առ ազգս Շիխ.. իլպաշ կոչի, որ ելաւ ի արեւելայ եւ էառ զթախտն Թաւրիզոյ եւ կոտորեաց եւ

կորոյս զազգն Թիւրքմանին եւ էառ զաշխարճս ամենայն եւ աւերեաց բազում գաւառ ճայոց եւ

տաճկացեւ թողին զամենայն ճայերնական բնակութիւնս եւ եկին ի Վրաստունս- վերջն Աստուծոյ
Է գիտելի թէ ինչ կու լինի»:

Թ. Աւփտարան՝ դրուած թղթիվերայ, լատկերազարզ, միջակ դիրջով, որի սկզբում կայ «ոյն
ծանօքութիւնն. «....Արդ ես մեղապարտ եւ անարժան Պաճազուրցի Ալլաճվերտի քօխաս (գիւզա-
ոլետս) տեսի աստուածաշունչ սուրբ աւետարանսի ձեռս անօրինաց գերի անկեալ. ի արդեանցեւ
յ ՊակասԷ:



ի Ճալալ ընչից իմոց ազատեցի սուրբ աւետարանս եւ ընդ սմին մէկ թագ եւ մէկ շուրջառ եւ ետու
վախմ սուրբ Երից մանկանց փառաւոր վանիցն յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց եւ ամենայն ար-
եան մերձաւոր որդոյ իմոյ եւ դստերացիմոց... ՌՃՂԴ. թվին Նոյեմբեր ամսոյ ԺԲ. գրեցաւ»: Ջունի
միչշատակարան:

Ժ. Աւնտարան՝ գրուած Թղթի վերայ, Ղուկասի վերջում դրուած է. «Ի թուաբերութեան Հա-
յոց ՌՃՀԳ. ապրիլի ԺԸ. առի (գնեցի) աստուածախօս աւետարանս ես մեղապարտ եւ անարժան
Մելիք Եսայի յերկրէն Չարապերթու եւ ի գեղճէն բնակ Մոխրաթաղու: Արդ լուայ զձայն աստուա-
ծային, որ ասէ. Երանի այնորիկ, որ ունի որդի Սիօնի եւ ընտանիի լԵրուսաղէմեւ ի գութ շարժեալ
որդւոյ իմոյ' առի զաստուածախօս սուրբ աւետարանս յիշատակ իմ եւ ծնողաց մարմնաւորաց
իմոց եւ մօրն իմ եւս կողակցին իմոյ Հուրին եւ որդւոյն իմ Յովսէփին, ՄԷԺլումին, Դաճիէլին, Իս-
րայէլին եւ դստերացն իմոց եւ տուի յիշատակ եւ վախմ սուրբ Երից մանկաճց... ի ճայրապետու-
թեառ Աղուանից տեառն Ներսէսի Ցեզաճոգի կաթուղիկոսին»:

ԺԱ. Ախտարան՝ միջակ դիրքով, գրուած թղթիվերայ: ցիչատավկարանից. «Արդ՝ գրեցաւ
սուրբ աստուածանկար աւետարանս ձեռամբ անարժան Յովճաննիսի ի յերկիրս Գանջայի գեողն
Հարցճանկիստ ի դրան սուրբ Մալազնաբերթին ի ճայրապետութեան երիցս երանելոյ ճովուապե-
տին տանս Աղուանից տեառն Պետրոսի Սրբազան կաթուղիկոսին, եպիսկոպոսութեան սուրբ
Ամենափրկչին քաջ եւ արի րապունապետի Խաչատուր վարդապետիեւ թագաւորութեան Պար-

ափոքր Շաճ Աբասին, խանութեան երկրիս Աւղուրլու խանին ի թուականութեանս 2այոց ՌՃԺԵ.
ամի»:

ՄԱՍՈՒՆՔՆԵՐ

-
Ա. Մասն Տնառնեղբօր Ձակովբոսի մի արձաթեայ, փոքրիկ խաչի մէջ, ռր « Յիշատակ Է սուրբշխարս Տիրացու Գրիգորի թվ. ՌՄՀ.»:

ւ,

Բ. Մասն Յովաննէս կարառլնտի ժի ալրծալկմալել Հիւակէն (չիթիչի) փոթը (աչի ժէջ, որիմ բյ գրուած է. «Այս Է թիկն Յովճաննու ՍՕարապետի»:
Գ. Մոն Չանդալիոն բժշկի մի արծախնայ, ոսկնղօծ ու փոքը խաչի 74 ոբ «Յիշատակ -սուրբ Պանդալիոնայ եկեղեցւոյն մասունքս պաճպանութիւն Ճասարակ ուխտաւորաց եւ Տէր Սար-

գիս ՀԻԱզարեանցին ծախիւքն 1859 ամի»:
.Սասն սուրբ Մինասայ մի ծ է դէն 1 1, «Ի վայե-ար աթար լ ծիւա է , փոթրիկ խաչում, որ կթում է, յլումն ազնիւ Վաճանին»: առ ա

Շ. Անյայտ ման
Թիւնն անկարելի եղաւ կարդալ:

Ելեղեցիս՝ իբրեւ անշարժ կալուած, ունի մի բաղանիս, որի արդիւնքն յատկացած է ծխա-կան նրկանո ուսումնարաններին:

մի արծաթեայ, ականակուռ եւ մնծադիր խաչի Ժէջ, որի արձանազդրու-չ

Ծխական երկսեռ ուս. Ս. Յով. եկեղեցուս.
Երկդասեան նրկսնո ուսուժնարանս կանդնած է նկնղեցուս արնւելնան Հանդել:Ռւաանու են աշակերտ 140
աշակերտուծի 194
Վճարւում է Բոլոր վարժապնետաց եւ վարժուծնաց 3000 Րո-բ:» որք գումարւում են մուլւ-

փաճառութիւնից, Թոչակադրաժննրից եւ կ։տակադրամներից:
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Բ. ՍՈՒՐԲ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑԻ:

եկեղեցի». որ Հիմնարկուած լ քաղաթիս վերի լաղումն՝ րաղմամարգ Հայոց մէջ. շինուած
ք Հոյակառը. ընդարձակ. ըարձրաշլն, չորս սիւների վնրայ: Շթեղ նւ մեծադիր նն լուսամուտ-
ներն ու ղոներն: Ռացի լուսաամուռաների մեծութիւնից, տաճարին ձեւն եւ մեծութիւնն եման էԵրուսողմի Հայող Արրող Ձակովբնանդ վանքին: եկեղեցիս ունի երբեք դուոն՝ Հարաւային.
արնեւմտնան եւ Հիւ սիսային դող մերից. Մլն մի դուոն արտաքուստ ունի փոքր դաւիլթ: Տաճարիա
երկարութիւնն Հ 307/» ամ (ույնութիւնն՝ է9 Մետր 70 սանթիմ:

Ելելեցուս Հարաւային սնան վերայ. «Շինեցաւ սիւնս արդեամբք Քերովբ ՏԷր Մարտիրո-
սեանցիի յիշատակ ծնողացիւրոց 1857 ամի»:

Արձանադր. մւաճարիո արեւել. կող. արտաքուստ.
«Շնորճօք եւ ողորմութեամբ Աստուծոյ ճիմնեցաւ սուրբ տաճարսի 14-ն Սեպտեմբերի 1853

ամի եւ յետ աւարտելոյն տրովք բարեպաշտ ժողովրդոց Գանձակայ ի կայսրութեան ամենայն
Ռուսաց ԱլեքսանդրԲ. եւ ի ճայրապետութեան տեառն Գէորգ Դ. Օձաւ յ9 Նոյեմբերի 1869 ամի ի
Սրբազան Մակար արքեպիսկոպոսէ առաջնորդէ Վրաստանիեւ Իմերէթի եւ անուանեցաւ Սուրբ
Լուսաւորիչ եկեղեցի յանուն սրբոյն Գրիգորի մեծի ճայրապետին Ազգիս: 2իմնարկեցաւ սուրբ
տաճարս յանուն սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին ի 1853 ամի եւ աւարտեցաւ 1869 ամի»:

Ե(եղեցիս ուն| Հինդ թածանայ եւ միայն մի ղրչագիր աւնտարաւն, որի Յիշատակարանից.
«Արդ գրեցաւ զսուրբ աւետարանս ի թուականութեանս Հայոց ՌՃԺԷ. ի ճայրապետութեան երիցս
երանելոյ ճովուապետին տաճնս Աղուանից տեառն Պետրոսի Սրբազան կաթուղիկոսին եւ առաջ-
նորդութեան սուրբ աթոռոյս Ամենափրկչին պարոն տէր Յովճաննիսին, թագաւորութեան Պար-
սից Փոքր Շաճ Աբասին.. խանութեան Ուղուրլու խանին եւ իշխանութեան երկրիս մեծաշուք եւ

բարեպաշտ Սիմաւոն Մելիքին: Գրեցաւ ձեռամբ անարժան սուտանուն Յովճաննիսի ի յերկիրս
Գանջայ ի գիւղս որ կոչի Հարցանկիս(տ) ի դրան սուրբ Մլզնաբերդին. ամէն»:

Երեղեցիս ունի եւ շրֆասլարիոը, որ շինուած է սրբատաշ քարով: Չարսոլիս Հարաւային
դրան կամարի սնս թարից շինած է վարսլնան մի շղթայ եւ որի ստորին ծայրում՝ մի խաչ: Բա-
ընայ շղթասեւ (ոաչս արտայայտում են արունուտաւորի ճարտարութիւնը եւ դնղեցկագործու-
թիւնը: Ոչինչ ոլակաս գեղարունստ ճարտարութնամբ շինուած են նրկու վողածար Հրեշտակա-
ոլնտաց քարենայ արձաննելն, որբ դրուած են նոյն դրան վերայ. Շրջապարսվի վերայ շարուած
են նրկաթն ույ դեդեցիկ վանդակներ: Թաղիս Հայ ժողովրդեան ջերմեռանդ բարեպաշտութեան
նւ կըօնասիրութնան ապացոյց նն Հոյակապ տաճարս,իւր չրֆասլարիսլն նւ ուսումնարանն:

ՄԻԱԴԱՍԵԱՆ ԵՐԿՍԵՌ ԾԽ. ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ

Աշակերտ 90
Աշակերտուծիք 94

Վճարւում են բոլոր վարժասղետաց եւ
3650ր.. որք գոյանում են մոմի արդիւնքբ|'ց.

Թոչշակադրաժներից, նպաստներից եւ դրամաղդլիխի տոկոսներից:
վարժուծեւաց սաղլւեկուն

Գ. ՍՈՒՐԲ ԳԷՈՐԳ ԵԿԵՂԵՑԻ

Շինուած է նոյն դետակի Ճավա կողմում ՄԵ"ծ-Շուկայի մօւո. Հողաշէն եւ անչուք է: Եկեղե-

ցումս կայ սուրը Գքոլր ույ մասունք, վասն որոյ ուխտատեղի է այս ոչ միայն Հայոց Համար, այլ
եւ այլազգեաց: Մասունքս բնրած է նկեղեցուս ծիրական ժողովուրդն եբեւանից, որից գաղթած

լ Երկու եկեղեցիքս եւս ճիմնուած են Գանձակ գետակի աջ կողմում:



է այստեղ 1814 Թուին. եկեղեցիս ունի եբբ սես ծական դալուտծ մի թանի (ոանութներ եւ սն-
ննակներ իւր բակում եւ մի քածանայ:

Դ. ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑԻ

Հիմնարկուած է քաղաքիս Հիւսիսային կողմում Նորաշէն դոչուած թաղում:
Եկեղեցուս ծխական ժողովուրդն գաղլքած է երեւանի կողմերից մօտ 1712-ին: Եկեղեցին. որ

շինուած է Հայոց ՌՃԱԲ. թուին, քարուկիր, Հոյակապ, բարձրաշչէն եւ ընդարձակ է՝ կառուղնալ
վեց մխասլագաղ սիւների վերայ: Բոյդ որովծնունէ արեւելքից արեւմուսութ ճաթած են եկեղեցում
Հիչսիսային կողմի կամարներն, վասն որոյ արտաքուտո շինած են նոյն կողմից թարուկիր յն-
նարաններ եւ մի դգաւիլթ՝ դրան վերույ: Ելեղնդուս երկարութիւնն Լ 26/2 մետր, Լույնությիւնն՝ 16:

Եղեղեցումս դայ մի մնծադիր եւ ձնոասդիր աւնհտարուն, դրուած թղթի վերոյ: Ձիշատակա-
բանից. «Յամի թուականութեանս ճայկազեան տոճմի ՉՀԱ. (1322) Ներսէս քաճանայ ստացող
աւետարանիս: Գրեցաւ սուրբ աւետարանս ի ժամանակիս վերջացեալ դարիս, ըստ այնմ' որ ասէ.
Յոտից մինչեւ ցգլուխ չիք առողջութիւն. ա՛ւխ, ա՛ւախ եւ ո՛խ. առ սմա ելեալն ժպիճր ազգին որ
Քրիստոսադաւան ազգիս ճասուցին մինչեւ հ դրունս մաճու....: Ես անպիտանս ի կարգս կրօնաւո-
րաց սուտանուն գրի, Վդ... գրեցի զաստուածային տաոս 'ի գեղջն, որ կոչի ՊԷշգենա Գոմեր առ
դրան սուրբ Զաւրավարին Գէորգեայ»:

կայ նանւ Թադմոս սրբազան առաքնալի մասունքն՝ Հաստատուած մի արծաթեայ փոբը
խաչի 2177 որ կրում չ սոյն արձանադրութիւնը. « Յիշատակ Է սուրբ խաչս Մնացական Գրիգո-
րեանց Վասակով, որ ետ Նորաշէն սուրբ Աստուածածնայ եկեղեցւոյն, որ եւ այժմ նորոգեաց որդի
նորին Գէորգ Վասակով 1868 ամի: Ի սմա Է ամփոփեալ բոյթն Թադէոսի առաքելոյն Ա.Գ.Թ.»:

Ելեղեցիս ունի երկու քածչանայ:
Քաղաքլիս չորս եկեղեցիներն միասին ունին 72 ածանայ, ծուխ 1600, մար- 4751. իգ. 4516,

"իի "ուսրում սլատաձճած է ւր ծնունդ 273, խդ- 226, ալսակ 103, չր- ննջեցնալ 138, 2 704-
Քաղաքումս է նստում նածանդապետն, քաղաքումս կան բարձր ուսումնարան) , արունս-

տաւորաց ուսումնարան», եւ քաղաքական ուսումնարանձ :
Արժ. Գրիգոր աւադ-քածանայ Թումաննանցի մ՛օւո տնսայ ւի կոնդակ՝ Հայոց Փիլիսլղու

կաթուղիկուից դրուած, ռր ուղղած է առ ժողովուրդն, որք ընակում էին մի քանի դիւղնրում:
Արժան Համարեցինք դետնղել այստնղ ընդօրինակութիւնը: կոնդակս Էր ճակատին վերույ կբոււբ
է զարմիը թանաջով կնքուած կաքուղիկոսավան կնիքը, օրի մէջ դրուած է.« Աստուած Յիսուս
Քրիստոս. Տէր Փիլիպպոս Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց եւ Պատրիարք Վաղարշապատու, Յիսու-
սի Քրիստոսի ծառայ Փիլիպպոս վարդապետի վճկիդ. Գղմյ. (վիճակիդ Գեղամայ)»:

«Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Փիլիպպոս կաթուղիկոս ամենայն Հայոց եւ պատրիարք Վա-
ղարշապատու երկնաճանգէտ եւ ադինասարաս քրիստոսաճիմմճեւ լուսանկատ սրբոյ աթոռոյ Էջ-
միածնի, յորմէ ժամանեալ ճասցէ գիր աւրճնութեան եւ նամակ պաճպանութեան, շնորճք առաքե-
լական եւ աստուածային աւրճնութիւնն. ի վերայ Սուրբ Եղիշէի առաքելոյ վանից աստուածա-
խնամ... եւ վիճակի սեպյճական ժողովրդեան իւրաքանչիւր գեղջ Հ աթերքու, Ականու՝ Ջանկաթա-
ղու, Կուլաթաղայ, Մոխրաթաղու, Կիսապատու, Մեծ շինու, Մաճմճու, Մալատկանու, Օարտայխին,
Վերին Շնաթաղու, Ափիտուլա, Սաճլապատայ, Թըթուտին, Ուղտակակայ, Կօկթափին, Եղակերու,

Լ .,Գիմնազիա, որի մէջ (բացի այլ աշակերտներից) կայ 93 Բա):
Ուսանում են ալգեգործութիւն, շերամապաճութիւն, Բիւսնութիւն, ատաղձագործութիւն, փականագործութիւն, տա-
կառագործութիւն եւն. եւն.:
Այդ ուսումնարաններում եղած բոլոր ճալ աշակերտաց թիւն Է մօտ 130 Բոգի:
Ալժմ աւերակ են Ականալ. Մաճմնլու, Մալատկան. Վերին Օնաթաղ. Ափիտուլա, Սաճլապատ. Քթուտ. Ուղտա-
կաւ. Հատիս. Էիբլօդա գիւղերն. թրքաբնակ՝ Ծակառաշէն, Քօշկայ, Ցնծահալալ, Համասրապակ եւ Մրցնա գիւ-
ղերն. Հաճիշէնն ամարանոց արած են Գանձակի ճամար:

ԹՀ

Հ.
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Ծակառաշինու, Վանքին, Գետաշենու. Սլուքեցւոյ, Բաղշիքու, Մրցնու, Հաճիշինու, Քօշկայ, Հա-
տիսու, Էիբլօդայ, Սիրզիկուայ, Ոսկանապատի, .. Ցնծաճալայ, Գետամիջու, Համասրապակուց
եկեղեցեաց, քաճանայից ....... Եւ ընդ աւրճնութեանս ծաներուք վերոյգրեալ Սուրբ Եղիշէի առա-
քելոյ վանից առճասարակ սեպճական քաճանայքեւ ժողովուրդք, զի մեր ճշմարտապէս լուեալեւ
ականատեսիսկ եղեալ վանից ձերոց խաւարեւ աւեր մնալոյն եւ մանաւանդ թէ զձեզ եւս տեսեալ
այդպէս առանց ճովուի եւ առաջնորդի, թէպէտ եւ կարծէք մինչ ցայսվայր եղեալ, քանզի ի վերայ
ժողովրդեան, որոյ աստուածային խնամքն եւ ողորմութիւնն լինի, թոյլ ո՛չ, տալ Աստուած, այլ
այնպիսեացն բարի առաջնորդ ճ։ ճովիւն...| որ եւ մեք ընտրութեամբն աստուածային այսօր առ
ձեզ խոստացաքտալձեզ ճովի: .. առաջնորդ զճոգեւոր բազուկ իմ եւ նեցուկ սրտիս զտէր Կիրա-
կոս վարդապետն ճաւանութեամբ ձերով եւ խնդրուածովք... եւ տո՛ւք զճաս եւ զիրաւունս ձեր՝ աթո-
ռոյ ձերում ի ձեռս դորին անթերի... զճոգեբացինն, զաթոռաճակն, զխաչաճանէքն.. զկողոպուտս,
զդիազարդս... տանց մելիքներաց, տանց ազատաց, տանց քաճանայից, տանց երեսփոխանաց,
տանց տանուտեարց.., յանկարծամաճիցն զամենայն առաջնորդին է Ձ..... յամսեան յուն...»

Հայրապետական կոնդակիցս պարզ երեւում է, որ յիշնալ բոլոր գիւղերն սեպծչական լթեմ
եղած է Ջրվշաիկ- Եղիշէ-առաբեաղ վանբին. քէ՛՛վանքս էր յատվապլա յաջորդանլատ աթոռն եւ
Թէ քանի-քանի՝ զուտ Հայաբնակ գիւղեր աւկրակ նն այժմ կամ թրքարնակ:

ԱՀա եւ Ննրուս Ե. կարուղիկոսի արձակած կոնդակի իսկական պատճէնն, որը մեծ սիրով
յանձնեց ինձ աՁ ազնիւ բարեկամ Գանձակեցի ալ. Աղէքսանդր իսաչակնանցն՝ ընդօրինակելով
բնաղրիցն. որ ուղղուած 1 իչը Հանդուցնաղ Հօր:

«Ներսէս ծառայ Քրիստոսի եւ անճասանելի կամօքն Աստուծոյ` եպիսկոպոսապետ եւ կա-
թուղիկոս ամենայն Հայոց Ծայրագոյն Պատրիարք ճամազգական նախամեծար աթոռոյ Արարա-
տենան մայր եկեղեցւոյ սրբոյ Կաթուղիկէ Էջմիածնի: Ամենապատուելի ճասարակութեան Հայոց
Ելիսաւետապօլ քաղաքի ընկալաք զխնդրագիր ձեր գրեալ այսր ամսոյ 5. ստորագրութեամբ Եեօ-

թանասուն եւ չորս անձանց յաղագս կարգելոյ ի տեղի գանձապետի Սրբոյ Երուսաղէմի տիրացու
Պօղոսի Ձառափեանց՝ զաղայ Առոստամն Ափանասեան երեք տարի ժամանակաւ այնու պայմա-
նաւ, զի բոլոր գումարն գանձանակաց եւ կրպակաց պատկանելոց սրբոյ վանիցն առաքելոյն Յա-
կովբայ՝ որ յԵրուսաղէմ' եղիցի ձեռս Ափանասեանցին տասնին մէկ շաճով, ընդ նմին խնդրէք
զթոյլատրութիւն մեր վասն գնելոյ եղեալ առ ձեռն գումարաւ զկրպակս յանուն նոյն Աթոռոյն, առ

որ ծանուցանեմք ձեզ, եթէ ի սկզբանէ անտի լուսաւորութեան Հալաստանի քրիստոնէական սուրբ
ճաւատով, եկեղեցիք մեր եւ վանօրայք չունին զնշանաւոր ինչ գումար, եւ այժմ եւս գումարք
բազում եկեղեցեաց մնալով ի ձեռս երեսփոխանաց եւ գանձապետաց՝ մատնեալ են ըստ ձախող
դիպուածոց ժամանակին ի կորուստ, որոց աղագաւ շարունակի ցարդ գրագրութիւն ի ճոգեւոր
իշխանութեան: Մեք, ունելով ըստ մերում կուչմանց եւ պարտաւորութեանց, զառաւել իրաւունս
քան զ Պատրիարքն ԵրուսաղԷմիեւ այլոց վիճակաւոր առաջնորդաց լաղագս պաշտպանութեանց

կառավարութեանց եւ շինութեանց վանեւրէիցեւ եկեղեցեաց յանձնելոց մերում Ծայրագոյն տես-
ճչութեանց՝ բարւոք ճամարեցաք վասն ապառովելոյ զվիճակն սրբոյ վանիցն առաքելոյն Յակով-
բայ՝որ յԵրուսաղէմ, եդաք լարքունի բանկն զտասն եւ մէկ ճազար րուբլիս արծաթոյ զստացեալն
մեօք ի բազմաշխատ գանձապետէն Սրբոյ Երուսաղէմի ի Թիփլիզու քաղաքացի Աղա ՅովճաննԷ-
սէ Մնացականեաճց, եւ ստացաք ի բանկէն զբիլեթ յանուն նոյն աթոռոյ, զոր եւ առաքեցաք առ
սրբազան Պատրիարգն Երուսաղէմի: Եւ այժմեւս զբոլոր գումարն եղեալս առ գանձապետ Տիրա-
ցու Պօղոսն Զառափեանց մտաբերեմք նոյնպէս առաքել ի բանկն յանուն սրբոյ Երուսաղէմի եւ

զբլէթն առաքել առ սրբազան Պատրիարգն, որոյ վասն գրեցաք լիշեալ Զառափեանցին առաքել
առ մեզ` զեղեալ առ ինքն բոլոր գումարն գանձանակացեւ վարձուց կրպակաց: Եւ յաղագս փոխե-

լ ԿԷէտադրեալ բառերից կային, որ անընթեռնելի Էին, կալին՝ որ անլայտացած Էին թղթի պատառեալ մասի ճետ եւ
կային, զորս թողինք ճամառօտագրութեան ճամար:

2 Կնքոլ մէջ գրուած Է. «Է. Ներսէս եպիսկոպոսապետ ե կաթուղիկոս ամենալն Հալոց ՌՄՂԲԸ. 1843»:



լոյ զնա՝ որսլէս թէ ի պատճաոս ծերութեան եւ անգիտութեան ճայւոց, մեք ո՛չ գտանեմք զօրեղ
վյատճառս, ըստ որում չիք ինչ դժուարութիւն յայնմ պաշտաման, զի զժողովեալ գանձանակս
ունի պատել եւ զվարձս կրպակաց ստանալ եւ յաւարտ ամին առաքել առ մեզ. եւ որսլէս ունիմք
զգրաւոր տեղեկութիւնս, նա ընտրեալԷ յամին աճցելոյ ճամաձայնութեամբ երեւելեացն ի ժողո-
վուրդս եւ Է ինքն անձն բարեպաշտ եւ ճարազատ առ սուրբ եկեղեցին:

Յաղագս գնելոյ զկրպակս՝ Շախապէս պարտին յայտնի լինել մեզ եւ Սինօդին սրբոյ Էջմիած-
ճի. մանրամասն ճանգամանք շինութեանց, տեղեաց, տարեկան վարձուց եւ ծախուց նոցին, որքեթէ արժան ճամարեսցեն, յայնժամ տնօրինեսցեն վասնգնելոյ զայնս. իսկ յաղագս տալոյ մաս-
նաւոր անձանց զգումարս որ եւ իցէ եկեղեցեաց կամ վանօրէից, ըստ զօրութեան Բարձրագոյն
կարգադրութեան դռաստատելոյ յամին 1836 ի Մարտի 11. պարտի լինել գրաւականօք ճաստատե-

ցելովք ի դատարանի, այնպէս զի գրաւականն երկպատիկ եւ աւելի արժիցէ քան զգլուխ դրամն.
իսկ պատասխանատւութիւնն կորստեան եկեղեցական դրամոց եդեալ (կայ ի վերայ ճոգեւոր իշ-
խանութեան. ուստի այսոցիկ ճանգամանաց լաւ ճամարեմքդնել ի բանկն զառձեռն եղեալ դրամս
առ Տիրացու Պօղոսն Զառափեանց վասն ապաճով եւ անկորուստ մնալոյ, լօգուտ սրբոյ վանիցն
Յակովբայ Առաքելոլն:

Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց Ներսէս.
թուաճամար124.
յամի ազգական 1302 եւ Փրկչական 18853.
ի մարտի ի Թիփլիզ»:

ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ՈՒԽՏԱՏԵՂԻ
Քաղաբիս Հարաւային կողմում կայ մի քարուկիր մատու սուրբ Աստուածաձին անուտամժի,,

"ը Հրձասլատուած է այգիներովեւ ունի այս արձանագրութիւնը.
«Կառուցաւ այս տաճար Միածնի,
Յաճուն Սրբուճւոյ Աստուածածնի.
Արդեամբ Յովճաննէս Միւրումեանցի,
Յիշատակ Ճոգւոյ իւր կենդանի:

Ի 1 Օցոստոսի 1867 ամի»:

ՍՈՒՐԲ ՍԱՐԳԻՍ ՄԱՏՈՒՌ
Բաղզաքիռ Հիւսիսային կողմում նորաշէն Թաղի ւօ: կայ մի Հողաշէն մասոուո սուրբ Սար-Դիս անուն. որ ուխտատեղի Հ Երք եղե նքնե հ ծենուսումնոայ-

բաններին:
է րկու ուխտատ ղնեացս արդիւ քները լատվկագըա

Ս.ԿԻՐԱԿՈՍ ԵՒ ՅՈՒՂԻՏԱ
Դարոն Նարա

չ
Թետն եղբարց այգում դոոնուտծ է ճի դնրեղման, որի ուսան աք արը: որ խա-

«զարդ է,
1

մերցնելու ժամանակ ջարդւում քեւ Լինում չորս կտոր: Մր քորի վերայ փորագըը-Է Լ

Լ չ. «Սուրբ Կիրակոս», երկրորդին վերայ. «Սուրբ Յուղիտա» եւ «Թուա», նրբորդին վերայ.« - ՛ԴՅ.» Թչ խաչերն եւ թէ՛ դրերն Հին են նւ ունին ԺԱ. դարի ձեւերը եւ տիսլերը:
տ

Րդէն դիտենք, որ Հայոց եղեղեցին ժիշատակում է Ի շարս տօնուտծ սբրոց « դիրակոս եւ
Իրի Ն Յուղիդայ ». դիտենք նաեւ, որ սոքա՝ կիրակոս եւ. իը մայրն Յուղինու, Փոթը Ասիոյ/ եռ քաղաքից էին նեւ Թաղզաւորական ցեղից եւ նաձատակունցան կիլիկնցւոց Տարսոն Քա-դաքում (յայսմաւուրթ ժուլիս 15): Սակայն չգիտենք, 1 ո՞վ են ուրեմն Գանձակի կիրակոսն եւ(շր մայբն, բոլորովին արբեր անձեր նն սոքա, դուղէ նաչատակուած էւ տմխուիուած նն այս-
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ւռեղ եւ անյայսո Մեազած ԵՍ դլուկանութնան սողա անուններն եւ նածատակութնան դէսլքն, եւ
ԹՀ միշատակումած ալլւոց սնումը շլլնուած սնղանաթար է կամ դերնցման:

ԳԱՆՁԱԿԻՍ ԽԱՂՈՂՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐՆ
1) կենի: ղինու (աղզող (սեւ).
2) Թաւրիզենի՝ գինու լսաղող (սպիտա)
3) Տեղացի դիՂու իռսզող (սեւ),
4) իծառդաուկ կարմիր ուտելի խոռղող,
5) ,, ռեւ ,

6) կանաչ դննի կարմիր .

7) Մալունդ.ն եր` -
Շակաշկն առառիս մէջ այժկայ միայն նրնբ Հայարնակ եւ դաշտային գի ւզեր. որք են.
մ. Ջարզնալար կամ Խոյլբլար. որ չինուած է կուրա գետակի ալ, կողմում. փոշով, Հին

ճանաղարծի դլիշին. բնակիչք գաղթած են Խոյից, Հողն՝ արքունի, ձրարբի եւ բեղմնաւոր, ոն-
ղական ընըթերն՝ ցոլ/նն, դարի. կորեկ, բոժոժ, բամբակ. խաղող, դինի, դեղձ սերկեւիլ, արքու ա՞
կաղին եւ ույլն. օդն եւ կլիման ծանը ամռան նւ տննդարնը եւ. ֆուրն՝ անախորժ. նրկար կնանք՝
60-65 տարի. նկեղեցին՝ Սուրը Առտուածածիըո ծողաշչքն եւ անչուք, քածանան դալիս է Դարա-
դաղյու Դիդից: Ծուլս 38, ալբ. 61, 3 60, միամնայ ար. ծնունդ 2, եզ 2, սլսակ /, սր- ննջ. մ, (դ. 4:

Դարաղդաղլու դամ քոնքնանդ. դիեղս, ռր Հիմեուած Լ նոյն դնտակի ձախ ափում, շատ
ծեռի չե Ջարկնալար գիւղից. բնակիչք գաղթած նն Ղարադազից եւ Խոյից. Հողն՝ արքունի,
ամենույն ինչ՝ Խոյն. եկեղեցին՝ Սուրբ Գորգ, աղիւսաշէն եւ դեղեցիկ, ռր ունի սոյն արձանա-
դրութիւնը. «1855 ամի 20 մարտիի սէր սիրելի իմոց ճայրենեաց որդոց Սիօնի փոքունց եւ մեծաց
այս տաճար փոքրիկ ի ճիմանց անտի բարեպաշտ կամօք աստ կառուցանի սեպճական արդեամբ
մեծ իշխանի Աղա-Ռուստամի որդոյ Դանիէլի յանուն սրբոյ Գէորգայ մեծի, շքեղ ճանդիսիւ աս-
տէն օծանի» : Բածանույ մի. ծուիս 75, ալ: 174. իգ- 166, ար. ծն. ծ, իգ- 7 ոլսակ 4, ւար. ենջ. 6, Իգ. 6-

Գ. Մարով. գիւղս ծիմնուսսծ է նոյն դետակի ձավ (ողմում. բնակիչք տնղավփոլուաձ են
տեղա Ուոխ-առանձնակ դաւառի Սարովից եւ իչրնանց նախկին գիւղի անուամբ Սարով ան-
ւմնած. դիօղի տ Հողն բքկակուն, ջրարբի եւ բաղմարգիւն, նոյն են բնբքերն, օդն եւ կլիման, եր-
լալ կեանքն եւ նոյն քածանան, եկեղեցին Սուրը Աստուածաձին, ձողաշէն եւ անչուք: Ծուխ
3. ւր 66, 12 77, ուր. ծն. Հ. 2 ծն. 3. ոլսակ մ, ռր. ննջ. 1, իգ- 1:

ՂԱՓԱՆԼՈՒ ԱՒԷԵՐԱԿ

Դաւաովխո ստորին մասում, այս է կուր դետի, կուրակ եւ Շամբոր դետուկների եւ երկաթու-
դու դծր ժիջեւ եղած տարածութեան վերույ սլակաս չեն Հայկական աւերակներ, այժմ մեծ մա-
սամբ մածմեղականարնակ գիւղեր են, Հանդստարաններ եւ եկնղեցեաղ բեկորներ: Մ ասնաւո-
բառսլես Դառիանչու աւնքակն, որ ընկած է երկաթուղու, Շամքոր գետակի աջ ափերի եւ կուր
դնի մէջ: Աւնրակիս երկարութիւնն մօա մի մղոն է, ընդարձակութիւնս կարձել Լ տալիս, թէ
դիւղաբաղաք Խղած ( Դասխոաւնլուռ, որ ծածկուած ք ընկուզենի, կաղամալվի ՆԸ այլ դառամեալ
ծառերով: Հնագոյն բնակարաններն չի նուած նն Հաստ-ծաստ եւ մեծ-մեծ աղիւսներով, որոց եր-

Արցախեան բարբառով լակ նշանակում Է առատաջուր. միջի Բիւթն շատ՝ լակենի:
ՆշանակումԷ, թէ խաղողի այս տեսակի որթն բերուած Է Թաւրիզից:

3  Որթն բերուած Մարանդ գաւառից: Մինչդեռ Արցախի դաշտային գաւառների որթերն ընդճանրապէս բարձ-
րացրած են ծառերի վերալ. Գանձակումս ընդճակառակն բարձրացնում են սարու վերալ: Սարիներն առճասա-
րակ եղԷգնեպալեն. մէն մի որթի լենարանն՝ երեք եղԷգն Է:

ԷՀ
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կարույթիւնն է 40 սանքի մետրը եւ Հառսոութիւնն՝ 9: Փորուածներիդ հելնում են վաղեմի կարաս-
ներ, կճուճներ եւ այլ խնցեղէն անօթներ, արծալխմնայ եւ ոլզնձեայ դրամներ եւ Հին աղզիւաննր:
Այժմ թրջաբնակ է աւերակ». թէ ի՞նչ եղած են դիւղաքաղաքիս Հայ ընակիչներն, չդիտենք,
միայն դիտենք, որ մի ջանի դերդաստան այտռեղից փոխադրուած են Գանձակ մոտ Հարիւր
արի աւա: Մաչմեդականներն ան լայտացրած նն նկեղեցեաց նւ դերեղմանների Փարերը...:

ԵԼԵՆԴՕՐՖ
Գիւղաքաղաք է այս դերմանական դաղքականութենան, որ 1619 Թուին Հիմնարկուած /

դաշտարերանում Գանձակիցս վերեւ նոյն դետակի աֆ կողմի բարձրութեան վնրայ: Ուղղագիծ.
չույն եւ սր ե շար նն փողոցենըն, ոլլոց սֆ ու 4ավս նղերթներով շինուած եխ բնակարաններն եւ
շարակարգ տնկուսծ նն կաղամախի, աօսի եւ բարտի ծառեր, որող դգեղեցկութիւնն առանձին
փայլ է տալիս գիւդղաքաղաբիա: իւրաբանչիւր ծու ունի աղզիւսաշէն (լայ եւ քարով շինուած)
եւ մի Քանի աննեակներիպ բաղկացած կանոնաւոր ռուն, ռուանձին խնամքով մշակուած այգի
կարգ ու սարքով ցանուած բանջարանոց, կով, եզն, 4ի, Հնդկաչաւ, սադ, բաղ, Հւու եւ աղաւնի:
Այս պատճառաւ Գանձակն ծՀամարեա 28 սռարուտն ամէն եղանակներում ունննում է արմ կա-
նաչի» կաթ եւ կարագ, սեր եւ Էչղ- Վնրջասլէս սոցա մէջ կայ եւրուղական ամէն տկսակ կարգ եւ
կանոն ԹԷ՛ ներքին եւ թէ՛ արտաքին կենցաղավարութնես»ն եւ մարարերութնանց մժէջ-

Այստեղ կան Գանձակեցի եւ Ո/սկանապատ, Գետաշէն, Սուլուկ, Մրբզի կ. Հարցծանդիսա
(Զաւդառ), Բանանց եւ Բրաջուր դիւղնրից ԹԷ՛ ընսւանեօք նւ թէ՛ սոսկական Հայնլ» ոլք զրաղզ-
ւում են վաճառականութնամը եւ տեսակոնսակ արունստներով: Ընտանեօք Հայերն բաղկա-
ցած նն 30 դնրդաստանից, հսկ սոսկական՝ 30 անձից: Գիւղաքթաղաքիս արեւմանան կողմում,
Գանձակ դնետակի Հովտում գոյանում են ինքնարույս որոն եւ ըբնկուղի շատ ծառւնրը:

Ժ. ԿՈՂԹ ԳԱՒԱՌ(6)
Գաւաուս կից է Շիկաչէն գաւառին արեւմանան կողմին եւ անֆասւում է միայն Շամբոր

դատավո: Թեեւ միեւնոյն Շիկաչլնի Հողը ունիեւ դաւառա, սակայն չունինոլյնլի Հալրուտտ բա-
Ըոճասնութիւնենըը, թանգիամբողջապէս թբքարնակ է դատում: Մաչմեդականք գրեթէ ոչըն-
չացրած նն Հայկական բոլոր Հնութիւնները, վառն որոյ ձազուագիւտ են դաւառումս եկնղդե-
գնաց, մատուռների, Հանդստարանների եւ լաչարձանների արեր:

ՇԱՄՔՈՐ ԱՒԵՐԱԿ ՔԱՂԱՔ (7)
Շամքոր թաղաքի աւհրակն երեւում է Շամքոր գետակի ձախ ալվում՝ հրկաթուղու զծի վե-

բի եւ վարի կողմերում: Մեծ եղած է քաղաքիս ծաւալն, ինչոլէս երեւում է աւելակիս մեծութիչ-նիցն, մօտ մի մղոն երկարութիւն ուննցած է քաղաքս Ի-ր արուարձանով միասին հւ կէս մղոնից«լակաս լայնութիւն: Տակաւին գտնում են աւներակներիցս ոսկի, արծաթ, եւ ոլղինձ դրամներ եւ
«րղեձեղէն, երկաթեղէն եւ խեցեղէն գործիքներ, կարասիներ եւ անօթներ: Այժմ ամենայն ինչ
չործաննալ դբութնան մէջ է. միայն կիսաւէր է բերդն:Ամբոցս Հիւսիսային, Հարաւային եւ արնւմտնան կողմերից չրջասլատուտծ է քաղաքիս
աւնրակներովն, իսկ արեւելեան կողմից (ոլալաօլի տակով) Հոսում է Շամքոր դետակն: Բերգս

Արար Բո-Ր Դեր» Հաստ ոլարիսոլ եւ Հաստասոուն ամրութիւն: Դարսասլի եւ բուրգերի վերոյ
բնա թե մի մի շար Թրձնալ աղիւս շարած է եւ մի-մի շար անտաշ դնտաքար (րաշաղախ

ցեխի Հեւ միասին: ԱՀա, այսոլէս չինուած է բերդ, որ ունի 130 մետր նրկարութիւնն, 70 մետրեւ 50 սանթիմ լայնութիւն, 2 մետր նւ. 45 սանթիմ պատի ծՀառտութիւնեւ 2 դուոն՝ մին Հարաւա-
ժին եւ միւսն Հիւսիսային դողժից: Բացի բնրդիս սլարոսլից կայ եւ մի Ընդարձակ սլարիապ, որ
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սկսուած է բուն բնրգի Հարաւային ոլարսպի շարունակութիւնից եւ սլատելով արեւմոնան կոզ-
մով՝ (ցուած առա բուն ընրդի Հիւսիսային կողմի սլարսոլին: Բույց այս սլարիսոլն Հիւսուած է
տնղ-տեզ՝ քարուկիր նեւ տեղսոնղը՝ անեփ աղիւսով: երկաթուղին տակաւին չսկսած այստեղ էր
փոշտի մի (այարան, որ կոչէումէր Շամբթորի կայարան:

Այժմ քաղաքիս առշհրակներում րընակում են մի քանի մածմնեդական դերդաստան:

ԴԻՏԱՐԱՆՆԵՐ
Առաջին բարձրագոյն դիտարանն, որ նղած է Բ. բնրդի Հիւսիսային կողմում, փլած է 1644-ին:
Երկրորդ. դլոարանն՝ Շամբթոր դետակի ձավ կողմում՝ դաշտարնրանումն է:
երրորդ եւ չորրորդ ն՝ որ կանդուն են. արձանացած են Աղդան սարի ստորոտին ւօւո: Ամ-

բողֆասղքէս քարուկիր են Բոլորը դիտարան բուրգերն:

ՋԱԿԱՄ

կողթ դաւառիս միջի մասն են կաղմում Զակամ դետակի դաշտնըն եւ արեւմտնան մասն՝
Աղոատեւ դետակի աջ ափերի մեջ ընկած տարածութիւնն: Երկու Զակամ կայ՝ Վերին-ԶՁակամ եւ
Ներքին-Զակամ. առաջնոյն մասին՝ լյնտոյ, իսկ վնբջնոյս մասին՝ այժմ: Ներքին Ձակամիս մէջ
այժմ չէ դտնւում Հետաքրքրաշարժ Հնութիւններ. բայդ դիտննք, Թէ այս մասի մէջ էր խաղխաղ
քաղաջթն-

ԽԱԼԽԱԼ (3)
Ձակում դհւոուի Հովիաոն հբբեւ նրկրալեզու դաշտի շարունակութիւնից ւած է լեոների

մէջ: Հովտալեզուս՝ նղ մունլ ով արեւելեան եւ արեւմտնան լնոներից՝ գետակի ընթացքով մուծ
է նոյն լեռների մէջ, ապա փուքը-ինչ վերեւում ստազած լայնագողւ ձեւ, մանաւանդ ջրաձորի
Ճավա ափերում: Արեւելեան կողմից Ընկուզուստ (Ղոզլու), Հարաւային կողմից Մամոռումո (Մամրթ-
լու) սարերն ւլատած նն լայնագող Հովիտս հջը բնական շրֆասլարիսոլ, դետակի սֆջ ու 4ավս
կողմերով: Հովիտս ենը կայացնում չ Հեռաւոր Հնուլնան բեկորներ եւ Հեսքեր՝ աւներակների
թավուած քարեր, Հեն եւ կոլիտ իշնցեզ էն անօթների բեկորներ, իսկ ատորերկրնայ փորուածնե-
ԸԼց ելնում նն կրով եւ աղիւաով շինուած սլատեր էւ ածագին ւտտաքարներ: Սովորականից չասիա-
ղան, Հասո, երկար եւ լույն են աղիներն, այս է 31 քառակուսի սանթիմետը:

խեցեղեն (ողովակներով աղբիւրներ բերուած են աւերակ քաղաքատնեղիս խիստ Հնուց,
ռրոց Հետքերն ակներեւ է Ջուլկատարով Համիտ-րեկի քանդած նրկարաշար կուիտ խողովակ-
ններից. որ դսոոնւում ն աւերակիս ալրեւմտնան կողմերում: Ափսո՛ս, որ իսպառ անծետացել են
նկեղնցնաց աւնրակներն:

Այժմ մի ԱՆՈ» աշնրակիս ուեղ ն, ոլն ծածկուած է պղարտեղզենրով եւ այգիներով, սակայն
Հասակաւոր բնակիչը /շոստովանում են, որ քաղաք եղած է այստեղ:

Աւերակիս արեւելեան եւ արեւմտնան կողմերում կան աւերակ դիւղատեղզիներ եւ Հանգըսա-
տարաններ, բայց անարձանագիր են տապանաքարերն: Այժմ տիրապետում են աւնրակիս Ջուլ-
կատարնան եղբարք, որք են. ԱլլաՀնար-բմկ. ՄեՀրալի-բէկ, Համիտ-բէկ եւ Ադիլ-բէԼ: Զմեղ ժար-
դանօք Հիւրասիրողն էր Համիտ-բէկն, որ յայտնեց, թէ իւր նախնիքն Քրիոտուխ 655 Թուակա-
նին նավս՝ Բակտրիայից նկած են Շիլաւզ քաղաք, որիդ ասլա Տիգրանակերտ եւ աղա, շատ ժնթտոյ՝
այստեղ:

Խաղլոաղ աւերակիս շրջապատում լան Հետեւնալ օրբավայրերն եւ անրակ դղնակներն.
1) Սուրբ Դաղար, ոբ է երեք դերեղման Խադխաղիս արեւելնան կողմում եղած սարի Դլիշի-
2) Սորա արեւմահան կողմում, ոչ այնքան Հեռի, կայ մի աւերակ մատուռ:
3) Մր աւնրակ դղնակ, որ շատ Հնուի 1: աւերակ մատուռիցն եւ կոչւում է Շած-Փնքար կամ
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Աղաճ-ղալա: Բարժը քնրծեր ե դղեկիս Հարաւային, արեւելեան եւ արեւմոնան դող մելւն, իսկ
քարուկիր սլարապուած (այժմ կիսաւեր) Հիւսիսային կողմն: Համարն Թէ Հարք է զղեկիս մա-
կերեւոյթն: Բոյդ Թ ի՞նչ եղած մ: վաղեմի դղեկիս Իսկական առնուն ն, ոչ 2 չդի ոէ:

4) Դղեկիտ արեւելեան կողմում կույ ժի փոբրիկ վանք. որ ամբողջֆաղես կանդուն է, ռրի
Հարաւային Հանդեղ կայ մի սիոքը նկեղեցի, դիւղատեղի նւ Հանդատարան:

5) Ընդարձակ եւ աւերակ գիւղատեղի եւ Հանդատարան (ույ ուս եւ. նոյն Դ ղեկին Հարաւ-
արեւելեան կողմում, որ կոչւում Լէ Բեշիշ-բնանդ:

6) Ղազանչի աւերակ եւ կիսաւեր եկեղեցին եւ Փանդգստոարուն, որթ վունւում են Քեշիշ-Բնան-
դի արեւելեան կողմում. ոչ այնքան Հեռի:

7) երկու անանուն դղնակներ եւս. յորոց մին զւոնւում ( Ղաղանչի ռուների կողմում, ոչ
այնքան Հեղի նւ միւան՝ Հիւսիսույին կողմում: Անյայտ եւ անծանօլմ են բերդ ակներիս իսկական
անունննրն նեւ անցնալ նչ

ձ) Զակամ դետակիս ֆրաձորի աջ ու Ճաւվս կողմերում կան նաեւ նկեղեցու մեց ատւերակներ
եւ ծանդստարաններ:

ԿՌՋԷՆ ԳԻՒՂ
Հիմնուած է կուր դետի աջ ավիում՝ մօտ 21/2 մղոն Հեռի Թռվուղ երկավուղու կայարանից:

Սուլթանլ, կամըջից ներթեւ միանում են բուն Տաւուշ (Թովուզ) եւ իր օժանդակ Ախնջին. թոնվշառնւում կուր դնտին կուզ ենի արեւելեան կողմով: Բուն ուտնաց մնացորդներին են դիւղիս
բնակիչննլն, որք ունին նւ առանձին բարբառ (ուտինըէն), բայց գիտեն եւ Հայերէն: Մշո 700
տուն նղած է դիղումս, բայց այսօր մնացած է ժիոյն 30 ծու. ալասոճառւն այն աս օդն եւ
կլիման խիստ ծանը են ամուսն: Այս ռլատճաոա ւ Համեմատելով մէն ւոայոււ ույ ծնածները ւ։,-
ռելոց Հետո` միշա առելի հղած է վախճանուսծների Թիւն: ՉՀաշունլով Սուրբ դեսոխ քաղ ուծ տա-
քածը՝ քառորդ մղոնմ ռ"լակաս չէ Հանդգատարանի ծաւալն: Հողն արքունի, ջրարբի ն բաղզմար-
դին, տնղական
50. եննոլ, ի Բրրթերն նոյն, օդն հւ կլիման յոննդալնը ամուսն եւ մաՀատու. նրկաբ (եանք`

, Գլ չդի ս, Սուրբ ՅովՀաննէս. բքաՀանան դալիս լ Մովաէո դիժղից-
|իւղիս մօ կայ եւ ծին դիւդատնեղի եւ Հին Հանդ ստոր ուն եւ Փարուկիր եկեղեցի, որից

այժմ մնացած Լ Ժիայն որան| կլոր շրնութիւնն: Հանդոտարանումնս կայ մինչ էւ 600 րարում,
գրուած տասլանաքար: Արձանադրութիւններիդ նբեւումէ, որ ամվխուխուտծ են այստեղ Թաւրի-
169ե: Հալառլցի, կարնեցլ, նւ այլ քաղաքներից փաճառականներ: Նշանաւոր է դի դիս բոժոժդամ մնտաքսաթելն, վասն որոյ ձաւանական է, որ գիւղս բազմամարդ հղած ժամանակննրում
արտադրած | մեծ քանակութնամը մնտաքսաթել, որը դնելու Համար նկած ենի ն Հանդուցնալ
վաճառականներն: կան նաեւ դիւզիս իշխող Մելիք-ՋՀծանկիրի տառսլանաքարն եւ Աշնտարադ,
անուն ի ուխտատեղի մասոուու: Ծուլ 30, ար- 90, իդ- 80:

ՎՈՂԱԲԵՐԴ (ԹՈՓՐԱՂ ՂԱԼս)
կողէնից ԼԱ մղոնաչավի վերեւ՝ նոյնոլէս նուր դետի ւոֆ կողմում, կայ մի ծողնայ ԲԼոՀԸ» "բըանուանում ե . Հողարնրդ: Գեղեգիկ ծարթուկ է Իլոի դազայթն, որից ելնում են դարասնելո Հին

ծրացաններ եւ ոլղնձեղԼն ու խեցեղեն անօթներ: Մօտ առասուն տարի աւուաջ դւոած հն այսնզից վեզ խավոր ւն արաբական եւ սլարսկական դրամներ: ւ

ՂԱՋԱԽ -ՓՈՔՐԻԿ ՔԱՂԱՔ
Հիչինուած Լ Աղոտեւ դնտակի աջ ավի բարձրութեան վերույ 1881 փետր. 13-ին:

Հայ, ւարսիկ եւ ռուս: Հայնըն մեծաւ մառամր նկած հն Գանձակից, Շուշուց,

եռր քաղաքո
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Արդվի եւ Ղազ ախի գիւղերից: բայց Բանանց դի«զից նկածներն ունին տներ եւ խանութներ:
Հույնըն կազժում են բոլոր բնակչաց երեք մասից երկուսն: Նոր քաղաքումս կայ Հիւանդանոց,
դեղատուն, բժիշկ. դու աշուառլետ. դաւառասռսլնտի օգնական, ճաշւտարար դատաւոր, դօրանոց,
խոշո Հեռւադրոաւյուն, դոն ձալոսն Եւ երկղասեան քաղաքական ուսումնարան Հանդերձ ամենայն
ոռլարազայիւթ: նոյ Խանւ շուկույ, վաճառականի եւ արունստաւորի խանութներ, որք բոտ մեծի
մսին ծայնը են: Օդ նեւ կլիման տենդարբնր ամռան, եկեղեցին նորաչէն եւ կիսատ տակաւին,
որը շինել մ ուալիս ոլ. Մղկրոոիչ Ձաղեթնանցն Թրծֆեալ աղիշսով եւ կրացնլով: Ծուլս 50, 10տուն
եւս վակզալում, ար. 120, ի գ- 110:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԳԱՒԱՌՆԵՐ

ԺԱ. ՊԱՋԿԱՆՔ ԿԱՄ ԴԻՋԱԿ ԳԱՒԱՌ
Դաւաոիխս Հարաւային ռածշմաններն են երասվա գետն, արեւելեանն՝ Չին, Հիւսիսայինն՝

Վարանդայ եւ արեւմոնանն՝ Բնբդաձոր դաւառների սաչմաններն:

ՋԱԲՐԱՅԵԷԼ (9)
Այժժ դաւաոաագլուլս է նոր եւ փոքրիկ քաղաքս, որ Հիմնուած է մի սնուի վնրայ, որի երկու

կողմերն ձորակներ են- Դիրքն նայում Լ երասվս դետին, որի Հեռաւորութիւնն դուղէ փոքը-ինչ
աւելի Լինի մի մղոնից- Բնակիչք Հույ. ռուս եւ Թուրք-Հաւաքածոյ են: Ինչ քաղաքական Հաս-
չռասոությիւն որ ունի Դազալ քաղաբն՝ դատարաններ, փոշտ, Հնռաղդիր եւն, նոյնը ունի եւ Զաք-

ըայէլ«- եւի վնրայ այսը ամենայնի ունի եւ մաքսատուն, ուր առնում են Չարսկաստանիցը բեր-
ւած արանք ների ժաքսը-. կան նանւ սաձմանազած ռուս զօրթեւ կոզակներ, շուկայ նւ բազմա-
Թի ծառայողներ: Օդն եւ էլիման սնավորժ եւ ծանը ամուն, ջուրն ականի էեւ ոչ աղբիչրի-
Դեռ եկեղեցի չունին Հայելն, քածանան դալիս է նոր-Առաթել գիւղից: Հայք ունին 20 ծուվ:

ՋԱԲՐԱՅԷԼԻ ՋՈՒՐՆ

ՈրովՀետեւ վազող չուր չունի Ջարրայել». վառն որոյ չատ Հին ժամանակից նալխ փորած
են արեւմտնան 4որակի միջով մի ստորերկընայ ական, ապա փորած են շատ ականներ. որոց
ստորին ծայրնըն սկսուած նն մայր ականից եւ վերի ծայրերն տարածուած դէպի ձորակի աջ ու
ձախ կողմերն: ԱՀա ույս բոլոր ականների ջֆընրն Հաւաքունլովվ մայր ականի ժէչ՝ արտավիժում
նն մի 23 ֆրաղացի ջուր, որից Թւ՛ խմում են եւ Թէ՛ ֆրում են այդիները, որք խնամուտծ են
առանձին Հոդատարութնամբ:

ԱՒԵՐԱԿՆԵՐ

Ջարրայէլից բաւական ննրքեւ Երասխի ձախ եղերքներում կան Հայկական աւերակ դիւղա-
տնղիներ, Հանդատարաններ եւ եկեղեպիննրըի Հետքնը: Հայոց եւ Աղուանից քոսգաւորութեանց
կենդանութնան ժամանակ շէն եղած են նեւ խիտաոլխի տ Հայկական բազմամարդ դիւղերով Լե դա-
ււսուխա բոլոր դողմելն. հկ այժմ գիւդերից շատերն աւնրակ ենեւ շատերն մածմեդականաբնակ:
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Ամբողջ Հինդ Ժղոն է Պարրայէլից մինչեւ կամուրջ», ռր շինուած Լ Երասխ դետի վերայ:
Գոեւտս, որ ընկած է Դիռի երկու ռարերի մէֆ, Հետղծետե դարերի ընթացքում հորած է չւլառաժ
ռալ քարնրըը եւ խորացրած ու սեղմած Եբ յատակը: Երկու կամուրֆ դոյ այստեղ՝ Վերին եւ
Ներջին: Խիստ Հնաշքէն եւ Համակ սրբատաշ քարով շինուաձ չ վերին կամուրջն, ռր ունի ինն
աչք, որոց ոռքերն Հաստատուտած են բնութննաստեղծ վէմ քարերի վերայ: Աչջերի կամարնկն-
բից կանդուն են չորսն եւ քանդուած՝ Հինդն: Իսկ վարի կամուրջն ծիմնարկուտծ է նոյնպես
բնական վեմ քարերի վերոյ, որ ունի տասնչծինդ չք, որոց ոււքնթն շինուած են քարով եւ. թա-
դերն՝ Սրծեալ աղզիւաով նւ. կրաշաղավ դելով: Վերջին կամրջիս ձայն կողմի դլոոն կանդնած են
Ռուսաց սածշմանասլած դինուռրականներ, իսկ աֆ կողմում՝ Չարսից ռածմանասպածներն, քան-
զի դեստս է երկու տերուցնանցա այժմեսն ռսածչմանադլուխն:

ՄԱԶՋԱՆ-ՆԱՆԷ

Խուդաիիրին կամրջի Հիւսիսային Հանղէսլ է Դիռի սարն, որի վերայ դայ աւնրակ դի ղա-
տեղի, ծանգատարան եւ եկեղեցի. որ այժմ ուխտատեղի ալած են մածմեդականք եւ կոչում եՆ,

Մազան-նանէ: Շրջապարիասը ուննքած է. նկեղեցի». Ըսյ7 ույ ժմ առնրուասծ է: Ասում նն, Թ Հին-
Թաղլարի ժողովուրդն տեղ ավփոլխուած է աւերակ դիօղիցս-

ՉԱԼԱՊԼԱՐ-ՀԱՃԻ-ԿԱՐԱՄ
Աւերոակ դիղատեղիս դանւում է Հակարի դետի արեւելեան կողմում: Այստեղ եւս ոյ Հույ-

կական Հանդատարան նւ եկեղեցի, որը նոյնոլս ուխտատեղի փովսած են մաչժեդականք, որ.թ
անուանում նն Ձալասլլար-Հաճի կարամ:մ. ՆՈՐ-ԱՌԱԵԼ. գիւղս գանւում է Ջարրայկլի արեւմտնան կողմում, ականաձորակից
վերեւ, Հիմնուած է մի
Դավ ել

որակի եւ երկու սեոի վերուր բնակիչք դաղլուծ են Դսրագաղզից եւ.

աթ Սեւաքար դիւղից 1840 թուին, ձողն լնոնայիդո անջրդի: ռուլտու եւ մեձ մասամբ բէկա-
(ան, տեղական դլխաւոր ենըքերն դորեն, դարի, շաղող, դինի եւ բոժոժ, օդն եւ կլին սննդաւ-

րր: չուրն ականավոր, երկար եանք 90 տարի, նկեղեցին Սուրբ Աստուտսծածին, ծածքթն փւյ-
ուշ է ' ֆածանայ մի: Ծուլս 90, արբ. 340, եղ 312:

ո ՀԻՆ-ԱՌԱՔԵԼ ԱՒԵՐԱ Ս Գիի Դ. Նորի արեւմոաւնոն կողմում՝ դիւղից վերեւ, ուր նուի է
գ ղ յու աւերա
Հին չիչդատեղի, Հանգստարան եւ անրակ եկեղեցի կայ նոանւ ռորա Հալմաւ-արեւմտնան Հւ նյ-

դոլ Անասլատ անուն:
Բ. ԶԻԼԱՆ ԳԻԻՒ

բնակիչք դազթքած Ե

Հողն

լն. որը բարնսպաշտ ոմն՝ Մասան անուն, նորոգելով շինել տուած Էէ մատուռ:

Դ. Շինուած ք Առաթել գիւղի Հայու արեւմոնան Հանդէպ սալի մերույ,՛ նոյնոլէս Ղարադաղզից եւ Դասվիանից (Բաղք, Բաղ աց գիւղերից) 1640 թուին,
կիսով չի արքունի եւ կիսով չասի բէկական, ամենայն ինչ նոյն, ունին եւ ոչլրար, եկեղե-

Չին Սուրբ Աստուածածին, քածանաւն դալիս է Նոր-Առաթելից: Ծուլս 28, չր: 105, Իդ- 95:
Գ. ԲԻՆԵԱԹԼՈՒ ՇԷՆ. Հիմնարկուած լ Ջիլանի ռարի շարունակուեան վերայ, բնակիչք՝

դադթած Ղարադաղից նոյն թուականին, Հողն արքունի եւ ասլարդիւն կամ իստ նուազ ար-
դի էնաւէւո, օղ.ն, կլիման Մը ջուրն սննդարալր, երկար կետնք 90 ուրի եկեղեցին Սուրը Աուռուա-
ծածին, նորաշէն, ծածքն փայտաշէն, քածանան դալիս է, Նոր-Առաքելիդ Ծուիխ: 26, «ր: 60, ԷԴ 75:

Դ. ԾԱՄ-ՋՈՐ, Հիմնուած է Բինկաթլու շէնից վելեւ մի ձորի նբկու լանջերին վերույ, բնա-
(ի չ.ք բնի|. Հողն Բեկական, սակաւ, աւաղզումտ եւ նուազ արդիւնարեր, տնդակուն բերքերն նոյն,
օլատուսկան օդն, կլիման եւ ջուրն, երկար կնանք 100,ո., եկեղեցին Մուրբ Առտուածաձին, քա-
րուկիր, շինուած ՌՀՃԽԵ. թուին, նըկարութիւնն 18 մետր, լույնութիւնն 12 Մետր 33 ռանքիժ,
Փածանայ՝ երեք, ծուիս 400, աւր. 350, իդ- 270:
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ՀԱՆԴԻՆ ՋԵՌ-բ. Բարուկիր եւ փոքր մատուո է չինուած Ծամ-4որի արեւմտնան Հիւսիսա-
մին կողմում: Աւանդարաը: ասում նն. « Սուրբ Շաղալսն նածատակուելու ժամանակ փախչում է,
բայց փալչելիս՝ անօրէննելն կտրում նն մի ձնոն, որ մնումէ այս տնղ, յետոյ կտրուած ձեունին
վնրայ շինում են մատուո- Բոյց որովծետեւ արնաշաղախ էլինում նածատակուելիս, այս պատ-
ճառաւ կոչւումէ Շաղավխ՝ չաղավխուած արիւնով»:

Ե. ՇԱՂԱԽ- ԳԻՒՂ. Սարի չէն. Հիմնուած է Քարագլուխ գիւղի սարի վերայ. բնակիչ ք գաղ-
թած Ղարադաղզից. Հողն արքունի, տեղական բերքերն նոյն (ոչլոար, Հաճար, դարնանի, կտաւ-
Հասո, կորեկ) դերադանդ օդն, կլիման եւ ջուրն, նրկար կնանք 115 տարի, եկեղեցին Սուրբ Աս-
չոուածածին, ֆածչանան դալիս չ Ծամ-ձորից- Ծուլս 70, ար. 275, եգ. 230:

Զ. ԲԱՐԱԳԼՈՒԽ շենս Հիմնուած է Ծամ-ձորի Հիւսիսային կողմում մի ջերձի դլիշին,
բնակիչքւՄեծ մասամը ենիկ, փոթր մասն՝ ղլաղքած Ղարադաղից, Հողն արքունի եւ սակաւ ար-
դիւնաւոր, տնղական բերքերն նոյն. օդն, կլիման եւ ջուրն դերաղանց, երկար կնանք 115 սռարի,
նկեղեցին Սուրը Աստուածածին, քարուկիր: քածանան դալիս է Ծամ-ձորից:

Ծուլս 25, ար 1068, Իզ. 95:
Է. ԲԱՆԱԶՈՒՐ դիւղս Հիմնուած է մի ապառաժուտ ձորի աջլանջի վերայ Յոր գիւղի Հարա-

չային կողմում, բնակիչթ բնիկ, Հողն բւկական, ոչ այնքան բարեբեր, բայց նչանաւոր գինին,
ւոնղական բնրթերն նոյն, օգն, կլիման եւ ջուրն վատառողջ, երկար կեանք 70-80 սռարի, եկեղե-
ցին Սուրբ Առտուածաձին, կառուցեալ չորս օիեննրի վերայ, որի երկարութիւնն է 18 մետր 410

սանքիմ, (ույնութիւնն 41 "նար. քաչանայ մի: Ծուլ 150. ար. 575, իգ- 430:

ՍՊԻՏԱԿ ՏՂԱՅ (ԱՂ-ՕՂԼԱՆ) ՈՒԽՏԱՏԵՂԻ

Շինուած է դիղիս արեւնլածարաւ կողմում սպիտակ շնրտաքարով: Մատուոս ունի միջակ
մեծութիւն, Հիանալի ւոնսարան եւ ռպլատուական օղ-

Ը. ՑՈՐ1 Հիմնուած է ժի շոր ձորում, որ դոոնւչում է Վէլիջանի բնրգի Հարաւային ատորո-
Սւոում, բնակիչք բնիկ, Հողն արքունի, սակաւ եւ խիստ նուազ արդիւնարեր, զի աւազուտ եւ
լնճուտ է Հող ն, բայց պատուական է խազոզ ն, սվաւտուատսկան օդն, կլիման եւ ջուրն, նթկար կեանք
90-95 ւո., նկելեղին Ամենսիրկիչ. կառուցեալ չորս սիւների վերայ, բարձրաշչէն եւ դեղեցիկ,
ընժի ժողովրդածայնաց ճակաւն նրրաքանդաւկ նախշած, երկարութիւնն է 227 լայնութիւնն
12 մ35 ռանթ., դրոն ճակատակալ քարի վերայ արտաքուստ. «Յիշատակ Է Ն. թվ.»:

ԲՔածանայ Մի. ծուխ 75, ար- 290, Իգ- 270:

ԱՆԱՊԱՏ ԿԱՄ ՍՈՒՐԲ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ

Գիւղիս Հարաւային կողմի ձորի ձախ եզերթի բարձրութնան վերայ կայ մի փոքը Հարթակ,
որի վելրույ շինուած Լ վաղուց Հին ՆՍ անտաշ քարով եկեղեցի: Փոքը տաճարիս շուրջն ծանդըս-
ռալրուն է, բայց երեւում են շուցեր. թուի թէ փոքրիկ միաբանութիւն եղած է այստեղ:

Ստորերկինայ Դամբարան. Անաղզատիս ւօւո կայ մի ռսւռորերկրնայ, թարուկիր դամբարան,
որի մէջ կայ մի դնրեզման, որ ունի շիրմաքար եե մեծ ուխտատեղէ:

Թ. ՂՈՒՇՋԻԼԱՐ. Հիժնուած է գիւղս Վէլիջան-իչլանի ինրդասարից դեպի արեւելք լո-
նարձուած լանջի վերայ. բնակիչը գաղթած են Ղարաղաղից. Հողն՝ բէկական եւ միջակ արդիչ-
նարեր. ռսլատուսկան՝ օղն, կլի մուն, ջուրն եւ ւտնսարանն. նրկար կեանք՝ 110: տ., եկեղեպին՝ Բեր-
դավանք, քարուկիր. քածանան դալիս Լ Նորաշէնից: Ծուլ» 12., ար. 36, Իգ- 27:

Ժ. ՆՈՐԱՇԷՆ. Հի ժնուած է նոյն սարի Տիւոիսածայնաց լանջի վերայ, բնակչաց մի մասն
բնիկ եւ միւս մասն ղաղլած ԴՂարադազից, ծՀողն՝ րեկական, խիստ սակաւ եւ նուազ արդիւնաբեր,

լ Համարեա՛ թԷ բոլոր գիւղերիս գոմերն փորուած են գետնի տակ, որը անուանում են կօճօլ (առանց փայտի):
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սյայտուսկա՛ն՝ օդն, կլիման, ջուրն եւ տնսարանն, նրկար լնաշնք` 113 ,»., նկեղ նգին՝ նորաշէն եւ
տակաւին առանց օծելու: Քածանայ մի. ծու 20, ար. 120, Իգ 105:

ԺԱ. ՏԱԳ ԳԻԻՂ. Հիմնուած միեւնոյն սարի Հիւաիսաչայնաց չանջի վերայ, բնակչաց կէս
մասն՝ բնիկ եւ միւս դէսն՝ գազթած Ղարադաղից, Հողն բէկական, սակաւ նւ նուաղ արդիէնա-
բեր. սզատուական օդն, կլիման եւ ջուրն, նրկար կեանք 700 ո. եկնղեցին նորակառոյց, քարու-
կիր, Սուբբ Մեսրող, քածանան դալիս է Վանք գիւղից. ծու|ս 35, ւար. 7 իգ. 135:

ԺԲ. ՎԱՆՔ ԳԻԻՂ. Հիմնուած է նոյն սարի Հիւաիսաչայնաց լանջի վերույ՝ Հադրութ դիւղի
Հարաւային ծանդէլ, բնակիչք՝ բնիկ, Հողն բԼկական, սակաւ եւ կարի նուազ արդիւնարբեր,
ամժենույն ինչ նոյն, եկեղեցին Սպլիտակ-Խաչ-Վանք, քաչշանայ մի Ծուի» 35, ոլո 155. իդ. 114:

ՍՊԻՏԱԿ-ԽԱՉ-ՎԱՆՔ
Հիմնուած է Վանք գիւզից ներքեւ ժի տնսարանաւոր Հարթակի վերույ. շինուած է անտաշ

Քարով նւ կրաջնխով: Վանքա ունի վիոջը կաթուղիկէ եւ դառիլք: Տաճար էե դաւիթ |, միասին
չափելու երկարութիւնն է 15 մ. 75 սանրթ., լայնութիւնն՝ 7 մ10 սանթ.. Վանք, որ եկեղեցի
Համարուած է Վանք դիւղացւոցն, բայց միեւնուն ժամանակ մեծ ուլւտատնդի է դաւառիս Հոյ
բնակչաց: Տաճարիս ներսում Հիւսիսային խաչարձանի վերայ. որ Ճաստաւռուած է կամարի տակ.

«Ես Սիրաւք կանգնեցի զխաչս ճաւր իմոյ Խութլափի թվ. ՉՁԲ. (1333)»: Դլչան Հարաւային
կամարի վերայ. «Շինեցաւ ՌՃՁԴ. այն տարին էր Թաճմազ խան»:

Զանգակատան միշատակարանն. « Յիշատակ Է զանկատունա Սուրապի որդոյ Ավանէս եպիս-
կոպոսին»| ի Արեւմտնան լուսամաի տակ, չբսոււք ուսա.

«Տէր Աստուած Յիսուս Քրիստոս... Վրիդանէս Թ. ՌՃԽԳ»:

ԲԵՄ

Տաճարիս արեւմտնան կողմում, դրոշն օո Հանդատարանում կույ մի բեմ, որ շինուած ի

սրբատաշ քարով: Բեմիս արնեւմտածայնաց նրբնսին մէջ զետեղուած է ի դեղնցկաքանդակ ՛ոա-
չարձան, որի գլխին փորագրուած է. «Ես աջամի որդի իշխանայ կանգնեցի զխաչսի փրկութիւն
ռոգոյ որդոյ իմոյ Ասուդարայ, որք կարդէք, յիշեցէք ի սուրբ աղաւթս ձեր, աղաչեմ. ի թվիս ՉՂԷ.»:

Բեմիս առաջֆ՝ մի մէջքն կլոր քարի վերայ. «Այս Է ճանգիստ բարեայպաշտին Ասուդարայ, որ
կէսաւրեայ ժամանակաւ ի Քրիստոս փոխեցաւ, ով կարդայ...»:

Սորա մօտ. «Այս Է ճանգիստ բարեպաշտ Վալիճանայ, որ կէսաւրԷ Ժամանակաւ ի Քրիստոս
փոխեցաւ, ով ս.» վալիճան-րէկի» Հայրն Դրել սուածէ տասղանի միւս նրեսին. «Ես Ախիջան
որդի Ջալալայ կանգնեցի զխաչս ի փրկութիւն ճոգոյ որդոյ իմոյ Վէլիճանին, որք երկրպագէք,
յաղաւթս յիշեցէք թուին ՋԻԷ.»:

Տառլանիս մօո. «Այս Է ճանգիստ Խոնտբեկուն դուստր Ախիճանին, կողակից Կոստանտելիը
եւ քոր ՎԷլիճանին. յիշեցէք ի Քրիստոս յԱստուծոյ թվ. ՋԿԱ.»:

Ուլւռաւորաց ամար վանուցս Հիւսիսային դոզմին մՄօւո դայ մի ւծ սնննակ, որի դրան
ճակատակալ քարին վերայ վոռրազրուած է. «Ես Մակրտիչս... միշատակ Է թանապէս (մենծ Օ-
ենակ) Սուրապի որդի Ավանէս եպիսկոպոսի. շինեցաւ ՌՃՁԴ. թուին. այն տարին էր Թաճմազ
խան, Օսմակլուն երկրէս դուրս արաւ»:

յ Վանուցս ճարաւային կողմում ամփոփուած են Յովճաննէս, Մկրտիչ եւ Պետրոս եպիսկոպոսների մարմինները:
Աւանդաբար պատմում են. «Յովճաննէս եպիսկոպոսը եկածԷ Լիլին քաղաքիցն (ՓԷլղամբարիցն) իւր ժողովըը-

դով միասին. ինքն նստած Է վանքումս. իւր ճետ բերած ժողովուրդը՝ բնակեցնում Է Որդնաշատ. Թղասեո ել
Հատրութ գիւղերում:
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փիմավոր Ցշուցել. Մնծ աննեկիս Հիւսիսային կողմին մօտ կայ երկու վիմափոր խուցեր,
որոց մուտքն ժի 1: կարծես (սուցերիգս մին եղած լ ճգնարան եւ միւսն՝ ննջարան:

Վանքումս նղած չ մի սպիտակ խաչ, որ ուննցած է չափազանց ուլւտաւոր, սակոաւյն դողա՞
դած են սույն Սանկադին Հնութիւնը. որի Հետ եւ մի քանի կոնդակներ, որք գրուած նն նղել
Աղուանից Եսայի Ներոքռ եւ ՅովՀչաննէս կաքուղիկոսներից:

ԺԳ. ՀԱՏՐՈՒԹ ԱԻԱՆ. Հիմնուած է մի լոր ձորում, որի Հարաւային, արեւմտեան եւ Հիւսի-
մույին կողժերը ռլատած են բարձը սարեր. միայն աի) է այրեւելնան կողմե: Բնակչաց մի մասն՝
բնի. մի մասն՝ աղած Դաղանչուց (Գողթան դաւառիղդի մի մաւն՝ տեղավոլխուած Միլին
քաղաքից, եւ փոքը մասն՝ Խարկիւշատից, Ղարադաղից, Ցորից եւ Թիփլիզից: Հողն իէկական,
չափազանց սակաւ ' ամենասիոքը մասն՝ ջրարբի եւ այդեւէտ, չոնղական բերքերն՝ նոյն, միայն
չկայ ոչիս ալը. դովելի օղն. կլիման եւ ջուրն. նրկար կնանք՝ 110 մարի. եկեղեցին՝ Սուրբ Յարու-

222 քարուկիր, կրսուուցեաղ չորս ռիւների վերայ, նրկարութիւնն 8 մեւոր 35 սնվիմ, լայնու-
(Թիչնն՝ 9 մետր 4 սանի ժ- Հիւաիասյին նրկրորդ կամարի խոյակից ներքեւ. «թվ- ՌՃՀ.» որ է

նութեան Սուականն. թածանալ երկու: Ծուխ 260, ար. 1060, իդ. 850:շն / Ք Ս եր( ը Է
Աւանումս կան շուկայ, վաճառանոց եւ արունատաւորներն՝ դերձակ, Հիւսն, սափրիչ, դօշ-

ակար, որմածիւս, դարբին. ոսկերիչ, մուսդործ եւն, եւն.-կոալաբ։ որ Է7(Լ ամ Դոր
կայ նաեւ միղասնան ծիսական նրկսնո. ուսումնարան, ուր ուսանում են 130 աշակերտ եւ.

աշակնըտուծի: Ո/ւաուսնարանիս մուտքն դոյանում է
Թոշակադրամեներից 400 բուր.
Ննջեցելոց նումների ց 200 ,
կշուից (Ղոառիանից) 200 .,
Մարդասլը. Ընկեր. նուէլ. 720 բուբ-
Մասնաւոր նուէրներից 150 ,,
Բարեկը. Մնսրող քածանայ
ՏԼր-Ոսկաննանի նուիրած 1000
բուրլւոյ տոկոս 40,
մամչարն ան եղբայրներից նուէրը 25 ,

Ընդամէնն 1135 Ը-

ԵլՔ- տարեկան ուոճիկ վարժապետի 450 ԸՊՀբ:

՞ ,» վարժուծւոյ 440 7,

բնակարանի վարձ 160 .,
Ընդամք են 1050 ը-

Աւանումս կայ նաեւ մետաքս քաչելու գործարան, Հեռադրատուն, արքունի զօրանոց, որի

մէջ սովորաբար նստում է 1500 ղինուռրական Հեծելազօր կօզակ:
ԺԴ. ՈՐԴՆԱՇԱՏ. Գիւղ» Հիմնուած Լ Հադրութի արեւմտեան կողմում եղած սարի աւռորո-

ւում, բնակիչ ք՝ տեղափոխուած Միլին քաղաքից, Հողն եԼկական եւ նուազ արդիւնարբեր, ւռն-

ղական բերքերն նոյն, գովելի օդն, կլիման եւ ջուրն, երկար կեանք 110 տարի. եկեղեցին Սուրբ
Հոիիսի մէ, քարուկիր, քածանայ մի Ծույլ 50, ար. 195, հդ- 190:

Ժե. ԹՂԱՍԵՌ. Գիւղա խիստ մօ:ոէ Որդնաշառտին, բնակիչք տեղափոխուած են Միլին քա-
ղաքից, Հողն՝ արքունի, ամենայն ինչ նոյն ըստ Որդնաչատի, նկեղեցին՝ Ամենափրկիչ, փայ
ւտաշեն, քածանայ մի: Ձնոսդիր աւնտարան նկնդեցումս, պածչուած անխնամ, չունի յիշատա-
բալան, քանզի դողացած են եւ ան յայտացրած: Ծուխ 110, ար. 770, իգ- 390:

լ Մօտ 300 ծուխ Հատրութն ունի միայն վեց Բարիւր օրավար ճող:
2.Գիւղիս նախկին բնակչաց եկեղեցին, որ շինուած մի բլրակի վերալ եւ գտնւում Է գիւղիս եւ Կարմագուճի մէջ.

քարուկիր Է եւ կոչւում Է Հիճ-Թղասեռի եկեղեցի. որի մօտ Է աւերակ գիւղատեղին եւ ճհանգստարանն:
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Անասլատ. Գիւղիս արեւմտեան կողմում կայ մի փոքր եկնղեցի՝ կառուցեալ մի բլրակի
վերայ սոյն անուամբ, որ կանգուն ե

ԺԶ. ԿԱՐՄՐԱԳՈՒՁ. Գիւղս Հիմնուած է Հադրութի Հիւսիսային դողմի սարի ստորոտում
48 շը Հորի մէչ. բնակիչը՝ կիսով չափ բնիկ եւ կիսով չաղի՝ տեղավիոլխուած Ղառվանից. Հողլն՝
արբունի, սակաւ եւ նռուաղ արդիւնաւէտ, օդն, կլիման եւ ջուրն անվնաս, երկար կնանք՝ ձ0 ւ.եկնղեցին՝ Ամննասիրկիչ, քարուկիր, երկալութիւնն՝ 12 Մնտր 6Օ սանիմ, լայնութիւնն՝ 7 մետր38 սանթիմ, քածանայ Մի: Ծուլս 50, ար. 240, Իգ- 228:

ԺԷ. ԲՈՉԲԷԿ. Շէնս Հիմնուած է նոյն սարի արեւելեան կողմում, Հարաւածայնաը լանջի
վերայ, բնակիչք՝ բնիկ, Հողն՝ բէկական, մասամբ ջրարբի եւ Հաղատու, սռնդ ական բերքնրն՝ նոյ,12 կլիման եւ ֆուրն՝ սննդարար, երկար կնանք՝ 80-90 տարի, եկեղեցին՝ Սուրը Ձարութի-ժՆ,
Քարուկիր. քաչանան դալիս է Հադրութից: Ծուլ» 25, ւար- 75, Էդ- 60:

ԺԸ. ՄԵԼԻ-ԲՔՋԱՆԼՈՒ. Հիմնուած է նոյն ռարի Հարաւածայնաց մի Բլրի վելույ, բնակիչ.բ՝
գաղքած Ղարադաղից, Հողն՝ արքունի, տնղական բնրքերն՝ նոյն (չիք այչի. էնել. բոժոժ էւոչիսար:), պատուական՝ օդն, կլիման նւ ջուրն, երկար կեան ք՝ 85-90 ,ո. նկնդեցին՝ նորաչէն, քայ-բուկիր, բածանան դալիս է Հադրութից: Ծու|ս 32, ար. 155, Իգ. 132:

ԺԹ. ՊԼԵԹԱՆՑ (Չչըթան). Հիմնուածէ նոյն սարին մի ձորի արեւմտածայնաց լանջին վե-Ըյ- բնակիչք՝ բնիկ, Հողն՝ արքունի, ունի նանհւ այդի։ բոժոժ եւ ռսլարաէղ. անվնաս՝ օղչն, կլիման,նւ ջուրն. եկեղեցին՝ Սուրբ Սոտնվաննոս, քարուկիր, քածանան դալիս է Հաղրութից: Ծուլս 20,ր. 90, իգ- 70:

թա ԱՐՄԱ ԿԱԴԻՂ Հիմնուած է նոյն «արի արունլածայնաց լանջի վերոյ. բնակիչք զազ-
վեն բ դաղից. ողն՝ արքունի, ամենայն ինչ՝ նոյ ( իայն չունի այդիո թթենի ուր" ոժ).

ցի աղկավանք, քարուկիր, նորաշէն, քածանայ մի: Ծուխ 40, ար. 160, Ի ղ- 150:
ԻԱ. Ա Դ-ԲՈՒԼԱ Դ. Հիմնուած է մինւնոյն սարի արեւելնան կողմում, բնակիչք դաղքած եԴՂարադաղից. Հողն՝ արքունի, անջրդի, սակաւ, բայց ազատու, ամենայն ինչ՝ նոյն, նկեղեցըՖ՝Սուրբ Աստուածածին, ձեղունն՝ փայտաշէն, քաճանան գալիս է Խարմանջուղից: Ծուլս32, ար,422, եղ. 110:
Իբ. ԸԽԵՑԻՔ. Հիմնուած է միեւնոյն սարի արեւելեան առորութում. բնակիչք՝ բնիկ. Հող՝

քողական, անչրդի, սակայն Հացատու, ամննայն ինչ մինւնոյն նն՝ օն. կլիման, ջուրն, երկար/ անքն, եկեղեցին եւ քաՀանան- Ծուլա 20, ար- 65, Իդգ- 50:
ԻԳ. ԻՏԵԼԵՑԻ-բ. Հիմնուած է նոյն սարի արեւնլնան ոտորուռում. բնակիչ թ՝ բնիկ, ծողն՝ ար-Քունի, մասամբ ֆրարբրի, տեղական բնըքերն՝ նոյն (ունին այգի, Թթենի, մնտաքաալթել), անեղ ո-բար օդն, կլիման եւ ջուրն, երկար կնանբ՝ 80. նկեղեցին՝ Սուրը Աստուածածին, քարուկիր, փութը,Քաշանան գալիս է Հադրութից: Ծուլս 60, որ. 265, իգ. 235:

ԿԱՒԱՔ

Ութտատեզիս գտնւում է այն սարի վերայ, որ ընկած է Ղուրու-չայի աջ կողմում դրեթէ,արեւելքից արեւմուտք՝ առանձնացած ամէն կողմերից: Այս մի Հին միջակ վանք չ՝ շինուածչորս ռիւների վերայ (ովվածոյ Քարով եւ կրացնիխով. բայց արեւելբից արեւ մումուք ճաքած է վա,Քիս դազաթն: Հնուց ունեցած քեւ ամուր շբջապարիսպ, միաբանից խուցեր եւ ուվլստաւորացվան աւնրակ նեն այժմ: Սուրբ ավովրայ մարմինն ամիուիութած է ՀարաւայիՏ,

նելուց: «ակով ոառատեղիե սպիտակ տապանաքարն սեւացած ի չատմոմեր փակց-
այ եւ Իրաւափառայ» է վանքս բու սատմչին Աղզուսնից:ԻԴ. ՀԻԻՔԻԻՐԱԹԱ Դ. Հիմնուած է մինւնոյն սարի Հիւսիսային կողմում, րնակչագղ ւմնծ ման`

դաղթած Դարադաղից, Հողն՝ բէկական, անջրդի, բայց այդեւէւ. տեղական ընըքերն՝ նոյն. օդնեւ կլիժան՝ փոքը-ինչ ծանը ումուոն, երկար կեանք՝ 75. եկեղեցին սուրբ Առտտուածաձին, Քա-բուկիր, քածանան դալիս է Հադրութից: Ծութ 26, ճշբ- 112, եգ. 114:
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ԻԵ. ՈՂԵՐ. Հիմնուած միեւնոյն սարի Հիւսիսային կողմում, բնակիչք՝ բնիկ, Հողն՝ բէկ ւյ-
դուն. ջրարբիեշ բաղզմարդիւն, ունական բնըքերն՝ նոյն (միայն չունի այգի եւ բոժոժ), ելեզե-
դին` կիսաւո. քածանան՝ նոյն: Ծուլս 15. ար- 75, Իդ- 55:

ԻԶ. ՋՐԱԿՈՅՑՄ Հիմնուած ժիենւնոյն սարի ծիւսիսածայնաց կողմում մի ձորի ձախ լանջի
վերույ: բնակիչ ների եօլն ծու բնիկ եւ մնաղեալներն դաղլքած Դարադաղից- Հողն բէկական,
անջրդի եւ նուղ տրդիւնարնր, տեղական բերբթերն՝ նոյն, բարեխաոն՝ օդն եւ կլիման, ոլա-
ւտուակուն՝ ջուրն, նրկար կես Խ.ք` 90. եկեղեցին՝ Սուրբ Աոնփվաննոս, կառուցեալ չորս սիւների
վերայ. երկարութիւնն՝ 17.55 ռանլթ.. լայնութիւնն՝ ն մետը 24 սանլիմ. « Յիշատակ Է Սուրբ

Իստեփանոյս (Ստնվաննոս) եկեղեցիս Ճարակոյսա ռամիկ ժողովրդեանթվ. ՌՃԽԷ.»: Բածա-
նան ղալիս է Ծակուռուց: Ծուլս 37. ար. 156. եգ. 153:

ԻԷ. ՄԱՄԱՏԱՋՈՐ. Հիմնուած նոյն սարի Հիւսիսային կողմում ներբկու ձորնըի մէջ կախուած
մի նուի վերոյ. բնակչուղ կնս մասն՝ բնիկ. եկ մնազնալ կէսն՝ դաղլթած Ղարադաղից հւ նկած

Դոզից- Հողն՝ արթունի եւ անջրգի չոնղական բերքերն նոյն. օղ-ն, կլիման եւ ջուրն գովելի.
նլկար դետանք` 110 7». նկնդեցին՝ Մուրբ Մինաս, Հնաշէն, կառուցնալ երկու կամարների վերայ.
նրվարութիւնն՝ 714 հետը 70 սանվժիմ, չայնութիւնն՝ 7 մնտր 95 ոնիմ. քածանան դալիս է Ծա-

կուռուց: Եկեղնցուս Հիւսիսային կամարի վերայ. « Ես Ազարիա աբեղայ Դաւիթ Էրեց, որ շինող
եկեղեցոյ շինեցի տէր»: Նոյն կամարի միւս կողմում. «խաչս Բաղդասարին է, իւր կողակցին ...

(եղծուած)»: Դրան դլիշին. «թվ. ՌԾ.»ա Ծուխ 33. ար. 110, Իգ- 117:
ԻԸ. ԾԱԿՈՒՌԻ: դիւղ. Հիմնուած է նոյն սարի ծիւաիսային կողմում, Վանէսայ սարի ստո-

բոտում, մի ձորի ներկուլանջերի վերոյ. բնակչաց մի մասն՝րնիկ նւ միւս մասն՝ դաղզթած Ղարա-
դաղից: Հողն՝ բէկական, ռակամ եւ անջրդի, վասն որոյ սակաւ՝ այգիներն. տեղական բերքերն
Խոյն. նշանաւոր նն մոսնձն եւ լնձոլրն. ոլատուական օդն, կլիման եւ ջուրն, երկար կնանք 100

ւռ. եկնդեցին՝ Ծաղկավանք, Հոյակասլ. կառուցնալ երկու սիւների վերայ, քածչանայ միչ Դասից

վերեւ ուննցած է կաթուղիկե. բայդ Խոնարծած է: Երեւի Ծէ վանք հդած է այս, յետոյ փոխած են

նկեղեցու, որը երկարութիւնն է 15 մեւր 25 սանթիմ, լայնութիւնն՝ 12 մետը: Մի Խաչարձան
թարի վերայ, որ կարծեմ Հանդուտարանից բերած են, փորագրուած է. «Թիւ ՈԽԷ.»:

Արձանազգրութիւն դրան դլիսին ճակատակալ քարի վնրայ. «Ես Յակովբ վարդապետ
աշակերտ մեծին Եսաեա վարդապետին Կրճեւանցոյ՝' ի գիւղաքաղաք գեղջէն Թաղլարցի. յազգէն
Թանկոց առաջնորդ կարգեալ ի ճայրապետէն Աղուանից տեառն Երեմիայ մի քանի գիւղօրէից
Ղուզաց՞ , ոչ թողին բնակիլ ի ճայրենի աթոռն մեր: Այլ որն ելա եւ շրջեցա,եւ ոչ գտի առաւել

քան զայս եւ ճաճեցայ բնակիլ աստ եւ ճրդել (Հարթնալ) զՅնդուսար ի տեղի բնակութեան եւ
սկիզբն արարեալ շինեցի եկեղեցիս ի կաթուղիկէն յիշատակ ճոգոյ իմոյ եւ ծնողաց իմոց
ճօրն իմոյ Դալվաթի սորան եւ մօրն Մարիամին եւ դաճեակ սնուցիչ երկու քոռն իմոյ Սառին,

Յաշաքին՝ ողորմութեան աղաչեմ կենաց. շինեցաւ սուրբ եկեղեցիս ձեռամբ Յակովբ վարդա-
պետիճի թուին ՌՃԼԱ.»:

Ծուլ 40, ւր. 140, իգ 128:
ԻԹ. ՀեԱԿՈՒ ՇԷՆ (Հակակ). Հիմնուած է նոյն սարի Հիւսիսային կողմի մի ձորում, բնակիչք

բնիկ, Հողն արքունի. ։ոնղական բելքերն՝ նոյն, օղն, կլիման եւ ջուրն սննդարալ» երկար յանք
Ճ0-85. նկեղեցին Մուրբ Աստուածածին, քարուկիլ» ամա քածանայմի: Ծուս 25, ուլ». 79, եդ- 72:

Լ. ԹԱՂՈՏ ղիղ. Հիմնուած է Դող աւանի Հարաւային կողմում, Մոխրենիսի ձորից Հոսող այուուխ

ւջ կողմի բարձրույթն ան վնբույ. բնակիչք ւռեղավիոլթուաձ են Մեծ-Սիւննաց Դարաբաս դիւղից:
Հողն՝ արքունի տեղական բերթերն՝ նոյն, բարհխառն՝ օդն եւ կլիման, սպատուսկան ջուրն, երգա
նանք 45, եկեղեցին Սուրբ Յովծանննս, քարուկիր. քածանայ նբեք: Ծուխ 70, ար- 256, իզ- 219:

լ Մի քանի ճալ գերդաստան կալ Պտկաթաղում:
2. Ղուզի նշանակումԷ՝ արեգդեմ չԷ. իսկ այստեղ նշանակում Է սարիս ճիւսիսահայեաց լանջերի վերալ եղած գիւ-

ղօրԷից:
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ԼԱ. ԴՈՂ ԱՒԱ Ն. Հիմնուած է Համանուն բնրբդասարի արեւնհլածայեաց լանջին վերայ՝ աւդո-
բոտին ւԲօւո. մսեսարբանն՝ դեղեցիկ. բնակիչ ք՝ ընրկ. բայց մառամր նկած Ղազանչուց, Հողն՝
մելիքական, ալողատու եւ արդիւնաւոր, տեղական բերթելրն՝ նոյն, սլատուական՝ օդն, ըլի ման
ն- ուրն, երկար կնանք՝ 400, նկեղեցին՝ Սուրբ ՅովՀչաննքս, Հոյակառը, կառուցեալ չորս ոխւների
վերայ, նրկարութիւնն՝ 21 մետր 70 սանթիմ, լայնութիւնն՝ 12 մետր 92 սանիմ:

եկեղեցիս ունի եւ դարքուղիկէ եւ նրբկու քաձծանայ: Դրան ճակատակալ բարին վերայ փխո-
բագրուած է. «Թվին ՌՃՁԵ. այս սուրբ Ոճանէս եկեղեցուս գլուխն նորոգեց Ղուկազ վարդապետի
որդի Մելիք-Եկանն. լիշատակ Է ճոգոյն իւրոյ, ով որ կարդայ մէկ բերան Աստուած ողորմի ասէթ»»:

եկեղեցիս ունի քարնայ (աչկալ, որի Հիւսիսային դրան վերայ փորագրուած մ. « Ռր ողորմի
Քրիստոս Աստուած. իշատակէխաշչկալս պարոն Մելիք Եկանիս եւ ծնողացիմոց Մօսէս, Ղուկաս
վարդապետին, մօրն իւր Շոօին եւ ծնողին իմ Մարիամին եւ եղբարն իմ Արամին եւ քոյրն իմ Խա-
նում, կողակիցն Խանում աղին, որդի Արամին, Ըսայուն(եսայուն) Պաղտամին, Օսէփին, Պաղրին,
Առաքելին, Սափարին, Պաղումին, Վերտին, կողակիցն Գոզալին, դուստր Թավարին, Խանպաճին,
Խաթուն Խաթայուն, եւ այլն եղելոց ողորմի ասէք, ամէն. թվին ՌՃԷ.»:

Ծուի: 280, ւոր- 765, խգ- 695:

ԵԿԵՂԵՑՈՒՄՍ ԿԱՆ ՀԵՏԵՒԵԱԼ ՄԱՍՈՒՆՔՆԵՐՆ
մ) կենաց փայտ արծաթնայ (ւռչի մէջ:
2) Մի արծաթեայ լաչում, որի վնրայ քանդակուած է. «Այս Է մասունք եւ նշխարք սրբոյԱռաքելոյն խումայի եւ Յակովբայ զմաճատ (՞) նաճատակին. ես Շռութեցի Մարգարիտ ապաշ-խարողս ետու զայս նշխարքս քեզ ծերունի Սարգիս վարդապետիդ յիշատակճոգոյ իմոյ ի վայե-լումն յաւիտենական քո, թվ. Ճ.»:
3) Այլ արձաթնայ խաչում. «Յիշատակ է Մելիք Եսայի(-) որդի Սափարի բԷկին, որ ետ Դող այկուսանաց Անապատին. սա Է Յակովբ ճայրապետին եւ ԹԷոդորոսի մասունք...»:4) Մասն սրբոյն Յակովբայ՝ նոյն տնսակ խաչում. «Ես Գրիգոր շինել տվի սուրբ խաչս յիշայ-

տակ ինձ առաջ անմաճական Է 'հ Քրիստոս Աստուած ճաւատաց Է Սուրբ Ակովիկ, որ Է Դիզակ 7:Հաթերքեցի ոսկերիչ Մուրատս շինեցի. թվ. ՌՂ. էր»:
5) Մասն Բարաղի կեսարացւոյն, մի արծաթեայ ոսկեզօծ աջում. « Այս է աջն սրբոյն Բարսե-ղի ճայրապետին Կեսարու, որ ես Սարգիս վարդապետս վերստին նորոգել տըվի յիշատակ ինձ ելծնողաց իմոց Օճանին եւ Եղիսապետին ի դուռն Սուրբ Աստուածածին թվ. ՌՃԵ.-ին. այժմոյս(Փրկչական) ՌՃԾԲ,. բ գիւղն Կողպ»:

ԴՈՂ ԱՒԷԱՆԻՍ ՄԵԼԻՔՆԵՐԻ ԴԱՄԲԱՐԱՆՆ
ելեղնցուս Հարաւային կողժին ռլատկիդ շինուած է ժի նեղ եւ երկար մատու ու հրրեւ դաւբ-բարան, որի 171 ամփուքուսծ են բոլոր մելի քնելն եւ մելիքազուններն:«Այս ԷտապանՄելիք Եկանի ճայր Ղուկաս վարդապետի, ով կարդալ ողորմի ասէ. թվ. ՌՃԿԴ.»,:«Այս Է տապան քաջ իշխանին

Եկան անուն մեծ Մելիքին,
Որ Է որդի բարեպաշտին
Ղուկաս անուն վարդապետին.
Եղեւ սիրեցեալ ամենայնճին
Նատիր անուն թագաւորին:
Տիրապետեաց սայի երկրին

Ի Աղուանից ի նաճանգին
Յոյժ պատուեցաւ Պարսից ազգէն
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Քան զիշխանս Հայոց երկրին... ՌՃՂԳ.»:
«Այս Է տապան քաջ իշխանին
Մելիք Եկանի որդի պարոն Մելիք Արամին,
Որ շատ սիրական էր Նատիր Շաճին,
Որ յառաջ վախճանեցաւ ճայր սորին,
Որ շափաղաթ ունէր Նատիր Շատին,
Ռր Է Բ. ճաքիմ էլաւԵ. մուճալին.
Շաճնոզեց (ուզեց) Արամ տարաւ,
ԶՌ. (6000) թուման ջարմայ առաւ,
Ուրախ սրտով յղի (ուղի) արաւ
Մէկ ամ կացաւ, վախճանեցալ.
Ողորմի թվ. ՌՃՂԴ.
Որ փոխեցաւ առ Աստուած,
Ռր ընթեռնուք, մէկ բերան Աստուած ողորմի ասացէք».
«Այս Է տապան մեծին Մելիք Եկանի որդի Մելիք Եսայուն եւ էր սա իշխան կարգեալ Նատիր

Շառէն. ԼԳ. ամ տիրեաց երկրիս Դիզակու եւ արար բազում քաջութիւն եւ յաղթութիւնընդ անօրէնսԸ,
եւ էր ինքն պարթեւեւյոյժ զօրաւոր քան զառաջինսն իւր եւ թել կենաց սորա եւ կամաւ Աստուծոյ
վաղճանեցաւ թվ. ՌՄԼ. ճոգտեմբերին Բ.-ին գշ. որ ընթեռնուք, մէկ Հայր մեղայ ասացէք. ամէն»:

«Այս տապան լուսաճոգի Մելիք Արամի որդի Բաղր բԷկին. թվ. ՌՄԼԸ. էր»:
Մոլիբ-Եկանի ասղլարանն դանւումէ աւանիս մէջ, որ բաղկացած է երկյարկ չինութիւնից,

որ կառուցեալ է Համակ սրբատաշ քարով: Հետեւեալն քանդակուած | դետնայարկի դրան զլիսի
ճակատակալ քարին նւ սնմնրին վերայ.

«Թիւն ՌՃԺԶ. յիշատակ Է Թանապաս. այս Է, որ ես Ղուկազ վարդապետիորդի, որ իմ անուն
Մելիք Եկան, առաջ խելխն (լսալիխն-ժողովուրդն) ջամ դեռին, ինձ կարգեցին, լետ նորա որ օլ-
քան" սալամաթ եղաւ: Դեռ Աւշառ Սուլթան Հիւսէնիլ (ինի) տղայ Ղաճթմիշ երեքն որ ի յէն չա-
փաղուլ` ողարկէ. որ պիրաւ ինձ. տու չե՞ս: Մելիքութիւն տվալ: Այլ Օսմանլուն եկաւ առաւ հ
ձեռն որ Աւյնից (Աղուանի՞ց) որ ան էլ սա չափաղուլ ուղարկէ որ պերէն: Ես թողեցի ոչ» Հայաս-
դանաս" եսիր տալու... ի՛նչ տվաւ սօվ Լղար աղին' : Շաճ Նայդիր զօրէղ թագաւոր եկաւ, զօրով
առաւ օլքաս, ի ձեռէս Օսմանլուէնանայ (0Օսմանցիննրից), նոր աէս (ույս) չափաղուլ կողարկԷէ, որ
բերաւ ինձ այս եզմոճիլիս. ազկ քրիստից (ազգ քրիստոնէից) որ մէկն Թալիշ, մէկն Չմյպթ (Ջա-
բաբերդ), մէկն Խաչէն, մէկն Վարանդայ, մէկն Քոչէզ՛ մէկն Տուզաղ. այսդունցճ (սոցա) խանը
պակյար պէկայ տեղ ար ինձ շափաղաթ արաւ: Ով որ յեդով կարդէ այս գիր, էս իմանայ որ մեր
որպիսութիւն այսպէս իլաւ. մին ողորմեայ այսէ (ասէ), եղեւ. ամէն»:

ՍՈՒՐԲ ՍՏԵՓԱՆՆՈՍ ՆԱԽԱՎԿԱՅ

Աւանիս Հարաւային կողմի Հանգստարանում կայ մի քարուկիր եկեղեցի, որ շինուած չ
մեծ-մեծ քարնրով: Դրան ճակատակալ քարի վերայ.

«Թվ. ՌՃՂՋԶ. յիշատակԷ սուրբ Ըստեփանոս եկեղեցուս գլուխն, որ նորոգեց Մելիք Եկան եւ
որդին Մելիք Եսային, լիքշատակ Է ճոգոլ»:

Գումարուեցան:
Երկիրն խաղաղացաւ:
Որ Ղաճթմիշն երեք գունդ զօրք ասպատակ սփոէ:
Պիրաւ-բերաւ. եւ ասաց-Դու չե՞ս Եկանն: Երբ իմացաւ որես եմ, մելիքութիւն տուաւ:
Թողեցի ոչ- չ՝ թողի:
Հայաստանէս: Աղուանից երկրի ճալերիցն:
Սովն վտիտ աղային ճարուած տուա՛ւ:
Դիզակ գաւաոս ճաւաքուողների վերալ զիս իշխան կարգեց Շաճն:

Հ.-Ե

տֆ

Թթ

Զ--
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Դրան սեժերի վերայ. «Ովանէս եպիսկոպոս, Մանուէլ եպիսկոպոս»: Եկեղեցի ս ամմա ծին է,

ԱՆԱՊԱՏ

Հանդատարանիս վերեւի ծայրում կայ ի այլ քարուկիր եկեղեցի նւ. կառուցեալ Մի կա-
մարի վերույ, ռրի ճակասոիխ իչի վերու փորադրուտած է. «Խաչո» Վարդան »- Եղեղեցուս մէջ է
Մելիք-Բախտաժի դերեղզմանն, ռր ծածկուած է Հողով: Ելեղեցուս մօտ նչմարչում նն խուցերի
եւ կացարանների բակեր եւ բեկորներ, որոց մասին սլատմում են, Սէ կուսանոց եղած է անապլաու-

Դող աւշանս ունեցած է ամուր չրջասլարիսոլ, րույց այժմ այնոլես քանդած եւ թարերը տա-
բած են, որ Հազիւ է նշմարւում շրջապարաղի Հետքերն ութն,ք-ուրնթ: Սակայն տակաւին առլ-
բում են մարդիկ, որք յաճալ կանդուն տենսած նն պարիսպը:

Գրչագիր Աստուածաշունչ. Աւանումս լույ մի ընտիր ձնոսգիր Աստուածաշունչ, ոթի Մէջ
նախադրութիւնննր կայ բոլոր գրոց Համար առանձին-առանձին Հատաւածնել ով: Միույն ավի-

ռո՛ս, ռը անխնամ սլածուածէ, վասն որոյ շատ տեղ երում իրարու փակած են թերթերն եշ րորրոս-
նած: Ընկած եւ անյայտացած ել, մի քանի Թերքեր, որոց Հնտ եւ մնշատակարանն: Երկար Թեր-
Թելուց վերջն Հաղիւ կարողացայ գտնել միույն. «Զստացող սուրբ գրոցս զՍիմէօն րաբունի զա-
շակերտ մեծին Գրիգորի եւ զանիմաստ ծրող սորին զՅովճաննէս եպիսկոպոս Անւոյ, աղաչեմ
զձեզ դասք լուսերամից, յիշման առնել զմեզ արժանի, զիեւ դուք յիշեալ լիջիք ի բարիս բարերա-
րին Աստուծոյ աւրճնելոյն յամենայն յաւիտեանս. ամէն»: Աստուաձաշունչս, որ գտնւումէ սլ.
Տէր-Սարդանանցի մմօչո, չունի Սուական-

ԷԲ. ՄՈԽՐԵՆԻՍ դիշղ. Հիմնուած է Թաղոտ դիւղի արեւելեան կողմում, ջրաձորի ձավ կող-
մի լանչի վերայ, դիրջն՝ արեւնլածայնաց. բնակիչք՝ բնիկ. Հողն՝ մելիքական. տնղական բնր-
ջերն՝ նոյն, օդն, կլիման ՍՈ ջուրն՝ դներազանց, նրկար կնանք՝ 100. եկնզեցին Սուրը Սարգիս,
Քարուկիլը քածանայ՝ մի: Ծութ 40, ւսբ- 160, 12 170:

Օխտը դունէ (եօթն դուո ուննցող).
Ուխտատեղիս դոնւում է դիւղից» վերեւ մի լհռնարլրակը վերայ: Շինուսոծ չ ճղել տորո-

նաղոյն տաշած քարով, որ այժմ կիսաւեր դրութնան մէջ է:
է Գ. ՏՈՒՄԻ. Հիմնուած է դիւղս Մոխըննիսի արեւմ ոնան լողմում Շնաքարի դենտ կոչում ձ

վտակի ձավ ավի բարձրութեան վերայ. դիլբքն՝ Հարաւ-արեւելածայնաց. բնակիչք՝ բնի. Հող`
ինկական, լնոնային, անջրդի: բայց Հացատու. ւոնեղ ական բնըթերն՝ Խոյն (դույ նանհւ խոզ) , օդն,
կլիման եւ ֆուրն՝ սլատուսկան, երկար կեանք՝ 85-95. եկնղեցին՝ Սուրը Յով Հուննէս, Քարուկիլ,,
վամարակառլ, աւանդ սինի, քածանայ՝ նրկու: Ծուլս 120, ար. 563. հղ- 470:

ԿԱՐՄԻՐ ԵԿԵՂԵՑԻ

Գիւղիս Հարաւային կողմում, ձորակի սֆ կողմի ռնուխի վերայ, շինուած է Հասարակ Քարով:
Ամբողջասլէս իլած է նեկեղեզուս Հարաւային սլան եւ Թազն՝ կամարներով միասի: Ունեցած Լ
երկու դուոն Հարաւային նւ արեւմտեան կողմերից: երկարութիւնն՝ ն նոթ: լչոյնութվիւնն՝ 6
մետր 45,սանթիմ: Արտաքուստ արեւմտնան լուսամոիխ գլիին փորադրուասծ է.

«Ի ՆԽԹ. թվ. եւ ի թագաւորութեանս տեառն Գագիկայ (Աղուանից) Որդոյ Մուսէի ես Ոսկի
դուստր Մուսէի շինեցի տուն Աստուծոյ ՛ի փրկութիւն ճոգո իմո եւ ծնողաց իմոց»: Եկեղնցիս Հան-
դրստարանի մէջ է. աղետի Հանդ ստարանվս ժէջ ան (թիստ Հին ամփվոփեալներ: որոց տապա-
նաքարերն անարձանագիր նն ամենամեծ մասամբ:

լ Գիւղս իւր անդերով եւ անտառներով պատկանում Է մեծ. ՄովսԷս-բԷկ ԱթաբԷկեանցին:
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Հանզատարանիցգս փոբթը-ինչ վերեւ՝ մի առանձնացած սարածարթի վերայ. կայ քարուկիր
շինութնանդ բենկորննը: Հեռթերից մայտնեի նրեւում է, որ շրջաղարովով ամրափակուած է եղել
ռսարածչարթս: խԽեզեղէն (սողովակների չարբերից նչմարուած է, որ ֆուր բերուած է ժամանակաւ
ռարաձարօ- Ժող ովուրդն աւանդարար թադաւորի սլալատ անունը յատկացրած է աւնրակ Հնու-
Թիւն կրող սարածարի ս:

ԹԱԳԱՒՈՐԻ ԳԵՐԵՋՄԱՆ'

Չալատատեղ ուցս դէռլի Հարաւ՝ փոքը-ինչ Հեռի՝ մի կոնաձեւ բարձրացած բլրի մօտ կոյ մի
Հին եւ առանձին այլ Հանգատաղրււն, որի մէջ նրեւում է ւի մատրան աւերակ: Աւերակիս ծարա-
ւային կողժին մո կայ մի տասլանա քար, որ ունի 2 մնոր 3 սանթիմ նըբկարութիշւն նեւ 73 սանթիմ
լայնութիւն եւծ ձով նավսջչեր, ռակայն չունի արձանադրութիւն: ԱՀա այս է որդւոց որգի աւան-
դչարար մատնանիշ արած թաղաւորի դնրեզմանն:

ԹԱԳԱՒՈՐԻ ԱՂԲԻՒՐ

Դալատատնեղու Հիւսիսային ձորակում, որ կայ գիւղի եւ կարմիրը նկնղեցու միջեւ, կայ մի
ալատուական աղզբիչր, որի վնրայ վաղուց շինուածէ եղել սբբատաշ քարով կառուցեալ դեղեցիկ
շէնք: ԱՀաւասիկ այս է Թաղզաւորի աղբիչւըն: Ցաւալի է, այո, լիստ պաւալի, որ գիւղացի քս
ցիժարարար քանդած եւ ւռարած են թէ՛ կարմիր նկեղեցու, Թւ՛ Չալատի եւ սլարսպի եւ մատրանն
եւ Թէ՛ աղբիչրիս քարերը:

ԳԱՒԱՌԻՍ ՎԱՆՔԵՐՆ

ԳՏՉԱՅ ՎԱՆՔ

Արդէն ծանօթացանք Հադրութի մօտի վանքին. այժմ ծանօքանանք Գոչայ վանուց, որ
Հիմնարկուած է մի դչեղզեցկատնս եւ Հիւսիսածայնաց սարաչարթակի վերայ, Թաղլար աւանի
Հանդէս, Ղուրու-չայ դեւուսկի ւջ կողմի բարձրութեան վերայ: Շինուած է Համակ սրբատաջ
տորոնադոյն քարով (որի Հանքն շատ Հեռի չէ վանքից), լ.աչաձեւ, քառակուսի, չորս կամար-
ներով, որոց վերայ բարձրացած է դեղեցկաձեւ կաթուղիկէն, որի վերայ բուսած է մի ճակի եւ
մի Խնձորի ծառ: Վանքս ունի մի աւաղզ, չորս փռքը իշորան, տասներեք լուսամումո, ւի դուոն,
10 մետր երկարութիւն եւ 7 մետր 50 սանթիմ լայնութիւն: 1868-ի մեծ չարժով արտաքուստ
Թավփուած է տաճարիս արնեւնլնան Հարաւային անկիւնի քարերն:

փանքիս Հիւախսային որմի վերայ փորագրուած է.
«Յանուն Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ, ես Սարգիս եւ Վրդանէս եպիսկոպոսք ճիմնարկե-

ցաք զեկեղեցիս ի ՈՂ. (1241) թվիս. շատ աշխատութեամբ աւագ խորանն խփեցաւեւ եղբայրս իմ
Տէր Սարգիս ի Քրիստոս փոխեցաւ: Ես տէր Վրդանէս կատարեցի բազում աշխատութեամբ եւ

ճալալ արդեամբք իմովք ՈՂԷ. թվիս ի դառն եւ ի նեղ ժամանակիս՝ որ ազգն նետողաց զբազում
գաւառս աւերնաց եւ մնաց այլասեռից աթոռ եւ վիճակ սրբոյն Գրիգորիսի, որ Է ճաստատնալ
աջով եւ սուրբ նշանաւն եւ գաւազանաւն սրբով. վիճակեցաւ եւ սաճմանով ի յԱղուանոյ գետոյ

1 .Ըստմեր կարծեաց՝ այս Է գերեզման Աղուանից Ներսէճ իշխաճի որդի Գագիկ իշխանին. որ Էր ճայր Աբու-
Մուսէի, որի մասին տե՛ս ծանօթ, 12:
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մինչ ի Երասխն, մինչ ի Աւազն Գատուճատի Վակունիս Վաղազնագետով, ի Քարատնիս եւ Խոզա-
նագետովը, Զառիստ իւր գետովն. Հաքարի Հազարագետովն, Քրտագետ իւր գետովն, իւր սաճմա-
նովն, Դիզակ, ԲԷլուկան իւր գետովնեւ ճայրենիքն եկեղեցւոյս տուինք, Փարախն եւ Գոտանոցն,
ԵկեղեցաձորԸ իւր սաճմանովն. Ա. լուծ ճող ի Տայիս. Ա. լուծ ի Դող ի Գագս (Հկակու), Ա. ի Մոխրե-
նիս. ով որ այս սաճմանէս լետ առնէ կաթուղիկոս կամիշխան կամ ճայրապետ, երեք սուրբ ժողո-
վոյն նզոված եղիցի, լԱստուծոյ եւ յամենայն սրբոց անիծեալ, մասն եւ բաժին ընդ Յուդայի առցէ»:

Ներքուստ Հարաւային փոքը լսորանի ճակաւոին.
«Ի թվին ՈՂԷ. ես Տէր Վրդանէս շինեցի զեկեղեցիս եւ զցրուեալ վիճակս, ճաստատեցի եւ

զճայրենիքս եւ արձանի գրեցի ճանապազ ուրբաթն անլյիշատակաց ժամե, եւ տարւոջն Ժ. ժամ
ինձ եւ Ժ. ժամ ՏԷր Սարգսի: Յինանցն Ա. ժամ Ուխտանէս եղբաւրն իմ, Ա. ժամ Մովսիսի իմ քվեր
որդու, որ խափանէ մեր մեղացն տէր Է առ Աստուած»:

Հիւսիսային վխուքը խորանի Ճան. «Ես Ջերգամ եւ որդի իմ Ղարաք միաբանեցաք սուրթք
ուխտիս տէր Վրդանէս իւր կամաւ զժամատունն ինձ երետ եւ ես իմ ճալալ արդիւնն ընծա բեր/դ
Սուրբ ատոռոյս (աթոռոյս)»:

Վանքս ունի .՛ Հնաշէն դաւիթ, որի դոյութիւնն իստ ծին է, քան վանքինն: Գաւթումիյ,,

որ կառուցնալէ մի կամարի վերայ, կայ կրկու խաչարձան՝ կանգնեցրած տաճարի գրան աչ ու
ձավս կողմերում:՝

Հարաւային կողմի դեղեցկաքանդակ խաչի վեբ ույ.
«Թվին ՈՂԵ. Ես տէր Վրդանէս կանգնեցի զխաչս ի փրկութիւն ճոգւոյ իմոյ»:
Հիւսիսային կողմի լխաչարձանիվերայ.
«Յիշատակ Է Սուրբ տաճարիս կաթուղիկէն Դողեցի Սարգսի որդի Սայուն եւ իւր կողակից

Հերիքնազին թվին ՌՃԿՋ.»:
Գաւթումս ամփուխուտծ Ե ժի քանի եպիսկուլոսների եւ վարդաղետների մարմիններ, որոց

վերայ կան տասզանաքարեր: Գաւթիս արեւելեան Հիւսիսային կողմին կից ն ւի աւելի ծին նեկե-
1ոցե: որի գրան առաջ մի տապանաքարի վերայ կորագրուածէ.

«Այս Է տապան տէր Սիմէօնի որդի Մեսրոբ վարդապետին թվին ՌՃՀԲ.: Լուսաճոգի Մելիք
Եկանն ձեռնադրել տվաւ եպիսկոպոս, կարգեց Կտիչոյ վանքին առաջնորդ: Որ եկի ճաստատեցի
սուրբ աթոռս թվին ՌՃՂԶ. ով որ կարդայ, մէկ բերան ողորմի ասէ»:

Վանքս ունի մի քանի Հնուռի սնննակեեր եւ ժի աշլխարձական սլածասռսլան Հետղծետեքայ-
Քայւում է լատուական վանքս. դրեթկ ամբողջամլս յավշտակուած կն վանջլիս Հողերն-:

ԳԱՒԱՌԻՍ ԲԵՐԴԵՐՆ

ՋԱԼԱԼԵԱՆ ՎԵԼԻՋԱՆ-ԻՇԽԱՆԻ ԲԵՐԴՆ կամ ՑՕՐԱԲԵՐԴ (10)
Մի բարձրագոյն սար Է բնրդատեղին (5019 ուռք), որ առանձնացած է ամէն կողմերիպ, եր-

արած արեւմուտքից դելի արեւելք եւ արձանացած Վանք, Տող, Ցռր նեւ յլ դի դօրէից մէջ:
Բարձր Քերծնը են բնրդգիս Հարաւոաւյին կողմերն, իսկ ամուր պատնրով ւզարոսլուտծձ՝ մնացեալ
կողմերն: Մակերեւոյթի մեծ մասն Հարթէ, ւոնսարանն՝ զմայլելի, օղդն՝ դներազանց: Երկու դոներ
ուննցածէ. մին արեւելեան եւ միւսն արեւմտեան կոզմից: Բայդ այժմ տեղ-տեղ քանդուած է.Թավուած են ռլարսի ւղատերն եւ դոննրից անդամ: Պարսպի ծառստութնոան չաին է մօտ շ մեւր,
որ Հիւսուած է անտաշ քարով եւ կրացելւով: Ջուր չկույ բնըդումս, բայց ուրեք-ուրեք երեւում
են անձրեւի քանդած տեղերում ժեծ-մեծ եւ Հաստ-ծաստ խեցեղեն խողովակներ: ույս նրեւոյթն
նշան է, որ ջուր բնրուած էբերդս Շաղալվխ դիւղի եւ ութտասռեղու մօւոիդ: Հետղծետէ դանում են
բնրդիցս ւ/եծ-ՄԵծ կարասներ, անօթներ եւ ուրիշ դործի քներ եւ քարուկիր շինուած Հծորեր:
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ՎՆԷՍԱՅ ՂԱԼԱ (ՅՈՎՅԱՆՆԷՍԻ ԲԵՐԴ) (11)
Հիմնուած չ Հի«քիւրաթաղից վերեւ եղած մի բոլորչի բարձրացած սարի ղազաթին վերայ

(500 ութ): Անդնդ ավոր ձորեր են ամր ոպ|լս արեւմտեան, Հիւսիսային, արեւելեան եւ Հարա-
ւային կողմերն. միայն ժի ռնոռվ կուած է Հոմանուն Վանէսայ սարին: Ամրոցս ունի քարուկիր
շրջապարիոլ, որ բոլորու՞ած է գագաթիգիրքի ձեւով, նրկու բարձը եւ ամուր բուրգ եւ մի դուռն:
Բասյց տեղ-տեղ քանդուած են սլատերն եւ դուունն, կանդուն մեում են միայն բուրգերն: Դարի
ամննարբարձր մասն երկու աշտարակների կողմն է: Հարթ եւ Հաւասար է ամրոցիս մակերեւոյլն,
որ ծամարնա Թ Հարիւր քառակուսի մետր Լեւ ունի ուշագրաւ ւոնսարան եւ վեծ Դիրք: Ամբրոցիս
մատակն Լի 1 բնակարանների քարուկիր բակերով. իսկ վերնամասում շինուած է իբրեւ միջնա-
ինըդ Մի փոթիկ գղոկ. «բիմէջ է քարուկիրշինուածմի ընդարձակ ջրաւազան, որի մէջ տակա-
ւին կայ ջուր, բայց անմաքուր: Աւանդարարը ասում նն, որ սորա ջուրն խողովակներով բերուած
է նղել բերդի» Հարաւային կողմում նղած աղբիւրների չրերից, որք կան ճանաղարծի վերայ:

ԴՈՂ ԲԵՐԴ (4892 ոտք) (12)
Բնրդասալրս, որ բոլորովին առանձնացած է ի-բ շրջապատից, Հակայաբար արձանացած է

Թաղլար, Դող, Մոխրենիս եւ Տումի դիւղօրէից մէջ: ՎիմաՀերձ, ապառաժ եւ բարձր քնրծեր Լ27

բնրդիս Հիւսիսային արեւմանան եւ Հարաւային կողմերն, իսկ անտառապատ եւ քարակոյւ՝
արեւելեան կողմն: Դադգաթի բաց տեղն սլարսպուած է վերեւից վիմածերձից վիմաՀերժ, հկ
վարից փորուսած է ածագին րամ. վնրըջապէս ունի խիստ նշանաւոր, բայց անբացատրելի ամ-
րութիւն: Գագաթի վերայ եղած է ձարիչրքառասնի չասի բնակարան, որոց պատերն այժմ դեռ
մնում են կիսաւեր:

Բնակարանննրի» մերի կողմում արեւմտնան վիմաչերձի գլիոին է անտաշ քարով շինուած
եկեղեցին, որ քարուկիր է եւ ամբողջապես կանդուն, սակայն բաւականին Հնաշչէն: Եկեղեցին
ունի երկու դուուն՝ արնեւմտնան եւ Հարաւային կողմերից, երկու լուսամուտ՝ արեւմտնան եւ
արեւնլնան կողմերից եւ 9 մետր 3 սանթիմ երկարութիւն եւծ մետր լայնութիւն: Մե փոքր տեղ
վնասուած է Հիւսիսային հողմից: Տաճարում կան սպիտակ շերտաքարից շինուած Հինդ Քա-
ընայ փոթը վլճաչնը, որոց վերայ քանդակուած է. «խաչս Նաղաղին». «Խաչս Սրճապետին».
«խաչս Շաճումին». «խաչս Ղազարայ». «Խաչշս Եղուայ»:

Արտաքուսո Հւսրաւայլին դրան ալրեւելնան անմի վերայ քանդակուած է Սուրբ Աստուտծւած-
նույ ւոտկերն, որ գրկած է մանկացնալ Յիսուս Քրիստոսը եւ մի աղերսարկու վեղարաւոր վար-
դասլեոի ոլատվերն, հսկ արեւմտեան սանեմի վերայ՝ երկու աղզօթաւոր վարդապետի սլատվկերներն
եւ մի (ոաչ: Ափսոս, որ Սուսսկան չունի եկեղեցիս. սակույն բաւական Հին են թէ՛ տաճարիս չի-
նութիւնն եւ է՛ խաչերի 4եւնբն եւ տառերն:

Եկեղեցուս- արնեւելնան կողմում մի քանի Քայլ Հեռի լույ մի վարդապետի դերեզման, որի
տաղանաքարի վերայ փոբուսծ է երկգլինի օձւձեւ դաւազան եւ մրի ձեռաց 2722 որ բոնածձ է
դաւազանը, ն. այս արձանադգրութիւնն, «թվին ՉԶ. (1257) այս Է տապան Մովսէս վարդապե-
տին...»: ՕրՖ տարաժամեայ լինելու լատճառաւ Հազիւ կարողացանք կարդալ այսչափ, մնա-
ցնալը չ' ժամանեցինք ընթնոնուլ:

կեօլեր. Եղեղեցուս Հարաւային կողմում կյ չորս կալաչավի մեծութնամբը մի լճակ, ռր միշտ
չե է անձրեւաջրով ՆԱ 4իւնաջբով: Թուի, 25 պատնրազմննըի ժամանակ ո"լաշարնալներն կառա-
վարուած են ջրովս:

լ Բերդասարս ճիւղաւորուած Է Դիզափայտ լեռնաշղթայից եւ ձգուած Բարաւալին արեւմուտքից դէպի ճԲիւսիս-
արեւելք եւ վերջացած դաշտաբերանում: Բերդս կոչւում Է եւ Աւան-Իւզբաշու բերդ:

2 Սպիտակ են եկեղեցուս քարերն եւ բոլորովին նման Յակովկալ տաճարի քարին, երեւի թէ քարերս բերուած են
Կւաքալ սարի ճանքից:
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ԴԻՋԱՓԱՅՏԻ ԲԵՐԴ (5994 ոտք)
Բերդասարս Իբբեւ լնոնաբաղուկ Դիղադիայալվ արեւմտեան կողմիդ կալուած է Տումի գլւ-

դի վերայ եւ առանձնացած ամէն կողմերից: Չարսսլուած մ ռուսթիս Հարաւային եւ. ալմեւել նա,
կողմերն եւ կասկածաւոր ննդուղներն "Լ. կիրճերն, ուր եղած են: Մուսւքն արեւմաւնան կողմիցն
է, եւ սլարիսսլն չունի բուրդեր: Պարոսիա ննրսում կան բնակութեսնց բսկեր, ԹՀ եւ ծար չէ
բերդիս անտառասրատ մակերեւոյթն: Ջուր չկայ եւ ոյս ամրողում, վասն որոյ շինուած են մութ -
կասլես Հարաւային կողմում Հորեր եւ ամաններով ջուր բնրած բերդիս արեւմտեան ասոր ուռում
նդած Թաղալ անուն ռլատուական աղրիւրիցն: Հարկ է յայտնել, ոլ բերդս չունի Դողայ բնի
բոլորովին առսլածչով աժրութիւնը: Ամբոցի ցս շատ Հնոռիչէ Դիղավայտի Հին վանբի տեղն. ուր
շինած են այժմ մի մատռուղւ (13): Ամբոզիս Հիւսիսային կողժում՝ Քելծձի Դլիչին՝ ծառերի ոուսկ,
լայ մի աւերակ մատուռ Օխոոը-դոնէ-լութ անուն, որ տարբերէ եւ այլ նախորդ միչուաձից:

ԺԲ. ՎԱՐԱՆԴԱՅ ԳԱՒԱՌ

Գաւաոիվխս ռսածմանննրն են Դուրու-չայ եւ Գարգար դետակներն, դաշտարնրանն. Քիրս եւ
Դիզասիայտ լեռնաչղթաների դադախնադիծն: Ինչոլէս Դիզակ, նոյնսլէս ւ Վարանդոայ Դա ույ-

ռիս ջուրն սլակառ է. սակայն Հարուռւո է ծացով նեւ Հայ բնակիչներով:
Ա. ԹԱ ՂԼԱՐ ԱԻԱՆ. Հիմնուած է այն սարի Հարաւածաւյնհաց լանջի մերույ ռր հերը Լեոն ոյ-

բաղուկ սկսուած է Փոքը- Քիրբս սարից եւ երկարած մինչեւ Դրախտիկ: Բնակիչբ նդ ավփոխուծ
են այստեղ Հին-Թաղլարից, Հողն՝ արքունի, լնունույին, ամենամեծ Մասամբ: աւաղումո ԹԱՅԻ
սակաւ եւ նուաղ արդիւնալրեր. տեղական բերթերն՝ ցորեն, դարի, կորեկ. դարնոաւնիո Հաճար, դսը-
ռադարի, սորել, կատւծատո բողկ, դաղար, առի ակտոոլ, լուրլիայ, բակլա, իխաջլիաշ. լուք, տանձ
(նձոր, գինձ (Համ եսի), կուտեմ, անանուիո, թԹարիվուն, սուսամբար եւ այլն: Օղ ն, կլիման եւ ձուրն՝
ոլատուսկան, տնսարանն՝ գեղեցիկ, երկար դեանք ԱԶԶ եկնդեցին՝ Աժենավլրկիչ, թարուկիր, Թա-

գրով երկու կամարների վերայ առանդ միջնասիւների. նհրկարութիւնն 19 Մեոոր 45 սանի, ի:
չ դեցիս շինուած է աւունիս Հասարակութն ուն ծալվքով. երկու նոր լուսամուտներ բացուսծ ԵՆ

Հարաւային կողմից: «Այս Էլուսամուտներս յիշատակէ որդոց Շաճնազար Պապալեանցին 1892.:
Քաչանայ չորս: Ծուլս 450, արակ. 1400, իդ. 1070:

Եկեղեցում» (ույ մի ձեռագիր աւնտարան միջակ գիբքով, դրուած մաղաղախյվ վերայ: "լադ
նրազարդ, բայց անճաշակ եւ անարունու, Ցիշատակարանից.

« Արդ, դրեզաւ սուրը աւնտարանս ի յերբկիրո Ռրոտնան ի դիւղա, որ կոչի Լոր. ընդ Հու/ա-
նեաւ սուրը Գշորդեայ դորավարի է Հայրասլնաութեսա ն սուրբ Էջմիածնի եւ փոլխանոլողչ սուրը
լուսաւորչին Հայոց նաւուն Յակովբ սրբազան կաթուղիկոսի, եւ մերոյ Սոոովթէ |' սուրբ աթոո, յս
Յովծանեվս քաֆ բարունասը նտի հւ ննտողաց Տաճկագզ Շած Սէլի մանի Է թուարնրութնանս Հ.ւ-

մՄ ՌՃԻԲ. ամի- Գրեցաւ Առտուածախօս սուրբ տառա սուտանուն Արիատակնա ռարկաւոոդ|...
Արդ ոտացող սուրի աւնտարանլո... բարնմիխո քածանույն տեր Վրդանէո, որ է սա երկըէն Կ,-
աւարերդու ե գեղջէն ՄաՀրաւու... »- Ցետոյ դրուած է. «Յիչեսջիջ վերստին ուտացող-:. աւի-
տարանս Թաղլարեցի Չաղունցը Չողոսի որդի-.. սլարոն Արբածամն. չւնսնալ այլազդաց ձեոն.
Հալալ արդեանդըդ իշրոց նտ նւ էաոնւ նտի դուոն Տեղու (մեծ- գիւղ ՄՆեծ- Սիւնի քում) ռուրը Գչ-
ռո չ : - մե ,
թր եկն դոգուն երեւ ծնողաց ...»: Հուսկ յնտոյ դրած է վերջին ռւտացող եւ եկեղ ցու» նուիրու, ե.

«շատակ է զսուրբ աւետարանս եւ ետու սրբոյն Ամենափրկչի եկեղեղւոյն ծնողացն եժոց
Չօղոսին Բաղզդասարնան Թաղլարնհցգի, եւ մօրն իմոյ Խաթունին, Արբածում Չօղոսնան »:

Սուրբ ՍաՀակեան մողաւյոց ժիդասնեան ուսումնարան, ուր կայ 50 աշակելոռ, Թոշակառու
38, ձրիավարժ՝ 45, տարեկան ուոճիկ վարժապնոաը՝ 315 բո-էբլի՝

Մար-խաթուն (Մայր-Խալթուն) 4199 ուք բարձ:

ՀՍԳ

Հին դիւղատնեդի Հանդ ստարան եւ մատուռ, որ.ք դտնւում են Շեխեր դգիշղի Հարաւային
կողմի բարձրուվեսն վերոյ: Մասորանս շինութնան Թուականն է. «Թվ. ՌԾԲ.»:

Ծծախաչ (Շմանէք)
Երկու աձճադին քարայրներ են, ոլք կան Թաղլարից վար, Դուրու-չայի ձախ եզերքին ւօւո՝

Ծծախաչ անուն: Վարի քարայրից կալրկախում է ջուր:

Իշխանի գիւղատեղի (Ըշխնեցէք)
Փոնւում է Թռաղզլարի Հարաւային Հանդվկալ, նոյն Ղուրու-չայ դնտակի աֆ կողմի լանջի

վերայ, ուր կայ նան Հանդստարան:

Իգակուց կամ Հայկազն գիւղատեղի
Այս անուն անրակ դիզ. Հանդստարան եւ մատուռ կայ բուն Ղուրու չայ դնտակի (Ժիջի

վտակի) 4ավս կողի (լանջի վերայ. Տումի դի-ղի արեւմտեան կողմում: Սակայն այժմ այս տեղն
ռլատկանում է Տումու Հողերին:

Հանգած-եղցէ (եկեղեցի)
Թաղլարի արեւմ ան կողմում ոչ այնքան Հեռի կայ դիւղատեղխ Հանդստարան եւ աւե-

բակ եկեղեցի:
Բ. ԱԶՈԽ դի «ղ- Հիմնուտծ է նոյն սալի Հարաւարեւելնան ստռրուռում, ւի ձռրի Հովտում.

բնակիչք՝ ամենամեծ մասամբ դաղլքած նն Ղարադաղից, իոկ մնացեալք՝ բնիկ, Հողն՝ բէկական,
սակու, բայց միջակ արդի ւնալրնը. տեղական բերքերն՝ նոյն, օգն եւ կլիման ատմուան՝ սռութադին,

ջուբն՝ սլատուական, երկալ: կնանը՝ 75-80. նկեղեցին՝ Սուրբ Աստուածածին, քարուկիր, կառու-
ցեալ երկու կամարների փերույ, երկայրութիւնն՝ 14 մնտր 70 սանթիմ. լայնութիւնն՝ ծ մետր 17

սանթիմ, քածանույ մի: Ելեղեցումս կայմի ձնոադգիր աւետարան միջակ դիրքով. առանց պլատ-

կերի: դրուած մանր գրերով թղթի վերայ, ոչ այնքան դեզեցիկ- չունի յիշատակարան, միոյն
յայտնի է, որ գրած Լ Սարդիս անուն ծնրացեալ ոմն քածանայ: Ծուխ 140, աւր. 4127, Էգ- 380:

ՈՐՎԱՆ ՔԱՐԱՅՐ

Գիւղիս արեւնլնան կողմում, ձորակի ձախ կողմի բարձրութնան վերայ կայ մի խիստ իոոր.

խաւարամած նւ միանդամայն աչարկու քարայր, որի մէջ կայ մի կնոջ արձան, որ գրկած է մի

մանուկ: Արձանա կովիուած է. բարից, կնոջ գետի, տարազն եւ գլխի չինութնան ձեւն ներկա-
յացնում են Արցախլի կանանցը Հադուստների եւ փախքաթոցներով շինած դլութների տիպը: Եր-

կիւզալի է առանց ղէնքիեւ լուսի միայնակ ենըս մանելն. Հարկ է ղգուշանալ:
Գ. ՆՈՐ-ԴՐԱԽՏԻԿ չիզ: ւ. Հիմնուած էնոյն սարի ծայրում. մի արեւնլաձայնաց լանջի վե-

Լան դիրթն՝ վնծասյանծ, ունհսարանն՝ դմայլելի- բնակիչ.ք՝ բնիկ. տեղական բերքերն՝ նույն, Հողն՝
բէկական, անջրգի եւ կարի սակաւ արդիւնաւէտ. դերաղզանց՝ օդն, կլիման եւ ջուրն. երկար կնեանք՝
60-65 տարի՞ . եկեղեցին Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի. քարուկիր, շինուած ՌՂԴ. թուին Հայոց մի

1 Հին-Դրախտիկն իւր քարուկիր եկեղեցիով մնում Է Նորից վար՝ կալերի մԷջ:
2.Զարմանալու Է ընթերցողն օդի, կլիմայի եւ ջրի գերազանց լինելը ճամեմատելով բնակչաց կեանքի կարճու-

թեան ճետ. պատճառնալն Է. որ սոցա Բունձն եւ կալերն ընկած են Պիան գաւառի դաշտի վերայ. ամրան տոթա-
կէզ միջոցին գործում են դաշտումս:
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բարձրաչայնաց բլրիվերայ, որի Հարլքակն լի, է ծերունլ, ծառերով նւ Հանդիսաննրով:
Քաչանայ՝ միչ Ծուխ 47, սր- 136, Եգ 116:
կոխան. Հին-Դրախաիկից Հիւսիռ մի բարձը բլրի դադաթին վերայ կայ մի ուխտատեղի

Սավան աուն: Երեւում է, որ աւնրակ ք այս մի ծին, փոքր վանուց. ռր ղարդարուտծ է դառա-
մեալ ծառոց փառաւոր Հովանիներով, ռորող՝ ոչ ոք 15 Համարձակում կացին զարկել:

Դ. ՇԵԽԵՐ շէն. Հիմնուած է նոյն սարի Հիւսիսային կողմում, դիր թն՝ Հիւսիսածայնաց. բնա-
կիչք տնեղավոխուած են Թաղլարից եւ Աւետարանոց չս էա նից. Հողն՝ ըէկական եւ արվիշնաւոր,
տնական բերքերն՝ նոյն, սննդարար՝ օդն, կլիման եւ ջուրն, երկար՝ նանք 60, է կեղեցին՝ Սուրբ
Վարդան, քարուկիր եւ փուքը. քածանան դալիս է Նոր- Դրախոիկից:

Ծուլս 65 (բէկեր նն 42 ծուի» ն, ւար. 240, 12 114):
Ե. ՆԵՐՔԻՆ-ԹՍԱ ՂԱՎԱՐԴ. Հիմնուած է նոյն սարի ծիւսիսային կողմում Քեօնդալան դե-

տակի աջ կողմի խարձրութնան վնրայ, գիչղի դիրթն՝ արեւնլածայնաց լանչ. ընակիչջ՝ բնի.
Հողն՝ բեկական, անջրգի, բարերնը. տնդական բերջերե՝ նոյն (կայ այգի եւ թթենի), օդն, կլիման
եւ ջուրն՝ պլատուական, նրկար կնանք՝ 400. նկնղեցին՝ Սուրբ Աստուածածին. կառուցեալ նրկու
կամարների վերայ ներկարութիւնն՝ 47 մետը 70 սանլիմ, լույնութիւնն՝ 9 Ժեսոր:

Դրան ճակատակալ քարի վերայ.
«Շինեցաւ եկեղեցիս յանուն Սրբոյ Աստուածածնին արդեամբեւ ծախիւք ազնիւ Բէրամ աղ այի

որդւոյ պյօլկովնիկ Մելիք Ջիւմշիտեան Շաճնազարեանց ի յիշատակ կենդանեացեւ ճամայն ննջե-
ցելոց իւրեանց ի Քրիստոս 1840 թվ. ՌՄԺԷ.»:

Քածանայ երեք: Ծույլ 170, ար. 590, իդ- 550:
Այստեղ դայ Սուրբ Մեսրթուլնան տղայոց միդասնան ուսումնարան. աշակերտ 40, թոշակա-

տու 33, ձրի ավարժ 7. ուսուցչաց միամժեսյ ոոճիկ՝ 300 բուբ.:
Հին-ներքին-Թաղավարդ, որ նորից 1/7 մղոն նելչբեւ է:

կեառուած կեղեցին, որ կառուցեալ է նրնք կամարներիվերայ:
րան գլխին մի քարի վերայ.

«Ես անարժան Գրիգորս շինեցի Թաղավարդու եկեղեցին առաջնորդութիւն Տաւութին որ-դին. Նոր Պապասին Ամիրպեկին. այնպէս սէրուն Էր, որ գիշերն քուն չկէ»:

Բրդահոնջին (Բերդաունչին) եղցին
Բեօշնդալանի աջ կողմում, Շնվխեր տանող ճանապարծի գլխին բարձլ սարածարիխաի վերայկայ մի Հին եկեղեցի, որի դուոն աւնրուածէ եւ շի նութիւնն՝ տնղ-տնղ (րավտուած: Հիւսիսային

որմի մէջ խաչքարի վերայ. «խաչս Շաճումին»: ելնղեցուս արեւմտնան կողմում, քարընկէց
ծեռաւորութնան վերայ կայ քարուկիր Հին շինութիւն, որ նման է սնննակների: Մեղ Թում է,
ՔԴ վանք էղածէ այս, քանզիեթէ նկեղեցի եղած լինէր, անշուշտ կունենար գիւղատեղու աւկ-
րակ եւ Հանդստարան. բայդ չունի ո՛չ մյս, ո՛չ այն:

Զ. ՎԵՐԻՆ-ԹԱՂԱՎԱՐԴ. Հիմնուած է միեւնոյն սարի Հիւսիսային կողմում, նոյն ուղղու-Թնամբ փոքը-ինչ Հնուխ դէղի արնհւմոււոք. գիւղի դիրքն արեւելածայնաց- բնակիչք տեղավոլս-շած են ՄԱ/-Սիչննաց խնմորնակ, Տեղ եւ Տաթեւ գիւղերից. Հողն բեկական, անջրդի, ակա,սակայն Հազատու, նշանաւոր է ցորենն եւ դարին, սլատուակոաւն օդն, կլիմոն եւ ջուրն եւ դու-բալի տեսարանն. երկար կնանք 105. եկնղեցին նորաշէն ժողովրդնան ծալքով, քարուկիր եւ
տակաւին առանց օծունլու, երկարութիւնն 18 մետը 35 սանթիմ, լայնութիւնն 9 մնտրը 65 սան-
Թիմ, քածանայ ւի:

Ծույլ 137, ար: 497, 13 398:
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ՋՈԽՏ-ՊՌԸՒԱԾԱՌ (Ջոյգ պառաւածառ)
Գիւղիս Հարաւային կողմուժ. միեւնոյն լնոնաբազկի վերայ (որ ձգուած է Փոքր-Քիրոի

սարից մինչեւ Դրախտիկ) բարձրացած է ձուաձեւ մի բլրակ. որի վնրայ վաղ ժամանակից չին-
ւած է մի անբ անուաշ թարով: Շինութիւնս ունի ենղ եւ երկար 4եւ, որ կիսաւեր է արդէն, քան-
չի բաղկացած է վանջքիդ եւ դաւթից: Փոքր վանքիս խորանի մէջ մի խաչքարի վնրայ. Սուրբ
Յովչաննէս. « Սուրբ Ռվճաննէս...» - Այլ քարի վերայ. «Յիսուս Քրիստոս Աստուած. Ուսէփ էրեց» :
Այլ քարիվերայ նւ. «Հոգեւոր ճարք եւ եղբարք. զՍողոմոն երայց (երէց). կանգնող խաչիս յա-
ղդաւթս յիշեսջիք, աղաչեմ ամէն»: կրկին այլ խաչքարի վերայ. «Յիսուս Քրիստոս, Հայոց թվ.
ՈՀԷ. ես Ալի որդի Զենովբին եկի ի Պարսից, շինեցի զսուրբ եկեղեցիս Աստուծոյ, փրկութիւն ճո-
գոյ իմոյ, որք երկրպագէք, զիս յաղաւթս յիշեսջիք եւ Աստուած զձեզ յիջեսցէ»: Այլ ջարդուած
քարի վնրայ խոնչայի մի երեսին. «Սուրբ Պաւղոս. յամս աստուածապատիւ եւ ճոգեւոր տեառն
Յովճաննիսի Ամարասա եպիսկոպոսին եւ պետութեան տեառն Գագիկա՞ Աղուանից իշխանաց
իշխանիես ճայր Կիրակոս առաջնորդ սուրբ ուխտիս, եղբաւրորդի Կոկոնա»: Խոնչ յի միւս կէս
երեսին վերոյ. «Սուրբ Պետրոս. կանգնեցի զխաչս ի փրկութիւն ճոգո իմո եւ ծնողաց իմոց: Արդ,
որք երկրպագէք սուրբ Նշանիս, զիս լաղաւթս յիշեցէք եւ Աստուած զձեզ լիշեսցէ. ՆԽՋ. էր»:
Բայց 13 ինչ եղաձ վանքիս անուննջն՝ Մ ժովծաննք՞ս, Չօղոս, Չեւրոս՝ չգիտենք:

Հարկ է մայտնել, ռր բարնսլաշտ գիւղական ոմն դուրս թասխիած է աւնրակիս փլուածքը եւ
մաքրաձ դաւիթյլ եւ փոքր տաճարի յատակը, որլես զի նորոգ ե Հիմանէ: Ուխտատեղի է աւն-
բալա որն ժամանակաւ ունեցածէ եւ շրջապարիսպ, որի Հետքերն երեւում են ակներեւ: Այժմ
գրեթէ բլուրս ծածկումծ է մեծ-մեծ ծառերով: Բրիս բարձր. մօտ 3600 ուք:

Ջոխտակ եղցի
Միմնանց դիզ շինուած են նրկու նկեղեցիներ, ոք նոյնոլէս կիսաւեր են: Հազիւ թէ քարբն-

կեց Հեռի նեն նրբկու անրակ նկնդեցիներա վանթի աւնհրակիցն: Մենք կարձում նենք. Թ: մյս նրկու
կիսաւեր շինութիւններն եւո վանք նղած Լենին. քանզի ոչ մօ գիւղատեղի կայ եւ ոչ Հանդրս-
չուսրան-

Գեօգ ուխտատեղի
Մի Մասլոուն անրակ է, ռը դսոնւում է Վերին եւ Ներքին Թաղավարգների միջեւ: Մատ-

բանս չուրֆն Հանգստարան 1: Ուխտի օրն է ամէն Համբարձման ոօնն:
Է. Մ7ՄՈՇԽՄՀԱՏ դի ւղ. Հիմնուած է Վերին-Թաղավարդի արեւմտեան կողմում մի խոր ձՃորի

աֆ լանջի վերու որի Հիւսիսային կողմի ձորով Հոսում է Քնօնդալանի օժանդակեն: Բնակիչք՝
բնիկ. Հողն՝ բկլական եւ միջակ արդիւնաւէտ. տնղական բերջերն՝ նոյն (չկայ այգի եւ թթենի)
սպլատւական՝ օղ.ն, կլի մն եւ ջուրն, նհիկար կեանք՝ 85. նկեղեցին՝ Սուրբ Առտուաձաձին, քարու-
կիր. բաճանանդալիս է Ղեւոնդնանց անապատից: Ծուխ 50, ար. 155, իգ. 120:

ՂԵՒՈՆԴԵԱՆՑ ԱՆԱՊԱՏ (3220 ոտք)
Հիմնուածէմի րարձր սարի գագաթի վերայ, որ ձուսձեւ արձանադածէԱւաետարանոբարձր սարի գագ բայ որ ը ց բանոց

ոշշանի, մարդսաշէնի, Վերին-Թաղավարդի եւ Մոչ-ԽմՀատի կեղրոնում: Փոքր մատուռ է անա-

Ւ Մեծ-քիրսն ունի 7340 ոտ. Փոքր-Քիրսն՝ 4009:
2 ..-Գաղիկ իշխանաց իշխանս Է. երեւի թէ. որ թագաւտր Է անուաճում սորա թոռն Ոսկին դուստրն Աբու-ՄուսԷի.
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ոլատս՝ կառուցնալ անտաշ քարով յանուն Ղեւոնդեանց, առանց կամարի- Արեւմտնան դոզմին
կեց է մի գաւիթ, նոյնլէս նեղ դիրքով, որպլիսին էր Ֆոխտ-Պորւաֆառի աւերակ անապատն:
Գաւիթ եւ անապատ միասին չափելով՝ երկարությիւն՝ 13 մեւոր 40 սանթիմ, լաւյնութիւն՝5 մեւոթ
10 աւսնլժի մ: Անասլատիս դրան Հիւսիսային ռնմին վերայ. «թվ. ՌԷՃ.» (Թիւ Փոկչ. )- Դաւթի դրախ
ռոյն կողմի սեմի վերայ.

«ՌՄԻԷ.-ին, յիշատակ Է գաւիթս. Զաքարիա, Յովսէփ եւ Մելքոն վարդապետացն»:
Անապատում կան Հետեւեալ մասունքները.
1) Մասն Թաղէոսի առաքելոյն մի արձաթեայ փոքրիկ եւ տափակ (շաչում, որ ունի սոյն

արձանադրութիւեր. «Յիշատակ է. մասունքս Է Թադէոս առաքել, որ եդ Մուսաէլ» :

2) Մասն ՅովՀաննու Մկրտչի գետնեղուած մի արծաթնայ փոքր լսաչում, որի վերայ քան-
դակուած է. «Յիշատակ Է սուրբ խաչս, մասունք Յովճաննու Կարայբետին, Փախմախսազ Պետ-
րոսի որդի Արզըմանին եւ իւր կողակից Անուն ՌՄԿԶ.»:

3) Մր արծաթեայ մեծ խաչում. «Սուրբ Յովճաննէս Մկրտչի մասունքն Է այս»:
4) Մի աբծաթնայ միջակ խաչ. «Սուրբ նշանս յիշատակ Է սուրբ Ղեւոնդիա անապատին Յապ-

րութիւն ճապեղին (աբեղային) թվ. ՌՄԼԹ.»:
5) Մասունք Ղեւոնդնանց մի արծաթ միջակ լսաչում. «ընծայեցաւսուրբ խաչս Ղեւոնդեայ

ճայրապետին Մարքարիտ Մելիք Ջիւմշիւտեանց 1876 ամի»:
Արտաքուստ վանուցս Հարաւային կողմում ամփովիուսծ են մի քանի վարդաղպնտաց մար-

միններն, որոց մէջ էեւ Հետնեւեայլն.
«Աստանօր ճանգչի մարմին Յակովբայ սուրբ վարդապետի որդւոյ Թովմասայ Աւան Լալա-

եան յազգէն Իւղբազեանց յԱւետարանոց գեղջէն Վարանդայ սրբակրօն ճգնաւորական արարիւրկենաց զբարւոք վախճան 33 ամաց1845 Նոյեմ. 25-ին»:
Դարասլուած է Անասղատիս շուրջն, արեւմտնան եւ Հարաւային կողմում, սլարսսլի ննրսում

շինուած են մի քանի սնննեակներ, որք կիսաւեր նն այժմ մնծ մասամբչ Անատսլատոս ունի վարելա-
Հող, անտառ, պարտէզ, բնկուղ, տան, խնձոր, շագանակ, զկեռ եւ սալոր: Ասլաստան է մի քա-
Հանայի:

Ը. ՍԱՐԳՍԱՇԷՆ ԳԻՒՂ. Հիմնարկուած է Բեօնդալան դետակի աջ կողմում. ընակիչք՝ բնիկ.
Հողն՝ բէկական, անջրդի, բայց բազմարդիւն. տեղական բերջերն՝ նոյն, օգն. կլիման եւ ֆուրն՝
անվնաս, երկար կնանք՝ 80, եկեղեցին՝ Սուրը Աստուածածին, Քարուիլ, ռակայն անշուք. բա-
Հանայ ժի: Ծուխ 90, ար. 325, եղ. 254:

Թ. ՂԱՐԱ-ԲՈՒԼԱՂ ԳԻԻՂ. Հիմնուած է Բեօնդալան գետակի որի ձավ կողմում, Սեւ աղ-
բԲիէժր (Ղարա-բուլաղ) ժորդառատ աղբիւրի մօւռ. բնակիչք՝բնիկ, Հողն՝ ըէկական, տնղական Բեր-
Քերն՝ նոյն (դոյ թթենի), օդն, կլիման՝ ծանը ամռան, ջուրն ո՛չ գովելի. երկար կնանք՝ 85-80.
122113 Սուրբ Աստուածածին. քարուկիր: բայց փոանդգուած. քաշանայ՝ նրկու: Ծուխ 35, ար.

, 3 135:

ՂԱՐԱԼԻ ԱՒԵՐԱԿ

Այստեղ կայ դիւղատեղի, Հանդստարան եւ եկնղեցու աւռնրակ:
Ժ. ԱԼԱՄԱՆՑ ԳՈՄԵՐ. Շինուած է նոյն ջրաձորի վերայ. բնակիչք՝ բնիկ, Հողն՝ բէկական

եւ բարերեր. նոյն՝ տեղական բերթերն, օղն, կլիման եւ 12 եկեղեցին է Դեւոնդեանց անա-
ալան եւ քածանան՝ Խորա վանաչույր քածանան: Գիւղումս ծնուած է բանաստեղծ Չեւորոս Մ,.-տաթեանցն, վասն որոյ կոչւում է եւ Մատաթբետանդ: Ծուլ» 35, ար- 115, Իգ- 92:

ԺԱ. ՋԱՂԱՑՆԵՐ ԳԻՒՂ. Հիմնուած է Աւնտարանոցից փոքը-ինչ վար- ինակիչք՝ Հատուած
Աւետարանոց աւանից. Հողն՝ արքունի, տեղական բերքերն՝ նոյն (կայ եւ այդի) ոննդարար՝ օդն,
կլիման եւ ջուրն, երկար կնանք՝ 85, եկեղ եցին՝ Սուրբ Աստուածածին, նորաշէն. ջարուկիր. Քա-
Հանան դալիս է Աւետարանոցից: Ծուի: 65, ար. 246, Է դ- 181:
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ԺԲ. ԱԻԵՏԱՐԱՆՈՑ ԱԻԱՆ. Հիմնուած է միեւնոյն Քեօնդալան ջրաձորի ձավ ասիի բարձ-
րութնան փնրայ. դիբքն՝ արնւնլաչայնաց. բնակիչք՝ բնիկ, Հողն մելիքական, բայց այժմ՝ ար-
քունի, տնական բնրբքթերն՝ նոյն. սլատուական՝ օղ ն, կլիման եւ ջուրն, երկար կեանք՝ 90, նկեղզե-
Ցին՝ Սուրը: Աստուածածին, Հոյակավղկառուցեալ չորս սիւների վերայ. ունի մի փոքը կաթուղի-
լէ. երկարութիւն՝ 27 նտր 35 սանթիմ, լայնությիւն՝ 15 մետր 30 սանթիմ: Դրան ճակատակալ
քարի վերույ. «Թվ. ՌՃ.»: Բածանայ՝ նրկու- Ծուխ 257, ար. 936, Ի դ- 8604:

Եղեղեցումս կան Հետեւնալ դրչագիրներն եւ մասունքներն:
Ա. Աւնհտարան մագաղախնայ. փուքրաղիր, սլառվնրաղզարդ, որ դրուած է Աւետարանոց ււա-

նումս ՌՃԻ. Թուին, բայդ անյույտ է գրողի անունն:
Բ. Աւնտարան մաղզաղալն ույ, փոքրադիր, դեղնցիկ. նրբաճաշակ են չորս աւնտարանչաց

սլատկերներն, նախջերն, ծաղիկնել:ն եւ Թոչնադրերն: Յբշատակարանից. «աւարտեցաւ 1 ԿոԼԵԷ-

տարանս 4նուսմբ բաղմամեղ Գրիդոր անուամբ երիցու ի Թուականութեանս Հայոց Ռ2Ճ. եւ Ը.
նրրորդիի մարտ ամսոյ ի... նւ ծաղկնցի ներբն-երբն դունովբ եւ ոսկեզօծ որակոք... եղեւ աւարտ
ռուրք աւնտարանիս ի յերկիրս Գանջայ ի գիւղ». որ կոչի Բարածատ ընդ չովաննաւ սուրը աս-
տուածածնիս Ը ժամանակս Շած Աբասին փոքոյ եւ ե կաթուղիկոսութնան Հայողս Աղուանից
ոնա ուն տէր Չետրոսի մաքրասուն եւ սուրը ծայրապնտի եւ կրկին լուսաւորչի, որ ե լնամօբն
Առստուձոյ... լուսաւորնաց ղզլւաւարնհալ տունս Աղուանից եւ սպլայծառացոյգ դեկեղեցիս կարդօթ....
եւ մնրում նոլիսկուղոսութնան բաղմածչանճալր, ռ"լատուական քաւչառլետի տենան տէր Աոօնի
վնրադիտովղի սուրը ախոռոյն կաթուղիկէի վանիցն...»

Յնաոյ դրուած է այլ գրիչի աւնտարանիս սկզբումն. «Սուրբ աւշնտարան սրբագիր եւ ոս-
զեզօծ վախմ եւ յիշատակ է Աբբածամ պարոն-տէրին, որ տվան Մելիք Պաղուն կուսակրօն դրս-
ռերացն Հոռուբսիժին եւ Դաւլաթին եւ Շածչանդուխտին ձենոքն ի վայելումն... գընցաւ մատամբ
տէր Եղիազարին մայիսի ԻԵ. օրն թվ. ՌՃՋԶ. էր...»:

1) Մասն կննագ փաւյտիցն դնտնղուած մի քառաթեւ, արծաթ խաչում:
2) Մասն առաջին լուսաւորչացն Թադէոսի ե- Բարդուղիմէոսի:
3) Մասն Չանդալիոնի բժշկին: Մելիջք-Շածնազարկանների ապարանի դրան ճակատին.
«Այս ամարաթս Մելիք-Շաճնազարի (Գ.-ի) որդի ՍԷյին բԷկին, որ Է այս շինութիւնս, որ շինել

տուած շԷէնքն Է թ. ՌՄԼԵ.»:

ԿՈՒՍԱՆԱՑ ԱՆԱՊԱՏ

Հիմնուած է Հիւաիաից դձալիՀարաւ թեջուած մի բարձրաւանդակի վերայ, որ կից է աւանիո
Հարաւային կողմին: Բարձրաւանդակին վերի ծայրն Հասած է մինչեւ բերդի վերի ծայրն- Անա-

ռլատս չինուած է անտաշ բարով երկու կամարիվերայ որի երկարութիւնն է 11 մնտրեւլայնու-
Թիւնն՝ 9 (իստ անմաքուր է): Վէմ քարի վերայ քանդակուած է. «Թվ. ՌԿԵ. ես Աթաս Հխմոզչի
(՞) կանգնեցի խաչս ի ճայր իմ (Հայրենի) վիճակին»:

Դրան ճակատակալ քարին վնրայ. «Եկեղեցիս թվ. ՌԿԵ. (շինեցաւ)»:
«Թվական ՌՃԻԵ. Շաճնազարին եւ վարդապետին Գրիգորի, յիշատակԷ դուռս կոյս Խոսրո-

վին եւ ծնողացն»:
Անասաոս ունի եւ դաւիթ, որ շինուած է նոյն ռճով, երկարութիւնն՝ 5 մետր 75 սանթիմ,

լայնութիւն՝8 մինոր 90 սանթիմ (ճարաւից Հիւսիս): Ինչպէս անապատ եղած է յատուկ լուսա-
նոց, նոյնպես դաւիթս հղած է յատկապէս դամբարան Մելիք Շաչնգարհանի իշխանական ցեղին:
Գաւթումս ամվուվուած են Մանուել վարդաղետի, Մելիբ-Միրզայի: Մելիջ-Յյիւաէյինի: Մելիք-
Յովսէւիի հւ սոցա ոիկնանց մարմիններն:

լ 25 ծուխ մելիքազուն բԷկեր կան, որոց ճողերն սեփականութիւն Է պապենական: իսկ բնակչաց մեծ մասն
տեղափոխուած Է Սոթից եւ Մազրայից:

209



Ամուր ո"լատերով պարսպուտաձ է եղել անասլատիս շուրջն՝ Համեմատնի գիրբին. թանզի
Հարաւույին կողմն քերծ է: Չարլի ներսում եղել են շատ սնննակննըր՝ մի արան կուսանաց ծա-
ժար: Բոյդ այժմ տեղ-տեղ առնրուած են սլարսսլի սլատերն եւ սեննակների ամենամեծ մասն:

Աւհտարանոցս նրբեւ Մելիքանիստ աւան եւ դաւառադլրուվս, ունեցած է ամուր սարի,
որով շրջապատուած է եղել ամբողջ աւանս: Պարսոլիցն այժմ կանզուն մնումէ միոյնլեսւանա-
կողմինն, որ ըըդաշաւտ քեւ 4դուսծ է կուսանաց անապատիցն մինչեւ սարի դլուիւ ոլատած
Հիւսիսայինեւ արեւելեան լողմերով եւ միազածձ անասլատի Հարաւույին ժույուին: Սակայն այժմ
Հիւախաույին եւ արեւելեան կողմերի սլարիսսլներն քանդուած են տնղդ-տեղ: Չարիսոլս շինող որ-
մածիւս վարսլեւոիխ դերեղմանն դատնւում է աւանիս միջում ռլարոն Առատամիխ (մականուաննալ
Ումախան) պարտիզումն: Տապանաքարի Հարաւային նրեսին. «Անուան Մելիք Շաճնազարին
(Գ.-ին), որ Է որդի Մելիք ՍԷյինի. այն ժամանակնոր Կուրջին եկաւ (վրացի զօրք) թվին ՌՃՂԹ. էր,
որ ղալաս(Աւնտարաւողի բերդը) շինեցի, ով որ կարդա, մէկ բերան աստուած ողորմի ասի. ամէն»:
Միւս երեսին. «Այս Է տապան Գաբրիէլի որդի Դաւթին թ. ՌԱՄԽԸ.»:

ՄԵԼԻՔԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՆՆԵՐ
Մելիք-Բաղու ասլարանն, որ մօւո է կուսանաց անապասոին, բաղկացած չ երկու արկից.

դնտնայարկում Նան երեք արզախակուն քարուկիր սուն, որք մնում են դալ նոյնութնամը: Իսկ
փերնայարկը քանդել տուած է դազմաղգետ դեննրալ Առուստատփ Գիւգինուն (Մ բատալթեան ցն եւ
շինած Ի-ը ամար բնակարան, որ աւերակ է այժմ:

Մելիթ-Յիւաէյին Ա.-ի սլարանն դտնւում է բերդի ոլարսսլի լնոնային մասում արեւմը-
ւոն ան կողմում, որ անրակ է այմմ:

Մելիք-ՇաՀնաղզար Բ.-ի ասլարանն դտնւում է աւանիս Հիւախիսային կողմում ռլարառղի ներ-
սում: Այժմ նստում նն բնակարբանումս սոյն մելիքի մնտադանելչն:

Մելիք-ժառանգների հանգստարան
Աւանիս ծին չանդգատարանից Մի բանի քայլ ննրթեւ է մնացեալ Մելիք Շածնաղարնաննե-

բի Հանդստարանն:
«Այս Է տապան Մելիք Շաճնազարին (Գ.-ին)
Որ Է որդի Մելիք ՅիւսԷյինին,
Արցախ գաւառաց իշխանին
Վարանդու տիրապետողին,

Սա էր ճայր Մելիք Ջիւմշիտին,
Ըստ Ռուսաց պլկովճիկին,
Ազնիւ ոմն Հայոց ազգին,
Արի եւ քաջ զօրավարին
Խնդրեմ առնել զայս արժանին

Միոյ բերան ճայր մեղային
ՌՄԵԽ. թվին (1792):
«Այս Է տապան Մելիք Ձիւմշիւտին... (Եղֆուուծ են կետաղդրնալ բունը ն) Սա Էր
Թոռն մեծասեռին
Ազճիւ Մելիք Յիւսէլինին (Բ.-ին)
Խնդրեմ առնել զայս արժանին
Միոյ բերան Հայր մեղային

լ Առուստա'մ եղած Է կնեազ Մատաթովի անուն, իսկ իւր ճօր անունն՝ Գիւգի (Գրիգոր):

Թվ. ՌՄԿԱ. աբրիլի ԻԵ. (1712):
«Այս Է տապան Մելիք Ջճանբախշին
Իշխող Վարանդայ գաւառին
Ազնիւ որդոյ Մելիք Շաճնազարին
Վախճանեցաւ 1822»:

«Մելիք Խուդաթ իշխող Վարանդայ
Թոռն ըստ մարմնոյ Մելիք Ջիւմշիւտայ
Այս նորա տապան յորում մարմնով կայ,
կենդանի ճոգւով միշտ եւ լարակայ,
Ամաց քառասնից ել սա լաշխարճէ,
Զերծ արդ գտանի յամէն չարէ.
Զայս վէմ ետ շինել առն իւրում ի ձօն,
Ի պատիւ սորա գին սորին զգօն,
Թվ. ՌՄԶԲ. Էր»: 1833):
«Այս Է տապան Մելիք ՅիւսԷյինի որդի.. Աւաքճանին թ. ՌՄՀԲ.»:
«Այս Է տապան Մելիք ՅիւսԷյինի որդի Մանասան բէկին թ. ՌՄԾՋ.»:
«Այս Է տապան Մելիք Շաճնազարիորդի Մելիք Յուսէլինին (Բ.-ի) թ. ՌՄԾ. էր (1802):
Հանդատարանիս Հիւսիսային կողման մշաընկուզիծառի տավ մի Հին եւ խաչազարդ քա-

Բն վնրայ. «Այս խաչս Թորոս այղդայ թվ- ՌՋ. ար (էր)»: Տասլլանաքարիս վերայ շինուած է Թորու
աղայի զատկերնծ, ռր լարած է աղեղը եւ Թոցնում է նետը մի եղջերուի վերայ:

Տասլանաքարիցս փոքր վերեւ կայ մի այլ տասլանաքար, որի մեջքն կլոր Հեւ ան ւսֆ ող-
մում ունի մի Թաղաւորի ոլասոկեր, խաչը ձեռին, որ Հնձած է ձին եւ բարձրացրած խաչը, դնում
է առաջ: Բայց մի ածադին վիշապ օ4, լայն բացած իը կզակը եւ ընկած է թաղաւորիս ետեւից:
խաչազարդ է ւասանաքարիս միւս երեսն եւ քանդակուած մէջքի վերայ, որ կարդացւում է
(շիտ դժուարութնամբ. «Ի ՈՂ. ննճեց Ճա... թգաորի Աղվց... ես տէր Մասուն գրեցիք. այս ով որ
կարդէ. Աստուած ողորմի ասէ:Այս է ճանգիստ Մուրադի Ղաթիոնա գաջի (քաջի) Իարանդայ գա-
ւառ ճմուտոյն ասպարաբետի» (ոպարապետի): Տապանաքարիս մօւռ կայ նաեւ մի այլ ձիու վե-
բոմ մի թադուչու որակներ, բայց չտաղանաքարիս վրայ չկայ արձանադրութիշն:

ԺԳ. ՍՂՆԱ Ղ ԳԻԻ Դ. Հիմնուած է դրելժէ Աւնտարանոցի արեւմատնան կողմում. բնակիչ.ք՝ բնիկ,
Հողն՝ արքունի. միջակ արդի նաւէտ. տեղական բերքերն՝ նոյն (չիք այգի), անվնաս՝ օդն, կլիման
եւ ջուրն, երկար կնանը՝ 65, նկնղեցին՝ Ս Աստուածածին, քածանայ՝ մի- Ծուխ 55, ար. 236, Իգ- 188-

ԺԴ. ՎԵՐԻ Ն-ՍՋ ՆԻՔ ԳԻԻՂ. (Այն լնոնարբազուկն, որ սկսուած է Քիրս մեծ սարի արեւելնան
կողմից, անցած Շօշու դիօղի Հարաւարեւելնան կողմից եւ Հասած Չողորխանայ սարն: Առա սա-
բիցո ճիւղաւորուած չնրեք չնունադօտիխ Ա.-ն ուղղակի ձգուած է մինչեւ Վարազարուն դի ղն,
Բ-ն՝ դէպի կղարծի, Ղզղալա, Աշան եւ այլ գիւղերն. Չ.-ն՝ դէպի Սարուչէն, Մաս, Սխտորաշէն
եւ Խազազի սարն). Հիմնուած է վերջին լեունաչղթայիս Հարաւային կողմում. բնակիչք դաղթած
են Դարսկաստանիցը (Ղարադաղից), Հողն՝ բէկական եւ խիստ սակաւ, տեղական բճրքերն՝ նոյն
(ոչ այդի ունին եւ ոչ պարտէզ). օդն, կլիման եւ ֆուրն՝ անվնաս, երկար կեանք՝ 85, նեկեղեցին՝
Սուրը Աստուածածին, քարուկիր, Քաւծշանան դալիս է Ներքին-Սզնէքից: Ծուխ 46, ար. 175, իգ- 148-

ԺԵ. ՆԵՐՔԻՆ-ՍՋՆԷՀՔ ԳԻԻՂ. Հիմնուած է մօ Վերին-Սզնեէքին, Հողն, բնբքերն եւ այլն՝
նոյն. եկեղեցին՝ Սուրբ Աստուածածին, արուկիր, քածանայ՝ ներեք: Ծութ 92, ար- 377, հղ- 350:

ԺԶ. ԽԱԶՄԱՋԶ ԳիԻԻՂ (խաչերի մէջ նզած գիլ.զի գիչղիս չորս կողմերում կան քարնայ
խաչարձաններ). Հիմնուած նոյն լեռնաշղթայի Հարաւածայնաց լանջի վերայ. բնակչաց կէս
մասն՝ բնիկ նւ միւս դէս մասն դաղթած Բարկիւշադիղ եւ տեղափոխուած Հին- Քեաթուկ զիղից
(այժմ անրակ), Հողն՝ բէկական, անջոդթ բայդ Հազաւէտ, ւռեղական բերքերն՝ նոյն, օղն, կլի-
ման եւ ջուբն՝ սլատուսկան. երկար կնանբ՝ 90. եկեղնցին՝ Սուրբ Ստեփաննոս, կառուցնալ մի
կամարի վներայ՝ առանց սիւների, որ ունի մի փոքը կաթուղիկէ, երկարութիւնն՝ 13 ւնր 90Օսան-
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Թիմ, լայնութիւնն՝ 9 Մետր 32 սանիմ: Դրան արեւելեան սեմին վերայ. «Ես ուստա Յուսէփ եւ
ԳԷիքուրգ ( Գէորգ.) Ըսմանայ եկեղեցիս շինեցի յիշատակ, ով որ տեսնոյ, Աստուած ողորմի ասէ»:Իսկ դրան ճակատակալ Քարի վերայ. «թվին ՌՃ.»: Քաչանայ՝ ժիչ Ծուիս 62, ալ:- 290, 12 220:

Գիւղիս քաչանային մօտ կայ երկու դրչագիր սաղմոս.
Ա. Սաղմոս մաղաղալթն ույ, գեղեցկադիր, ռր ունի ե-Ւր սկզբում. « Յառաջաբանութիւն Դաւ-

թի Մարգարէին մեկնութեան՝ Աթանասի եպիսկոպոսի արարեալ»:
Բ. Սաղմոս, դրուած Թղթի վերայ, սլակասաւոր, այս է՝ վերջից Թաառվիուած են թերթեր:
Գիւղիցս փոքր-ինչ ննրքեւ կայ մի Հին դիւղատեղի եւ ընդարձակ Հանվաստարան:

ՇՕՇԿԱՅ ՎԱՆՔ (4669 ոտք)
Հիմնուած է նուն Լլնունադօտու դաղզախնաղգձի վերայ, խԽաչմաչ եւ Մամնոաւյ դիղերի մէջ.

շինուած է մի կամարի մնրույ եկեղեցու ձեւով: Երեւում է Հիժքերից: որ խիստ Հին նղլած է վանք.
բույց ժամանակ առ ժամանակ նորողուածէ ռռլիտակ անտաշ քարով: Ունի Ժլիայն մի խորա,,
երեք լուսամուսո եւ մի դուոն արեւմտնան կողմից եւ խաչազարդ ընմ, որոց մէն մին միշատա կ
նղածձ է առանձին-առանձին մարդից: Երկարութիւնն՝ 9 մետր 15 սանիմ, լայնութիւնն՝6 մնո,25 սանթիմ:

ԺԷ. ՍԱՐՈՒՇԷՆ. Հիմնուած է նոյն սարի ծՀարաւարհւմխոածույնաց լանջի վերոյ, բնակիչթ`
բնիկ. Հողն՝ արքունի, անջրդի, Հազաւէո, տնդական ընրթերն՝ նոյն, սլատուսկան՝ օղն, կլիմա,
եւ ջուրն. երկար դնանք 400. ւռնսարանն դեղեցիկ. եկեղեցին Ամէնսոխրկիչ, թարուկիր, կառու-
ցնալ մի ամարի երայ, Հնաշէն եւ նորոգուած քանիցս, երկարութիւնն՝ 13 մեը 50 ռանթիմ,
լույնությվուն 'ծ մետր 45 սանթիժ: Գաւառիս բոլոր նկեղեցնաց մէջ առաջնակարգ տեզ բոնած Է
չ(եղնցուս ներքին նւ արտաքին սլայծառութիւնն, զարդն ու ղարդարանքն: Այս պայծառու-
Թիշնը սլարտական ենք չերազնիւ Գրիղոր աղա Այվազնանցին Հողատուր խնամոցն: Քածա-
եայ՝ միչ Ծուխ 70, չար. 33, 13 253:

Ելեղեցումա է Սարուչէնի Հոչակուած ձնոադիր աւհուռրանն. որի մօտ ուվստիխ նն գալիս ո
ճիայն Արցալվ շատ կողմերից, այլ բաղուից, Թեվլեզից. այլ եւ մածմլաականջ: Աշնտարան,,
մաղաղաթեայ եւ մեծադիր է, որ ունի Ռատավես, փրդանէս եւ Ստնվփաննուս վարդառղնոներ ը,
ռւլատկերները, բայը անճաշակ նկարուած:

Առաջնոյն մօտ գրուած է. «ԶՌստակէս գրիչ յիշեսջիք, սիրելի եղբարք»: Ասլա վախճաջ,.
Լնլուց յնտոյ գրուած է այլ գրողից. «որ փոխեցաւ առ Քրիստոս, որ գրեց զՄատթէս եւ զՄարկոս»,
(աւնտարանները): երկրորդին մօտ դրուած է. «ԶՎրդանէս գրիչ որ գրեցի զ Ղուկաս եւ զՅովճա-

նէս զվիրաւրս մեղաւք յիշեսջիք ո՛վ պատուական եղբարք,զի չիք մարդ մեղաւոր քան զիս յերկ-րի...»: երրորդին Մօտ դրուած է միայն իւր անունն: Անճաչակ եխ պատկերներն. նակշերն ն.
ծաղիկներն, սակայն դեղեցիկ է մագաղաթն եւ ամբողջապէս գրուած Լէ դլլագրնրով: Սկզբում
ունի միշաւտակարանի նման Մ դրութիւն, որն կարդադւում է Խիստ դժուտրուլթնամժըբ, ուր ե
միֆի ույլոց դրուածէ.

«Բայց գրեցաւ սուրբ աւետարանս... լաբեթեանս թուականին ՈԼԱ.»: իսկ Մաոլթէոսի պատ-
կերի սոնղում դրուած Է փակազրի ձեւով.

«Տէր Աստուած ողորմեա՛ Յակովբայ նկարչի»: Նոյնոլէս զ.րուած է սկզբում. «Յամի Տեաղը
1827 եւ ի թուականիս (Հայոց) ՌՄՀԶ. սուրբ աւետարանս, որ գերի էր ընկել Պարսից տէրութիւնը,

ես՝ Ղարաբաղու Շուշի Ղալի բնակիչ Միրզայ Օճաննէսեան Զարկարեաճցովս, տեսի զսուրբ աւե-
տարանսի ձեռս անօրէն այլազգեաց ի քաղաք Թաւրեզ, վասնորոյ դրամս ետու եւ գնեցի ի ար-
դար վաստակոց իմոցեւ բերեալ'ի աւմուրս Շուշի եւ յաձնեցինք այն տեղն, ուր կայր եւ այժմ 1833
ամի եւ յամսեան մայիսի 12-ին. բերաք տեղս վասնմեր ուխտադրութեանն նորոգելութեամբաւե-
տարանճս. աճա նորոգեցինքեւ պայծառացուցինք ի լիշատակ մեր ճամայն կենդանեացեւ ննջեցե-
(ոց... Միրզայ Օճանեան»:
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Գիւղումս դայ եւ երկսեռ միդասեան ուսումնարան, որի երկյարկ շէնքը կառուցանել տուած
չ վերոյիշեալ բրաղուարընակ զերազելու Գրիղոր աղա Թովմասնան Այվազնանցե: Գնտնայարկն
ծառայում 1 իրրեւ վոայուստուն, իսկ վերնույարկն՝ ուսումնարան, որի մէջ կայ չորս սնննակ, մի
Մնծ դածլիճ հւ մի դեղեցիկ սրած, որի 172 է Հնտեւեալ արձանադրութիւնն.

«Շինեցաւ ուսումնարանս արդեամբեւ յիշատակ Բագուաբնակ Գրիգոր Թօմասեան Այվա-
զեանցին 1890 թվ. դեկտեմբեր»:

մերնայարկն ունի ւեղեցիկ ռլատչլամբննր, նոր ձեւի շինուած, ռլատոււսկաւն նստարան-
ներ եւ դրատավաոոակներ աշակերտաց եւ աշակերտուծնաց Համար: Ծխական ուսումնարանիս
երկարութիւնն 29 մետրէ. լայնուվվունն՝ 11 մետր ՀՅ սանթիմ: Ուսաֆում են մօսո 60 աշակերտ եւ
աշակնըտուծի:

Տարեկան ուոճիկ փարժասլեւոի 500 Ըուբլի-

, թ». վիարժուծու 400,
Լէրագիր. դիրք եւ զանազան նիւթեր 300 .,,

Միամնեայ ընդանուր ծուիք 1200 բուր.
Այս Բոլոր ծախքերը ամէն տարի սնում է միեւնոյն բարնրար Գրիգոր աղա Այվազնանցն:

Բացի ծախքերիցս Խորին Գերազ նւութիւնն անում է Հագուստ մի քանի որը աշակերտաց նւ աշա-
կերտուչնաց Համար: Երջանիկ չ Սարուշենն, որ ունի այսպիսի բարերար:

ԺԸ. ՄԱԻԱՍՇԷՆ. Հիմնուած էնոյն լնոնագօտու դադախքնագիծ ռարաՀարլթի: վերայ. բնա-
կի չք տնղափոխուտած նն Ջրաբերգից- Հողն՝ ըէկական, աւազուտ եւ սակաւ արդիւնաւէտ, սռեղա-
կան բեր քերն՝ նոյն, Գմուան՝ (իստ. ամուսն՝ դնրազանց օդն, կլիման, տեսարանն եւ ջուրն. եր-
լար կեանք "90-100. ելեդեցին՝ երեք մանկունք. քարաշեն, որ կրում է սոյն արձանագրութիւնը.
«Շնորճօքն Աստուծոյ ես տիկին Քալոյ Յովսէփ-բԷկ Մելիք Շաճնազարեանց կառուցի զայս Երից
մանկանց եկեղեցիս յարդար վաստակոց իմոց 1854 թուին»: Բածանայ մի: Ծուիս 3, աը. 114. Իգ- 87:

ՄԱՄԱՍԷԻ ՎԱՆՔ

Այսոլէս է անուանում Արցախի Հասարակութիւնն այն վանքը, որ շատ վաղուց շինուած է

շէնիս մօտ բարձր բլբի վնբայ որի արնւելնան եւ Հիւսիսային կողմերն վիմաՀչերձ բարգձրու-
Թիւններ են Վանքո, ոբ կառուցեալ մ երկու ռիւների վերայ, ունի նկելեցու ձեւ: խորանի տակ
կայ չորո դերեզմանաձեւ շիրիմ. որ նորողուած է նրբեմն-ներբնմն տաճարիս Հետ միասին: Մեծ

ութտատնեղի է վանքս նւ չիրիմներս- վանքիս մօտ եղած են խուցեր միաբանից Համար, ոլոք

անրակ են այժմ բոլորովին: երեւում նն նանւ պարսպի Հետքերն, որով լատած են վիմաՀերձից
վիմաչնրձ:

ԺԹ. ԲԼԲԼԱԿՇԷՆ. Հիմնուած նոյն լնոնադօտու ճարաւածայնհաց լանջի վերայ: Բնակիչք՝
բնիկ, Հող ն՝ ընկական, տնղակաւն բերքերն՝ նոյն. չունին եկեղեցի. Հոգեւոր ոլէտքերն կատար-
ւում են Սխտորաշչինում: Ծուխ 15. չոր. 65, իզ. 65:

Ի. ՍԽՏՈՐԱՇԷՆ. Հի նուած Լ նոյն լնոնադօտու ծարաւածայնաց լանջի վերայ: բնակիչ բ՝
բնիկ, Հողն բէկական, անղական բնրքնրն՝ նոյն (ունին այգի, պլարակգ եւ լքթննի), օդն. կլիման.
ջուրն՝ անվնաս. երկար կնաք՝ 75-60. նկեղեցին՝ նորաշէն եւ կիսատ տակաւին, քածանան դա-
նան Ծովատեղ գրւդից: Ծուվս 65. ալ 281. իզ. 203: Շինիս այգիների աղբիւրի մօտ կայ մի թեղի
բազմաղարնան ծաո. որի Հաստուլթյիւնն է 22 մեւր, 75 սանթիմ:

ԻԱ. ՀԻՐՀ ԵՐ ԳԻԻ Դ. Հիմնարկուաձ է նոյն լեունադգօտու Հիւսիսային կողմում, գիւղի դիր.բն՝
արեւելածայնաց. բնավիչք' ընիվ, Հողն կիսով չառ, արջունի եւ կիսով չավ բէկական. բայց
րարելրեր եւ օլողատու, տեղական բերքերն նոյն, աւաէ տանձն եւ Խնձորն. սւլատուական օդն.
կլի ժուն եւ ջուրն, նրկար կեանք՝ 700. քածանայ՝ ժի, ծուն 80, ար. 325, Էգ- 255: Եկեղեցին՝ Սուրբ

ՒՉ ա»



Գրիդորի». Հոյակաղ. Համակ սրբատաշ քարովշինուած, կառուցեալ չորա սիւների վերայ, ար-աքուս ո (շաչաձեւ, ննրքուաո՝ ժողովրդեան կանդնած տեղից վերեւ. դժրնթ. հրկարութիւնն՝19 մեւոր 24 մանլթիմ, լայնութիւնն՝ 13 մետր 63 օանթիժ: Բեմի ժողովրդածձույնաց երնոին փո-
բագրուսծ է.

«Կամաւն Աստուծոյ ես' Պետրոս Կաթուղիկոս Աղուանից սուրբ աթոռոյ Գանձասարայ, նորո -
գեալ սուրբ աթոռս Ամարասայ արճի եպիսկոպոսութեան բոլոր նաճանգի Վարանդուեւ Քոչիզու,
քանզի փեռեկտեալ եւ պատառեալ էին զվիճակ սորին արարեալ ըստ իւրաքանչիւր կամաց. իսկմեք զցանկ ճայրենի նորոգեալ ժողովեցաք, նորոգեցաք զսիրելի աշակերտս մեր զտէր Բարսեղարձի եպիսկոպոսը, որ եւ ճրամայեցաք սմա շինել զեկեղեցի իմ չովարան Ամարասայ, զոր եւ
շինեալ կատարեաց ըստ մերում ճրամանի յաւուր տաւնի այլակերպութեանն Քրիստոսի. եւ աւրճ-նեցաք զսուրբ տաճարս աճուանելով զսա սուրք Գրիգորիս՝ բերելով ի նշխարացսրբոյն Գրիգոր-սի ամփուհեցաք երկրիս Վարանդուեւ Քոչիզու, զի եղիցի այս երկու աթոոս մի: Ռվ ոք զայս վի-ճակս բաժանելեւ զոք Շստուցանելայլ տեղի, եթէ կաթուղիկոս իցէ կամ եպիսկոպոս, ՏԷր զայՕ-պյիսին նզովեալ եղիցի ՅԺԸ. ճայրապետացն, ընդ խաշչաձանուացն դասեսցի. Յուդայի մասնապ-
կից եղիցի: Այս կտակեւ արձանագիր յաւիտեան մնայ ճաստատ»:

Հարաւային մփոքբ խորանի Հիւսիսային սեմի վերայ.
«Մեք Հիրճերայ ճամիաթս տանուտէր Ղասումս, մեծ եւ փոքրը ճանապարտի գլխի տափն /դսկզբանէ վախմէր սուրբ Աստուածածնին. մեք ես վախմ արարաք Սուրբ Գրիգորիսիս. ով քակԷ,նզովեալ եղիցի յԱստուծոլ»:
Հիւսիսային փոքր խորանի Հարաւային սեմի վերայ.
«Աստուած ողորմի տնտես Մարիամին, որ Է. (7) տարի եկեղեցուս ճացն եւ ճաշն արաւ»:
Աւագ լորանի Հիշսվիսային կամարակալ սնան վերայ.
«Կամաւն Աստուծոյ... եկի սուրբ Աս... թվին Հայոց ՌՃԵ. ին ճանդերձՅո.. Ալէքսան, Եղիայ.եւ Մարտիրոս եպիսկոպոսօքս, որ առ Աստուած փոխեցան, որ թվին էր ՌՃԺԶ. ի ա. յուլ. ճիմնար-

կեցաւ սուրբ տաճարիս... արնասուրբ Գրիգորիսի ձեռնտւութեամբ...... ի թիե... աշխատանս արա.-րի... Մաճդասի ԳԷսուն... 9Է ըստ աշխար... անց...լիշեցէք...ցս ոս....1»:
Աբեւմտնան դրան ճակատակալ քարին վերույ.

«Ես Պետրոս կաթուղիկոս աշակերտ Ղուկաս վարդապետին ետու շինել կաթուղիկէս յիշա-
տակինձ եւ աշակերտին իմոյ Բարսեղ եպիսկոպոսին. յիշեցէք ի Քրիստոս»: «Աստուած աւրճՕԷՔոչիզու ժողովուրդն այն աւրճնութեամբն,որ ոչ ամցանէ, ձեռնտու եղեն կրին եւ քարին»: «Զաւ-
րութեամբն Աստուծոյ շինեցաւ սուրբ եկեղեցիս ի դառնեւ ի նեղ ժամանակիս, վասն ծովացեայմեղաց մերոց եկն մարախ եկեր զերկիրս Աղուանից եւ աւերեաց բազում տեղիս ի թագաւորու-
թեան Շաճ ՍուլԷմանին, պարոնութեան Միրզա Ղուլի բԷկին եւ իշխանութեան երկրիս Վարանդու
Մելիք Բաղու որդի Մելիք Շաճնազարին եւ օժանդակութեան (Թնամբ) Ովանիսին եւ քաճանայիցեւ տանուտեարց, մեծամեծաց եւ փոքունց ամէն. թվին ՌՃԻԲ.»:

Հարաւային դրան ճակատակալ քարի վերայ.
«Շնորճօքն Քրիստոսի ես՝ Բարսեղ եպիսկոպոս, աշակերտ Պետրոս կաթուղիկոսին,եւ ծնողսռիմ Աղայճնեւ Գիւլլաղայնի գաւառէն Վարանդու, ի գեղջէ Գիշուն՝ նորոգեալ պայծառացուցի զսուրը

աթոռս Ամարասայ, պարսպօք շրջապատեցաք ճանդերձ լոգնաթիւ սենեկօք, զեկեղեցիս շքեղա-
ցուցաք զարդուք, տուաք շինել զեկեղեցիս անուամբ Սրբոյն Գրիգորիսի Հովարան սուրբ աթո-ռոյն Ամարասայ, որ եւ մասն բերեալ ի նմանէ ամփոփեցաք աստ, իսկ ճիմնարկեցաւ ՌՃԺԶ. թվիռ
կատարեցաւ ՌՃԻԵ.-ին»:

Գիւղիս ծին Հանգատարանում կայ մի Հնաշէն մատուու Սուրբ: Աստուածածին անուամբ, որարիչուլ է արդէն եւ. քայքայում է:
ԻԵ. ԾՈՎԱՏԵՂ ԳԻԻՂ. Շինու՞ւծ է նոյն սարի Հիւսիսային կողմում ոչ այնքան Հեռի Հեր-

յ Եղծուած են կԷտադրեալ բառերն եւ գրերն:
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ծերից. բնակիչք Ընի. Հողն՝ արբունի. անջրդի. միֆակ արդիւնարեր, բայց պտղատու. տենղա-
կան բերթերն՝ նոյն (նշանաւ որ են մուսնձն ու ոնձորն), սլատուական՝ օդն, կլիման, սռնեսարանն
եւ ջուրն. նրկար դենունք՝ ՉՋՕ, եկեզեցին՝ Սուրը Աստուածածին, Քարուկիր, կառուցնալ երկու կա-
մարների վերայ. թածանայ՝ ժի: Ծութ 56, սբ. 306, հգ- 276:

ԿԱՐՄԻՐ ԵԿԵՂԵՑԻ

Այս անումը ( կոչւում Մոլիբ Փաչանանցների դամբարանն, որ Նան դիւղիս արեւնլեան
կողմում՝ ոչ այնքան Հեոի մի ըլրակի վել աւյ: Դամբարանիս շուրջն Հանդիստներ են Հնուց հիտ
մո իտ ամվոսխ ուծ, որի մէֆ կան հւ խաչազարդ տապանաքարեր: Դամբարանս ատորերկընայ
է եւ րաղկադած չորս սլատկից մատուռներից, որոց Ա-ն՝ մեֆ. Բ-ն միջակ մատուռներ են: Գ-ե
նկեզեցի1. Դ-ն փոթը մատուռ է: Լայնութիւնից լայնութիշւն սլառկից մատուռներս Հաղորդակ-
ցութիւն ունին միմեանց միջնադոննրով: Ա-ն՝ մեծ մատուռն վնասուած է դաղդաթնադիծ ճենղ-
քուածուվի որի Հարաւային ոաւոն եւ դուոնն են միայն նրեւում. քանզի ռտորերկընայ նն բոլոր
մաոոււներա:

Ա. Մառան ճակատակալ քարի վերայ.
«Թվ. ՌՀ. Դաւիթ եպիսկոպոս. յիշատակ Է եկեղեցի վանքս,որ լինի սա դամբարանեւ շիրիմ

մերոց նախնեաց»:
Մատրանա խորանլ, Հարաւային կողժի լսաչին վերայ.
«Թվ. ՌԼԵ. ի ճայրապետութեան Դաւիթ, առաջնորդի Մելիք Փաշիկ', Պետրոս եպիսկոպոս»:
Վէմ քարի ժողովուածայնաց երեսին.

«Դաւիթ եպիսկոպոս»:
Բեմի խաչի վերայ.
«Դաւիթ աբեղա կանգնեցի զխաչս Առան վարդապետի Տարսոնե... եւ զիս իշա (յիչնա)»:
ԽորանիՀիւաիտային կողմի խաչքարիվերայ.
«Թվ. ՌԻԵ. ի ճայրապետութիւն տէր Յովճանիսի. առաջնորդութիւն Մելիք Փաշին, լանուն

Աստուծոյ ես Սաճակ եպյիսկոպոս կանգնեցի զխաչս ի փրկութիւն եղբաւր մերոյ Ղազարին, աղաւթս
/իշեցէք» (14):

Բ. Մոտրան մ Հարաւային սլատում մի կիսատ խաչի վերայ. «Անուն տեառն Աստուծոյ ես
Մեիկ Հացգերգ (7) կանգնեցի զխաչս որդոյ իմոյ Սադիկայեւ որ Եւայ ու Արղուն ձորոյ խոց. Աս-
տուած ողորմի....»:

Մի մեծ խաչի կես երեսին վերոյ.
«Այս Է Սաճակ եպիսկոպոսն, որ փոխեցաւ...»: Մլւս կողմի վերայ: «Անուամբն Աստուծոյ ես

Պետրոս եպիսկոպոս, Դաւիթ խան այանս կանգնեցինք զխաչս ի փրկութիւն Սաճակ եպիսկոպո-
սին, աղաւթեցէք»:

Դ. Մարան մէջ մի գեղնցկաքանդակ խաչքարի վերայ.
«կամաւ ամենակալին Աստուծոյ, ես Մելիք Աւան կանգնեցի զխաչս հ փրկութիւն իմոյ Մելիք

Պապին, մաւրն իմոյ Խոնդի խաթունին, ով որ յիշէք ի Տէր, յիշեսջիք առ Աստուած թվ. ՌԺԵ. ին»:
Ուրի խաչի վերայ.
«կամաւ ամենակալին Աստուծոյ ես Մելիք Ադամ որդի Մելիք Պապին որդոյ Հախիջանայ թո-

ռանց որդոյն Թոմասին որդոյ մեծի իշխանին Աւանայ կանգնեցի զխաչս ի փրկութիւն նախնեաց
մերոց...»:

Այ խաչարձանի վերաւլ.ԱԱԱրզին ճայրապետութեան տեառն Գրիգորիսի եւ առաջնորդութեան
ուխտիս Սաճակայ եպիսկոպոսի...»:

լ Ալսինքն՝ ի մելիքութեան կամի պարոնութեան:



Սարսավիելի մութ, լսոնաւ եւ անմաքուր եխ մատուուննրս եւ լի: չդֆի (ներով մռչուտծ, տնդ-
սոնղ եղծուած նւ դժուարմաւ ընթեռնելի են արձանադգրութիւննելն. փոռսն որոյ ծաղզիւ թէ երկու
օրում կարողացանք ընդօրինակել մեծ ղդուշուլթնամը այդ արձանադգրութիւննելող: Թողում անել,
որ մաճախակի յցարձակունլով չզջֆիկներն Մեր վառ մոմերի վերբայ՝ անցուղանում չին այն նւ
ղմեզ թողնում դժոլսային մլութնան մէջ»:

Արդէն իշօսած ենք լճակների շարքում երկու փոք լճակների մակն. ոլւք կան Ծռվատեղ
գիդի եւ Խերլխուն շինի միջեւ: Ոմանք ասում են, Սէ Ծովատեղ դիողն լճներիցո ստացած է Ի-ր
Ծովատեղ անունը:

ԻԳ. ԽԵՐԽԱՆ ՇԵՆ. Հիմնուած է նոյն լնոնազօտու Հիսի սույին լանջի վերույ. բնակիչ թ՝բնիկ , Հողն՝ բէկական. ամվնայն ենչ՝ նոյն, նկեղեցին՝ Սուրբ Գրի դոր. թարուկիը, թածանած,
դալիս է Ծովատեղից: Ծուլա 37 ար. 750, Էդգ- 720:

ԻԴ. ԲՄԱՇԱԴԻ ՇԷՆ. Հիմնուած է մի ձոթի նրկու լանջերին, որբ դանւում է Մամնայ գիչզ/բ
արեւելեան կողմում, բնակիչ.բ՝ բնիկ, ծողն՝ բէկական եւ բաղմարդիւն, տեղական բնրքերն՝ նո յՀ,.
օդն, կլիման հւ. ջուրն՝ անվնաս. երկար կնանք՝ 75-60. եկեղեցին՝ Սուրը Առտուածաձին, քարոււ-
կեր. քածանայ՝ միչ Ծուլս 120, ար. 510, եղ- 433:

ԻԵ. ՄՍՄՆԱՑ. Հիմնուած է նոյն լեոնադօտու Հիւսիսային կողմում, Շօշկայ վանքի արեւե
լեան ձորի լանջի վերայ, բնակիչ ք՝ բնիկ, Հողն՝ բէկական, անջրդի, Հացաւետ. տեղական բեր-
ջերն՝ նոյն, ռլատուական՝ օդն, (լի ման, տնեսարանն եւ ֆուրն, երկար: կեան.թ՝ 49-90, նկեղեցին,-
Սուրբ Առտուածածին, քածանան դալիս է ԴՂաւախան դիւղից: Ծուխ 70, ւսր- 260. 12 230:

ԻԶ. Հ ՂՈՐԴԻ ԳիԻՂ. Հիմնուած է մի բարձր սարի արեւելածայնաց լանջի վերայ. բնակիչք `

բնիկ. Հողն՝ բէկական, տեղական բնրքերն՝ նոյն, դնրաղզանց՝ օդն, կլիման եւ ջուլյն, նրկար նանչ:90-100, նկեղեցին՝ Սուրբ Աստուսծածին, Քարուկիր, քածանայ՝ միչ ԾուլԻ 436, ասր. 624, Էդ. 508.
Միդասնան ուսումնարան տղայոց. աշակերուք 35. Թոռշակատու 25, ձրիավարժ 10, ռարե-

կան ռոճիկ վարժաղետի՝ 220 բուբլի:

ԲՈՂՐԽԱՆԻ ՎԱՆՔ (սարիս բարձ. 5326 ոտք)
Հիմնուած է Համանուն սարի Հարաւ արեւելնան կողմում ժի փուքը ձորակի Ճայ լանֆու

մի Հարթակի վնրբայ: Ըստ ամննայնի ունի նկեղեցու 4եւ կառուցեալ անտաշ կաթնագդոյն Քարով
մի կամարի վերայ: Ունի մի մեծ եւ միայն մի փոբը խորան, մի դուռն, ներեք լուսամուտ, երկու
խորչիդարան. 9 Մեւոր 65 սանթիմ երկարութիւն, 5 Մետր 50 ռանթի Ժ լայնութիւն:

Մի կոտրած եւ փոքը խաչքարի վնրայ. «խաչս տանն Արխի»:
Այլ փոքրը խաչքարի վերայ. «խաչս Կ. ես Բ. Հ.»:
Ունի շրֆաղարիսոլ քառակուսի ձեւով պլատուած, որ ունի միայն մի դուոն: Պարսպի Հա-

բաւային եւ արնեւմտնան կողմում ներ քումսո շինուած են Թոալակասլը լուցեր, անվնաս մնում |
միայն վանածօր սնննակն, ամբողջաղէս խոնարձչուած են միաբանիդ սննեակների դլութներ,:
Չարի երկարութիւնն է 40 մեւոր, լայնութիւնն՝ 18 մետր 50 սանթիմ: Անտառւաաւո է վան-
քիս շուրջն, որ ունի ռլատուական ջուր եւ մաքուր օդ:

ԻԷ. ՀԱՐԱԻ ԳԻԻՂ. Հիմնուած է Ա. լնոնադօտուշ Հիչսիսային դողմում մի Ճոռրակի աջ կող-
ժի բարձրութեան վերայ. ինակիչ.ք բնիկ, Հողն բէկական եւ սակաւարնլը բարենվաւսուն՝ օղն եւ
կլիման, սլատուական՝ ջուրն, երկար կնանք՝ 85 տարի, եկեղեցին՝ Սուրը Մեսբոսր քարուկիր,
քածանայ՝ մի: Ծուխ 65, ար- 245, Բ: 200:

ԻՐԸ. ՆԻՆԿԻ ԳԻԻՂ. Հիմնուած է Բ. կամ միֆին լնոնադօտու Հարաւածայնաց լանջի վերայ.

լ Սոքա կանխաւ բնակած են ճին գիւղում, որ կայ այժմեան շինից ներքեւ, որի մէջ դեռ երեւում Է Րեւալ (երեւալ,
երեւի) անուն եկեղեցին եւ որի մօտ՝ Բին ճանգստարանն:

2 Բարձր գագաթն խաչախութ՝ 5028 ոտք:
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բնակիչ ք՝ բնիկ. Հոզ Խ՝ տրքո նի. անջրդի,  աա1 բազմարդիւն, տեղական բնթքերն՝ նոյն, ալազթ`
ւական՝ օդն, կլի 7ոծ, եւ ջուրն, նրբկար կեանք՝ 100, եկեղզեցին՝ Սուրբ Առտուաձաձին, քարուկիր,
կառուցնալ չորո ռիւների վերույ. ֆածանայ՝ նրկու: Ծույլ 230, ռր. ԱՀԱ Էգ- 8418:

ԾԱՌԵԽ ՈՒԽՏԱՏԵՂԻ

Գիւղիս Հիւ ոխսոաւյին կոզ մում մի բաձր սեռի մնրայ կայ Հնուց մնացնալ մի մաւորան աւե-
լակ, որի մեջ դրուտծ 1 մի խիստ ծին քարնայ խաչ: ԱՀա խաչս է ուխտատեղին, որի շուրջն
բուսած են ձերունի ծառեր, որ.բ անձնոնժխելի մնացած են հբը նուիրական ծառեր դիւղացու
կագնի Հարու ածներիգ:

ԻԹ. ԴԱՒՍԽԱՆ ԳԻԻՂ. Հիմնուած է մի 4որլ մք), խեզդուած է ոտնսարանն եւ սեղմուած
Հորիվոնն շրֆառըսոթող լեռներով բնակիչք կիսով՝ չափ բնիկ. կիսով չասի ւտելավիոխթուած Դավխա-
նից: ԽՍանձաժորից եւ չորս դեր աստան Խնձոլոսանից. Հողն՝ րէկական, բարեբեր, այմուտան ծանր՝
օդն ՛- կլիքուն, նրկար կեանթ՝ 65-75. նրեղեցին՝ Սուրբը Աստուածածին, քարուկիր, նրբկարու-
Թիւեն 17 մն ւոր ԳԾ սա ԽԹրմ, լայնութիւնն՝ ծ ժետը 65 սանթիմ. «Շինեցաւ այս եկեղեցիս Ղաւա-
/խանու ճասարակութեան աշխատանօք 1871 ամի» . Բածանայ՝ միչ Ծու/ս 34. ար- 149, իգ- 131:

Գիւղիս ծիւաի սային կողմում կայ Հին Հանդստարան եւ քարուկիր մառյուո, որի մէջ կան
(շաչարձաննել, որիդ միոյն մերսւյ. «Թվ- ՋՂԷ. ես Շաճաւոր կանգնեցի խաչս ճայր Պախա, մայր
իմ Շաճմար...»:

1. ԵՆԿԻՋԱՆ Դիւղ-. Հիմնուած է Նինկի դիւղից բաւական ներքեւ նոյն գիւղի ֆրաձորի ձավ
կողմում մի սեռի վերայ. ենակիչք Հատուած եւ նկած Նինկի դիւղից- ամենայն ինչ նոյն, նկեղե-
ցին նոր շինել է տալիս ոլ. Գալուստ Գարբիէլնան Իր սնսլձական ծախքով, քածշանան դալիս է
Նինկի դի օդի գ: Ծու|ս 20, ոլ: 115. եգ- 95:

ՍՈՒՐԲ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ

Ծառելաի ռարի շարու Խակութեուն վերջի ծայրին մօտ՝ րարձր սեոի վնրայ չինուած է կաթ-
հնագոյն անտաշ Փարով մի փխութրեւ Հին եկեղեցի, որ ունտատեղիէ: Աւանդարար ասում նն. թէ
Սուրը: Գրիգորիս Աղ ուունից Ա. կաթուղիկոսն Հիմեարկել տուած է անուն սրբոյն Գրիգորի էու-
սաւորչին: Դարերի Ընթժացբում քանիցս նորոգուած էչ

ԼԱ. ՉԱՌԱԻԱԹՈՒՄԲ. Հիմնուած չէ սուրը Լուսաւորչի նկեղեցու սարի վերջացած տեդի
Հիչիաոյին ստորոտում, ջրաձորի աջ կողմում ընակիչք տեղափոխուած են ՄՆՑ-Սիւնեաց Պղըն-
ձաշանքի մօռից, Հողն՝ արքունի եւ բարեբեր. տեղական բնրքջերն՝ նոյն (մանաւանդ տանձ. խլն-
ձոր, բոժոժ) սննդարար՝ օդն, կլ|լման եւ ֆուբն. նրկար կնանք՝ 85. եկեղեցին՝ Սուրբ Աստուածա-
ծին. ծածքն՝ փայտաշվ ե, քածանան վալիս է կղարծուց: Ծուխը Հաշուած է կղարծի դիւղի վնբայ-

ԼԲ. Կ ԴՂԱՐԺԾԻ ԳԻԻ Դ. Հիմնուած է Ա. լնոնադօտու Հարաւային կողմում, Դառաւաթմբի Հիւ-
աիսային Հանդ ոլ, Խոյն րո ձորի ձալս ավի բարձրութեան վերայ, դիրքն՝ արեւնլածայնաց, բնա-
կի չբ՝ բնի. Հող ն րէկական, արդգիւնաւվտ. տեղական րբերքերն՝ նոյն. ռսլատուական՝ օդն, կլիման
ՍԸ ջուրն. նրկար դեանք 700. նեկեզեցին՝ յանուն Սրբոց Թարգմանչաց, քարուկիր, Հոյակապ չորս
ռիւների վերայ, շինուած էնակչ աց ծախքով, նրկարութիւնն՝ 18 մետր 75 սանթիմ, լաւյնությիւնն՝
12 ժեր 60 սանլժ. թածանայ՝ միչ Ծուլվս 165, ար. 604, հդ- 585:

Եկեղեցումսկայ.
Ա. Մասն կննագ փայոիղ՝ դետեղուած մի արծաթնայ խաչում:

լ Արեւելեան սարի բարձ. 3780 ոտք:



Բ. Աւետարան դրչագիր՝ դրուած Հասարակ Թղթի վերոյ. Մեծաղի. սլատկնրազոաւրդ:
Յիշատակարանից. «Զաւրութնամբն Աստուծոյ կատարեցի դռուրը չունտալուն ս ղայս յաս-

տուածախնամ կղդիս Աղթամար, ե Հայրաղետութնան ռետյուն ԶՁաքարիույի եւի թուարներու-
թեան Հայկազնանս տումարի ՋԻՋ. ե դառն ՆԱ է նեղ ժամանակիս-

Արդ ես Յովանէս ետու դծադրել վսուրբը առնտարանս... »-
Շատ յնտոյ դրուած է. «ի վերջին դառն նեւ ի նեղ ժամանակ վսուժաղուժ աղդ ննտողաց՝

ւսռաճկաց սզդաց չարամած եղեն. Համդարէկ անուն սլարոն եւ այլ անթիւ զ աւլք Հրամանաւ
ինքնակալին՝ որ կոչի Շած իսմայիլ՝ դնացին հ վերայ աշլարծին Քուրդսաաւնույ, աւնրումն բազ-
մասլատիկ ածին ի վերայ Հայոց, դորն սպանելով եւ ղոր գերելով գիւղ նւ քաղաք: վունք եւ
անապատ միածաղով (ոյն) յավչտակեզին դՀայք եւ բնրին զսուրբ առհտարոաւնս գ հնրմամը ե ժեր-
կիրն, որ կոչի Աբցավ», եւ Հանդիսլեսլ այսմ աստուածաշունչ բուրաստտանիռ քաճանայ մի եւ
տեսեալ զսա... եւ դննաց ղանդգին մարդարիտսի ճալալ ընչից իւրոց: ետ դին սոլո ՁՌ. դաճնկաշ,
եւ եո առաջնորդ Գանձասարու աթոռոյն եւ ծախնաց ղո ե Թաւրոս չրեց-... ».-

Մատթէ ուխտատեղի
Գիւղիս Հիւսիսային Հանդէպ մի տնսարանաւոր բլրի վնրայ կայ մի Հին մառոուռ. որ չրֆաս-

սլատուած է ծերունի ծառերով: Ասում են աւանդաբար. «Խաչարձանիս սակ ամփոփուած է Մ,-
թէ անուն քածանան, որ նածատակուած է անչաւատ բոնաւորներիցը Հին ժամանակննրում»:

ԼԳ. ՄՋԿԱ ՉԱՏ դիչղ- Հիմնուած է այն բարձր լնոնաշղթաւյի վերայ որ ճիւղաւորուաձ չ
Ա. լեոնադգօտուց եւ Հասած մինչեւ Ամարաս վանքի Հիւսիսային լումն. բնակիչք՝ բնի. ձող ն՝
արքունի եւ բէկական եւ արդիւնաւոր. ւոնղական բերքերն՝ նույն. օդն եւ կլիման՝ գնրազանը,
ֆուրն՝ ւսլատուսկան, երկար կեանք՝ 100 ւռարի, եկեղեցին՝ Սուրը Աստուածածին", Քարուկիը,
քաչանայ՝ ճիչ Ծուլ» 83, ար. 465, եգ- 362:

ԷԴ. ԲԱՐԱՀՈՒՆՋ (ունչ) ԳԻԻՂ. Հիմնուած նոյն լնունաշղթաւյի Հարաւույին կողմում. Բեւ-
միչք՝ բնիկ. Հողն՝ արքունի, միջակ արդիւնաւոր, տնղական բնրքերն՝ նոյն, օդննչ կլիման՝ ոշ.
այնքան լաւ. նրկար կնանք՝ 65-70. եկեղնցի չկայ, քաճանան ղալիս Լ Բերթից, "ը Խիո" 4օա լԾուլս 36, ար. 125, Իգ 95:

Լե. ՔԵՐԹ ԳԻՒՂ. Հիմնուած է նոյն սարի Հարաւ-արեւնլածայնաց ուռռթուտում, բնակիչյբնիկ, Հողն՝ սրջքունի, անջրդի եւ բաղզմարդիւն, տեղական բերջելն՝ նոյն, ջուրն՝ սլատուա կայն.
օդն եւ կլիման փոթը-ինչ բարնխառն, երկար կնանք՝ 75-80. նկեղեցին՝ Սուրբ Գքորգ: Քաբուլ իչ.
քածանայ՝ միչ Ծուլս 56, ար. 194, Իդ- 150:

ԱՄԱՐԱՍ ՎԱՆՔ (15)

Հիմնուած է այն երկրալեզուի վնրույ, որ Մուղան դաշտից դամ դաւառից մւոած է Խազագի
նւ. Լուսաւորչի ռարերի մէջ եւ կազմած դուրալի Հովի, որի միջից Հոսումէ Ամարաս վոակն::
Վանքս ի Հիմանէ նորոգ կառուցնալ Լ 1858-ին չորս Հաստատուն սիւների վերայ ամբողջա,
սրբատաշ կաթնադոյն քարով: Ունի մի աւաղդ եւ երկու փոքբը խորաններ, ուսան մեծ-մեծ (ոէ աւ:
մուտ, մի դուոն արեւմտնան կողմից, երկու լսորձրդարան, մի աւազան եւ մի փոքը դաթուղի լլ:
Աւագ խորանի տակ է շատ վաղուց շինուած Հեութիւնն, որի մուտքն բազուած է դասի Հարաւլ
ժին կողմի բեմի մօտվից. տասնեւութ սանդուղներով իջնում է մինչեւ ցատակի մասռուուն: Սառբ-

-- ՄԷջքն (ետեւի կողմն) պատուած, քանզի բերդն շատ ճեռի չէ գիւղիցս:
2 Եկեղեցուս մօտ Է Վարդան անուն նաճատակի մատուռն:
3  Վտակսառնում Է իւր սկիզբը Սօս, Քերթ, Քարաճունջ, Հիրճեր, Խերխան գիւղերի աղբիւրներից եւ մօտերքից է:

ջրում Ամարասի արտերը. ալգիները եւ պարտէզները:
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երկընայ շինութեան ա նրկարութիւնն (ննրսից չափնլուվ)3 մնստը 70 սանիմ, լայնութիւնն / մնտր90 սանլմի ք: Փոթրիկ մամու ուտ, որ ամբողջապես շինուած է Խազաղի Հանքի ռրբատաշ քարով,
բացի Հարաւային մուտթիցս ուննցած Հեւ միւս մուսոք արեւելեան կողմից, որ փակ է այժմ:

Հիւսիսույին դոռում առ աֆին լուսամտին սլատկից շինուած է մի դեղեցիկ չուսոյանայքար,
որի տակ է տմնիուիուտած Սուրբ Լուսաւորչի Թոռին՝ Աղուանից Ա. կախուղիկոս Գրիդորիսի մար-
մինն: ԱՀա այս Հ դլլոաւոր ուխտատեղին: Վանքիս երկարութիւնն է 23 մետրը, լայնութիւնն՝ 13
Մետր 33 սա նի մ:

Տաճարում» Հ մասն սրբոյն Վրիգորիոխ դետեղուած մի արծաթեայ, ոսկեզօծ, ականակուռղեւ մատանիներով ա/մ: արուած աջի մէջ. որ կրում է.
«Աջ սրբոյն Գրիգորիսի Աղուանից ճայրապետին. շինեցաւ յամին 1870ի Շուշի քաղաքի ան-

վարձ աշխատութեամբ շուշեցի ոսկերիչ Միրզաջանայ Խոջաբաղրեանց, Գրիգորի Բատամեանց
եւ Առաքելի Յարութիւնեանց»:

Տաճարս ունի թարուշէն, ամրակազմ. Քառակուսի եւ բարձրագոյն շրջասյարիսալ, չորս ան-
.կիւններումի չորս աշտարակներ եւ ռսլատնրի վերնամասից Հրացան արձակելու ձակեր, որբ շի-նուած են ռուսներից. նրբ այստեղ էր մաքսատունն: Չարոպիս երկարութիւնն արեւելքից արեւ-

մուտք 94 մնար1. լայնութիւնն՝ 56 Ժնտր 40 սանլիմ: Չարսպիս հնըսում արեւելեան կողմում
լույ 5 մենծ սնեննակ (այժմ` դում), Հարաւային կողմում կյ 6 սնննհակ, արեւմտեան՝ 5 (այժմ 4-ն
անկարգ), Հիւսիսային՝ 8 (այժժ 5-ն անկարգ): Հարաւային մասում միայն կայ վերնայարկ եր-
կու աւնրուած ոնննակ- Շինութնան 171 ամենաչքթեղ մասն եղած չ մխույն սնննակներ ս, որք շե-նուած են ճուսշ ուած (աթնագոյն Փարով եւ ունին չորս կողմերից զոյդ-ղոյդ լուսամոււոներ եւ
Ժէն ժի լուսամուտ ունի մի-մի բաժանարար Փարնայ սիւն ԱՀա այս նղաձ է նրբնմն կաթուղի-
կոսարան Աղուանից: ԸնդՀանրառլես անմաքուր, անկարդ նւ անխնամէ ույս պատուական վանքն
ամենայն մասամբ, որ այժմ ընկած է բարոյապէս եւ նիւթաղէա:

վփանուղս անշարժ կալուածներն նն.
Ա. ՎարելաՀող ել,
Բ. Այդի էւ Թթն ննաց ոլարտեղ,
Գ. Մի ջրաղաց: Վանածայրն էմի տիրացո"....:

Ամարաս աւերակ գիւղաքաղաք
Վանքի» Հարաւային դողմում, ջրի աջ (ողմի բարձը լանջի վնրայ կայ ընդարձակ աւնրակ:

Տնարակերիդ նրեւումմ է, որ տներից ամենամեծ մասն չինուած է եղել Արցալսի յատուկ եւ Հին
ձնւով դետնավոր: Ոչինչ ոլակաս ընդարձակ էեւ դիւղաքաղաբքիս Հանդատարանն, որ մօւո է
աւնրակիս-

ԼՋ. ՍՕՍ ԳԻՒՂ, Հիմնուած է Լուսաւորչի սարի արեւմտածայնաց ստորոտին մօտ լանջի
վերոյ. բնակիչ ք՝ (նիկ. Հողն՝ կիսով չաղ արքունիեւ կիսով չավի՝ բէկական. անջրդի, բայց բա-
ընընը աեՏաֆունա- տնղակուն բելքնըն՝ նոյն, օդն եւ կլիման՝ սննդարար, ջուրն՝ դովելի, նրկար
նանք -90. նլեղեցին Սուրբ Գէորգ, քարուկիր, առանց կամարի եւ սնան. երկարութիւնն է 12
մետր 60 սանիմ, այնութիւնն 7 ժեր 90 սանթիմ:

Դրան ճանասակալ Փարի վնրայ. «.Չայս պատուիրեմ, զի սիրեսջիք զմիմեանս»: Քածանայ՝
նբկու: Ծույլ 407, ւար. 385, հզ. 302:

Լուսաւորչի ս աւլ,. Բարձրացած է դիղիս Գլիշին մերեւ՝ արեւելնան Հանդէպ: Սարիս կատա-
ԲԵն վերսւյ կան ջատ Թաղվուտած բարեր. տնարակեր եւ նկեղեցու աւերակ:

Աւանդութիշւն. Աւանդարար սլատմում ե,. «Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ կողմերումս քա-

լ Ցաւալի Է տեսնել. որ քանդուած Է այս Բնադարեան պատուական ճնութիւնն: Ասում են, թԷ՝ «Մի տիրացու քան-
դած Է առանց ճրամանի...»:



բոզելու եւ եկեղեցինել: Հիմնարկելու ժամանակ դիշերն բարձրացած| սարիս դլուվան եւ աղօթ-
քով լուսացրած գիշերները: Սուրը Գրիգորիս Աղ ուանից կ(ախուղիկոսի մալմինլ երը փավոցրածձ

բերում են նորա աշակերտներն Դարբանտից այստեղ, նաձատալել տուող լխաղսու որի ղդօրական-
ներն, փախցնողննրի նտեւից ընկած, դալիս են մինչեւ այստեղ: Սակայն աշակերտներն ասլաւի-
նելով յ Առտուած նւ դիմելով Սուրբ Լուսաւորչի աղօթած տեղն, աղատ են մնում Հալածողննրից
եւ ապա նածատակուտած Սուրբ Գրիդորիսի մարմինը տանում քաղում Ամարասի վանքում եւ.

իրանք փախչում դեւի Հայաստան ».

ԵՂԻՇԱՅ ԿՈՒՍԻ ԱՆԱՊԱՏ

Հիմնարկուած է այն բարձրադոյն ղաղզաթի վնրայ, որ արձանացած է Սօսի. Լուսաւորչի
սարի. Բներթի նւ Ղուզի-Ճարտարիմէջ: Հանըստարան է անապատի չուրֆն. դ աղաս զարդա-
բուած է քեղի եւ տիկի ծառերով եւ Հին ու նոր տապանաքարերով Մենտատանս շինուած է
անտաշ որձաքարով,իսկ կամարներն եւ բոլոր անկիւնաքարերն՝ սրբառաշչ Քարով: Մենաստանս,
որ կանգնած է երկու սիւներիվերայ, ունի երկու փոքը եւ մի աւագ լոորան. երկու խործրդարա,
աւազան, վեց լուսամուտ, քարեայ |սաչ կալ, մի դուոն՝ արնեւմանան կողմից. մի փուքը կաթուղի-
կէ իբրեւ զանգակատուն եւ ժի սիռքրիկ խորանաձեւ դերեղման՝ աւադ. թռլչանի բեմի տակ, որի
դուոն բաց է դեսլի դասի մէջ տեղ ն ԱՀա այս չ Եղիշ կուսի զ հրեգ ոնն. ոլ ՄԼՆ) ուվաաւաւաւնղի է:
Անաչառ» երկարութիւնն 1 15 նտր 95 սանքիմ, լայնութիւնն ց մետր 70 ռանլմիմ: Բարես,յ(.աչկալի Հարաւային դրան Հիւսիսային սնմի վերայ. «Յիշատակ Է Համասուտանց Միրզայխապյ:

նի որդի Մանուէլ վարդապետիս այս խաչկալս. եղբարքն իմ Պապան եւ Վանլալան, քորար (որք)
իմ Գուլասմար, Ինթաղիձ, ծնողքն իմ Մումխանում, կողակից իմ Նազլու, որդի իմ Ճախնազար,
Շաճպատ, Սիրուն, Վռամին, Մազրվանին եւ դստերն իմ Բաջուն, Դօսդաշին թվ. ՌՃԴ.»:

հաչկալի Հիւսիսային կողմում մի իաչջարիվերայ.
«Ղազար, կողակիցուր (իւր) Նազլու թվ. ՌՃԴ.»:
Հիւսիսային լխորան|, ճաղատակալ քարիվերայ.
«Ես Աղէս կանգնեցի զխաչս փրկութիւն ինձ եւ կենակցին իմոյ, որդւոյ եւ դստերաց

իմոց ՋՀ2.»:
կարծում են.թ. որ իշաչքարս դնրեզժանից վեր մուած նւ դրուած 1 այստեղ:
Դրան ճակատակալ քարի վերայ `

«կարողութեամբ ամենազօրին Աստուծոյ ես նուաստ տէր Յոճան անձամբ տկար աբեղայս
եւ որդէգիր Փոքր տէր Յոճանս շինեցաք սոյն զեկեղեցիս ըստ անուան Սրբուճոյ Կուսին Եղիշէի ի
կաթուղիկոսութեան տեառն Երեմիայի եւ տանս Աղուանից որ ի մայր աթոռոյն Գանձասարայ
վասնորոյ յիշել աղաչեմք ճանդերձ ծնողովք մերովք ՌՃԻԴ.»:

Աճասլատիս որմին արեւմտեան արտուքին նրեսն խաչազարդուսծ 4 խաչքարնըով:
Սոյն երեսի լուսամտի գլիսին.
Տէր Աստուած Յիսուս Քրիստոս, ես անարժան ուստայ Կաբրըելս շինեցի այս եկեղեցիս ի

ձեռամբ իմով, ով կարդա, մէկ բերան ողորմի ասէ. խաչս յիջշատակ Է Գաբրելիս եւ ծնողաց իմոց
եւ դստերացեւ որդոց իմոց»:

ԼԷ. ՂՈՒՋԻ-ՃԱՐՏԱՐ (Հիւսիսածայնաց Ճարտալ:). Շինուած էնոյն աարի Հիւսիոային կոզ-
ժում, բնակիչ.՝ բնիկ, Հողն՝ արքունի, առւատարնը, տեղական բերքերն՝ նոյն, նշանաւոր է Ջո-
րենն եւ գարին, դերազանց՝ օդն, կլիման եւ ջուրն, նրկար լնանք՝ 110 սորի նկեզեցին՝ Սուրբ
Գէորդ, կառուցեալ մի կամարի վերույ, երկարութիւեն՝ 15 մնտը 50 անվիմ. լայնութիւնն՝ ձ

մեր 60 սանթիմ, քածանույ՝ երկու: Ծուլս 145, ար. 5840, եգ. 465.

) Դրանս ճիւսիսային սեմի վերալ. «Տէր Եղիազարս, որ ձեռնադրեցաւ լաբեղալ /ԻՒՕՀ Գ.»:
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Եկեղնցումռ կույ մի փոթրաղդղիը թղթնայ ձնռագիր աւետարան, սլատկերազարգ, անյայտ է
դԴրողի անունն, միայն յայտնի Լ. որ ստացած է Յովչանեկո անուն ուն:

Մասունք Երից մանկանց մի արծալթեսւյ փոքրը խաչի մէջ:
ԷԸ. ԿԻԻՆԻ-ՇԱՐՏԱՐ (Արեդղ էմ Ճարտար). Հիմնուած է բնբդասարի Հարաւային կողմում,

դիրքն ծարաւ-արեւելածույնաց. միայն մի ձորակով բաժանուած Դուղի-Ձարտարից- բնակիչ.ք՝
բնիՀողն՝ արբունի. անջրդի, սակույն րաղզմարդիւն, տեղական ընրքերն՝ նոյն (այգի, թթենի
դովելի. Հոչակուած | դիչդիս ցորենն), դնրազանց՝ օդն, կլիման, ջուրն եւ տեսարանն. երկար
կեանք՝ 111 տաղի, եկեղեգին՝ Ամենափրկիչ. ֆարուկիր, կառուցնալ մի կամարի վերայ, ունի
միայն աշադ |լառլոան,. նրկարութիւեն Լ 11 մետր 95 սանթիմ, լայնութիւնն՝ 7 մետր 55 սանթիմ:
Դրան ճակատակալ արին վելչույ. «ՌՄԼՋ. թվին. այս Է Ամէնափրկչին սուրբ եկեղեցիս, սա եղ եւ
ոքեւոր յիշատակ տէր... իյ. Խանումէն»: Իսկ վերեւ.«Ուստայ Թիւնի» (Յարութիւն շինող վարպե-
տի անունն Լ): ՔաՀանայ՝ մի. Ծուխ 260, ար. 1095. լա3 ծ55:

Գիւղում» կոյ Ս. Գրիգորեան միդասնան ուսումնարան տղայոպ, աշակերտք մօտ 50, Թոչա-
ատու 34, ձրիավարժ 10. միամնայ ռոճիկ մարժառղետի՝ 220 Ը-:

ԿՈՀԱԿ ՈՒԽՏԱՏԵՂԻ

Մ/ աենրուկ մոուռու ո է կոծակ անուամբ, որ Հիմնուած է դիւզիս անդում մի ի'ութի վերոյ:
Աւերակո ծածկուած է ճառլկի, ձառերով: Խութիս գաղթն ունի մօտ երկու կալաչավփմեծու-
Թլուն: Ուվոլի օրն Լ ւս մվ Մ Համբարձման տօնն:

Դավէ-չիչէք
Այս անունը դրող աղբիւրն բղիոում է դիւղիս արեւմտնան Հանդէպ եղած քենրծիցն եւ թւռսի-

ւում էիւր սալի փոսին մէջ: կարմրուկ (ոնլական բարբառով հոաւարթնը) ավտով ծիւանդա-
ցնայննրը բերում եւ լողացնում են փոսի միջի ֆրովն. որով ըիժշկւում է Հիւանդն:

Բերդի նահատակ
Աղբիչրիցս վերեւ ժի բարձր առսլառաժի վնրայ կայ մի կիսաւեր մատուռ, որ Իր մէջ կրում է

ա արնամբ ենըկուած Մի նածատակի մարմինը. ռրի անունն անյայտ է: Միայն յայտնի է, ռր
ութտատնղի է Թիստ Հին դարերից աւանդաբար Մմնացնալ:

ԼԹ. ԽՈՒ ՆԸՇԻՆԱԿ (Խուն-շինակ). Հիմնուած է ըերդասարի արեւելածայնաց լանջի վերայ.
բնակիչք՝ բնիկ, ծողն՝ բէկական, անջրդի, բայց բազմարդիշւն, տնղական բերթերն՝ նոյն, օն եւ
կլիման փոքը-ինչ ծանը ամուսն, ոնսարանն՝ ռլատուական, ջուրն՝ սննդարալ, երկար կեան.ք՝
80-85. եկեղեցին՝ Սուրբ Աստուածածլն, կամարակասլ, կառուցեալ նրկու կամարների վնրայ,
նրկարութիւնն՝ 17 մետր 45 սանթիմ, լայնութիւնն՝ 8 մետր ծ0 սանթիմ, քածանայ՝ երկու:

Արձանագրութիւն դրան ճակատակալ քարի վերայ:
«Ի ՌՅԹ. (1860) Կամաւն Աստուծոյ կառուցաւ եկեղեցիս Խնշինագ գեղջ անուն սուրբ Աս-

տուածածնի սեպճական արդեամբք եւ ծախիւք Շուշի քաղքցի բարեպաշտօն, ազնուազգի աղա
2այրապետ բԷկի Դօլուխանեաճնց ի յիշատակ ճոգւոյ իւրոյ եւ ազնուճւոյ ամուսնոյն իւրոյ Բակու-
մայ Մելիք ԲԷկլարեաճցեւ ծնողաց իւրոց ճօրն Բաղդասարբէկի, մօրն Նազլու խանին»:

Ձնոագիր աշնտարան սփոբը դիրքով: դրուած Թղթի վերայ, պատկերազարդ, ընկաձ է Դու-
կաս աւհտարանչի սլատկերն: Գեղեցիկ եւ ճարտարարունսւտ են պլատկերներն, նախշերն, ծա-
զիննըն եւ թոչնագրերն, ընտիր ոսկեզօծն եւ ներկերն:

Յիշատակարանից. «Որ (Ամեն. երրորդությիշն) ետ կարողութիւն տկար եւ մեղապարտ, անար-
ժան Գրիգոր երիցու, որ ծաղկեցի զիա (զայս) եւ ճասայ ի յաւարտ սուրբ աւետարանիս. ծրա-

ՒՉ ԷՉ --



գրեաց սա ՛բ լյաւնդանց, ձեռամբ Վարդան երիցու... Մաճտեսի Թաղիաջի խոջա Գազպարն եւոր-
դի նորա խոջա Յակովբջանն յայսմ տարւոջ եկին ի Վան, որ էր թուականիս Հայոց ՌԾ.եւ ԻԱ. եւ

ստացանզսա ի ճալալ վաստակոց իւրեանցի յիշատակ իւրեանց եւ իւրեանց ծնողացն»:
դիտենք ի՞նչ պատճառաւ յնտոյ առնտարանս ընկած է Աւնտարանող ուան ն. «Գրեցաւ ի

1845 ամի փետ. 18-ին. այս լիշատակ ճայերէն աւետարանս տուեալեղեւ ի գիւղն Խունիշինակ
Սուրբ Աստուածածնայ եկեղեցւոյն որ Է ընծայողն Չանաղչու (Աւնտարանոյ) գիւղին բնակիչ
Մելիք Ջաճանբաղշի որդի դուստր Նանակուլ Մելիք Շաճնազարեանցեւ այլ մին սուրջառ (շուր-
ջաու) իլը արծաթի չափռաստովն...»:

Գրչագիր մաշտոց. դրուած է Թղթի վերայ. « Արդ, աղաչեմ ՎզՀՁեզ... յիշեսջիք ի մաքրափայլ
աղաւթս ձեր զԱստուածատուրն եւ զեղբայրն իւր զՄարգարէն եւ զծնողսն նորա եւ զՅակովբ քա-
ճանայեւ զՍիմէոն քաճանայ, որ աշխատեցուի գրելն...»: Մաշստոցս եկեղնցուս նուիրած էշու-
շեցի չոիրացու Անաստաս Տէր-Մկրոչնանց 1855-ին դեկ. 1-ին: Ծույլ 96. սոր- 165. 12 325:

Խ. ԿԻՇԻ ԳԻԻՂ. Հիմնուած է ընբդասարին Հիւսիսային կողմում մի Հարաւածայնաց լանջի
վերոյ. բնակիչք՝ բնիկ. Հողն՝ բէկական, ամննամեծ մասամր անջրղի բույց արդիշնաւէտ. տն-
ղական ընըբթերն՝ նոյն (բոժոժ, Թութ, խաղող աւա նն), օդն. կլիման եւ ջուրն՝ սպատուտկան,
անսարանն՝ դ մայլելի, երկարկնանք՝60. եկեղեցի` Սուրը Մինաս, թաղակառը երկարութիւնն՝ 15
Մետր 65 սանթիմ, լայնութիւնն՝ 7 մետր ձ5 սանթիմ. քածանայ՝ ժի. Գիւղում: կույ նօլմանասու,
այբի կին: Պատճառն այն է, որ մարդիկ ամոտան ջերմ ամիսներում աշլոաւում են Մուղանի դաշ-
տաբնրանում եւ վախճանւում անժամանակ: Ծույ 127, սար. 584, Ը. 4851:

ՈՍԿԵԱՆՑ ԽԱՉ

Այս անումը կոչւում է մայն վաղեմի սբբավույրն, որ կայ գիւղիս աղբիւրի Մօւո, ֆրաձոր/,
աջ ափում եւ որ ունի այժմ քառակուսի ձեւ, Քարուկիր շինուած: Այժմ բաց է շինութնանս զլուվս ».

եւ ժի ծերունի թջեռնի ծաո բուսած է արբավայրիս մէֆ, ուր կայ եւ ժի քարնույ ոաչ, որի վերայ
վառում են մոմեր: Դրան անմի վերույ. «Թվ. ՌՅ. լիշատակս օրինեցաք Սայեամ կամ (եւ) Բաղ-
դասար Յարութիւնեան Բաղրեանց»: Սրբուվույրիս մօտ հղած Հին Հանդատարանում. « Այս Է տայ.
պան Պակնայզարի որդի Աղաբէկ քոխային (դիղառղետին) ՌՃՀԲ.»:

ԽԱ. ՍՊԻՏԱԿ ՇԷՆ. Հիմնուած է եխչի դիւզի Հիւսիսային կողմում, մի Հալաւ-արեւելածո,,.
նաց սարալանջի վերոյ: Այն դեղեցիկ Հովին, ոք վատակաձորով՝ ներս մուծ 1 Մուղաւնից (չ.-
բեւ երկրալեզու, բաժանած է Սոլիուշկ դիղի սարս կիշու սարից: Բնակիչք դաղզիիած են Խոյ,գ.
Հողն՝ բնկական եւ արդիւնաւոը, տեսալյանն՝ Հիանալի եւ նախանձելի, տնդակոաւն բնըքթերե՝ նոյն.
դերազանց՝ օդն, կլիման եւ ջուրն, երկար կնանք՝ 90, նկեղենցին՝ Սուրբ Աստուածածին, ձածթյյ՝
փայտաշէն, երկարութիւնն է 15 մետր 33 սանթիմ. լայնութիւնն՝ 7 եսոր քածանայ՝ մի:

Ծուլս 70, ար- 220, Էդ. 180:

Ամենափրկիչ (Ջարկեա մարագ) ուխտատեղի
Սալիկ շն եւ եմիչջան դիւղերի միջեւ, ժի բարձրավանդակի վերայ (3192 ուռթ), ԱՎԱՐ

Հնուց շինուած է մի մատուո, որ այժմ կիսաւեր է: Բույց կանդուն մնում է տուսկուվին վեմ թար
նւ մի խաչարձան:

Ուլոտատեղի ս ծածկուած է մեծ-մեծ ծաունըի փառաւոր Հովանու ննրքթիւ, իսկ իչր շրջառլլասի
(ի է Հին եւ Ֆոր խլոտութվաո ամվուիհալներով: կանու ուվիոոատեղդուս մօտ հղած է շարբուվ
շինուած մարադներ, վասն որոյ կոչուած էեւ Ձարկետյ մարադՀ

յ Թերեւս գծագրեցաւ այս ընտիր աւրինակաց:
2 Վտակս առնումԷ իւր սկիզբը Նինկի, Կղարծի եւ Պառաւաթումբ գիւղերի եւ անդերի աղբիւրներից:
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ԽՐ. ԵՄԻՇՋԱՆ ԳԻԻՒ Դ. Հիմնուած է Ամննավիրկչիս Հիւսիսային ստորուռում մի սարածար-
Թի վերոյ. բնակիչթ մեծ մասամբ տեղացի, իսկ փոքը մասամը՝ գաղթած Չարսկաստանից. Հողն՝
կիսով չավ ալքունի եւ կիսով չառի՝ բէկական, սոնղական բնբքերն՝ նոյն, սլատուական՝ օդն,
(լման ու ջուրն, երկար կնանք՝ 90. նկեղեցին՝ Սուրբ: Սոոնփաննոս, ծածքն՝ փայտաշէն, քածա-
նայ 2 Ծուի» 62. ար- 222, Էգ 140:

ԽԳ. ԱՇԱՆ ԳԻԻ Դ. Հիմնուած Հ գբեթէ Եմիշջան դիւզի արեւմտնան կողմում, մի 4որի Հա-
բուաձայնուց լանջի վերույ. բնակչաց կէս մասն բնիկ, իսկ մնացնալ մասն տեղափոխուածէ Ջրա-
բերդգից- Հողն՝ արթունի եւ մասամը բէկական, տնդական բնրբերն՝ նոյն. պատուսկան՝ օղ.ն, կլի-ւսն նւ ջուրն. նրկար դնանթ՝ 95 ւռարի. եկեղնցին՝ Սուրբ Առտուածաձին, շինուած Հասարակու-
նան ծախքով երեք կամարների վերայ. ներկարութիւնն՝ յռ մետը 95 սանթիմ. լայնութիւնն՝ ծ
մետր 85 սանթիմ: Աւազանի Վերույ. « Յիշատակ Դաստանց Թա.» « Յիշատակ Սաճակ Աբրաճա-
մեան»: Բածանայ՝ միչ Ծուլ» 404, ար- 415, 3 270:

Կարմիր աւետարան
Գիւղիս մէջ, մի մատուռում, որ ծիմնուած է ձորի ձախ կողմում, կայ մի ձեռադիր աւհտա-

բան` մեծադիր. գրուած թղթի վելա, ս(լակասաւոր (քավուածձ են թերթերից) անյայտացած է եւ
իշատակարանն:

Յիշատակարան
Գիւղումս ռլ- Յակովբ Իչխաննանցի մօւո կայ մի Հնատիպ ճաշոց, որի մէջ Համբարձման

դլատկերի նանշ գրուսռծ է. «Ի Հայրապետութիւն Աղուանից տէր Ներսէս Կաթուղիկոսն Էր ամաց
ՃԻ. էր փիթեալ (փթեսլ. դառամեալ) իբրեւ ծերունի»... «Յիշատակ Է ճաշոց գիրքս Իշխանի որդի
Բալու քոխին (դիզ առլետին) եւ իւրեան թոռն Իշխանին, իւր կողակից Մարեանին, եւ իւր մայր
Խանփերին եւ Իշխանին եւ իւր կողակից Քամիլին եւ որդի Սարգիսին եւ դուստր Ազիզգուլին, Բա-
լուի որդի Աւթանդիլին, Գրիգորին, իչրեան դուստր Անային, իմքոյր Խանումին, Ակուլին իւրոյ... որ
Է ի գաւառէն Վարանդուի գեղջէն Աշանուի ձեռն գերընդիր... Մարտիրոս վարդապետին... թուա-
կան մեր Հայոց ՌՃՂԸ. էր... Մարասու (Ամարասայ) առաջնորդն էր Գասպար վարթապետն,իշ-
խաննԷր Ալլաճղուլի Սոլթանը, որ Է Չարայպերթու, այսինքն ազգաւ ճայ եւ քաջամարդ, ճախթող
ընդ թշնամին իւր, Աստուած ինքն երկար կենօք պաճեսցէ ամենայն պատայճարաց, ամէն»:

ԽԴ. ՂԶՂԱԼԱ ԳԻՒՂ. Հիմնուած է Աչանի արեւելեան կողմում, սարերի մէջ մի ղոգաւոր
ձորի արեւնլածայնաց լանջին վերայ. բնակչաց ամենամեծ մասն բնիկ, մի քանիսն փոխադրուած
Ձրարերդգի եղակեր դիժղից, Հողն՝ բէկական, դինեւէտ» եւ բարեբեր, սռեղական բերքերն՝ նույն,
նշանաւոր է գինին, Թութն, նուռն, դեղժն, քուղզն եւ ւոմբալանն, ւլատուական՝ օդն, կլիման եւ
ջուրն, դովելի՝ տնսարանն. նրկար կնանք՝ ծ5, նկեզեցին՝ Սուրբ Ատտոուսծաձին, Քարուլկիր, կա-
մարակաղ. նրկարութիւնն է 14 մեւր 30 սանթիմ, լայնութիւնն՝ 8 մետր 12 սանթիմ:

Ելեղեզուս դրան ննրսում, արեւելեան Բ. կամարի վերոյ. «Ես Ոճանէս շինեցի եկեղեցիս ի
ճալալ ինչից իմոց, ճայրն իմ Թուման եւ մայրն իմ Իիւսսան, կողակիցն իմ խանում, ճանգուցեալ
որդին իմ Ա...»: Միեւնոյն կամարի Հիւսիսային կողմի վերայ. «Ես Յովճաննէս եպիսկոպոսվե-
րակացու շինեցի եկեղեցիս... Ճայրն իմ Տաղտան, մայրն իմ Խոնտի: Ես Եղիա քաճանայն, տէր
Պողոս, տանուտէրն ՎԷլիճան, եկեղեցուս վարպետ Կէսբեր Յակոբ»:

Քաշանայ մի: Ծուլս 703, ար. 471, Էգ- 337:
Ելեղեցումս դայ ւի փոքրադիր ձեռադիր աւնտարան, առանց ւլատվկերի եւ միանգամայն

սզակասաւոր: Յիշատակարանից. «Արդ գրեցաւ սուրբ աւատարանս ի թուականիս Հայոց ՌՀԲ. ձե-
ռամբ մեղսամած եւ փծուն գրչի Աւետիքի ի քաղաքն Հալապ ի դուռն սուրբ Քառասնիցն ի դառն
եւ ի նեղ ժամանակիս: Դարձեալ լիշեցէք ի Քրիստոս զստացող սուրբ աւետարանիս Դիպխիսցի
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խոճա Մաճտեսի Ճովադեղն եւ զկողակիցն Խասխաթունն... Հովադեղն որ գնաց ի Երուսաղէմ եւ

ճանդիպեցաւ ի Հալապ, Էառ զսուրբ աւետարանս յիշատակ ի դուռն Կաթուղիկէ Սուրբ Աստուա-

ծածնին»:

Ձեռագիր մաշտոց

Գիւղիս Հողեւոր Հովիւ բարնկրըօն Թովմաս քածանայ ՏԼը- Գրի գորնանցը օո կայ մի ձե-

ռադիր մաշտոց, որի յիշատակարանից կարողացանք ջքազել ժիայն Հնտնեւնեալը: « Գրեցաւ գիրքս,
որ կոչի մաշտոց, ձեռամբ... թվին Հայոց ՌՃԻ.»: Մաշտոցիս աոււսֆ|ն Թերի ուաջին երեսին.
«Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Աստուծոյ տէր Գրիգորէս գրեցի. ես առէ (դննցի) մաշտէց (մաշ-
մռոցս) ա. թուման Եղագրցի Մեծ տէր Սարգսի որդի Ապրճամի որդի տէր Գրիգորէս առ Էս մաշ-
տէս, որ Փաթալի խանն եկաւ Շուշի ղալին երայ(լլերույ) կուի թվին ՌՄԺ.»:

Փոքր նահատակ

կոչւում է այն նորաշեն եւ կիսատ մատուռն, որ կայ գիւղիս արմ ւել եան Հանդ մի բարձ-
բազոյն բլրի դաագախին վերայ: Նածատակն վաղուց ամվիուիուած է, իսկ մատլւանո շէնքն քա-
նիցա նռրողուսծ է ե Հիմանքէ:

Մեծ նահատակ
Մհ քարուկիր մաւոուռէ, շինուած այն բարձր սարի լազաթին վերայ (2492 ՞ութ), որ սած-

խան է Աշան, Նոր-շէն եւ Դղղալա դիւղերի նւ որ առանձնացած նայում 1 Աղուն դաւառւիխ Դ'ճշ-
տի վերայ: Նածատակի դչերեղմանն դւոնւում է մատրանս մէջ, ռրի շրջասլատում լուն խուցեր:
Երեւի թէ փոքը միաբանութիւն նղած է այստեղ. մինչեւ ցայսօր վարդառլնտի տաղի (գետին) են
անուանում արտավարը, ռր կայ մատրանս ատորուռում փուքը ննրբեւ սարալանջին վերոյ. "բի
132 Նան մրի շուքարան ծաւ: Մ ատրունս Մօտ նւս կայ Հանդատարան:

ԽԵ. ՆՈՐ-ՇԷՆ. Հիմնուած է Հացի գիշղի արեւելեսոն կողմում, ի բարգը սարի որոր ութ յլ
մուռ. դիրթն՝ արեւելածայնաց. բնակիչ ք՝ գաղթած Ղարադաղից, կիւլստանից: կուսապառիը,
Բանանց գիւղից եւ Ծամ-ձորիդ. Հողն՝ բնական, խիստ սակաւ, անջըդի բքոոյց այվեւէտ, բար նւ
խաուն՝ օղն եւ կլիման, սննդարաբ՝ ջուրն, երկար կնանը՝ 95-105. եկեղեցին` Սուրբ Յովծաննես,
խիստ վտանդուաձ, քածանալ՝ մի: Ծուլ 70, ար- 272, Ըդ. 205:

ԽԶ. ՀԱՑԻ ԳԻԻՂ. Հիմնուած է կշարծի դիւզի Հիւսիսային եւ Նոր-շենի ալեւմանան կող-
ժում մի վոոր ձորի Հարամ-արեւելածայնաց լանջի վերույ (չանջիս նտեւն-արեւմատնան կողմե Քո-
բնայ բարձը սարէ1. բնակիչք՝ բնիկ, Հողն՝ արքունի, բարեբեր, տեղական բերքերն՝ նոյն: բարե-
/սաուն՝ օգն եւ կլիման եւ ղովելի՝ ջուրն, բոյը իշնդդուած տնսարանն լնոննր ով, երկար կնանբ՝
85, նլեղեգին՝ Սուրբ Աստուածաձիխն, արուվիր, կամարակասը, շինուտծ Հառարակութնան ծաշիս-

քով, քածանայ՝ նրկու՝ Հայր եւ որդի: Ծուլս 143, ւր. 545, Իդ. 450-

ԲՌԻ ԵՂՑԷ (եկեղեցի)
Այուղլէո է անուանում ժողովուրդն այն ընդարձակ Հին Հանդոտարանը եւ նկեղեցիննըը,,

որք կան գիւղիցո ներքեւ ջրաձորի ձավ առիի ճանասլարծի դլիին: ձանգատարանիս մէջ կայ
երկու ԱԱ ՆՈՆ երբեք բեմ եւ երու եկեղեցի: Մաոտուունելրի եւ նկեղեցնագդ էջ նատած հն վատկա,ւ
սլես վանաձայրեր: կարծում ենք, որ Աղուանից թԹագաւորազների եւ եշիանազների մարմին-

) Ուրմեցի Փաթալի-Խանն: Տե՛ս Գաղտնիք, եր. 40:
2  Որունի 3829 ոտք, կոչւում Է Պտկեսբերք Վարանդի:
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ներն ամփոփուած Լինին ույս առանձնասլէս սլատրաստուած շինութնանց մէջ նւ աղօթաւոր վար-
դասլնտներ կարգուտծ սլաշատօնառլես- Այսոլէս չին Խոլայ, Խաթրայ, Գանձասարայ, եղիշառա-
Քելի: Հոռեկայ եւ ույլն վանքերն Ես:

Ա. մառոուուն վիոթը էեւ Լոշնջի ստորոտում: խԽաչաղարդ է մատրանս արեւմտեան արտաքին
ճակատն եւ (ոո նարձումած ամրողջ ԶԼլիի' ծածքն, որի դրան Հիւսիսային սեմին վերայ.

«Զ. Շաճէն վարդապետ եկեղեցոյս յիշեցէք ի Տեր»: Արտաքուստ դոնից վերեւ. «...քաճա-
նայեւ եղբայր իմ Վարճամ եւ Վարճայք.... ունափա շինեցաք զեկեղեցիս բազում աշխատանաւք
եպիսկոպոսութեան տէր Յովճանիսին եւ տէր Ներսիսի յիշատակճոգոց ազգացեւ ծնողացմե-
րոց, որք կարդայք, յաղաւթս յիշեցէք աշխատողք եկեղեցոյս»:

Բ. մատուոնֆ, որ ողֆամը կանգուն Լ, ունի 6 մետր 50 սանթիմ հրկարութիւն, 4 մետը 12

սանթիմ լայնությվւն եւ օիքամարդգի սլատկնրներ եւ սոյն արձանադրութիւնը- «Զխաչենիկ վար-
դապետսուրբ եկեղեցոյս յաղաւթս յիշեցէք ի Քրիստոս»:

Ա. րեմն շինուաձ | Ա. մատուռիդ փոքը-ինչ վերեւ: Բեմիս բարձրութիւնն 3 մետրը 58 սան-
Թիմ է. լայնութիւնն՝ 3 /Բեսուր 22 սանիիմ. Հառտութիւնն՝ 1 մետ ծ5 սանթիմ, որի արեւմոնան
ճակատում ղնտեղուտած են չորս դեղեցկաքանդակ խաչարձաններ: Հազար ավո, ամ ժաւմանտա-

կե մշա դոլոծ մուրճն Հռրուտծելով նղծաձ եւ Թոասվիած է լխաչարձանիս ընդարձակ արձանա-
դրութիւնը, այնուամե նայնիւ արտագրում նմ՝ ս"լլակասները լցուցանելով կետադրութնամը:

«ՆԱ. թվիս... տէր Վարթ... ի տարին Ի. ժամ... աղտատե... անէաքս... մեր սու... աղաչեմ»:
Հիւսիսային կողմի վերայ. «Ես Խաչենե.. կանգնեցի վարդապետ սուրբ նշանաւս որդի Վար-

ճամա, որք կարդէք ( կարղայբ) լաղաւթս յիշեցէք ի Քրիստոս»:
Բ. բեմն շինուած Լ առւուջնոյն Հարաւույին կողմին ւ/օւո, որ ամեն ինչով նման Լ Ա-ին:
ԼԱԱԱ իւրո մա...... Մխիթարս ո՞վ այրեցայ.... բենա... ասվաք չին զիսն պատյի.. տէր....

Սնպատաոչ իսա զգերլելոց..... ի թաբա Է մին պետ.... ի մինսն պատ..... սուրբ աղաւթս ձեր....»-
Գ. Բեն, որ փոքր-ինչ Հեռի1 Բ. իզ. յոր եւ նման է միւսների Ն. քավուած նն իւր միֆի երկու

խաչնրի նավխչերն եւ տեզ-տեզ արձանագրութեան բառնրից Դրեր-
«Թվ. ՉԺ. Թ... ի կաթուղիկոսութեան տէր ըՍտեփաննոսի եւ յեպիսկոպոսութեան ճայր տէր

Ներսէսի Աստուծով մեր եղբարցս... ուց այդ եղայ Վարդս... այար կաթ.... րամիկս... յորդեացս.....
եւ ծնողաց մերոց... ազգականաց... բար....»:

Ա. Եկեղեցին Հիմնուած Լ Հանդստարանիս Հիւսիսային կողմում, բարձր Հարթակի վերայ
շինուած սսլիուո սկ տնտաշ քարով: Ունի եւ դաւիթ իւր արեւմտնան կողմին նից, երկուսն միասին
չափելով նրկարութիւնն՝ 14 մետը 75 սանթիմ, լայնութիւնն՝ 8 մետլ 20 սանթիմ: Ունի նւ սոյն
արձանագրութիւնը.

«Թվ. ՉԺԹ...ի տէրութեան.... տր Ստեփանոսիյե..... սիսի (յեպիսկոպոսութեան Ներսիսի) Ես

Մխիթար որդի... կանգնեցի զխաչս»:
Բ. ելեղեցին՝ առաջնոյն արեւմտնան կողմում ճի քոնի քայլ մխաւյն Հեռի, փոքթը չեւ ամրա-

շէն: Շո կարելի է, որ սլատուտւոր ամփովփնալներլ լինին նկեղեցնացոս եւ մատուռներիս մէջ եւ
մանաւանդ դաւթումս, բայց ծածկուած ենին Թափուածբների ներքեւ, քանզի խիստ անմա-

քուր են վատակնելն: Արձանադրութեանց մեծ մասն նղծուած են թէ տառսլանաքարերի եւ թէ
խԽաչարձանների վերոայից: Թողում ատել ջարդած, կոտրած եւ փշրած շիրմաքարերը, ռրոց Թիւն
խիստ մեծ է. եւ որոց վերայ կան արձանադրութիւններ. բայց անվերծանելի, զի անյայտացած
են կոտորներն- Վերջին նկեղեցուս մուռերքում՝ մի ֆարդուած քարի վելրույ:

«Այս Է տապան Խմիշի որդուն Սարքիսին. Էն ժամանակն որ Պապա Ուշաղին թվ- ՌՃ2 Դ. որ
եկն. ես թապուդի առաջք տուսդիլի (ղուրսելայ). այանին ճդովն (պարանոց) սպանեցէն, ճերքե-
րանցս Աթային, Հերիքս  »:
լ Հարկ Է բացատրել արձանագրութեանս մթութիւնը. որ Է այսպէս ըստ մեր կարծեաց. 1725-ին Սարգսի վախ-

ճանուած ժամանակ Արցախիս վերալ զօրքով եկաւ Պապա-Ուշաղին. ես դիմաւորեցի. բայց սպանեցին մայրս.
Բօրաքոլրերս-Աթալ եւ Հերիք:
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ԽԷ. ԱՎՏՈՒՌ ԳիԻիԻՂ. Հիմնուած է Հազի ԱՆԱ արեւմհան կողմում մհր ձորի երկու լանջե-
Ըի վերայ. բնակիչք՝ բնիկ. Հողն՝ բէկական, անջրդի. բաղզմարդիւն եւ ասող առկա ռլատուսկան
օդն, կլիման եւ ֆուրն. նրկար կեանք՝ 90, եկեղեցի ն՝ Սուրը: Առտուածոածվոո (ամարակասղ, որըեչլեանց ծախքով շինել տուած են մնծ. Սարգիս-բԼկ նը Ցարութիւն-ր քկ Դաղեսնց. ֆՓաճանայ՝
մի: Ծուլ 125, ար 477, եդ- 370:

ԽԸ. ՄԻԻՐԻՇԷՆ. Հիւրնուած է Ավաուուի արնեմատնան կողմու. դիբբն՝ արեւնլածայնաւց լանջ.
բնակիչ.բ՝ բնիկ, Հողն՝ բէկական, տնական բնըթերն՝ նոյն. նմանասղդէա՝ օդն կլի ժուն, եւ. ֆուրն եւ
երկար կեանքն, եկեղեցին՝ Սուրը Աստուածածին, քարուկիլը թաղակապ, քածանան դալիս 4

Ավտուռից: Ծուխ 31, ար. 150, Իդ- 130:
ԽԹ. ՄԻՐԻՇԱԼԼՈՒ ԳԻԻՂ. Հիմնուած է Աղուէ դաւառի դաշտարնրանում, բնակիչք տեղ ւա

փոխուած Բէլուկան քաղաքից շատ վաղուց, Հողզն՝ բէկական, ընղ մնաւոր, տնդական բնըքերն՝
նոյն, օդն եւ կլիման ծանը ւս մու ոն, նրկար կնանբ՝ 65-70, նեկեղեցին՝ Սուրը ԳԼորդ. խավոոն ալ,քածանան դալիս է Դածրաղից: Ծուլս 55. ար- 794, ԽԴ 175:

ծ. ՎԱՐԱԶԱԲՈՒՆ| ԳԻՒՂ. (Արանզամբ). Հիմնուած էԱ. լնոնադօուու Աղուէ դաւառի դոշ-տարնրանի վերայ, կալուած արեւնլածայնաց վերջին լանջի վերոյ. բնակիչթ՝ դաղյած Չար ս.-
կաստանի Դարադաղ նաՀչանգդից. Հողն՝ ընկական, տեղական բենլքերն՝ նոյն, ռլատուսկան՝ օն.կլիման նւ ջուրն, երկար կեանք` 85-90. նկեղեգին՝ Սուրբ Աստուածածին. քաճանան նոր փա/ս-
ճաննալ Ծուխ 155. ւր: 540, Քգ- 415:

Տղայոց միդասնան Մ Գրբիդորնան ուսումնարան. աշակերտ 40, Թոշակատու 34, տարեկ ոն
ուոճիկ վարժասլնտին՝ 360 բուբլի.:

ԾԱ. ՓԻՐ-ՃԱՄԱԼՀ ԳԻԻՂ. Հիմնուսծ է նոյն ռարի արնեւելածայեսոդ լանջի վերայ. Էն ,-միչք՝ բնի. ոմանք տեղասիոլուտսծ Ձրաբերդիցը, ռակաւթ Հին-ՔԲնաթուկիցը եւ ԲԼլուլանի ց, Հոռ Ֆ՝
բեկական, անջրդի: սյդեւ էտ, բայց ճազաոու, օդն, կլիման եւ ջուրն՝ նշանտուռլ" երկար 1նա,ջ՝100, նկեղեցին՝ Սուրբ Ատտուածածլն, քարուկիր, որը կառուցանել ւռուսծ նն իւրեանց ծախքով
Շուշեցի բարեպաշտ Մածտնսի Շածչկեալդին եւ Փիր-Ձամալեցի ծանդուցնալ Բաղդասար Շա ի-
խալնանն. զածճւսնայ՝ ժի: Ծուլս 146, ար- 475, Իդ- 357:

Ղոբա ուխտատեղի
Գիւղիս անդումն է այս անուն ուխաատեղին, ույս է երկու փոքրիկ մատւուուն ելը. ոլչոց Մէչ,ասում ենն աւանդաբար, ԹՀ ամվիովուած ե նածատակուած Փիրու եւ Ճամալի մարմինները,

վառն որոյ ուխտատեղիէ յարգուած ո՛չ միայն Հայնըից, այլեւ մածմեղականներից՝
ԾԲ. ՆԱԽԻՋԵՒԱՆԻԿ ԳԻԻՂ. Հիմնուած նոյն սարի արնեւելածույնաց լանջի վնբայ, են,չ-

կիչք դաղքած նն Հին-Նախիջեւալ կողմից, Հողն՝ բէկական, կիսովչավ ջրարբի. տնգավ,ւն
բերքերն՝ միեւնոյն, բարեխառւն՝ օղն եւ կլիման, եւ ոննդարար՝ ջուրն, երկար կլնանքթ՝ 50 տարի,
նկեղեցին՝ Սուրբ Աստուածաձին, քարուկիը, ամ վմավութուուծ, քածանույ՝ նրկու:

Ծուխ 193, ար- 618, 3 521:

Նահատակուհի
Գիւղիս եւ Ասկերան բերդի միջեւ դայ մի ուլստառտեղի. որի Մասին, ինչպես ասացինբ,Փիրու եւ Հաժալի Քոյրն է, որս վլաւյում է աւանդութիւնն:

լ Ոմաճք կարծում են. թԷ այս եղած Է Առանի ամարանոցն. նոյնպէս եւ Վարազ-Տրդատ եւ Վարազ-Գրիգոր իշ-
խանների, վասն որոյ կոչուած Է Վարազաբուն-բուն՝ Վարազ-Տրդատ իշխանի բնակութեան տեղին:

2 Աւանդութիւն. Ասում են. «Հարազատ եղբարք են Փիր եւ Սամալ. երկուքն եւս ճաստատ մնալով իւրեանց ոյսճաւատքի վերալ՝ նաճատակւում են անօրէններից: Ցետոլ երկու եղբարցս անուամբ կոչւում Է Գիւղս Փիր-Ապ.
մալ: Իսկ սոցա քոյրն նաճատակուած Է Նախջուանիկ գիւղի հիւսիսային կողմում»:
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ԾԳ. ՆՈՐ-ՔԵՍԹՈՒՆ. Հիմնուտսծ է մինւնոյն սարի ծիւսիսածայնաց լանջի վերայ Ասկեա-
բանից բարձր մվ, ձոր, զլիին.. բնակիչք ամենամեծ մառամբ տնլավոլխուած Հին-«Քեալքուկից,
Հողն՝արբունի, կիսով չամի լեռնային եւ անջրդի եւ կիսով չավ, Հովտային եւ ֆրարբի ( Գարգար
դետակից), տեղական րելքերն՝ նոյն (չիք այգի, առատ ենն թլթեննաց ւլարտէզներ), օդն, կլիման
նւ ջուրն՝ վնասակար, մոն Խղարնեը եւ ժածատու., երկար կնանք՝ արականաց նկատմամբ 50, այրի
կանայք բազմաթիւ, եկեղզեցին՝ Մուրբ Աստուածածին. քարուկիր, կամարակապ, քածանայ՝ մի:
Ծուխ 25, ար. 60, իղ. 64:

Հին-Բեաթու. (Մօտ կես մղ ոնաչասի վերեւ չ աւնրակս, որ ունի ընդարձակ ծաւալ: Աւռաւն-

դութիւնն ասում Լ. Թ ՎՕ0-500 ծու հղած է Հին-"Բեալթուկս», բայց ներկայ դարուս ակզբում՝
ոտիխոլետլ սովի ն, ժուն ուավասւի անողորմ նրեսից՝ դաղում եւ ատնլափոխւում են ղանադան ւոն-

ղեր, որսլէս նսանթ: Այժմ Մնում | աւերակ եկեղեցին եւ մեծ Հանդստարանն:
Սոլիտակ-ՀՆօլ (ուլ այծի) այսսլես է անուանւում այն աւնրակ եկեղեցին, Հանդստարանն,

որ դգտեւումք 4 Հին-Մեսթուկի ՄԺօո: Ուվխոոատեղի են նոյնսլես Թէ՛ անրակ եկեղեցիս եւ 2 Զի-
նաւոր կոչուածն, որ սրոթը-ինչ վերեւ է ի՛ր Հանդատարանով Սպիտակ-Հեօլիցս-

ԾԴ. ԴԱՀՐԱՋ- ԳԻԻՂ. Հիմնուած է Միրիչալլուից բաւական վերեւ, դիրբն՝ արեւնլածա-
նաց, բնակիչ.ք` ընիկ. Հողն՝ բւԼկական. նդական բերջերն՝ նոյն (այդի չունին), սլաւտուական՝
օղ.ն, կլիման եւ ջուրն. երկալ կնանք՝ Զ5- 100, նկնղեցին՝ Սուրբը Աստուածածին, որ շինուած է
Հանգուցնալ Դաւիլ Աղամնանի եւ Բաղդասար Սողոմոննանի ծւլխթով, կամարակաղ եւ դեղե-
ցի. թածանայ՝ մի: Ծուխ 65. ար. 249.իգ. 214:

Ծե. ՔՌԱ ՍՆԻ ԳԻԻ Դ. Հիժնուած նոյն իսկ Չողրլթան սարի Հիւսիսային ստորոտում, բնա-
կիչՔ՝ Ընի. Հող ն` ը կական, տեղական բերբքերն՝ նոյն (բազի այգուց եւ բոժոժից), բարելվոաուն՝
օդն եւ լիմոն եւ սննգարալ ջուրն. նրկար կնանբ՝ 80, եկեզեցին՝ Սուրբ Հուիփսիմէ, քարուկիր-
թաճանայ՝ մի: Ծուլս 50, ար- 207, 13 168:

ԾԶ. ԴԱՇՈՒ ՇԸՆ. Հինու ած է Քուասնու արեւմոնան կողմում, դիրքն արնւմտածայնաց,
բնակիչք՝ բնիկ. Հող ն` արքունի, աւազուտ, անօգ ում. տնղական բնրբքթերն՝ ցորեն, դարի եւ լո-
բեկ, բարելխաուն՝ օղն եւ կլիման եւ անվնաս՝ ջուրն. երկար կնանք՝ 70-75. եկնղեցին՝ Սուրը Առ-
տյուածածին, քաչանայ՝ միչ Ծուլս 40, աը: 245, Իդ- 125:

Սուրը Սրարեկ. Ուխտատեղի նածատւակ դիւղիս Հիւսիսային կողմում: Թաղխուած քարնրից
երեւում է, որ Հնուղ մաւոուու եղած Լ Նաչատակիս վերայ. բայց կործանուած է Հիմնայատակ:
Այժմ ծերունի ծուսւերի փառաւոր Հովանու տկ շարուաձ են չոր քարնը հրը օլաւտ, որբի մէջ դրուած
է մի Հնաշէ Խ քարեոյ լոաչ միջակ մնձութնամըբ՝ յննած մի մենծ ծառի: ԱՀա խաչս է ուխտատեղի,
որե ուխստաւորն ամաու, ձեո անպակաս է, մանաւանդ Շուչուց, որ շասո Հեռի 18 Նշանաւոր չ
արվարեւ Սբարեկիս ազրի չրի ջուրն, որի մօւո կայ ժի քանի սեննակ:

Ներթի-շեն ՆԸ Սողոմոնի շէն աւնրակնելրն, որոց բնակիչք փոլւադրուած են Շուշի 1860-ին,
ան Գարդար դնաակի ու՛ջ ւաիի րարձրութնան վերայ: Սակայն տակաւին մնում են Ներքի-չէնի
կիսաւեր եկնդեցին, Հանդատարանն էւ. թթենի ծառւելն:

Ծէ. ԴՌՆԱ ՎԱՐՋ ԳԻԻ Դ. Հիմնուած Լ Չողըսանայ սարի Հարաւ-արեւմտածայնաց լանջի
վերայ, բնակիչ ը` բնիկ, Հողն՝ արքունի, աւազուտ, անջրդի եւ սակաւ արդիւնաւէտ, տեսարանն
դովելի: ռնղական բնրթելն՝ նոյն, բազի այդու, պարտիղից եւ բոժոժիպ, ամռան ջենրմ՝ օդն եւ
կլի մոն, պատուսկան՝ ջուրն, երկար կեանք՝ 90- 100, նկեղեցին՝ Սուրբ Աստուածածին, կառու-
ցնալ նբկու կամարների վերոյ, երկարութիւն ն՝ 17 մետր 60 սանթիմ, լայնութիւեն՝ ծ մետր 90
սանիմ, Հիմնարկուած Հայոց ՌՄՂ. Թուականին:

Քաչանայ՝ երեք: Ծուխ 126, ամ 466, Իդ. 362:
Տրայող միդասնան ուսումնարան, աշակերտ 65, լոշակատու 60, տարեկան վարժապետին

250 բուբլի:
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Աղին նահատակ
Գիւղիս Հիւաիսային կողմում, ժի ուոաշկի վերայ, անտաշ քարով շինուած չ նաԱ Հնուց ժի

փոքրիկ եկեղեցի, ռր կոչւում է ւսյս անոււսմբ: Երկարութիւն՝ 7 մեւոր 94 ուսնմ, լայնությիւն՝ 5
մեւր 12 աանլթժի մ: խաչազարդ է բեմի ժողովըդածայնաց երեսն եւ Հանդ ոտարաւն եկնղեցուս
շուրջն, ուր կայ եւ ժի սնննակ, իսկ ԲԼբի վարի կողմում՝ դիւղատնղի՝ հոռչարձանին վերայ, որ
Քեքուածէ տաճարիս արեւելնան կողմում. «Ես Սաճակ կանգնեցի զխաչս»: Մենեկի վերայ. «Ես
Ադամս Աստուծով սուրբ խաչս կանգնեցի»:

Բեմ

Եկեղեցուցս փոքր-ինչ վերեւ Լ սրբատաշ չիչ քարով չինուած բնմն, որ ունի երեք մետր
լայնութիւն, 2 Հաստութիւն եւ 5 մնտը բարձրութիւն: Բեմիս արեւ մաոածաւյնայ ճակատում չե-
սռնեղ ւած է նրեք դեղեցկաքանդակ եւ նրբադործ լխաչարձան, որոց վերեւ դրուած է.

«Թվ. ՇԻ. կամաւ ամենակալին Աստուծոյես... Գրիգոր... Աստուծոյ միաբան եղբարքս լա...
զխաչս իշխանութեան... եւ ճայրապետութեան... Օճանէսի տէր Ներսէսիո... աղաւթեցէք»:

ԾԸ. ՇՕՇՈՒ ԳիիԻՂ. Հիմնուած է մի Հիւսիսածայնացգ 4որի աջ ու ձավ Լոշնջելին վերայ, որ
կույ Շուշի քաղաքի արբեւելնան եւ Դունավարզի արեւմտնան դողմում, Գարգար դնտակի Հարա-
ւային օժանդակ վատկի աջ կողժի բար4ձրութնոան վնրայ. բնակչաց փոքը մասն ընիկ, մեծ մսւն՝
տեղափոխուած Մելիք-Բաղու Հեւ Սոթից, մի քանի ծուի Ջրարերդից ու մի ծու Չարսկաստայ-
նից, Հողն արքունի, ամենասակաւ, անջրդի եւ նուազ արդիէնարեր, ոնդակաուն բերքերն՝ նոյն,
կայ ՍԸ Թթենի, օդն, կլիման եւ ջուրն վատուսկան. երկար կեա ն.թ՝ 100. նկեղեցին Մուրբ Սո ծ-
փաննոս, կառուցեալ երկու վամարների վերայ նրկարութիւնն՝ 17 Մեւոր 50 սանթիմ, լայնու.
Թիւնն՝ 10 մետր 60 սանթիմ, քածանայ՝ ելեք. Հիւոաիսային դամարի վերայ ննըքուսո «ՌՃԻԸ.չչ:

Դրան ճակատակալ քարին վերայ.
«Փոքր ծոթով ուր դա... ճասայ քեւ Տէր. ոտարք շինեցաք զՍուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցիս

միշատակ ճոգոց մերոց եւ ննջեցելոց ի ճայրապետութեան Աղուանիցս տեառն Երեմիայի... եւ ի
մերոցս նաճանգի աթոռն, որ Ղույ (2) տէր Գրիգոր եւ տէր Դաւիթ եպիսկոպոսաց. ես մեղաւորս
տէր Դաւիթ էրեցս եղէ պատճառ յիշ (ատակի) ի Տէր ճանդերձ ԺԵ. քաճանայիւ, զտէր Առաքել
քաճանայն յիշեցէք ի ՏԷր, թվ. ՌՃԴ. Էր, յաղաւթս յիշեցէք: ՏԷր Յիսուս Քրիստոս Աստուած ողոր-մեա ննջեցելոցն»:

երեւի Թէ Սոթիղ եւ Մազրայից նկած ուռարք՝ օտալ:ք, Հայերն շինած նն նկեղեցիս Ամենա,
կիչ անուամբ, բյց օծողն անուսնած է Սուրբ Ստնվխաննոս: Ծուլս 367, ւոլբ- 1238, 12 1100:

Հին-եկեղեցը. գիւղիս Հիւսիսային Հանդէպ, ձորի միւս կողմու, կայ մի Հնաշկն եւ (շր-
խբլուտած եկեղեցի, որի արեւմոնուն լուսամ:ոի մէջ մի լաչքարի վերայ. «Թվ- ՋԷ. (1458) ես Ղոչ
սարկաւագ գոյարեցի (կանդնեցի՞) խաշս Ազիզա մաւո իմ» ժ աԼ1 ՆԱՄԴՈԱՆ որակ Հանդգոատույ-
աան եկեղեցու ո շուրջն:

Վա

Պըլը-Պուղու գերեզմանն
Գիւղիս որնեւմտնան կող մուժ, մի փորը զորյրի 41), որ զրելթսաշման է Շօշու Դիդիհւ

Արղպոթնոլու շենի ծողերին, ամխուխութած լ Չոլը- ուղու մարմինն. ոբ ղուարճարան ն Մելի..-
Շած նազար 4. -ի մօա:

ԾԹ. ԱՐԿԱԹԱԼՈՒ ՇԷՆ. Հիմնուած է Չոլը- ուղու դներեզմանի Հալաւ-արեւմտնան կող-մում մի ծովտանման ձորակում, ոլ շատ Հեռի չէ. բնաիչ.բ՝ բնիկ. Հողզն՝ ալոքունի. տնլական
բնրքնրն՝ նոյն, սննդարար: ողն, կլիման եւ ջուրն, երկար կեանք՝ 40-90. եկեղեցին՝ Սուրը Աս-
տուածածին, քածանայ՝ ժի: Ծուխ 26, աբ: 120, (գ. 106:
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կ. ՀԻՒՆՈՏ ՇԻՆ (Հուն աղի անուամբ). Հիմնուած է Դարդար դնտակի Հարաւային օժան-
դակի ձավ առսիի մելրույ. մի ռար սագ "նելի (ւոր ձորում, որի Դլիշին է Շուշի քաղզաքն եւ խիստ նեղ Լ

Հորիղոնն, րացի ֆրաղզ աղննրից չունին ուրիշ եւ ոչինչ:
Ծու|ս ԱԶ ալ:- 70. իգ: 60:

ՅՈՒՆՈՏԻ ԿԱՐԱՆ (քարայր)
երկար դարերի ընթացքում օժանդակս միջից ճեղքած է այն աղառամժ քարնայ սարը, որ

միացած է եզել Շուշու ռարի Գեւո: Հետղծնտէ խորացնելով այս ջրատար ճնդթը՝ շինած է մի
կատարեաը անդ ունդ: Նեղ. խոր եւ. ածարկու ճեղբուածքիս երկու կողմերն ձնւացած են անձե-
չւաղզործ, Է 1/97 տաւիուն նական ռլարիսոլներ: Օժանդակ վաակիս ձորին երկու կողմերում եւս կան
շատ թարայրներ. որոց սսռաջինն գտնւում է Հունոտի մօտ. օժանդակիս աֆ ավի բարձրութնան
վելու Մի նեղ. զաառվխվեր եւ միսնդամոայն փոանդաւոր քարնայ կածան առաջնորդում է դեպի
քարայր: Սոսկալի չ դածանիս վաակի դլողմն. Տէրն մի՛ արասցէ, ելմէ սածեց կամ մի փոքը ծռունց
ոսո: դ. Թոռւալ գլոր դոլոսծ ես ժու անդնդում: ՔԲարայրիս առաջին մուտքն, որ քարուկիր է, ներ-
կայացնում է ոլածառլա նի կամ գ ոնասլանի բնակարան, երկրորդ ւնղն՝ ծառաների, իսկ նրրորդն
ընդարձակ եւ դեղեցիկ Փարայը է. որէիչլողի բնակարանն: ՔԲարայրիս մէջ (այ ե- ազնիւ ջուր

1/4 ԲԱՐԻՆ-ՏԱԿ ԳԻիԻԴ. Հիմնուած Լ Շուշի քաղաքի ճարաւային ստորոտում, նոյն օժան-

գաի ձախ աղիի վերայ. միլար ձորում. բնակիչք՝ տեղափոլխուած Բնրդաձոր գաւառի խցաբնրգ
գի ղից: Հողն՝ արթունի, բույ կարի սակաւ եւ նուազ արդիւնարեր. տեղական բնրբքերն՝ ցորեն,
դարի: կորեկ, դարնանի, ռսորեկ, Հաճար. թթենի, ունին եւ ջրաղացնել, բարելխաուն՝ օդն եւ կլի-
ման, ւլատուական՝ ջուրն. բայց խեղգ ուսծ՝ տնսարանն եւ նեղ՝ Հորիգոն. երկար կնանք՝ 80-85.
ելնդեցին՝ Սուրբ: Աստուածածին. քարուկիր եւ Հոյակասը, քածանայ՝ նրկու:

Ծուվս 174, ար 625. 12 Վ43:
Բ. Աւանայ-կարան՝ արույր, որ կոյ գիւղիս Հիւսիսային Հանդես: Աւանայ քնրծում: Մուսոքն

կլորակ չ. րույց դժուարթաւ բարձրանալի. խիստ խոր. սոսկալի մութ եւ բաւական երկար է քա-
ամե որի ծայրն Հռսնում չ Համարն ԹԼ մինչեւ Շուշու տակն, այս է՝ կոՀար-աղայի ան
տան: Առանց լառանըի անչնարին է մտնել եւ յառաֆ դնալ, քարայրիս բոնաչունչ Հողմն ան-
ցուցանում Լ մոմը- ալչաւյրիո իշորթումն եւս կայ ջուր (16):

Գ, ԱլԼքսանայ ղուղուն կարան.
Դ. եուղունիկի լարան (աղաւնու Քարայը). որք կան նոյն օժանդակի աֆ կողմի բարձը լան-

երի Վերայ:
ԱՄԱՐԱԹՆԵՐԻ ՇԻՆՈՒԹԻՒՆ'

Դարձեալ դժուարաւչ ելի եւ Հին թալրույրննը են. որոց առաջքն ո"լատուտծ են ւոնղ-տեղ
եւ ղանում ԷՖ Խո 7ոզ է» Մոշ մասսկին աջ կողմի բարձրութնան վերայ: 18566 թուին մի կատաղի
փորը փայլի, ի, մոնո մմ 1 թաղոայր նիի 212 ացայ: մնո մԱ մի բանի օր: աղա յայտնւում եւ

կորա տալու ծում աու ծասարակ ղիւղականաց եւ Փարի" ՀՐ Հ7ՐԻ 4երույ. արլտ տսնսպասելի
դելլով յա Խ Սայր ձ «7 Դիշ նը յայանւ ում | Փնձուկու Մնւ վերջա ւ մի օր ապանւում զիվ /4( ոն"

ակաս չեն ոս ելուկ ղի: դեր. եկնդլեցիներ եւ Հունզ սոստալուն Զառվոում հ. սորոս չրջակա-
ներո" 1.

լ Նշանակում Է ապարանների շինութիւն:

ԷՀ ԷՉ Զ



ԳԱՒԱՌԻՍ ԲԵՐԴԵՐՆ

Ա. ԲՐԴԱՀՈՆՋԻՆ (Բերդաունչ) ՂԱԼԱ (3300)
ՉՀորս կողմերից առանձնազած եւ ձուաձեւ բարձլագց ած մի ռար չ բերդ առւելղիս, որ դայ

Նորքի նւ Թաղավարդի արեւելեան Հանդք,, որի արեւմ նան. Հալաւոաւյին եւ արեւելեան դոռ-
թն անպացնալ վմիմաձերձեր են աղային ւօ, իսկ Հիւսիսային դողմն՝ ռարաավելի դառի-

վայրն: Զառիվայը կողմովս վմիմաչերձից 4դուած 4 կովնսուարիասլ. արտաքին ռլարիաալն ունի
եւ բուրդեր: Աժրողս ունի միայն մի դուոն արեւելեան կողմից. որից մոնելով ուղին ոլաոումմ
Հիւսիսիզ, ասլա մանում միջնաբերդն: Այժմ գրեթէ անվնաս մնում նն «չարի սոն ելն ամուր Հի-ան պատճառաւ: Բերդի մակերեւույթն չունի Հալրվմույվւն. «ւյլ անալի Վ սարի ձնւուվին:

կջնաբերդում նշմարչէում նն բնակարանների շամ բակել:: Արժանի է բնգ ւռ անառիկ տվող ո-
աին. ոմն մաիաոս, որ չունի ջուր իր մէջ: Բայց բնրդիս արհշնլնան ոտորուռում կայ ժի աղբրի քռրի ֆուր աննման է: ԱՀա Ջրիդս բնրած եւ Լմլ:ած նն այն աւաղանների 2132 որ կոն բերդումիլ,:
Այժժ անտաւասլատ է Թէ՛բերդիս ներսի եւ ԹԼ՛ դրախ ողմերն:

Բ. Բերդն է Աւետարանոցն, որի մասին արգէն (շօսած նենք:

"
Գ. Բերդն ք Դալին-խԽութ (բերդասար) դոչուածն (17), որ ընկած է նիշու. Մշկասլաւոլ եւ

իոնի Պարտարը միջեւ: Բաւական րարձր է բերդառսարո (3735), ոթի Հարւույի նեւ արեւ մամւյն
կող երն անմերձենալի Քերծելր են, իոկ արեւելեան եւ Հիւսիռային կողմերն ոլարսոլուած են ամու

որորառանց բուրգերի: Այժմ տեղ-տեղ աւնըրուած են սլարիսսլնել ն: Ամրոցի» մակենրեւոյթն,
«Ր չայ ժ: որեւ է, ւռանուժմ Լ մօտ 14 չուալ| ռնրմացոթրեն: Հարի 1 ամրոցիս մազնրեւոյթի

արաւայի յ, Ման, իսկ վոթրը-ինչ 224 դելի նիշի Թենեքուտծ Հիւսիսային մռան: Այս մԺասի 71
«րարառյի ուոորուռումն է աղբիւրն որ ունի դերաղանց ջուր, որի ոաած եւ ԼԶԼլուծ ենն ֆրաւայ-
ղզաններ ե պլաշար սլատերաղզժի: Քնրծձերիս մէջ սլակառ չեն Քալոսյըներ:

Դ. Աղջկայ ճերդ (Ղղղալա):
Աղուէ դաւաւում, դաշտարերանի վերայ արձանացած է ժի բարձր ռուբ, որ տուսնժնադուծ է

Բոր"1ր ամէն կողմերից: Սարի» Հարաւային Հանդեպ է Դզղալա դիւղն ՍԸ եւր ոտորումու Մ

ոյն դիւղացոց կալերյ: Սարիս արեւելեան, Հարաւային եւ արեւմտան կողմերն վի մածել:4 եւ
ռարսավիելի բարձր ժայունը ՌՈ խակ Հիւսի սույն կողմն՝ ռաստիկ դառիվայր: որի ոռորուուվ փոո-
բուած է Հնուց իստ խոլ եւ ա որմ եւ տեզ-ուեզ ոլարսոլուած, ինչ ոլէա հրեւու ւ Լ Հետթերի. - լ: 7 :

Սարիս կատարի Հարլակին վերոյ շինուած են աւտորնըկրեաւյ շսուռ շիութիւններ, ոլոք արձ,
21: ծաղորդակցութիւն ունին միմնանց Հետ: Բերդիս դիւդղածայնաց լանջի վերայ շինութիւն-
ներիցն ոչ այնքան Հեւի, երն. նղ //օ:ո մու մօտ չինուած են ներե մի. նննՔ ասի որ ֆրաւազա Լո որք
ունին բաւական մեծություն եւ (ւորութիւն:

Խեցեղմն խողովակների շարունակութնան Հեւքն Ղղղալա դիւղիդ նղած Հ մինչեւ ենրդիս
ստորոտն՝ կալերիմօ». աւանդութիւն ն ասումէ, որ. « Եմիչջան դիղի արեւելեան կող մից խող ո-
փակներովն ջուր բնրուած է բերդս »:

Հիանալի սռնսարան ունի բելղ.ո- Հիւսիսային եւ արեւելեան կողմերում մուսածուած Է Աբ-
ժամանա» Դարգարացւոց լայնատարած դաշտն, արնեւմանան եւ Հարաւային կողմերում՝ Ղզզա-

Լե: շանի, Մնեծ-նաչատակի եւ Խաչեն դաւաուի աւռոր|ին լնոներն եւ Տիգրանակերտ դւժւաուն:

լ Մի չուալն ճաւասար Է 7 փութի:

230

ՇՈՒՇԻ ՔԱՂԱՔ (5000 ոտք)

Հիժնուած է մի բարձրադոյն սարածարթի վերայ, օր դրեթե առանձնացածէիշը չորս կող-
մնրից- մայն Հորիզոն եւ. անդնդավտը ձոր է Հիւսիսային եւ արեւմտնան կողմերն, ռրից Հոսում
է րուն Գարգար դետակը. Հորիղոնն՝ նեղ, վիմաչերձ ստարսավիելի ոբ ձոր է քաղաքիս արեւե-
լեան եւ Հարաւային կողմն, որից Հոսում | Գարդար դետակի օժանդակն, լայնատարած վիմա-
Հերձ եւ լոլ նրեւոյլթժ ու նի արեւմոաւնան եւ. Հալաւային կողմերի միջավայրն քաղաքի ալոոաւքթին

կողմե. իսկ սաստիկ զառիվայր չ արեւելեան եւ Հիւսիսային կողմերի միջավայրի տարածու-
Թինն՝ սլարսսից դուլրօ- Այլառլկա դբնլով երեք կողմերն բարձր քերծեր նն, իսկ չորբորգ ողժն՝
վլարսպուած դառիվայրի ընրանով: Աւելորդէ գրել: Թէ քաղաքս կոչուածէեւ բերդ, բնրդաքա-
գաք եւ ամրոց, որի մաղերեւոյթն զգալի կերով թնքուած է Հարաւային արեւմուտքից դէռլի
Հիշսիսային արեւելք, հւ որի տարածութիշնն պակաս է քառորդ քառակուսի մղոնից: Համա-
բուած է այս դառառագլութ քաղաք. որի մէջ նստածէ դաւառառղլնտ, Հաշտարար դատաւոր
իւրնանց ռլարադանելրով Հանդերձ:

Բաղաքիս դլլւաւոր բնակիչներն են Հայ եւ շիա-մածչմեդական. վերջիններս բնակում են

քաղոաւթի առորին մասումն: Մեծամասնութիւնն կազմում նն առաջիններն Հայենըն, որք բնա-
կում են քաղաջի վերնամասում եւ ունին չորս եկեզեցի- Բայց որովչետեւ Հայ տարըն Հաւա-
քուած քքազաքս չորս տեղերից. որք են Դաղանչի: Ագուլիս. Մեղրիեւ Արցախի դիւղերն, վասն
որոյ եկեղեցիք բացի ի«բնանց օծման անուններից, սովորաբար ռենին եւ երկրորդական սնուն-
ներ: որք նակսասլատվու տեղ րունած են՝ Դաղանչնցւոց նկեդեցի, Ագուլեցւոց եկեղեցի, Մեղբե-

Զո եկնդեցի եւ Նոր եկեղեցի եւ Անասլատ կուսանաց:
Ա. Ամենակիչ մայր եկնղեցի ԴՂազանչեցւոցը՝ շինուած է ամբողջապես սրբատաշ կրաքա-

բոզ՝ դառուցնալ իշաչաձեւ չորս Հաստատուն սիւենըի վերայ. Հոյակազ եւ բարձրաշչէն, լուսա-
ամա եւ փառածչեզ նւ միանգամայն դարդարուն ննրքուս ւո եւ արտայքուս ո: Երկու փոքը (մորան-
նների վերայ ունի այլ եւս երկու խորաններ: Նշանաւոր է փայտնայ եւ ոսկեզօծ խաչկալն՝ որ
յիշատակ է բարեչամրաւ մամՀարնան նղբարգ: Ունի նրնք դուռն՝ Հարաւային, արեւմտեան եւ
Հիւսիսային կողմերից, որոց վերայ արտաքուստ շինուած է նրեք նոյնպէս Հոյակաղզ նւ դեղեց-
կաշեն սրած: երկարութիւնն է 34 մետր 75 սանլիմ, լայնությիւն՝ 22 մետր 70 ռւնթիմ:

Հարաւային դրան գլխին արտաքուստ
«Շնորճիւ եւ ողորմութեամբ ամենազօրին Աստուծոյ կառուցաւ ռրաշակերտ սուրբ տաճարս

արդեամբեւ տրօք բարեպաշտօն ժողովրդականաց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցւոյն Ղազանչեց-
ւոց Շուշի քաղաքիս, որոյ շինութիւնն սկսեալի 1868 ամի յաւուրս թագաւորութեան աստուածա-

զօր ինքնակալմեծ կայսեր ամենայն Ռուսաց ԱղէքսանդրիԲ-ի եւ ի ճայրապետութեան Գէորգայ
Դ-ի, աւարտեցաւ ի 1887 ամի ի թագաւորութեանորդւոյ Նորին օրճնաբանեալ կայսեր Աղէքսանդր
Գ-ի եւ ի կաթուղիկոսութեան ՄակարայԱ-նոյ՝ ի 20 սեպտեմբերի 1888 ամի»:

Տաճարումս կան հետեւեալ գրչագրերն
Ա. Աւետարան մագաղաթե յ. փոքրադիր: դրուած նրբարունոտ ճաշակով եւ ընտիր ոսկե-

ղօծ ւատկերներով, որի լուսանցքներում նկարուած նեն Քրիստոսբ բոլոր բժշկութեանց եւ Հրա-
շագործութնանցը ւլատկերները: Յիշատակարանից. «Գրեցաւ սուրբ աւետարանս ձեռամբ նուաստ
եւ յետին Նիկողայոսի մեղապարտի ի թուաբերութեանս Ասքանազեանեւ Աբեթական տումարի
ՌՃԴ. եւ ըստ Շորում շրջանի ԼԴ. եւ ի գալստենէ Կենարարին ՌՈԾԸ. (1658) ի ստոյգ եւ ընտիր
աւրինակէեւս առաւել ճամաբայիցն (դի դաղավփար սորին էր ե դրանէ Սուրբ Յովծաննէս աւե-
տարանչին) ի լաշխարճիս Յոնաց... ի քաղաքս Կաֆայ (ԹԼլոդոսիա) ընդ ճովանեաւ Սուրբ
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Աստուածածին... ի ճայրապետութեան Հայոց տեառն Յակոբայեւ յեպիսկոպյոսութեան ամենայռ
ճիւսիսական կողմանց տէր Խաչատուր աւրճնեալ քաճանայապետի»:

Բ. Աւճտարան մագաղաթնայ, փոքրաղիր տասնեւմի նրրազործ նւ ընտիր սլատկերննրով,
Համանման բոտ ամենայնի Ա-ին: Յիշատակարանից- « Առստուածաւանդ սուրբ աւետարանս դրե-
ցաւի մայրաքաղաքն կոստանդնուսլոլ|:ս Ժեւամբ ոդ նասբեղ եւ անարծեսո Դաղար Դորչի ի թուա-
կանիս մերոյ ՌՃԵ. աւդստոս ամսոյ է»: « Ես անարժան Դուկաս ոտազայ ղսուրը: առնտարանս խ
դուոն սուրբ Ամենավրկչին »: Հուսկ յնտոյ աւետարանս գնած Ա Դաղզ անչեղի եարին. որի բա-
բնվլաշտ ժառանդներն ընծայած նն եկեղելուս ՌՄԺԴ. թուականին Հայոց:

Գ. Աւետարան մալաղաթեայ, փոքրադիլը որ ունի ժիայն չորս աւն ուարունչ աղ ռլատկեր-
ները. Յիշատակարանից. « Արդ դրեղաւ սուրը աւնտարանս հ Թուականի Հայոց ՋԻՐԲ. Ի
նածանդիս Վայո ձորոյ ե վանս Հերմոնի Ընդ Հովաննաւ ամբարձուղնս(շ) եւ Մ) նրսշնործ աի Մ ::էուսաւորչիս եւ սքանչնլադործ սուրբ նշանիս առ ուն շնորձաղարդ ծրարունոյս երու Սարգիս
վարդապնտիս, ձեռամբ եսայի նկարողի ռոռրին... Նե ատացող սուրը ւ հտարանս Յնոկ աչ,ազէն եւ դուլակիզ Խաթուն...»: « Վերջին ռտացգող աւնտարանիս ՍՂԱՄՏ 21 Հայոց խաշլաբեկյ |,Միրղանց Սաչակի որդի Գնօրգին... »:

Դ. Աւնտարան միջակ դիրքով. գրուած թղթիվկրայ. լատկերազարդ. Յիշատակարանի,ց.
«Արդ այսմ աստուածային... մարգարտիս ցանկացան աստուածասէր եւ բարեպաշտ կանայք Աղութ
Խաթուն եւ ՇառճդիշԷն...... Արդ յանկ ելեալ կատարեցաւ սուրբ աւետարամճս ձեռամբ յոգնամեղ...
երիցու Վարդանայ... ի քաղաքս' որ կոչի Վան... ի թուականութեանս Հայոց ՋԹ....»:

ե. Աւնտարան միջակ դիրքով, դրուած թղթի վերայ, պատկերաղարդ. Յիչատակարան|ըց,
«Արդ' այսմ աստուածեղԷէն եւ երկնապարգեւ գանձիս եւ լուսափայլ մարգարտիս ցանկացող ցաՇ-
կացաւ աստուածասէր կինն Մուղալ խաթուն եւ քոյրն իւր Շամշիղամարն եւ ետուն գրել զսա մր-
շատակ բարի ճոգւոց իւրեանցեւ ծնողաց իւրեանց ճօր "Բաղդասարին, եւ մօրն՝ Սուլտան Մելիքին..:Եւ արդ, ես... սուտանուն քաճանայ Վարդան... յանձն առի զաւետարաճս եւ ողորմութեամբն Աս-
տուծոյ կատարեցի ի քաղաքս' որ կոչի Վան ընդ ճովանեաւ սուրբ Աստուածածին եւ սուրբ Վար-
դան քաջ զօրավարին ի թուականութեանս Հայոց ՋԺ. ի ճայրապետութեան տեառն Զաքարիայի,
որ մին ամ Է, որ նստաւ յաթոռսուրբ Լուսաւորչին ի յԷջմիածին»: Աւետարանիս սկզբում. «...Աա-
մաւն Աստուծոյ ես Մաղաքիա քաճանայս գնեցի զսուրբ աւետարանսի ճալալ ընչից իմոց.... եւ ես
ԲԷկիջանս դուստր Համբուլին եւ կողակից Ումիտին իմ կամաւորութեամբ... ծախեցի զաւետա-
րանս Մաղաքիայ քաճանային»... թուական Հայոց ՋՂԴ.էր եւ տանուտէր տարւոյն Առիւծն»: Աա
աւշնտարանա նում է Մալլջանն... «ՌԽԹ.-ին»:Լ2 Աւետարան մեձադիր, դրուած Թռթի վերայ, որ ունի չորս աւնտարաւնչոաց անճաշակ ռր մո-
կեր. Յիչատակարնից.

«Արդ, գրեցաւի թվ. ՉԿԹ. զբազմամեղ գրիչ, կազմիչ եւ նորոգիչ»: Ալզրում. «Սամաւն Աս-
տուծոյ ես Եղիայ էրեցս, որդի իմ տէր Մելիքսեթ նորոգել տուինք զսուրբ աւետարանսի յերկիրս
Մաղայոզ ի գեւղն Արտաշիպի, թագաւորութիւն Շաճ Ապազին, ճայրապետութիւն տեառն մերոյ
Յովճաննէս կաթուղիկոսին թվ. Հայոց ՌԿԴ.»:

Ի. Աւետարան միջակ դիրքով Թղթի վերայ դրուած | Արցասիալ փմարանդ սոյ դաւառի Խաչ-
մաչ դիւղում Աղէքսանդը եղլիսկուլոսվ ձնռնով ՌԺԸ. Թուին Հայոց. իսկ թմտւսց ուծ է Թադէոս
քածանան: Բոլորովին անճաչակ նն ռլատկերննրն:

Ը. Աւնտալոան միջակ դիրբով գրուած Թղթի վերույ. անյայտ թուականաւ եւ առանց սլա-
(լերի. միոյն յայտնելէ. «ի ճայրապետութեան տեառն Նաճապետ կաթուղիկոսի ի առաջնորդ Մար-
տիրոս պարոն տէր Հազարափրկչին. արդ, նորոգեցաւ /իշատակարան սուրբ աւետարանիս ՌՃԽ.
եւ Ե. թվին... սուրբ Գրիքոր եկեղեցինի գիւղն Գոմէր ի գաւառն Շաճբունեացի յերկիրն Նախչուան»:

Թ. Աւնտարան միջակ դիրբով, գրուած լոլքի վերայ առանց յիշատակարանը, ունիմիայն
չորս աւնտարոաւնչ աց Հասարակ սրակերներ:

Ժ. Աւետարան փոքրադիր, թղլնաւյ, անյաւյո դրողի անունն, քուականն եւ տնղդնե:
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ԺԱ. Աւնտարան փոքրադիր, թղթեայ ընկած է բուն յիշատակարանի մի մասն, բայց դրուած
է յնտոյ: Յիշատակարանից- « ...ցգրեցաւ ի դառն եւ վերջացեալ ժամանակի, որոյ (յորում) Լեկզին
եկաւ Գանջոյ, Պարտոյ, Խաչենոյ, Վարանդոյ, Շաքոյ, Շամախոյ, Վարաստանոյ, Զակամայ չորե-
քանկիւն երկիրն, ամէն ասպատակեալ աւերեցին: Բազում արիւն անմեղաց եղաւ(Հեղաւ) երկրի,
անթիւ գիրք եւ անմեղ գերիք անկանի ձեռն անօրինաց: Եկեղեցիք խախթեալ եւ խաւարեալ ամայի
մնացին: Երկրորդ Օսմանլուն եկաւ կրկին, բազում արիւնճեղութիւն եղեւ. գերիսն անթիւ եղեւ ի
ձեռս Օսմանցոց վասն մեր ծովացեալ մեղացն' սուք մեծ եղեւ քրիստոնէից ազգիս... ՌՃՀԱ. թվին
մայիսի ԺԴ.-ին ի գիւղն Արգաւոն Էր ի դուռն սուրբ իշխանաց...»:

ԺԲ. Աւնտարան փոքթը. թղթեայ, առանց յիշատակարանի: Այս էս եւ մի գրչագիր սաղմոս
(չողացոած 2. միշատակարանները):

Մասունքներ

|) Մր քառախնեւ ւար ծւավժե այ խաչում դետեղուած 22
«Սուրբ Կենաց Փայտճն Է.
Սուրբ Գէորգայ մասունքն Է.
Սուրբ ԹԷոդորոսի,,Սուրբ Մեռկեռիոսի,,Սուրբ Մինասայ ,,
Թվ- ՌՃԹ.»:
2) Մասն Սրբոյն Գրիգորիսի Աղուանից կաթուղիկոսի՝ ժի արծաթնայ ոսկեզօծնալ աջում.

որ ունի այս արձանադրութիւնն. « Այս Է աջ սրբոյն Գրիգորիսի Աղուանից կաթուղիկոսին թոռին
սրբոյ Լուսաւորչին. նորոգող սորա տէր Յովճաննէս որդի Տաւութին թոռն Պաղդասարին, որ Է
որդի ՄԷճռրաս պէկին տեառն Խաչենոյ թվ. ՌՀ.»: «Արուեսի Գալուստ»:| Հուսկ յնտոյ ա է. «Նորոգեաց վերստին սուրբ աջս Գրիգորիսի ԲԷյրամ բԷկ Մելիք Ջիմ-
շիտնան Մելիք Շաճնազարովն. ՌՄԿԱ. էր»:

Ալրստաքուասո. եկեղեցում արեւմտնան դաւթի ճակատին դրուած չ քարից շինուած Փրկչի
դեղեցիկ պատկնըն, որ աղօթում է: իսկ տաննաց խաչաձեւ շինութնան չորս կողմերի բարձրու-
Թնան վերայ դրուսծ են սրձաններ՝ շինուած նոյնոլէս Քարից:

Արեւմտնան դասդաթին վերոյ Փրկիչն դրկած է Խաչափայտը:
Հիւսիսային ղզադավժի նր ույ կվանդնած է սուրբ Յովչաննէս Մկրտիչն
Արեւելեան դաղլաթի վերայ սլայծառավփայլ արձանացած է խաչափայտն:
Հարաւային դչազաթին վերայ իջնում էՀոգին Սուրբ Աստուած:
Արտաքուստ արեւմտնան գաւթի Հիւսիսային կողմում ամփոփուած է Անդրէաս նպիսկո-

ոլոսի մարմինն, որի տասլանաքարի վերայ քանդակուած է թագ, դաւաղան եւ իւր տիտղուների
ձեւնըն եւ արձանագրութիւնն. «Վիճակաւոր առաջնորդ Թեմին Հայոց Արցախայ Անդրէաս արք-
եպիսկոպոս Պօլսեցի վախճանեալԷ 8 Սեպ. 1882 ամի ի ճասակի 48 ամաց»:

Ելնղեցիս ունիիւը արեւմատնան կողմում մի նոայարկ զանդատուն. գնտնայարկի չորս ան-
կիւնննրում դբուած են չորս Հրեշտակասղետաց Քարաշեն, բայց ճարտարարունստ. մարդածա-
ռակ բարձրութեան, սրձաններն, որք ածալկու տնսլնամբ փչում են փողերը: Այս զանդակա-
տունն միշատակ շինուած է Հանդուցենալ բարեպաշտ Աբրաչամ Խանդամիրնանցն:

Ելեղեցիս ունի չորս քաչանայ:
Ունի եւ ամուր չբջասլարիսաոլ:
Բ. Ագուլնցւոց Սուրբ Աստուածածին եկեղեցին, Հոյակաս, կառուցեալ չորս վայելչակերպ

սիւների վնրայ անտաշ քարով քաղուքի կենտրոնում, ունի երնք դուուն՝ Հարաւային, արեւմտեան
եւ Հիւսիսային կողմերից երկու դաւիթ՝ Հարաւային եւ Հիւսիսային դոների վերայ. նբկու փոքը,

բայց գեղեցիկ կ(աթուղիկէներ տաննաց արեւելեան եւ արեւմտնան դաղգաթնադծի վերայ եւ մի
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փայտնայ մեծ դաթուզիկէ նրկոցունցս միջավայրում. մի աւա (շոլուն եւ. չորո ությ: խորան
միմեանց վերայ, վերնատուն՝ կանանց. 28 Մետ 90 սանլժի մ երկարութիւն եւ. 17 մմնտր 50 ՄՌ72

Թիմլայնութիւն: Բոսյց ռորովծեւտեւ ճաքած է դադաթնադգծի նրկարութեան Հանմուռ, մասն որոյ
արտաքուստ մննարան սատեր Հիւսած են նորից Հարաւային եւ Հիւախսային կողմերից:

Հարաւային դրան ճակատակալ քարին վերույ մար:ոայք ուտւո.
«Կամաւն Աստուծոյ Սուրբ Աստուածածնայ աւագ) եկեղեցիս կառուցին արդեամբք եւ ծա-

խիւք իւրեանց իշխանք ազնուազգի ճարազատ աղայք Զօճրապ, Յովճանջան, Մարկոս եւ Բաբա
տէր Մատթէոսեան Թառումեանցընդ որս եւ որդիք նոցա Յովճաննէս աղայն եւ Աւետիս աղայիմիշատակեւի փրկութիւն ճոգւոց իւրեանց եւ սոցա ծնողաց, ամուսնոց, որդւոց, դստերաց իւրեանց
ամենից եւ առճասարակ ննջեցելոցն ի ՏԷր ի կայանս երկնից, ի 1882 ամի Տեառն»:

Եկեղզեցումս կան Հետեւեալ դրչադրելն.
Ա. Աւետարան միջակ մեծութեամբ, Թղռթեայ գրողն է ոմն Եսայի. դրելու « հ թուին Հայոց

ՌՂԴ. ի ճայրապետութեան տեառն Գրիգորի, ընդ ճովանեաւ Սուրբ նաճատակիս ի լերկիրս Տայ-
ւուշ ի գեաւղս, որ կոչի Թաւուզ, յորում ամի եւ ըստ մեղաց մերոց բռնացաւ անօրէնութեան չա-
րիք ի վերայ մեր ի ճռինէ Պարսից լուծ ծառայութեան նոցա ճարկանելով եւ տանջելով ստիպեն
դարձուցանել ի մոլար յաւրէնս իւրեանց»:

Բ. Աւետարան փուքբադիր, Թղթեսւյ, չորս աւնտարանչաց ռլատվլեր նելով. « Գրեցաւ սուրբը
աւետարանս ի թուիս ՉԾԷ. յանապատիս Ասպիսնկայ (2) ընդ ճովանեաւ Սուրբ Յարութեանսե:
Սուրբ մօրս լուսոյ Աստուածածնիս յառաջնորդութեան Ստեփաննոս վարդապետի, գրեցաւ ձե-
ռամբ Ղազարի սուտանուն կրաւնաւորի 'ի վայելումն Հայրապետի»:

Գ, Աւետարանս փոքրադիր, Թղթնայ եւ անթուսկան. « Գրեցաւ սուրբ աւետարանս ի յերկ-
րիս Աղուանից ի գաւառիս Դիզակայ, ի գեաւղս, որ կոչի Թեղասեռ 'ի դուռն սուրբ Սարգսիս ը
Շաճ Սեփու երրորդ ամին ձեռամբ փծուն եւ անարճեստ գրչի՝ սուտանուն Մելքիսեդ երիցու ե
միաշունչ եղբաւրս իմոյ սրբամիտ եւ ճեզաճոգի տէր Կիրակոս քաճանայի, որ ի միասին սկսաքէլաւարտեցաք»: Աւնտարանա գերի ընկած է Չալրսից Թաւրեղ քաղզաուքն. աշոլոժ Հայող ՌՄԺԾԵ. 212
գնած եւ մե բերած է Արզրումցի ճյ: Մր ոիչ եւ յանձնած է Շուշնցի Մածաեսի Սրառզիոն Շխնան.
ցին...

Դ. Աւնտարան փոքրադիր, Թղթենայ, անյայտ Թուսկանաւ միայն յայտնի է.«Ի թվիս Հայոյ
ՌՂ. եւ ի ճայրապետութիւն Սուրբ Էջմիածնայ տեառն Փիլիպյպոսի նորոգեցաւ սուրբ աւետարանս
ձեռամբ Սարգիս կրօնաւորի՝ աշակերտ (ի) սուրբ աւետարանիս ՛ի Սուրբ անապատս Չարեքայէառաջնորդութեամբսուրբ ուխտիս Դաւիթ եպիսկոպոսի».

Ե. Աւետարան փոքրադիր, Թղթեայ եւ ռսլառտկնրագարդ. Յիշատակոարանից- «Արդ գրեցա:
վարդափթիթեւ ոսկեզօծ սուրբ եւ աստուածաշունչ աւետարանս ձեռամբ մեղսաներկ եւ տառա-
պեալ Բարսեղ լոկ անուամբ քաճանայի ի թուականիս Հայոց ՌՃԻԹ. ամին ամսեանն սեպտեմբե:
րի, որոյ Էին աւուրք Ժ. ի թագաւորութեան Պարսից Շաճ ՍուլԷմաճնին եւ հ ճայրապետութեան
տանս Աղուանից տեառն Երեմիայի Սրբազանեւ Նորընծայ Կաթուղիկոսի ՛հ յերկիրս Գեանջա ի
գեօղս Քարաճատ՞ ճովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս»:

Մասունքներ
1) Մբ տրծաթն ույ միջակ մեծութնամմը խաչի ակումն դնանղուտծ է մասն կենաց փույի.

Էկ Թեւերում՝ մասն Դուկաս եւ Փիլիլալոս առաքնալների:
2) Մբ լուսամտաձեւ արծաթեայ դարդի 172
«Ա. Չանդալիոնի մսն.

Լ Մինչեւ Ղազանչեցւոցն շինելն՝ այս Էր աւագ եկեղեցին, այժմ Ղազանչեցւոցն Է աւագ եկեղեցին:
2 Գարդման գաւառի Քարճատ գիւղն:
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Բ. Օռնղխի Արեմաթացւոյն ման.
Գ. Բարթուղի մմ ոսի
Դ. կն նաց փուլն
Ե. Անդրեասի մսն
9. Լուսաւորչի ..
Է. Յովչաննու Մկրտչի մասն. «Յիշատակ Է Չարեքու Մկրտիչ, վարդապետին եւ իւր ծնո-

ղացն թվն. ՌՃԶԸ. փետրվարի»:
3) Մի արծախթնույ միջակ մնծութնամը աչի մէջ դնտեղուած է Թադքոս, Բարդուղիմէոս,

Թավմաս առաքեալների եւ ուրիշ սրբոց մասունքներ: Տաճարս ունի չորս քածանայ:
եկեղեցիս |13 արեւմոնան կողմում ունի մի նորաշէն եւ շքեղ դանդասոուն, որի ներբկու ժար-

կերն արդէն սլատրաստ նն եւ մնում է սլատրաստել երրորդ յարկն: Ունի նաեւ սնփական կալ-
ւած. իւր ծարաւային կողժում՝ տասներկու խանութեւ Հիւսիսային կողմում տասնեւծինդ:

Գ. Մեղրեցւոց նկեղեցի Սուրբ Աստուածաձին, Հիմնուած քաղաքի վերի կողմին մօտ, նոյ-
նանուն Թաղում, կառուղեալ անտաշ քարով չորս սիւների վերայ, բայց ո՛չ բարձրաչէն: Ունի
նրկու չուն Հարաւային եւ արեւմատնան կողմերից, որոց վերայ երկու դաւիթ. կանանց վերնա-
տուն հւ տասն Լուտամումո. 24 մետր 75 սանթիմ նբկարությիւն եւ 12 մենր 77 սմ. լայնութիւն:

Հարաւային դրան ճակատակալ քարիվերայ.
«1838 Մաճտեսի Պապայ Հախումեանց տոճմին չունէր զզաւակ մարմնաւոր ինքեան' նախ

քան զօրճասին պատրաստեաց կտակ՝ շինել զտաճար սուրբ եկեղեցւոյ մի երկնաճանգոյն, որ
տայ վերճեմել մարդկային սեռից ի բարին անճուն՝ յանուն Տիրամայր սուրբ Աստուածածնին կե-
նաց պատճառի յիշատակճոգւոյն ընդ անցաւորին յայսմ աշխարճի նախ քան կատարել նոր նպա-
տակի ճողացաւ մարմին, որ աստ կայ եդեալի մէջ տաճարիս պերճ գերեզմանիս»:

ելլնղեցումս կան Հետեւնալ գրչազգիլներն.
Ա. Աւետարան փութրադիր, դրուած Թղթի վերոյ որ ունի չորս աւնտարանչաց պատկերներ,

բայց անճաշակ գրողն է ոմն ովաքածանայ.
Յիշատակարանից. «Արդ գրեցաւ սուրբ աւետարանս ի թվին Հայոց ՊԿԳ. 'ի դրան սուրբ Խա-

ճին եւ սուրբ Կարապետին եւ սուրբ Գրիգոր Լուսաւորչին... որ կոչի Կտուց... ի ճայրապետութեան
տեառն Հայոց կաթողիկոսի տէր Դաւթի, Սուրբ խաչի Ախամարա (Աղթամարայ) առաջնորդի եւ

առաջնորդութեան սուրբ ուխտին Սուրբ Կարապետին... արճիեպիսկոպոսին Մխարա... արդ գրե-
ցաւ սուրբ աւետարանսի դառն եւ ի նեղ ժամանակիս որ ճարկապաճան... զի կարի ձանձրացեալ
եմք յանաւրինաց բռնութենէ, ի քրթէ, ի թաթարէ եւ յայլ ամենայն... Ես Մարտիրոս Նոր շինա-
խիւճս զաւետարան գնեցի լիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց»:

Բ. Աւետարան միջակ դիրքով. գրուած թղթի վերայ, պատկերազարդ, սակայն անճաշակ.
Ցիշատակարանից. «Արդ՝ գրեցաւ սուրբ աւետարանսի յերկիրս Մոգաց ի գիւղս Փասավանք ընդ
ճովանեաւ սուրբ Աստուածածնիս եւ սուրբ Գրիգորիս եւ սուրբ Կարապետիս ի թուականիս Հայոց
ՋԻԲ. ամին ի Ղանութիւն Ամթեցի Յասան բէկին եւ Խոնդքար Ըռոմցին իրար առին»:

Աւնտարանիս գրողն է Իսրայէլ նուն ոմն, իսկ ստացողներն են եղբարք Մարգարայ,
կիրակոս, ՅովՀանվա եւ Դաւիթ:

Գ. Առնտարան միջակ դիրքով, անճաշակ պատվերներով, գրուած թղթի վերայ.
«Թվին ՌՄԺԷ, տէր Մեսրոպս գրեցի»:
Չունի միշատակարան, դրուած է վնրջում ւյլ գրողից:
«Արդ եղեւ նորոգութիւն կազմի սորա ձեռամբ Յակոբի ի ճայրապետութեան Հայոց տեառն

տէր Մովսէսի ի գեաւղն Շոռութ...»:
Դ. Աւետարան լիոքրադիր, գրուած թղթիվերայ, որիգրողն է ՅովՀաննկա աբեղայ ոմն, իակ

դնողն ք Մարիամ անուն տիկին ուրն.
«Ես Մարիամսսուրբ աւետարանս աղի տուի տէր Մովսէս քաճանային»:



Մասունքներ
Մասն Յովչաննու Մդկրոչի՝ դետեդուած մնի արձան այ (աչի «7( ջ. ոլ:|: վերույ դրուած է.

«Յիշատակ Է սուրբ մասունքս Ներքին շենացունց: եկեղեցուն Յովճաննու Մկրտչին, որ այժմս
պատկանի սուրբ Աստուածածնայ եկեղեցւոյն Մեղրեցւոց 1856»:

եկեղեցումս՝ քածանայ նրեք-
Դ. Եկեղեգի Նոր-թաղի՞ Սուրբ Յովծաննկս Մկրտիչ. իշա չ ոձեւ, առան ռոիւների, թաղ ո.-

կառլ. սրբքաւութմշ քարով, որ ունի երկու Դ ուռոն Հիւսիությի ն եւ արեւմանան կողմերից: ի դգանղդա-
տուն եւ մի դժո լաչաձեւի վերայ, երկարութվին (դանդատան Հեւո մի ասին)՝ 27 ժե 70

սանիմ, լայնութիւն՝ 10 մետրը 90 սանի:
Տաճարում» դույ մի փորիկ դրչադիր աւեյուրուն. դրուած մազ տղալժվ վերույ, որ չունի

սդատկենրներ. բայդ ունի գեղեցիկ զիր. մանը նւ անճաշակ նկարեր. նակվբեր եւ ծաղիկներ.
Յիշատակարանից. «Արդ գրեցաւ սուրբ աւետարանսի յերկրիս մերում Կեղըւայձոյ ի գեողն,

որ կուչի Կից. ի դրանէ Սուրբ Ստեփաննոսի ի ճայրապետութեան Սուրբ Էջմիածնայ տէր Եղիազա-
րու ի ճովուապետութեան Ըստաթէի տէր Յովճաննէս արքեպիսկոպոսի եւ սորին սպասաւոր տէր
Զաքարիա վարդապետի, ամէն: Արդ, գրեցաւ սուրբ աւետարանս թվ. ՌՃԼԳ. յունվ. Ժ. աւարտ.
սորա ի թագաւորութիւնն Պարսից Շաճ Սուլմանի( Սուլեյմանի) եւ դիտող յերկրիս մերում զԲաք-
դար Սուլդանն, որում չարչարանք կորուսուց յերկիրս, որ (որում) ետ Աստուած զերեք պատու-
ճասն Հաճի Այի խան սարդար (խոխարքայ) եղեւ, եկեալ ԽԲ. Ռ. Ճեծելով բնակեցաւ ի քաղաքն
Կանջայեւ բազում աւերութիւն արար ի Հայոց աշխարճիս եւ յետ նորա զմարախն եւ զերաշտու-
թիւնն եւ բազումք կորեան վասն անճնչութեան իւրեաճց.... դարձեալ յիշեցէք զՇնաթաղու քաճա-
նայ զտէր Առաքելն եւ զտէր Գրիգորն, որ եղեւ պատճառ սորին եւ տանուտէր Շապանն...»:

Շատ ժետոյ դրած է ուրիշ ուժն.

«Կրկին յիշատակ Է սուրբ աւետարանս Անդամէջցի Ծատուրի որդի Սիրականին, որ գերի էր
անկեալ (աւետարանս) ի ձեռս այլազգեաց, վերոյ (դլբնալ) Սիրականն ազատեսցեւ յետ (եի
յիշատակ Անդամիջոյ Սուրբ Աստուածածնայ եկեղեցոյն, որոյ յիշատակն օրճնութեամբ եղիցր...
գրեցաւի թվն. ՌՄԽԵ. (1796) սէպ. ԺԵ.»:

Հուսկ չնտոյ գրուած է. «Յիշատակ ետու սուրբ աւետարանս Շուշա քաղաքացի Աւագ Դղպ-

նիէլեան Ղազարեանցս Սրբոյն Յովճաննու Մկրտչի եկեղեցւոյն յիշատակ ճոգւոց մերոց, որոյ
յիշեցէք զպատճառն սորա, զի այլոց կալայ(«չնեցի յայլմէ)... թուական Քրիստոսի ճազար ութ
ճարիւր ութսուն երեք ամի Ժ. մարտի»:

Ելեղեցիո ունի չորս քածանոայ:

ԱՆԱՊԱՏ ԿՈՒՍԱՆԱՑ

Հիմնուած է մի սնուխի վնրբայ (որ դբնթէ միջավայր է Մեզրեցւող եւ եռր-թաղի եկեղեցիների)
կամարակաղ՝ ուսն ց սիւների, ռր ունի նթկու դուուն՝ Հարաւային եւ արեւմատնան լողմերից.

ինն լուսամուտ եւ ժի հոայարկ դանդատուն՝ որ ռլատկից է Հարաւային կողմին: երկարութիւն
մոաճարիս 20 մետր է, լայնությւն՝ 9 Ժետր 45 սանի:

Հարաւային դրան ճակասուսկալ քարին վերայ. «Շինեցաւ սուրբ եկեղեցիս յանուն Սուրբ
Աստուածածնայ արդեամբ ձեռագործ աշխատանաց Կոյս Հռիփսիմեայ օժանդակութեամբ երից
եղբարց իւրոց ճարազատաց Իսրայէլի, Աստուածատրոյ եւ Պետրոսի Գրիգորեանք Բաճադուրեանյ
հթվն. 1816ամի»: Մենեւնոյն բազմաշ|վոամտ նյո Հոխխսիժէն շինել տուած է ղանդատունը առանց
օժանդակութնան այլոց:

Անասպատումս կայ մի գրչագիր աւետարան միջակ դիրբով, դրուած Թղթի վերայ ւլատկե-

լ Միեւնոյն Ներքին-ՇԷնն Է, որի բնակչաց մասին ասացինք. թէ փոխարդուած են Շուշի:
2 Հիմնուած Է քաղաքի Բիւսիսային կողմում, որ կոչւում Է եւ Վերին թաղի եկեղեցի:
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բազարդ: Սիշատոոաւկաանից.. «Հաւատարիմ տանուտէրն Յակովբ եւ ճայր իւր պարոն Գրիգորն,
որ ստացաւ զսա (աւեհուղլուսնս) ի ճալալ վաստակոց իւրոց....... Եւ արդ, ես՝ լետինս ի գրչաց եւ

անարժանս ի կարգաւորաց.... Մկրտիչ աբեղայ, ճրաման առեալ ի պատուիրանադիր առաքելա-
կան բանէն... գրեցաւ սուրբ աւետարանսի լյաստուածաբնակ եւ ճրեշտակաճեմ սուրբ ուխտս, որ
Սալն Անապատ կուչիւր, ընդ ճովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս եւ Սուրբ Կարապետիս... ի ճայրա-
պետութեան տեառն Սարգսի կաթուղիկոսի եւ ի թուականիս Հայոց ՋԼ Դ. ձեռամբ... ճաբեղայի...»:

Աւետարանիս կողքին դրուած է. «Յիշատակ Է սուրբ աւետարանս Մայրապետ մենաստանի
Կուսանաց Շուշու Վառվառեայ Բաճաթրեանցին 1888 ամի 8 (ութերորդ ամսի) 31 ի Շուշի»:

Անառլատա ունի մի ազնիւ. աշիհատասէը տնտեսագետ եւ խնամածու արբբասուձի, հրեք սար-
կաւադուծի ն. մի նորեկ միարանուծի:

Շուչումս է |Սնմական առաջնորդարաննե. գրեթէ Աղուանից կաթուղիկոսութնան մածից
վերջն Փաղաջումս նստած են Արցավաի Թնմակալ առաջնորդներն՝ սկսնալ Բաղդասար Մետրա-
«լոլեւ»ից մինչեւ ցայածը:

Շուշում կայ Հայող ծուլ 3016. ւար: 7659, Էգ- 5792, ար. ծն. 325, իդ- ծն. 281, նրկորնհակ 4.
ոլաակ կոյս ընդ կուսի 138, այրի ընդ կուսի 17. այրի ընդ այրւոյ 15, միամեայ վախճաննալ ար.
179, եդ- 176:

ԹԵՄԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ Ջ.ԴԱՍԵԱՆ

Թիւ Համօրեն աշակելոտաց 330
Թոշակատու 260
Ձրիավալմ 70

Արդեանց աղբիւրննրն ե.
1) Թոչակադրամ աշակերաոներից: ,

2) Մումավաճառութիւնից,
3) Սրլււուչր ամից,
4) Ծնենդետն վլաւյյականներից,

6) Տոլարանի ց '

Ընդամք նն մօւո 11000 բուբլի
Ելթ-

Տասնեւչորս վարժաղպնտաց եւ մի տեսչի
Տարեկան ռոճիկ 11000 բուրլի
Ս. Մարիամեան օրիորդ. նրկլասնան ուսումնարան.
Թիւ Համօրեն աշակնրոուծնաց մմօւո 200
Թոշակատու 165
Ջրիավարժ 35

Նոյն են արդեանց աղդբիշրնել:ն.

նւ նրկու վարժուծնաց տարեկան ռոճիկ 3250 ը.
Փայտի, սուն վարձուց, ծառայի եւ սպասուծշու 300 Ը-

Ընդամէն 3550 Ը:

լ Երեք աստիճանի բաժանուած Է թոշակների քանակութիւնն, ճարոատներն տարեկան վճարում են 12 ՛ր.. միջակ-
ներն՝ 8, իսկ երրորդ դասակարգն՝ 4 րուբլի:
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Քաղաքում» կայ նաեւ Րէալական գիմնազիա. ֆաղաքական ուսումնալոանծ եւ Օրիորդաց
վարժարան:

Քամու խաչ
Քաղաքիս սւոորին մասում, Թբքաց քաղում կայ մի Հին Փարնայ ա2 որ կոչ Է7ումմ է Ք աւիու

խաչ, այս է ժօդացաւ Հիւանդութիւնը բժշկող խաչ: Ուխտաղնացութնեան օրն չ աոււաղ. չոլրն.ք-
շարթի: Այս օր առաւօոնանից մինչեւ երեկոյ անպակաս մ ուխսոաւորն եւ չւյն (ւուուն բաղմու-
Թեամբ:

Նահատակ
Մաղաքում նղած Հին Հանդատարանի վարի կողմին մառ կայ մի զերեզժան. որ կոչւում վ

Նածչատակ: Սորա տասլանաքարի վերոյ դրուած է. «Այս Է տապան Թիփլիսեցի ՆաճատակԱՇ-տօճին ՌՄԽԴ.ին: Ես Թիփլիսեցի Սիմոնի որդի Սարկիս այս քարս ճոկացի սէրս Նաճատակին»:
Հանդատարանիս Հարաւային կողմում.
«Յարձանիս շիրմի ամփոփեալ դնի
Մարմին իշխանին Խաչեն գաւառի,
Վեճ իշխանազնեայ Դանիէլ ԲԷկի
Ռրդւոյ Մելիք ԲԷկ իշխանապետի,
Ի տանէ ճայկազն մեծ Ջալալ Դօլի
Տեառն Արցախայ Հայոց աշխարճի,
Որ Ղարապաղայ կամ Շուշւոյ նաճանգ
Նա սովորաբար արդ վերաձայնի,
Առ սուրբ ճաւատոյ սա լուսաճոգի
Նաճատակի աստ յամրոցիս Շուշի
Դառն տանջանջք Իմրաճիմ խանի
Որ թշնամի էր Խաշին Քրիստոսի.
Ի ՌՄԽ. կանգնեաց զայս արձան
Վշտալի որդին նաճատակի
Բաղդասար արճին տէր Մետրապօլիտն
Հասան Ջալալեանց արթուն ճովուապետն
Աղուանից երկրին, որք ճանդիպիք այսմ տապանի
Տուք ճօրն եւ որդւոյն Աստուած ողորմին ի 1851»:
ԺԳ. ԽԱՋԵՆ ԳԱՒԱՌ. ՍաՀմաններն են Գարդար գետակն, Քիրս լեռնաշղթայի չաբունա-4ութնան դագաթնագիծն, Թարթառ. դետն, որից մինչեւ Խաչեն դնտակն ձգուած Արծաթածան.

Քի սարի դաղաթնադիծն, որ անցնում Լ Դաղզանչի գիդի արեւմտեան դող մից: եւ դաշտարկ-բանն, Խաչեն դնտակից մինչեւ Գարդար դենտալկն:
Ա. ՂԱՅԻԲԱԼԻ ԳԻԻՂ. Հիմնուած է Շուշու արեւմտածիւսիսայլն Հանդկող, Գարդար դետակի

Ճավա կողմի բարձրութեան վնրայ. բնակիչք՝ բնիկ, Հողն՝ բէկական, լնոնային, անջրդի նւ սակաւ
արգիւնաքնր, տեղական ինրթերն՝ ցորեն, գարի, գարնանի, Հաճար, կորեկ, խաշլաշ. (Հազիւ չբաւականանում իւրնանց ուստելոյ) ռլատուական՝ օգն, կլիման նւ ֆուրն, երկար կնանք՝ 90 տ-բի, եկեղեցին՝ Սուրբ Առտուածաձին. քարուկիր, քաճանայ՝ երկու: Ծուլս 78, ար. 320, իգ. 260:

Բ. ԿԱՐԿԱԺԱՆ ԳԻՒՂ. Հիմնուածէ ԴՂայիբաղլու եւ խանքնանդու միջեւ մի բարձրածայե-
Ձիկ սեռի վերայ. բնակիչք՝ ենիկ. ծողն՝ ըէկական, անջրդի, խճային եւ հուաղ արդիւնաւէտ,
տեղական բերքերն՝ նոյն (պատուական վարունկն, սակաւ ԹԹենի) նրկոաւր կնանք՝ 90- /00. նեկե-
դեցին՝ Ամենափրկիչ, քարուկիր, քածանան դալիսէ Ղայիբալուց: Ծուլա 61, որ. 215, Իդ. 190:
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Գ. ԽԱՆ-ՔԵԱՆԴԻ ԱԻԱՆ. Հիմնուած է տափարակի վերայ 1847 Թուին ռուսներից՝ իբրեւ
ղդօրանոց: Հետղ Հեսու Հեւանում է դօրբն այստեղից եւ մնում են միայն ամուսնացնալ ոուս գեր-
դաստանննը եւ ռակմու դինուռրականներ եւ ղաղզախներ: Շուշուց, կարկաժան, խԽանածասվս, Չալ-
Լլուճույ, Փածլուլ դիւդերից վալռուն Հայ դերդաստաններ դալով բնակում նն այժ խան-բեան-
դում. ուր կայ վիոչտէչ զաւառական դատարան: Բարեխառն էօդնեւ կլիման, բայց ոչ սլատ-
Էակուն՝ ջուլն. երկար կենանք 70-75. Հայող եկեղեցին՝ թարուկիր, անկնունք եւ անարձանագիր.
քածանայ՝ միչ Ծուլս 60, ար- 160, եգ- 140:

Սուրը Գորդեան միդ տանան ուսումնարան տղայոց աշակերտ 35, Թոշակատու 28,
ձրիավարժ 7, տարեկան ուոճիկ ուսուղչի՝ 200 բուբլիչ

Դ. ՓԱՀԼՈՒԼ ՇԻՆ. Շինուած է խան-քնանդու եւ Ջամիլլու շինի միջեւ, մի ձորում, որի Հիչ-
սիսային, արեւմտնան եւ. Հարաւային կողմերն սարերեն. բնակիչ ք՝ բնիկ, Հողն՝ արքունի, տնե-

դական բերթերն՝ Խոյն, անվնաս՝ 12 եւ կլիման. սլատուական՝ ջուրն, երկար կնանք՝ 85. եկեղե-
ցին փոքրիկ. թարուկիը, քածանան գալիս է Խանածալս գիչղից: 15 ծուի, 66 ամր: 42 հդ:

Ե. ՋԱՄԻԼԼՈՒ ՇԼՆ. Հ(ոինուած է Փածլուլի Հիւսիս-արեւմտնան կողմում, խանածձավխի վտակի
4ալվս կողմում րի Հովտի վերույ. բնակիչք տեղափոխուած նն Մեծ-Սիւնի բից- Հողն՝ բեկական,
չնղական բերջերն՝ նոյն. բարնխառւն՝ օդն եւ կլիման, դերազանց՝ չուրն. նրկար կնանք՝ 90. Հո-
դեւոր ոլէուքելրն կատարւում են Խանածախի եկեղեցում: Ծուխ 13. ւսր. 40, եգ- 31:

ՋԶ. ԽԱՆԱԾԱԽ ԳԻԻԴ. Հիմնուած է Ջամիլլուի Հիւսիս արեւելեան կողմում մի բարակ ջֆրա-

ձորի երկու աղինըին վերայ, բնակիչք նախ Մեձ-Սիւննաց Խանածալխ գի«ղից 1686-ին եղա-
վլոլուում 22 Ջրարերդ եւ յետոյ բնակութիւն Հաստատում դիւղումս. ծողն՝ րԼկական, սակաւ եւ
նուազ արդգիւնարեր. տեղական րնրթերն՝ նոյն (առատ է Թթենի), օդն եւ կլիման՝ բարնխաուն,
ջուրն՝ սրոտուսկան, երկար կնանք՝ 100, եկնղեցին՝ Սուրբ Աստուածածին, Հոյակապ, կառու-
ցել չորս սիւների վերույ, ներկարությիւն՝ վճ մետը. 82 սանթիմ, լայնութիւն՝ 10 մետր 60 սան-
Թիլ քածանույ՝ ժի՝ - Ծուլ» 55. ար. 289, Էդ- 274:

Եղեղեդումա կան Հետեւեալ դրչադգրեըն.
Մ/. գրչաղիը ճաշոց՝ դրուած ընտիր եւ Հաստ թղթի վերայ, դնրաղզանց են սլատկնրներն,

նովոշելոն, ծաղիկնելն. Թուչնադրերն, ազնիւ՝ ննրկերե եւ ռակեղօծենըն: Ունի Յիսուսի Քրիստո-
ռի աւն տուին, ծննդեան, Փառասնօրնայ դալատնան, մկրտութեան, Համբարձման, Հողւեղալաւոնան
(երկու պատվել), Աստուածածնայ վերավոլւման, սուրբ Խաչիեւ բոլոր տօնեընալ նածապետաց,
սուրը մարգարեից, առաքելոց, ժարտիրոսաց, Տայրապետաց, թազաւորաց, կուսանաց, ճղնաւո-
բաց, Քրիստոսից բոլոր բժչկուածների պատկերները՝ զետեղուած լուսանցքներում:

«Գիրքս, որ կոչի ճաշոց, յիշատակ Է Առաքելին, ճաւրն Ղուլուն, մաւրն Մարիամին, եղբայր
Մարգարին եւ մեղապարտ գրչի Փիլիպոսին եւ գիւղն Գոմորանց, ի դուռն սուրբ Հոիփսիմէին, որ
է (Առաջբելն) բարեպաշտ եւ սրբասէր, բարեբարոյ եւ առաքինասէր, ճաւատարիմ եւ Աստուածա-
սէր եւ ամենայն որբոց եւ այրեացեւ կարօտելոց տէր եւ տիրական»: Անյայտ է բուն յիշատակա-
բանի Թուականն, բայը յնտոյ նորոդել ոուած նն ճաշոցս գիւղիս ժողովուրդն եւ քածանան:

Լ ,Տափարակս պատկանում Է Վարար-ակն գիւղի բնակչաց, որք փոխադրուած են Շուշի, բալց գիւղի աւերակն.
քարուկիր եկեղեցին եւ ճանգստարանն մնում են Խան-քեանդու Բիւսիսային ձորակի ձախ լանջի վերալ՝ Վարա-
րակն աղբիւրի մօտ:

2 .«Գաղտ. Ղար.»եր. 119-121: Գիւղիցս վերեւ Բեւեռաթափ (Մխթէօքեան) սարի բարձ. 6944 ոտք:
3 Գիւղումս ծնուածԷ եւ գրքիս Բեղինակն. գիւղիս ճանգստարանում Բանգչում են իմ պապ Քեանդխուտա-Խաչա-

տուր Բարխուտարեանցն իւր շատ քաջերով. իմ ճայր Գրիգոր, իմ մալր Եղիսաբեթ, իմ տատ Մարիամ. իմ Բօրեղ-
բարք Մկրտիչ. Սարգիս, ԹԷոս, իմ վաղաթառամ եղբայր Ստեփան. բայց կենդանի են Աստուծոլ ամենակարող
զօրութեամբ իմ մեծ եղբայր Կարապետն, փոքր եղբայր Յակովբն եւ իմ մեծ քոլրերս Անթառամն, Շաճզատն եւ
Հերիքնազն (վաղաթառամ վախճանուած Է Պալլուճալում իմ միջակ քոյր Վառվառան): Հանգիստ ոսկերաց Ջե-
բոց. սիրելիք իմ:
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Մի դրչադգիր աւետարան, որ գրուած էթղթի վերայ եւ ռլածուտւծ անխնամ. ոլ ուացողն է.
«յիշեցէք յաղաւթս ձեր զստացող սուրբ աւետարանիս զՄանուէլ փիլիսոփայն եւ զսրբազան քա-
ճանալյն»: «Արդ գրեցաւ կենսաբեր սուրբ աւետարանս ձեռա... աճիսի... թեանս Հայոց, ի տէրու-
թեան Կիլիկեցւոց նաճանգին երկրորդ Հեթմոյ բարեպաշտի ի դառն եւ յանբարի ժամանակիս
յորում զճայրապետական աթոռն ամենայն սրբութեամբն եւ զճայրապետն ժողովրդեամբն կո-
րուսաք... Արդ գրեցաւ սուրբ աւետարանս ի մեծաճուչակ սուրբ ուխտս Դրազարկ
ճովանեաւ սուրբ Աստուածածին»:

Գիւղիս նդերում կան Հետեւեալ Հնութիւննել:ն.
մ) ՇՀրատեզ (ՇՀարատեղ-քաղաքառտնզ) գիւղիս Հիւսիսային կողմում, երեք լողմերից

առանձնացած, միչակ մեծությամբ տեզ, որ այժմ Հնրկւում է: Ելնում են թնցեղէն բեկորն
իսկ կանխաւ դոռնուսծ էեւ արծաթ ու «Աղին 4 դրամներ: Լ

2) Վաղեմի Հանգատարան անարձանագիր քարնրով գիշզիս վերի գլխին: Հան
երեւ մի բարձր բլբակի վերայ եռւղուրլուլվխ վ՛աչարձանն: Ծակ Քալ:

3) Գիւղատնղի, Հանդգատարան եւ եկեղեցու անրակ կան Բանւոր-նան՝ դոչուած տեղում
եւում է իէ հ " կէս ժամ նդ մե նւ մի դնդն Ա ւս Հ մեմոլ դո ԴԱՒՂԻՈՄ ( էՂ Մ. ( բածարթի վերույ. դիւղատեղի, (աչ ..-

դարդ Հանդատարան եւ 21ոդնցու աւելուսկ Դրագնտի՝ ակունք ններում, նրկու առուակների (ւա. ու-
նուրդում. Զալալ-ձասանի դիւղատեզի. Հանդստարան, որ սնխական դոմանոցղ նղած չ Խոն ,.չ-
ծախ դլիւղացւոց 1790 թուականից վեր. նոյնոէս դիւդատեղի, եւ Հանդատարան Մյոկիւնց շին ..-
տեղ կամ Գիւմրատեղ կոչուած վայրում, ռր դտեւում է Դալլուճայ
ծալվխ նւ Դալլուճայ գիւղերի սածմանի վերայ:

Է. ՉԱԼԼՈՒՃԱՑ ԳԻԻՂ. Հիմնուած է Համանուն դնտակի Ճավա իի բարձրութեան մերոյ.
բնակիչք՝ նավա Մոծ-Սիւնիթից տնղավովուած Ջրաբերդ դաւառն, որի դ ասլա նւ այսունդ Խ.-
նածալս դիւղացւոց Հեւո, Հողն բէկական, անջրդի եւ միջակ արդգիէնարեր. անվնաս՝ օդն, կե Հ ..,ե
եւ ջուրն. երկար կեանք 86-90. նկեղեցին՝ նոլաշն, Սուրբ Աստուածածին, Համակ սրբաույ,
կրաքարով շինուած Հասարակութնեան ծախքով կառուցեալ չորս սիւները վնրայ, որ ունի Հ
կլոր դմրէլթ ժողովրդնան աղօլթուծ տենդից վերեւ, մի ֆարացնալ օ4՝ ննրքուստ Հարաւային որմի
վերայ նրկու լուսամուտների մօւո, 20 մնտր 10 սանթիմ եր(արութիւն, 11 մեսոր 45 սանթիմ լս, ւ
նութիւն. քածանայ՝ միչ Ծուլս 160. ար- 550, Ի- 432- ժ

Գիւղիս անդնրում կան Հետեւնալ Հեութիւններն.
1) Գիւղիս Հիւսիսային կողմում Հին գիւղատեղի, Հանդատարան եւ քարուկիր եկեղեցի Սուրբ

Վանէս անուն, որ մեծ ուխտատեղի էեւ Հանդատարան, որի մ(ջ Հանդատանում ննեւ Պալլուճէ-
ցի քաջերի ոսկերջներն:

2) Աւերակ դիւղատեղի եւ Հանդստարան դիւղիս արեւմտնհան կողմում՝ Ալուխանայ շէն
անուն:

3) Թամցի եղցի (եկեղեցի) աւնրակ դիւղատեղի, Հանդստարան եւ նկնղեցի այս անուամբ
Ցոցադետ կոչուած փոակին աջ կողմում:

Ը. ՄԷՅՏԻ-ՇԷՆ. Հիմնուաձ է Չալլուճայի Հիւսիոււյին կողմումլեռների մէջ մր ժորուժ. Բնա,-
կիչք գաղթած են Խոյից 1828-ին, Հողն բԼկական, տեղական բնրքնրն՝ նոյն. անվնաս՝ օդն, կչի-
ման եւ ջուրն. երկար կնանք՝ 90. եկեղեցին՝ Սուրբ Յովչաննքես, Քարուկիլը քածանան զալիս է
Դալլուճայից: Ծուխ 54, ւսր- 186, Իդ- 155:

կոչեցեալ ըճռ

դատարանի ցս

դնետակի աջ կողմում Սս,ւ-

1  Անյայտացած են կԷտադրեալ բառերն եւ տառերն:
2 Ալյժմուխտատեղի է:
3«ՆԽանածախ գիւղիս վտակի անունն Է:
4 Այժմ Ջան-Հասան՝ ըստ կրճատման օրինաց Արցախի:
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Թ. ԴԱՀՐԱԻ ԳԻԻ Դ. Հիմնուած 1 Մէյտի-չէնի արնեւմտնան կողմում մի բարձր: սնեպացնալ
քերծի ւռակ. բնակիչբ ' բեիկ. Հող ն՝ բնկական, տեղական բերքերն՝ նոյն, պլատուսկան՝ օդն. կլի-
իան եւ ֆուլշն. երկար դեւնք՝ 45-90. եկեղեցին՝ Սուրբ Ցովծաննքէս կառուցնալ երեք կամարների
վերոյ. նրկարութիւն՝ 17 մն տր 40, լայնութիւն՝ ծ մեւր 60:

Դրան ճակատակալ թարի վերայ. «Սրբոյն Հոլաննու Կարապետիս եկեղեցույն շինութիւնս
այս Է 1885 ամի» : Ծուլս ՍԱԶ ար. 4130. Էդ. 351:

Գիւղիս Հիւաիս-արեւմահան կողմում կայ հրեք բեմ. Ա. Հարաւային բեմի ղոյդ լսաչերի
դըլխակայլ քարի վերույ. «Ի թվ. ՉԻԵ. ես Հասան որդի Վասակայ կանգնեցի զխաչս եղբաւր իմոյ
Ջուրճին Ուքանայի փրկութիւն ճոգւոյ- ով կարդէք, յիշեցէք ի Տէր»:

Բ. Բեմի վերույ. որ թարընկեց Հեուի է առաջինից, փորագրուած է.
«Թվ. ՇԻ. ես Ոճան կանգնեցի զխաչս ինձ եւ ամուսին իմ Թիթեղնիկայ, աղաւթս յիշեցէք»:
Գ. Բեն կիսակործան է. ոբ նոյնոլէս քւարընկեց Հնի է երկրորդից:

Բռշնին-նահատակՀ
Ա. Բեմից սփութը-ինչ վերեւ քնրծձի ւռակ մի բոռշնի ծառի մօտ կայմի դերեզման, որի վերայ

շինուած չ մի փոքրիկ սեղան: Գերեզմանիս շուրջն պարսպուածէ ատով, որի դրան գլխի թարի
վերայ գրուած է. «Սուրբ նաճատակին Փոշնին չորս կողմաւն ճասար քաշեցինք Անդրի, Ստե-
փան, Արզման Իսրայէլեանք»:

ժ. ՊՏՐԵՑԻ-ԲՅ Գիւղս Հիմնուած է Համանուն դնտակի ձավ կողմում, մի ջրաձորի արեւն-
լնան ավում. դիրքն՝ Հարաւաձայնաց, բնակիչբ՝ բեվկ, Հողն՝ բէկական. անջրդի նեւ նուաղ ար-
դիւնարբեր:, ւոնդական բնբքերն՝ նոյն (առատ է ընկուզն եւ Խոզ), ռ"լատուական՝ օդն, կլիման եւ
ջուրն, երկար հեանք` 700. նկեղեցին՝ Սուրբ Սոռնփաննոս, քարուկիր: թաղակապ նրեք կամար-
ների վերույ. երկարութիւն՝ 16 նտր 75 սանթիմ. լայնութիւն՝ 9 մետը 35 սանթիմ. քածանայ՝ ժի:
Դրան մօսո մի տասլունի վնրայ-

«Ազնիւ տապան Գաբրիէլ վարդապետին.
Որ Է որդի Գրիգոր Այտինովին
Եւ Էր ճայր Սրգավաք Մովսէսին Եւ տէր Յարութիւնին,
Սա Էր միաբան Յակոբա սրբո վանքին
Վախճանեցաւ 1860 ամի»:
Ծուլթ 121. ար. 540, 12 442:
Բերդ գիւղի Հարաւային Հանդէսլ դնետակի աջ կողմում մի լնունակի գլիին փոքրիկ եւ Հին

բնրդակ, որից դետնավոր ական կայ մինչեւ դետակն:

Ամենափրկիչ եկեղեցի
Գիւղի արնամիխոնան կողմում երկու ձորակիմէջ մի փոքր Հարթակի վերայ, շինուած է ան-

ւոաշ թարով երկու կամարների վերայ: Ունի երկու փոքը եւ մի աւաղ իորան. երկու խորչծրդա-
բյան, երկու դուոն եւ չորս լուսամումո. 11 մնետբ 3 սանթիմ նրկարութիւն եւ 9 մետր 70 ռանթիմ
լայնութիւն եւ մր երկար գրութիւն բնմի ժողովրդածայնաց երեսին վերայ. սակայն առիռո՛ս որ
նղծուած է ւնծ մասամբ. ընդօրինակում նենք մնացնալը .

«Յանուն... զեկեղեցիս զ Դարասյաս նկարաք.... Ուխանին Մեծունիքն. յիս տվին արդ ծննդեան
Ը. աւր էր եւ աղուճացից տաւներնեւ ի զատկէնինձ ու նոր կիրակին զպատարագն մեզ առնեն
Դարապաս վաճառն Հուռաճոա տներն եկեղեցւոյս»:
1 Գիւղիս գլխի սարի բարձ. 4606:
2 Բոշնի ծառին մօտ եղած նաճատակ:
3 Պտրեցւոց սարի (Ղրխզըզ) բարձր. 9324. գիւղից վերեւ, գետի ձախ կողմի սարի՝ 5227:
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Արեւմտեան դրան Դլլւին արտաքուս ո |, սպիուկ փշաչարձանի վերայ
«ԱթանասԷ. նա կաթուղիկոս Է Արբաին' »:
ՄՆծ Հանդստարան ռլատած է տաճարիս շուրջն. որից փոթր-ի նչ Հեռի կույ ՄՍ դվուղատնեղիք-
(Մնծ դիւղասռեղի, Հանդատարան եւ փոքր նկեզեցի դույ Դոր եգի,ք զի-գի Հարաւային Հան-

դէոլ, ջրաձորի ւջ Հովտում:

Օծկայ վանք
Ա:մենասիրկչի դ դէոլի արնեւմուտք՝ Հիմնուած ժի ռարածարվի վեր ույ. որի շրֆասլատն դաուի-

վայրէ: Ունի փոքը դիրք եւ եկեզեցու ձեւ: վանքիս մօտ եւա կույ եւ Հանգատարա։անեւ գիւղատեղի:

Ծերայ Նհատակ
Գիւղատեղի, Հանդգատարան եւ եկեղեցի կույ գի շդիցա բաւական ներթեւ դնտի ձավ, դոզ-

մում (դետիա վերի կողմն կոչւում է որնց ւոյ դեմո, իշկ մարինն՝ Խոջոալլուի դհ»), ոլ միասին
կոչւում են Ծերայ ՆՀասուվ: Եկեղեցուժս ամվուրուած է Ծեր նածասոակի մարմինն:

Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ
Ծերույ ՆՀատակիդ փութը-ինչ բարձր, նոյննո դետակի Ճան կողմում դոյ դիչղատնղ ի

ծանդգստարան եւ քարուկիր փոքը նկեղեցի, որի Մատան արդք ն խշոնարՀած Լ: Այս ամէնն ք» ՝
ւում է նաւ խրաւանդ:

Հ

Դարապասի եկեղեցիներն
Մուրբ Յովծաննէսից վելմեւ կայչոր» թարուկի ր մատուռ, ոլւք շինուած 2Ն Էօո ւու մօւո, Ց,եւ դի ղատնդի ՆԸ Հանդատարան: յ

Օխտը (եօթն) եղցի
Նոյն դետակի աֆ կողմում մի ռարածարիի վերայ օո «7` ՄԺօ շինուած ե նօթն նկեղեց/,-

ննը, որոց մօտ կայ դիւղատեղի եւ Հանդատարան:
ԺԱ. ԽԱՆՋՔ ԳԻԻՂ. Հիմնուած ք Պորնդիք դիւգի Հիւախիսայրն կողմում սիր Հարաւաձւյ-

մնաց լանջի վերոյ, բնակիչք՝ բնիկ, Հողն՝ բէկական եւ նուաղ արդինաւ, տնզական բերթերն՝
նոյն, աննդարար՝ օդն, կլիման եւ ջուրն, երկար կեանքթ՝ 5. ածանն դալիս է Դաշ-Բուլաղի ւ

եկեղեցին՝ Սուրբ Սոնվաննխոս, քարուկիր, կամարակաղզ, նրկարություն՝ 19 մետր 52 սանթիմ
լույնութիւն՝ 6 ժմետր 95 սանթիմ:

'

Դրան ճակատակալ քարի վերայ. « Ի ՌՃԻԲ. թվին ծս Պետրոս կաթուղիկոս Աղուանից ի
գեղջէս Խանցկայ, ռայրն իմ Մանկասար, մայրն Ադխանն եւ աւաք եղբայրն իմ Իշխաննեւ իւր
որդիքն ՌՈվանէսն, Պապաջաննեւ իւր թոռ Մանկասարն եւ տատ Խաթունն շինեցաք զեկեղեցիս
յիշատակ մեզեւ ննջեցելոց մերոց»:

Ելեղեցուս Հիւսիսային կողմում. «Թիվն ՌՀԹ. (1230) ես Հայրապետ, Պետրոս, Վարդան,
Յոճան կանգնեցաք զխաչս մաւրն մեր, որ բարեպաշտ, աղքատասէր Էր. լաղաւթս յիշեցէք»:

Ծուխ: 60, ար: 233, ԻԴ- 191:

լ Բառ արաբերԷն. որ նշանակում Է 4-չորս երկիրների վերալ կաթուղիկոս Է:
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Ջոխտակ խաչ
Գիւղիս Հարաւույին կողմում. ճանապարծի վերայ, մեծ ձառերի տակ կայ երկու մենծ քա-

բնայ խաչարձան, որից միոյն վերայ:
«Յանուն Սուրբ Երրորդութեան ես Սոստանէսու Բարսեղ կանգնեցաք զխաչս ճաւր մերոյ

2այրապետայեւ մաւրն մերոյ Հոռամսիմին, որք երկրպագեք, յաղաւթս ՉԲ. (1253)»:

Սուրբ Յովհաննէս
Ջոխուավ-իոոչ երից ննթեւ. առուակի ձավ կողմում, քարուկիր շինուած մատուռ, որի մօտ

դայ եւ Հանդսսսորան: նայ Հանգատարան նաեւ վարդաղետի Խութում:

Անապատ
Գիւղիս արնեւմունան կողմում Շուշուան խութի ատորուում կայ մի քարուկիր մատուռ

Անապատ անուն, երկու մեծ Հանդստարան եւ երկու դիւղատեղի:
ԺԲ. ԴԱՇ-ԲՈՒԼԱ Դ. ԳԻԻՂ. Շինուած է Խանժքի արեւելեան-Հիւախսային կողմում մի ձորա-

դի աֆ կողմում Հիւսսաճայնաց լանջի վերայ. բնակիչբ՝ բնիկ, Հողն" կական, անջրդի, Հացա-
ւբ, տնղական ընըքերն նոյն (կան նւ ձիթածանքեր) ամռան՝ ճնշիչ օդն եւ կլիման. ջուրն՝
անվնաս, երկար դնանք՝ 60-65. եկեղ եցին՝ Սուրբ Գէորգ. քարուկիր, կառուցնալ երեք կամարնե-
բի վերայ. երկարութիւն՝ 17 ժերը34 սանլցիմ, լայնութիւն` 8 մետր 45 սանթիմ. քածանայ՝ միչ
Ծուլ|ս 136, ար. 577, ԸԴ- 547:

Մուրը Մնսրովբեան միդասնեան տղայոց ուսումնարան, աշակերտ 26, թԹոշակատու 16,
ձրիավարժ 40. միամնույ ուոճի կ վարժավեի՝ 300 րուբլի:

ԺԳ. ՀԻԼԻՍ ԳԻԻ Դ. Շինուտած է Դաշչ-Բուլաղի արնեւմտածիւսիս կողմում նբկու առուսկների
ջրավաունուրյում, ընակիչ.ք՝ աղած Դարադաղ նածանգից- Հողն՝ բէկական. միջակ արդիչ-
նաբնլը տեղական բնըթելրն՝ նոյն, օգն, կլիման եւ ջուրն՝ ռլատուսկան, երկար կնանք՝ ծ5-90.
եկեղեցին՝ Սուրբ Ձովծաննքա, քարուկիր, քածանայ՝ նրկու: Ծուխ 50, ար. 165, իգ- 130:

ԺԴ. ԽՆՋԻՐՍՏԱՆ ԳԻԻՂ. Հիմնուտձ է Հիլիսի արնեւմւտածիւսիս կողմում (ոչ այնքան Հեռի
Հիլիշի Հի««իճային վոակի վերայ) դիրքն ՀարաւաՀայնաց լանֆ. Հողն՝ արքունի, անջրդի եւ
նուաղ արդիւնաբեր, տեղական ըւերթերն՝ միեւնոյն. օդն, կլիման եւ ջուրն՝ պատուական, երկար
կնանթ՝ 100. եկեղ եցին՝ Սուրբ Առտուածաձին, քարուկիր, կառուցեալ երկու կամարների վերայ:
Ունի 6 եսոր 62 ռանթիժ նրկարութիւն նւ 10 Մետր լայնութիւն, մի փուքը կաթուղիկն, 2 քածա-
նայ նւ դրան ճակատակալ քարին վերայ սոյն արձանագրութիւնը.

«ՌՄԳ. յիջատակԷ Սուրբ Աստուածածին եկեղեցիս Խօնծրուստանցի Մելիք Միրզախանին եւ
ծնողացն Այտինին եւ Մարիամին եւ կողակցուն պարուն Նանին եւ Հերիքին եւ որդուն Ալայվերտին»:

«ՅիշատակԷ Սրաճոցս (ՋիլմաՀանքս) շինեցաւ Մելիք Ալաճվերտին, որ Էր որդի Մելիք Միր-
զայխանին, թվ. ՌՄԼԱ.»:

Ձիթածանթո. որ գրելէ կից է նկեղեցուս արեւմտեան կողմին, անրակ է այժմ:
Եկելղեցուս Հարաւույին սլատի տակին արտաքուստ.
«Կամաւն Աստուծոյ ամենազօրին, այս Է տապան Մելիք Միրզախանին, որ Է որդի Այտինին,

ճայր Էր Մելիք Ալավերտին, իշխանութիւն անէր խաչենու երկրին, որ մասկան նստաւ Խխնծրստա-
նայ գեղին, շինեց յիշատակ Աստուածածնայ սուրը եկեղեցին ամի վախճանեցաւ ՌՄԻՋ. թուակա-
ճին»:

Այստեղ են Մելի.բ-ԱլլաՀվնըտու նւ Մելիք- ԴՂարամանի դերեզմաններն եւս- Բայց ըստ
«Գաղտնիք Ղարաբաղու», սոքա չեն ի շարս Հարազատ մելիքների, այլ ճրո մելիքներ են:

Ծույս 90, ւսբ- 227, իգ. 255:
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Յանգած եղցի
Այսոլէս էկոչւում այն եկեղեցու աւերակն, որ կայ գիչղիս ստորոտում: Աւերակիս շուրջն

ընդարձակ Հանդատարան է՞լի Հին ամփովինալներով:
Մի քարնայ խաչարձանից.
«Ես Դաւիթ կանգնեցի զխաչս իմ ծնողաց թվ. ՇԵ.»:
Աւնրակ նկնղեղու Հիւսիսային կողմում.
«Այս Է տապան Մեծ շինայցի Տէր Սարգիսի դուստր Մարեանին, որ էր կողայկից Բալի որդի

Իսամին, որ Է եխբար ուզպաշի Պողոսին, որ էր առաչ ՕՉալաղան ուզսյաշին ճարսն էր. սորայ
ճամար շատ մուվայտիի վեր իկաց, յետով մենք բերինք. թվ. ՌՃՁԶ. օվ որ կարդայ. Աստուած
ողորմի ասէ»:

ՊՊԷՆ ՇԷՆ (Պապուն 2ՉԷն)

Աւերոշկ դիւղատեղի է այս, որը այժ խնձիրատանցիք փովոած են Գոմեր, որոց մօտ կայ եւ

Հանդատարան:

Սուլուլ քար
Գիւղից վերեւ մի բլրի վնրայ կայ մի մարդաձեւ թար, որ ունի |ուր դլիոին վերույ դաթռայի

ձեւով մի այլ թար:
Աւանդությիւնն այս քարի մասին տալիս է Հետեւեալ տեղեկությի նը.
«Թաթարների տիրապետութեան ժամանակ ճայ կին ոմն եփում Է կերակուր, պատրաստում

ճաց, դնում գլխին կերակրով լի կաթսան, որ տանէ եւ կերակրԷ գութանաւորները՝ : Հազիւ Թէ
ճասնում Է կէս ճանապար, մի քանի թաթարներընկնում են խեղճ կնոջ ետեւից եւ ճետապնդում,
որ ճասնեն եւ բռնեն: Որքան կարողութիւնն ճասնում Է (որքան կարողանում Լ), վազում Է խեղճ
կինն, յետոյ ճարաճատեալ դիմում Է դէպի սարին գագաթն, բայց որովճետեւիւր գլխին վերայ է
լինում կերակրով լի ծանր կաթսան եւ չԷ կամենում թափել կերակուրը եւ միւս կողմից ճասու.-
ճաս՝ էին անիրաւ թաթարներն, վասնորոյ ի բոլոր սրտէ խնդրում Է Աստուածածնից քարառալ,
միայն թէ չընկնիլ պիղծ թաթարների ձեռքն. իսկոյն քարանում Է կաթսայով միասին եւ մռոլմ
մինչեւ ցայսօր»:

ԺԵ. ՍԷՅՏԻ ՇԼՆ. Հիմնուած է Խնձիրուան դիի արնեւմտածիւսիս կողմում այն ճան ,-
սլարձի, վերայ, որ բանում է Շուշուց Գանձասար: ինակիչը՝ բնիկ. Հողն՝ արքունի, անչրգլի եւ
նուաղ արդիշնալեր, տնդական բնրքելն՝ Խոյն, ռլատուական՝ օդն, կլի հուն եւ ջուրն, նրկար
կնանք 90, եկեղեցին Սուրը Ժովծաննէս, քարուկիլը միշատակ Շուշեցի Մաձռեսի /ոսլույ Զաթա-
բնեանցին, բայց վտանդաւոր կերսլով վնասուած, քածունան դալիս մ Խնձիրստանից: Ծուվս 45.
ար: 195, Էդ. 175:

ԺՋ. ՈՒԼՈՒ-ՊԱՊ ՇԷՆ. Հիմնուած Լ 1855 Թուին Սչյտի-շինի Հիւսիսային կողմում մի սարի
Հարթակիվերայ. բնակիչ, ոը Հաւաբուած նն մերձակայ գիւղերից, նախ բնակած նն Խաջնն
չնտակի աջ ափի մօտ, ասլա օգի ծանրութեան "լատճառաւ բարձլացաձ են սարաձարս, Հողն՝
վանքասլատկան եւ Հաղաւէտ, տեղական բնբքելրն՝ նոյն (չունին Թթենի եւ սլարտնղ), գերա-
ղանդ՝ օդն, կլիման եւ. ջուրն, եկեղեցին է Պազեսբերք (Դոլ սուրբ ԳԼորդ) վանքն, որ է չենիս
արեւելեան Հանդեսը լսսրձլուդբույն սարի դաղալթի վերոյ: Ծուլս 20, աբ. 60, (/Ղ- 58:

1 ՆշանակումԷ՝ շատերն ճետամուտ էին կին ածել այս Բարսը:
2 ՆԱլժմեսկալ ալս սովորութիւնն:
3 Բառ տեղական. որ նշանակում Է Բասնելու վերայ էին, չորս կամ Բինգ քայլ մնացած Էր, որ ճասնէին կնոջ ետեւից:
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Արդէն իմացանք. որ Պոկի Գորգ էր վանքիս անունն, որի սարի դազաթն բարձը է Խաչեն

դաւառի բոլոր զիդարնակ սարերից: Վանջքս ունի մինւնոյն 4եւը եւ գրեթէնոյն իսկ մեծութիւ-
նր. Ի1չ ոլո ունր Գաչ ույ ՄԱԼ12 միչեւ քարերի դգոյնն, հարծրութնան աստիճանն, ճարտարասլե-
ոուլյեուն ոճն նոյն հեւ նման նն միմեանց: Տարբնրութիւնն այն է միայն, որ բարձը եւ սրածայր է
Գաչայ կալուզիկն) է. ունլՀին գաւիթ, իսկ ցածը է Ա ԳԼորգիս կաթուղիկեն նւ չունիգաչիթ:
վանքիս դասում, դոյ մի փութը գելեղզման, որի մասին աւանդութիւեն ասում է, թէ սոյն ամվիո-

փել ն մածշմեղ ականի որգի լ լինում. քանիցս "այ իւր ծնողաց Հետ դալիս է ուլւտի՝ վանք: Բւսյց
որովծետեւ չ'բերթ են լինում ծնողներն եւ ուխառ՞վ (նդրած այս զաւակն, վասն որոյ որդին
Թողնում է իւր ծնողները եւ լաճավ ղիմում վանքս եւ չարաթներով աղօթում վանքումս: ՔԲոս-

նից» դալիս է Հայրն եւ ան տուն ուսանում իւր որգին. սակայն կրկին եւ կրկին փախչում է որդին
քւ մանում վանքս: Վերջասլէս Հայրն. ձանձրանալով որդու արարմունքից եւ չկամենալով թրիս-
տոն նույ տեսնել իշլ որգին. դալիս է վանքս, Համոզում որդին՝ տուն տանելու: Իսկ որդին,
չկամենալով բնու ուուն գնող, մնում է ւտաճարումս եւ չէ դուրս դալիս, Հասնում է զայրացած
Հայրն եւ նածատակում ոաւյժմնան դերեզմանի տնղում, որի մարմինը, ամփուխնլով այս իսկ ւռե-

ղում. մնում է մինչեւ ցայսօր: /ւխտւասւնղի է դնընդմանս:
Ամենամեծ ուխտա ւեդի է վանքո, մանաւանդ ամուլ մարդոց եւ կանանց Համար, ոչ միայն

Փրիոսոնեի ց, այլ եւ մտածմնդականաց Համար-
Ալոոութ ուսո վանքիս արեւելեան կողմում կայ մի անտաշ եւ կուիչո մեծ քար, ոբի մասին

աւանդութիւննխ «զատում է, ԹՀ Արջի դերեղմանէ այս: Վանքիս շինուլթնան ժամանակ մի որձ
ար. ն բազ Թողզլով իւր դաղզանային բնաւորութիւել ծնզարար մօւոննում է բանուռրներին եւ
վարժունլով՝ կրում ծանը թարերը Հանքիցն վանքիս մօւո մինչեւ շինութնան աւարտ. եւ միշտ
կելոթկր ւում այատեղ մինչեւ եւը վերջին շունչն: Ասլա Թաղում են այստեղ: Որքան ուշագրաւ
եւ դուրալի է սարիս անսարանն:

Ժ/. ՌԵՒ ԳԻԻՒԴ. Հիմնուած է սուրբ ԳԼորդ վանքի սարի արեւելեան ստորոտում. բնակիչք՝
բնի Հողն բն կական, անջրդի եւ նուազ արդիշնաբեր, տեղական բերթերն՝ նոյն, սլատուական
օղ-ն. կլիման եւ ջուրն ծւ նստարան ն, երկար կեանք՝ 100 ւոարլո եկեղեցին վնասուած չեւ ան-
գործածելի. քածանույ միչ Ծուլ 40, ար. 150, Իդ. 150:

ԺԸ. ՍԱՐԴԱՐԱՇԷՆ. Հիմնուած Լ Ռեւ գիւղի Հիւսիս-արեւնլնան կողմում մի 4ռրակի մէջ.
բնում չ ոց Մեծ մառն՝ բնիկ. փիոքը մասն՝ դաղլթած Խոյից, Հողն արքունի, ամենայն ինչ՝ միեւնուն,
նր(«ը կնանթ՝ 45-90. եկեղեցին` Սուրբ Գքորդ, ծածքնսիայտաշչէն, քածանան դալիս է նռրագեղից:

Մր վաղ նեմի Մոուոուո. դույ դի«ղիս Հին Հանդոտարանում, որի դոյութիւնն Հին չեւ չէ վերա-
բնրում այմմնան բնակչաց: Ծույլ 40, ար: 174, հղ- 175:

խաչեն դնատակի աջ կողժում, դետակածայնաց լանջի վերայ դիդատեղի մը Հանդ ստարան,
որ կոչւում1 Վաքա:

ԺԹ. ՂՇԼԱՂ-ԳԻԻՂ. Հիմնուած է Սարդարաշէնի Հարաւային կողմում մի չրաձորի ձալխ

կողժի վերոյ. բնակիչք՝ բնիկ, Հողն՝ բնկական, մասամբ ջրարբիեւ միջակ արդիւնաբեր, տեղա-
լուն ընրբթերն՝ նոյն, (կայ եւ այդիչ թթենի, դործարան մետաքս Քաշելու), օդն, կլիման՝ փոքր-
ինչ ոա ամուս ն, ֆուրն՝ անվնաս, երկար կնանք՝ 60-83. նկեղեցին՝ Սուրբ Աստուաձածին, քա-
ըուկիր: կամարակասլը, քածանույ՝ նրկու-: Ծուս 159, ար. 613. Էգ. 4853:

Ի. ՆՈՐԱ ԳԵՂ. Հիմնուած այն սարի արնեւմտածայնաց լանջին վերայ, որ սկսած է Թարթառ
դետի աջ կողի, անցած Արձալթի Հանթով եւ Դաղանչի գիշղի արեւմտնան կողմով, ընդՀա-
տուած Խաչեն չխոակի Հեղնղատներով, վերստին շարունակած մինչեւ Գարդար Ասկերանի մօւ"՝
Հանղ էս Րնաթուկայ սարին: իսկ միւալնոնադօտին սկսեալ Նորազեղիս Հիւսվս-արեհւելեան կող-
ժից ձգուած է Խաչեն դնտակի եղերթով մինչեւ դաշտարնրանն: Բնակչաց մենծ մասն բնիկ. փոբքը

մասն՝ դաղլթած Խոյի դաւառից. Հաղն' բէկական, կարի սակաւ, անֆրգի եւ նուազ արդիշնարեր,

ԷՉ բ տ



սոնղական բերթերն՝ նոյն (այգի չունին), սլատուսկան՝ օդն, կլիման եւ ֆու Ըն եւ մի անդամայն՝
տեսարանն, երկար կեանք՝ 90. ելեղեցին՝ Սուրբ Գէորգ. Թաղակազեւ դեղեցիկ. երկարութիւն
16 մետր 79 ռանլիմ, լայնութիւն՝ 9 Ժետլ: 60 սանթիմ, քածանայ՝ րիչ Ծուվս 61, ար- 600, 12 475:

Հիւնի-իաչ (Հունի ծառի մօտի Խաչ), որ կայ միեւնոյն ռարը արնեւմատածձայնաւդ Լանջի վե-
այր դիւդիո ալի Ասկնարանի կողմն: Երբ չորբոտանի ընտանի նննուսննադ ս առու ծումէդա-ՐԻ ԴԼՐ-ԼՂԸՉ Դտ«( (7: (51 Որ չորք Է 17Դ 2" է

բաղ: կոչուած Հիւանդութիւնն, դիւղացիք մեծ ֆերմնոսնդ ութեաժը բերում են այս խաչի ոտքն
եւ բժշկում հն անասուններն:

ԻԱ. ՂԼԻՋԲԱՂ ԳԻԻՂ. Հիմնուած է Նորադեդի արնեւնելան կողմում ւի նւնուն սարի արնւե-Ը ԴոՂ ( ( ("Ղ Մ ( (
լաչայնաց լանջի վերոյ, բնակիչք բնիկ, Հողն բէկական, նուազ արդի ւնարելը տեղական բեր-
քերն՝ նոյն (ունին այգի), սլատուական՝ օդն, կլիման եւ ֆուրն. հրկար կեանքը՝ Ց5, հկեղեցին՝
Մուրբ Աստւաձածին, ծածքն փայտաշէն նւ Հնացնալ. քածաուն դալիս ( Խանարատիվց: Ծուխ
56, արբ, 242. |13 252:

ԻԲ. ԽԱՆԱԲԱՏ ԳԻԻ Ղ. Հիմնուսած է ԴՂլիֆրաղի մօո նոյն լանջի վերույ. բնակիչ ք՝ բնիկ. Հոզն
բէկական, տեղական բնրքերն՝ նոյն, օն եւ կլիման՝ անախորժ նւ ճնշիչ ամոան, երկար կենանբ՝70-75. նկեղեցդին՝ Սուրբ Աստուածածին, ծածքն՝ փայտաշէն. քածանայ՝ միչ Գիւղիս Հանդատա-
բանում կայ մի ծին քարուկիր մատուռ: Ծուլս 95, ար- 430, Իդ- 370:

ԻԳ. ԽՐԱՄՈՐԹ ԳԻՒՂ. Հիմնուած է Խանաբասոխ Հիւախսաւյին դողմում. ճի բարձրաւանդա-
նի վերայ, դիր.բն՝ արեւելածայնաց, ինակիչք՝ բնիկ, Հողն՝ բնկական. տեղական բնրքնրն՝ նոյն,
երկար դեանք՝ 70. եկեղեցին՝ Սուրբ Առստուածաձին, քածանան դալի» 1 Բալաղլիոից: Ծուխ 55,
«ար. 213, Իդ 215:

ԻԴ. ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ ԳԻԻՂ. Հիմնուած է Շիկաւքար կոչուած Փերձլի դլիչին- ՎիմաՀերժձ, ան-
սլազեալ եւ բարձր ասլառաժննր են դիւդիս շրջական, ունի միայն երկու մուուք՝ արեւելնանել
արնեւմտնան կողմերից, մէկ լշօսքով՝ դիւղատեզիս Հին ժամանակներում նշանաւոր բերդ. հղած
է: Բնակչագպ կէս մառն՝ բնիկ, իսկ միւս կէսն՝ տնեզավփոլուտսծ Մեծ- Սիւնեաց Արաւիւաեւ Դարա-
սլաս դիղերից եւ Բարկիւշատից, Հողն՝ վանքապատկան (Գանձասարին), տեղական բնրքերն՝
նոյն, (չունին այգի եւ սլարուծղ), դնրազանց օդն հւ կլիման եւ ջուրն (նրջինս աաա ռլակաս չ)
նրկար կնանք՝ 120, նկեղեցին՝ Սուրբ Առտուածածլին, ծածթն՝ փայտաչէն, քածանայ՝ մի: Ծուխ
79, ար. 354, Իդ- 280:

Ելկնղեցուս Հարաւային կողմում մի լաչարձանի վերոյ. «Ես Սումպատ կանգնեցի զխաչս
Համ..մ.. կողակից իմ Հաւասայեւ չեղան»:

Յին հանգստարան
Գանւում է գիւղիս Հարաւարեւմտնան կողմում, որի մէջ կուն նշանաւոր մածշարձաններ

խաչազարդնալ: Մի խաչքարի վնրույ. `

«Մեք ճետեւիք Աստուծոյ որդիքս Պապա, Սնպատ, Սարգիս.....» (անընթեռնելի):
Մի այլ կիսատ արի վնրայ. «Խաչս Մխիթարայ, Քրիստոս ողորմի նմայ» :

Այլ նշանաւոր (սաչարձանի վնրայ.
«Թվ. ՉԲ. Իշխանութիւն Հասանայ ես Սնպատ եւ եղբարք իմ կանգնեցաք զխաչս բարեխաւս

առ Քրիստոս ինձ եւ ամուսին (նոյն) իմոյ Կատային, զոր ետ Պարոն մեզ ճայրենիքեւ գերեզմանա-
տեղ. Քրիստոս աւգնէիւր որդեացն. ամէն»:

Գիւղիո Հիւսիսային կողմում լույ աւնրուկ դիւղատեղի եւ Հանգատարան, հսկ Հարաւային
կողմում՝ ւնրուկ նկեղեցի եւ Հանգոատարան:

Գիւղի օ շրջապատում դոն ականաւոր քարայրներ. արեւելեան կողմում կայ երեք Քարայր:

լ Սաստիկ ցաւում են կճղակներն եւ սկսում են կադալ անասուններն ու տանջուիլ:
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մէկի առաջբն փակոս ծ Վ ֆարուկիը սլատով. ժի քարույը՝ Հիւսիսույին եւ մի նշանաւորբն՝ արեւմ-
տեան կո դմում:

հե. ՓԱՌՈՒՍԽ ՇԻՆ. Հիմնուած է Խաչեն դետակի աջ կողմում, Շիկաքարի Հիւսիսածայնաց
լանջի վերայ. բ նակիչթ՝ բնիկ. Հողն՝ փանթասլատկան, բարերերեւ այղեւտ, տեղական րերքերն՝
Խոյն (խաղող եւ Թննի առամու), վմատառողջ՝ օգն եւ կլիման եւ ոչ օննդարար՝ ջուրն, երկարի
դնանք՝ 15-50. եկեղեցի ն՝ Սուրը: Աստուածածին: Ծույ ծ, ալո. 2, Իդ. 12:

Շիկաթալր. Այժմ հւս այս անումը է կոչւում Քարադլիի ամբողջ բնակավայրն: Բերդա-
չարն. որի արեւմտնան-Հիւ սիսային կողմուժն Լ Փառուլս շէնս, որի արեւելեան Հանդեպ թերծի
մմ է այն նշանաւոր փոսրույրն. որի ժլջ Հաւութուելով մօտակայ ժողովուրդն սպլատերագմների
ժամանակ, աղատ մնացած է վնասունլուց: Այժմ խիստ բարձը մնացած է քարայրիս մույոքն՝
բերանն, Հետեւարաար նւ (ոանդաւոր՝ ըարձրանալն, քանդի շատ էջած է քերձի շարունակու-
Թիչեն:

ԻՋ. ԿԻԶԱՆ Շ-Ն. Հիժնուտած է Փառուխի արեւմտնան ողմում, Խաչեն դետակի ձավ առվից
բաւական դծալի Հիսի. Պողեսրերթի Հանդեոլ. դիրթն՝ Հարաւածայնաց, դնզեցիկ: բնակիչք՝
բնիկ. երկուտուն նկած Այաջաժձորից- Հողն՝ վանքապատկան, ամենամեծ մասաժը անջրդի: բայց
Հազատու, տնղական բերթելն՝ նոյն (չունին այդի) օդն եւ կլիման եւ ջուրն՝ անվնաս. երկար
դնանբ՝ 70. եպեղեցին՝ Մուրը Աստուածածին, նորաշէն. դեղեցիկ, կառուցեալ երկու կամարների
վերայ: երկարույթյեւն՝ 14 մետր 20 ռանլժիմ, լայնություն` 8 մետր 16 ռանլցիմ, քածանան դալիս է
Առաջաձորից: Ծուլս 45. որ. 5ծ, ի դ- Վ9-

ԱՆԱՊԱՏ ԿԻՉԱՆԻ
Շինիս արեւմանան դող մում, բերդաձեւ սարին վերայ, շինուած է անտաջ քարով մի նկեղն-

Սի նթկու (ամարների վերույ: Բոլ ոբովին անվնաս է եւ կանգուն: Ունի եւ միաբանից Համար չի
քանի խուցեր, Հանդատարան՝ դարդարուտծ խոաւչարձանննըով, ուր կան եւ վարդասլնտաց դե-
ընդմաննել:

ԻԼ. ԹԲԼՂՈՒ ՇԼՆ. Հիմնուած 1 Խաչեն դնտակի եւ Քոլատակ վոռալկի մէջ մի առուակի Ճավա
նզերթին: ինակիչթ՝ դաղլթած Մեծ-Սիւննաց Մաղաւուզ չիղիցն, Հողն՝ վանքապատկան (զար-
ժանալի՛ է. ւսյժմ` բէկական), տեղական ընրքերն նոյն. մռեսարանն (ւնդգդուած, օդն եւ կլիման՝
ծձանը ժուն, երկար կեսնք՝ 70, եկեղեցին` Քոլատակ դրւդինն է. քաչանան դալիս է Ծմակաչո-
դից- Ծուի, 22. ար- 400, Իգ 102:

ԻԸ. ՔԲՈՒԼԱՏԱԿ ԳԻԻի Դ. Հիմնուտծ Լ Բոլատակ վտակի 4ախ ափի մօտ, բնակիչք՝ բնիկ (մի
քանի տուն դաղլքածձ Խոյն Մ'աղաւուղից). Հողն վանքապատկան (այժմ՝ բէկական). տեղական
բերթերն՝ նոյն, լատուական՝ օդն, կլիման եւ ջուրն, նիկար կեանք՝ 65-90. եկեղեցին՝ քարուկիր.
դամարակազ,, Քածանան դալիս է Ծմակածող Դիւդից` Ծուխ 41, ար. 157, իզ- 140:

Գիւդիս Հանգատարանում մի մաչարձանի վերայ.
« Ի ՈՂԲ. թվին ողորմութեամբն Աստուծոյ եւ տէրանց Խաչենոյ ես տէր Վարդան վարդապետ

Հոռասարեցի, պյարոնայքն ճող նինձ տուին, ես գնեցի զԲոռին ճանդն, զՇեղջատափն, Երկրի տնա-
տեղն, տուի վասն ճոգոյ իմ վախմի Սուրբ Գանձասար. սոքա տուին Բ. ժամի տաւնի Վարդանանց:
Ռվ զճայրենիքս Ճանէի սուրբ ուխտէս, ՅԺԸ. ճայրապետաց նզոված լիցի եւ իմ մեղաց պարտա-
կան»-

լ Հաստատում են, որ 100 տուն եղած Է գիւղս. Բետզոետէ պականելով՝ մնացած Է ալժմ 8 տուն:



Եղցուն խութ

Գիւղի րեւնլետան Հանդքսլ, վոսկի աջ կողմի բարձր ռեռվի վերույ. վրաղուդ շինուած է մի
քարուկիր սփիոքը եկեղեցի, որի Մօտ կայ եւ դիւղատեղի եւ Հանդատաուն:

Կոշիկ անապատ
Հիմնարկուած է Քոլատակ գիւղից վնրեւ Համանուն վատկի ձակվս կողմում: Շարքով շին-

ւած նն ճլրնք ելեղեցածձեւ տաճարներ, որող Հարաւային, արեւմ ոնան ԵԱ Հիւսիսային կողմերն
վիմաչերձ եւ սնպացեալ սսլառաժննր են, իսկ արբեւելնան կողմն 4որ է: Աու թարով շինուած
են երեք տաճարներս հւս, միջին տաճարի բնժի ժողովըդաչայնաց նրնովին քանդակուած է.

«...Հասանայեւ Մամա խաթունին թոռն Գ. ճետ (անգամ) ի Ղանն գնացի յամի... իմ ազգէն
թափեցիդ..... ատաստանաւ զճարկանին մեր... Խերխան, Մարծպան, Մամիկոն կամեցաք նորոգել
զմեր գերեզմանատուճնս, ես Էրիվան..եցի զՍուրբ Ստեփաննոս: եւ նորոգւնցի զայլ եկեղեցիքս եւ
զարդարեցի Մխիթար եղբաւր իմոյ... Թ ես Մարտիրոս. ես Սեւադա տվի զԳրիգորանանց, զՄոըն-
դանանց, զԳելմարդանց ի սուրբ եկեղեցիս.... մն. Ժ. աւր ժամ Բ. Հասանա զատկին. Բ. Մամա
Խաթունին' Վարդավառին. Ա. Ռուզու... Բ. Խերխանին յայտնութեան... կատարին, որ ճակառակի
կամ զրկել ջանա զայս տեղիս ի Սուրբ Գէորգա, ոսոխն նորա Աստուած եղիցի... գրեցաւ ի թվ.
Հայոց ՉԺԴ.»:

Անասլասոս ունի եւ դաւիթ, որի մէջ կան իշլանազգդի ամփուվնալ նել:
Գաւթիս որմին վերայ.
«ՈՂԳ. յանուն Աստուծոյ ես Պռոշ որդի իշխանին Վակա (Վասակայ) յուսով միաբանեցայ

Կոշիկ անապատոյ, տվի խաչ, աւետարան.. նապատ, ճառ, միաբանքս տվին Սուրբ Խաչին Զ. աւր
ժամ, որչափ կենդանիեմ, իմ մաւրն, յետ ելից իմոց ինձ. կատարիքն աւրճնին, խափանիչքն դա.
տին յԱստուծոյ»:

«...Ես Շղել որդի.. այ իմ ընչից գնեցի ճող... բնակեցայ սուրբ Նշանիս կամակցութեամըբ եղ-
բարց Կոշիկ անապատոյ, եւ տվին ինձ ի տարին Բ. ժամ Սուրբ Գրիգորին աղուճացն,Ա. իմ որդի
Խուչախին, Ա. իւր մաւրն յետ ելից իմոց ինձ»:

Որ անապատիս դաւիթն դչերեզմանատուն նղած է Ձալալնան ստոծմի մի ճիւղին ոը միջի
տաճարն կոչուած է Սուրբ Սոնփաննոս, իոկ աջ ու ձախ կողմերինն՝ Սուրբ Նշան եւ Մուրբ Գէորդ:

Ս. ՅԱԿՈՎԲ ՎԱՆՔ.

կոչւումէ նանւ Մեծ-իրանաց կամ Մեծ-Արանց Սուրբ Յակովբ, որ շինուած է յանուն Մծրն,այ
Յակովբ Հայրապետին մի բարձը լեռնաբազկի սեռի Հարլքակին վնբայ, որին մօտ ՆԸ Բոլատակ
դիշղն եւ Թբլղուն: Ւնոնարբազուկս իը սկիզբը առածէ Նատարի ինըդասարիցն եւ Հնաղծնաէ
խոնարձունլով Հասած մինչեւ Թրլղու շէնի ստորուտն: Վանքս ունի ննղ, նրկար նւ բարձը ձեւ,
որսլիսին էր ԴՂեւոնդնանց անասղաոն եւ շինուած է անտաշ քարով առանց սիւների: Չունի փոթը
խորաններ, այլ ունի միայն մի խորան: Ջավփաղանց բարձը է բեմն, որ ունի միայն մի վերելակ
ռանդուլս Հարաւային կողմից: Տաճարս ունի մի դուուն Հարաւային եւ միւս արեւմփտնան կող-
միզ, մի ենը լուսամուտ արեւելեան եւ միւս լնաչուղարդ արեւմանան կողժիդ եւ ի դաւխանման
շինութիւն կից իւր արհւմտնան դողմին, նոյնսլէս շինուած անտաշ արով. որի մատայն Քլա-
չասի բարձր է վանթի վատակիցն: Գաւթիս ներոխ րն ելու կող մերում եւս կա Ս նհրկվոչ Փարնայ
խաչ արձան:

լ Երեւի թԷ միջի տաճարիս անունն Է:
2 Նախ՝ անընթեռնելի են կԷտադրեալ բառերն: Երկրորդ՝ սոլն բոլոր արձճանագրութիւններից ակներեւ երեւում է.

որ Կոշիկ եղած Է անապատիս անունն:

248

Հիւսիսային (աչ արձանի վելրույ. «Թվ-. ՌՀԲ. (1223) ես տէր Սարգիս կանգնեցի զխաչս ի
տապանի եղբաւր իմո տէր Յակովբոսի արճի եպիսկոպոսի եւ Մեծարանաց ճայրապետին լա-
ղաւթս յիշեցէք»:

Հարաւային լոաչարձանի վերույ. «Թվ. ՈՃԴ. ես տէր Սարգիս եղբաւր որդի տեառն Գրիգո-
րա, եղբայր տէր Յակովբոսի առաջնորդ տանս Մեծարեանց կանգնեցի զխաչս բարեխաւս մեզ
առ Աստուած»:

Դաւթումս ան չատ ամվիովնալննլ, սակայն ժնծ մասամը անտաշ հւ անարձանադիր են
տասլանա քարերն: Մի մոլխրազոյն տասլանաքարի վերույ փորագրուած է խիտ Խոշոր ւուաուն-

բով. «Տէր Վարդան Է տապանս արճի եպիսկոպոսին»:
Տաճարիս Հարոու ային դրան անմի վերոյ.
«Յիշխանութեան Ջալալին ես Խութլու բԷկ որդի Խոյդանայ միաբանեցայ սուրբ ուխտիս ըն-

ծայիւք, տվինճի տարումն Բ. աւր ժամ ի տաւնի զատկի, ով խափանէ, դատի յԱստուծոյ թվ. ՉԽԲ.»:
Երկրորդ վունք. որ սլատկեյ է առաջի վանքին արեւնլնան կողմին ունի միեւնոյն ծին ոճը,

իչր ճիչգիսային վողլմում աւել, նաեւ չորա փոթրիկ խուցեր. որք նման ենճղնարաններ|, որոց
քոււսքն բացուած է տաճարիս միֆիցն եւ որք ունին լուսամուտներ Հիւսիսային որմից: Երկու
վանջքերս եւս Հին եւ շարխուլ են նւ տձեւ ու անճաչակ շինուած. բայդ ունին Հարաւային կող-
մում ներենք կամարակասը աչքերով մի սրած:

ՍրաՀումս կան ամվզուինալ կւաթուղիկուներ.
«Այս Է ճանգիստ տէր Ոճանէս կաթուղիկոսին»:
«Առըստակէս կաթուղիկոս»:
«Սիմէոն եպիսկոպոս»: «Այս Է ճանգիստ Սիմէոն կաթուղիկոսին թվ. ՌԿ.»:
երկրորգ յոաճարի ո ղվլընից վերեւ արտաքուստ.
«ՌԿԱ. թիվ ես Խորեշաճ ամուսին Վախտանգա, տէր խաչենոյ, դուստր մեծին Սարգսի, քոյր

Զաքարի եւ Իւանոյ, վերստին շինեցի զեկեղեցիս Մեծարանից ի փրկութիւն ճոգոյ իմոյ Ա. Խ. (Ա.
Փառասուն) ժամ ինձ. լիշատակիմ ծնողացն. զՎախտանգ եւ զիս յաղաւթս յիշեցէք»:

«Ես Մուշեղ որդի Հեջբին միաբանեցայ սուրբ ուխտիս գնեցի զսուրբ... թվ. ՉԽԲ.»:
վանքս ունի ըրեր քաղակաղը Հին լխուց, երեք կիսաւեր լխուց, չրջապարիա, մի թթնննաց

ոլարտվ. չորո Հարիւր օրավուր (դնսնատին) անտառ նւ Հող՞, Մձրնայ Յակովբ Հայրապետի
աֆը: մի ատուսկվան աղբիշր, որի մոտ կայ մի բազմադարնան կաղամալսի ծառ, որի շրֆասլատի
Հաստութիւնն է 7 Մնտր 35 սանլիմ- Վանածայրն է մի սարկաւագչ

ԻԹ. ԳԵՋԱՌՆԱՔԲՔԱՐ ՇԻՆ. Հիմնուած ք Հաւապտուկ աւնրակ վանքի արեւելնան ուտորուռի
ձորում. բնակիչք Հառռուտծնալ նկած են Առաջաձոր եւ փանք դիւղելրից:- Հողն՝ վանքասլատ-
կան, բարելւել,, տեղական բել՛քերն՝ նոյն. բաթնլաաուն՝ օդն եւ կլիման, դովելի՝ ջուրն, տոսկաւին
չունին եկեղեցի եւ քածանայ, վերջինս դալիս է Առաֆաժձորից: Ծուի: 12, ար. 59, Իդ- 53:

է. ՎԱՆՔ. ՎԱՆՔ ԳԵՂ, ՎԱՆՔԻ ՇԷՆ:
Այասլեա է դոչւում գիւղն, որ Հիմնուած է Գանձասարի արեւելնան Հանդէսը, Խաչեն դետա-

կի ձավ կողմում: Աւելորդ է յայտնել, թէ իր անունը ստացած Լ վանք անունից: Սակայն Հարկ
է յայտնել, 1 դիւղս բաժանուած Լէ ելկու թաղի, որք շատ Հեռի չեն միմեանցից եւ որք ընդծա-
նուր առմամյրկոչւում են Վանք, իսկ մասնաւորավզես ստորինն կոչւում է Հիւնայ-Հող. իշկ վե-
բինն՝ Գուլո յ-կալ: Գիւղիս բնակիչներն նավ ընակած նն եղել Գանձասար վանքի ւլօւո, ուր մին-
չեւ ցայսօր մնում են ոնարբակերն, ասլա փոլսադրուած են այստեղ: Ուրեմն բնակիչք բնիկ. Հողն՝
վանքապատկան, տեզական բնրքերն՝ նոյն. բարնխաոն՝ օդն եւ կլիման եւ անվնաս՝ ջուրն, նր-
դար կնանք՝ 85-90, նրկու Թի եկեղեցին է Գանձասար վանքն, քածանայ՝ երկու:

Ծու|» (երկու խող ելու /1) 107, որոց Հետեւ Շածմասռուրն. Ծուխ 160, ար. 549, իդ- 657-

լ Գաւառիս առաջնորդին:
2  խԽլուծծ են Բողերն. կոտորած անտառներն եւ թողած մացառուտներն:
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Հղեգեան (5768 ոտք)
Սարումա

ի

, որ Դիդի" Հիւսիսային կողմում Ս է. դույ մի (աչ աղլձան՝ Նածառւուկ անուն դամ
Հղելեանայ նչատակ: Ուխտաաւնղի է, աա ո՛չ ք չգվոու նածատակիս անունը:

Եղցուն խութ

Այսպէս է կոչւում այն քարուկիր եկեղեցին. դիւղատեղին եւ Հանդգստարան ն, ոլ դւոնւուվ
է Գոմայ-կալից բաւական վերեւ: Այստեղից շատ Հեւ չէ ֆրաղացքարի Հանքն, որ ռնվական
կալուած է Գանձասարույ վանքին:

ԳԱՆՁԱՍԱՐ ՎԱՆՔ (4168 ոտք) (19)
Հիմնուած է մի դեղնցիկ. բարձր եւ տնոալրանաւոր սարածարվի վելրույ. որ կոլոլաձող սա-

բից իբբեւ լնոնաբաղուկ անջատուած եւ կավխուելով Խաչեն դետակի վերայ վերջացած է: Տա-

ճարս, որ շինուած է ամբողջապէս սրբատաշ, տորոնագոյն աղզնիւ քարով. Հիմնալկել ոռումծ ն

Ձալալ- Դօլայ իշխանն յանուն սուրբ Յովծաննես Մկրոչի չորս Հրաշակերոո կամալների վերայ:
Ունի մի աւաղ եւ ութ փոքը խորաններ (որոպ չորսն՝ արեւմտնան կողմում դրան աֆ ու 4ախ
անկիւննենրում չինուած իրարու վերայ՝ Հիանալի վերելակ սանդուխներով) նրկու խործրգա-
բան, միդուոն՝ արեւմտնան կողմից, մի Հրաշաղան կաթուղիկձ, ութ փոքր. երեթ Միֆո(բ չորս
բոլորակ եւ չորս մեծ լուսամուսոներ եւ մի աւազան: երկարութիւնն՝ 16 ժետր 95 ուս նիժիմ, Լայ-
նութիւնն՝ 12 մետր 25 սանթիմ:

Վանքի ներսում աւաղզանից վերեւ.
«Յանուն սուրբ Երրորդութեան Հաւր եւ որդւոյ եւ Սրբոյ Հոգւոյն այս գիր արձանիԷ, զոր ես

Շուաստ ծառայ Աստուածոյ Ջալալ Դաւլա Հասան որդի Վախտանգայ՝թոռն մեծին Հասանայ' ոՕպ-
կաւոր ինքնակալ բարձր եւ մեծ Արցախական աշխարճի, թագաւորեւ ի լոգնասաճման նաճանգի.
զի ճայրն իմ ի վախճան կենացելից իւր աստեացս անդարձ կտակի ճաստատեաց ինձ եւ մալր
իմոյ Խորիշաճի՝ որ էր դուստր մեծ իշխանաց իշխանին Սարգսի, զի շինեսցուք զեկեղեցիս ի գե-
րեզմանատուն ճարց մերոց ի Գանձասար, զոր սկսեալ մեր ի ՈԿԵ. թվին Հայոց աւգնակաճըլ-
թեամբ բարերարին Աստուծոյ. եւ ի խփել լուսամտին արեւելից մայրն իմ կրոնաւորեալ մոգաւ լե-
րուսաղէմ երկրորդ անգամ, անդէն ի դրան Յարութեան խարազնազգեաց ճգնութեամբ, բազմս-
մեայ ժուժկալութեամբ ճանգեաւ ի Քրիստոս լուսոյ վկայութեամբ եւ անդէն պառեցաւ: Իսկ մեր
զբազմածուփ կենցաղոյս ի մտի եդեալ փոյթ գործոյ արարեալ աւարտումն եղեւ շնորճաւք ողոր-
մութեան ամենագութ Տեառն ՈՁԷ. թվին գաւտէորեալ ամենազան ձեաւք, պատկերազան յարի:
նակերտ գմբէթազարդ յաւրինուածովք յաւժարութեամբ կամացմերոց, որպէս տեսանէ Աստուած.
ճոգացաք զպէտս միաբանիցս գիւղաւրայս Մաչեղ, Հարշանտուս բոլորքոջն. մէկ լուծ Խաչենա-
ձոր, Նորաշէնկան գետն, Այգեստան, սեղնկնի, զոր իմ ճայրն էր տուեալ Սաճակայն, Փուրկատու-
տիցին, Արծաթենիսն, որ ես տուի խայչաւք, գրաւք, մասամբք, նշխարաւք, պատուական ձուլածոյ
ամենայն սպասուք եւ ճանդերձ երեւելի զարդուք ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ. եւ Աստոլ-
ծով ի մեր իշխանութեան եկեղեցիքս ազատ են կամաւ տէր Վարդանայ առաջնորդի սուրբ ուխ-
տիս եւ միաբանիցս գրեցաք ժամ զաւագ խորանն բոլոր տարին մեզ,եւ այլ ամէն եկեղեցիքս զս:
տիկն իւր ճրագալուցովն իմ ճայրն Է Վախտանգայ, Աստուածածնին Դ. աւրն իմ մաւրն Խորիշա-
ճին, եւ լայտնութիւնն իւր ճրագալուցովն իմ եղբաւր Զաքարէի, զաւագ սեղանն, որ իմԷ, յԱստ-
ւածածնէն մինչ ի խաչն իմ պապուն Հասանայ. լիսնակամտէնմինչ ի յայտնութիւն Մամքանայ

լ Լեռնաշղթաս սկսուած Է Գանձասար վանքի սարից. ձգուած Շաճմասուր. Ծմակաճող., Առաջաձոր. Կիչան գիւ-
ղերի արեւմտաճիւսիսային գլուխներից, անցած Արծաթաճանքի մօտովեւ ճիւղաւորուելով Բասած մինչեւ դաշ-
տաբերանն:
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իմ կենակցին, Ութորէից ելիցն մինչ ի առաջաւորն ճասարակաց անլիշատակաց, բարեկենդանին
Ա. շաբաթնիմ եղբաւր Դաւլին, Բ. (երկրորգ) շաբաթնիմ քուերն Մարինայ, աղուճացից շաբաթ
կիւրակէքն իմ եղբաւրն Իւանէին, զատկէն մինչ ի Աստուածածիննեւ ի խաչէն մինչ ի լիսնակա-
մուտն ինձ Հասանայ: Արճնեցաւ եկեղեցիս ի ՈԶԹ. թվին ի ճայրապետութեան տեառն Ներսիսի
Աղուանից կաթուղիկոսի: Հաստատ Է գիրս կամաւն Աստուածոյ, որ ճակառակի, ոսոխն Աստուած
Է եւ իւր սուրբքն: Անտաւնի տաւնին մի աւր ժամ Յովասափ միայլնակեցին կատարի կամաւ մեծին
2ճասանայ»:

փանքո ու Խի Իբ արեւմանան կողմին դից եւ Հրաշաղան դաւիխ, նոյնալէս շինուած որբա-
տաշ թարով. որ կառուցեալ էերկու միապաղաղ միֆնասիւների եւ վեց սլատկից կիսասիւննրի
վերույ: Մրժնանդ Միֆիդ մանդ ած են չորս (ուչաձեւ կամարներ, որող վերայ բաղմած չ ղանդակա-
ռան դեղեցկաթանդ ակ զ մրաթե: Դաւիլս ունի երկու դուուն Հիւսիսային եւ արնեւմունան կող-
մից. մի «իոթը կաթուղիկկ զանգերի Համար. գմբքթի գլխին. 15 մետր 52 սանթիմ (արեւելբից
արնւմուտթ) երկալուլթիւ նեւ 11 Մետր 65 ռանթիմ լայնութիւն (Հիւսիսից ծարաւ չանելու):

Արձանագրութիւն դ աւթիս.
«Թվին ՉԺԵ. կամաւն ամենակալին Աստուծոյ ես Ջալալ Դալլաս որդի Վախտանգայ կող-

մանցն Արցայխնայեւ ամուսին իմ Մամքան թոռն Բաղուց թագաւորին, եւ ճարազատ որդին իմ Աթա-
բակն յետ կատարման եկեղեցոյս ճիմնարկեցաք ժամատունսեւ բազում աշխատութեամբ աւար-
տեցաւ, զոր եւ ճայցեմ անմոռաց յիշել յաղաւթս ձեր. փոքր ընծայ տուի զՄառգեղն իւր չարեքտա-
րովն, զճռանց իւր սաճմանովԸ: Դարձեալ ես Աթաբակս ընծայեցի յաւժարութեամբ ոսկետուփ աւե-
տարան եւ սյատուակաճն սուրբ նշան, զՔրիստափորն եւ զմեր ճայրենի ճարաւակուռն զԲլրին իւր
սաճմանուլն. եւ սաճմանեցին զխաչի ութաւրէքն պատարագել զՔրիստոս: Եւ եթէ քրիստոսադա-
ւան ոք ճանել ջանայ, ի փառացն Աստուծոյ մաճով եւ կենաւք նզոված Է, եւ յիշատակ նորա մի
յիշեսցի առաջի Աստուծոյ. եւ թէ մաճմեդական ոք զճողն ճանէ այս եկեղեցոյս, առ ճասարակ
նզոված յԱստուծոյ եւ ի մարգարէից»:

Վանքումո կոն Հետեւնալ դրչագրելն.
1) Գրչագիր յայսմաւուրը դրուած լոթի, վրայ. սկզբից եւ վերջից լթազիուած նն թնրլթնը.

անխնա: սլածուելույ բորբոսնածեւ ոչնչացած է:
2) Մի Սարգիս ՇնորՀալի, գրուած թղթի վերայ. մեծադիր. սլազասաւոր սկզբից եւ վերջից:
3) Մի ՀաՄեկնութիւն Նարեկիդրուած թղթի վերայ, սլակատաւոր սկզբից եւ վերֆից:
Աջեր մասունթներով.
1) Արձաթեսւյ, ռոսկնղ օծեալ սֆ, որի էջ է մասն Ս. ԺովծանեԼս Մկրոոչի. շինել տուած է

Աղուանից ՄովճաննԼս դախուղիկոսն 1779-ին եւ նորոգել տուած է Բաղդասար մետրապոլին
1848-ին:

2) Արֆաթեույ ոսկեզ օծեալ աջ. որի մէջ է Տնառնեզբայը Ժակովը առաքնալին, ՌՃՀ Դ. թուին
շինել տուած է Աղուանից եսսյիկալթուղիկոոն:

3) Արծֆաթեայ ոսնդօծել աֆ. որի 131 է մասն Աղուանից Գրիդորիս Ա. կաթուղիկոսին
ՌՄԴՂԴ. Թուրն նորոդել ուած է Բաղդասար ժնտրապոլիտն:

4) Արծաթնայ աֆ, որի մէջ Լ մասն Յակովբայ գլխադիր առաքնալին. ՌՃՀՋ. թուին յիշա-
տակ է Թարվխանու:

Սրբող մասունքներ (շաչերում.
5) Արլւն Զաքարիա մարդարէի՝ մի բիչոնղնայ լսաչում:
6) Մասն Յակովբայ Տետոնեզըօը նւ Պանդալիոն ըժչկի՝ զետեղուած մի արծաթեայ խաչում:
7) Մասն ՄՍ. Գէորդի՝ դետեղզուած արծաթնայ անճաշակ չինուած խաչում:
ձ) Մասն Դանդալիոնի՝ մի արծավնույ իու չիմէջ.
9) Մի արծաթնույ, տավոսկ եւ տասլանաձեւ դարդի վերայ դրուած է.

«Շնորճիւ ամենազօրին կամեցաւ մասնատուփս նշխարաց սրբոց Բանտալիոնի եւ Ուճանու

Գբնեցոյն ձեռամբ Առաքել վարդապետի թվ. ՌՃԾԵ.»:
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Դաւթումս ամիուիուած են.
«Այս Է ճանգիստ մեծին Ջալալի. յաղաւթս յիշեցէք. թվ. ՊՁ.»:
«Յովճաննէս կաթուղիկոս»:
«Այս Է... Գրիգոր... ողիկոսին.. նից ( Գրիգոր լարուղիկոսին Աղուանից) ի ՈՃԲ. թվին» :
«Այս տապան Երեմիա կաթուղիկոսին Աղուանից, որ Է յազգէն Ջալալ Դօլին ՌՃԽԹ.»:
«Այս Է տապան Եսայի կաթուղիկոսին Աղուանից, որ Է յազգէն Ջալալ Դօլին ՌՃՀԷ. թվին»:
«Այս Է ճանգիստ Դաւիթ կաթուղիկոսի. (որ Լ) որդի Բաղտասար պէկին»:
«Այս է տապան Յօճաննէս Աղուանից կաթուղիկոսին, որ Է յազգէն Ջալալ Դօլինթվին ՌՍԼԵ. ին»:
«Այս Է տապան Սարգիս Աղուանից կաթուղիկոսին թվին ՌՄՀԷ. ին»:
«Այս Է տապան Մետրապօլտին Բաղդասարայմեծի արճին
Կայսեր պսակ ճովուապետին
Տանս Աղուանից Հայոց ազգին,
Յազգէ Ջալալ մեծ իշխանին
Տեառն Արցախական աշխարձճին,
Թվին ՌՅԳ. 1854 Գ. յուլիսի»:

ԳաւթիՀիւսիսային դրան ճակատակալ թարի վերայ.
«Թվին ՉԻ. կամաւն Աստուծոյ ես Յովճաննէս որդի Իւանէի առաջնորդ սուրբ ուխտիս Գամ.

ձասարայ ճրամանաւ տեառն Խաչենո Աթաբակին յիմ ճալալ արդեանց գնեցի զ Վարդանայ թաղս
մին չորից եւ զնա այլ ընծէք տվի սուրբ կաթուղիկէս. միաբանքս տվին զՕճանու, զԱկոբա տալ.
նին զամէն եկեղեցիքս ինձ պատարագ...»:

Վանքլիա եւ դաւթիս որմերիվերայ արտաքուստ փորագրուած են րոլոր շարժականէ. ան:
շարժ կալուած, ինչք նուիքողագ անուններն: Ընդօրինակում ենք այստեղ ւժ ա նոլատակ ու-
նննալով է Լոյս ածել ժամանակակից անունները, նուէրները, կալուածները Հւսւաութը, մոլար.
ոռէրը եւ ֆերմնռանդութիւնը::

Հիչսիսույին կողմում արտաքումմւ.
«Ես Այտինս, Խիմշէս որդիք Աթաբակին տվաք Ալմաճայտաբ ճողն ի սուրբ ուխտս Գանգվ-

սարայ առաջնորդութեամբ տէր Ներսիսի թվ. ՋԽԴ.»:
«Ես Սմբատ որդի Փիրճամզին տվի Բեմին ճողն իմ պապեց ճոգուն սուրբ ուխտիս Գանձասա:

րայ առաջնորդութեամբ տէր Ներսէսի թվ. ՋԻ.»:
«Թվ. ՋՂԵ. ես Սարգիս կաթուղիկոս որդի Հատիր Մելիքին, թոռն մեծին Սայտունին եւ գնեցի

զճայրենիքն ի Կասրայզ. ըստակն, մինակ տանդ. ըստակ0Ը ու կէսն, Առատունոյ բ. ըստակճ,Կր:
ռալանայդ. ըստակն տվի սուրբ ուխտս Գանձասարայ. ով զայս ճայրենիքս ճանէի սուրբ եկեղե-
ցոյս, ԳՃԺԸ. ճայրապետացն նզովածԷ, սուրբ Ովանիսիս (ՅողՀ. Մկր.) կապած»:

«Կամաւն Աստուծոյ ես Սալտունս որդի պարոն Աղբաստի տվի իմ ճայրենեացնն զՏանձա-
ձոր ի սուրբ ուխտս Գանձասարայ առաջնորդութեամբ տէր Եղիային. սոքա ետուն տարուանգ.ժամ. ով զատ ճայրենիքս ճանցէ, լեկեղեցւոյս, ԳՃԺԸ. ճայրապետացն նզոված Է թվիս ԹՃԾՔ.
(1507 Փրկշչ. թվին)»:

«Թիվ ՊԺ. իշխանութեամբմեծի Իւանէի ես տէր Կոստանդ մեծ փափագանաւք գնեցի սուրբ
զզանկականիս, սուրբ ուխտս բերի»:

«Ես Տուրսուն թոռն մեծի Ջալալին տվի Մսերշին ճողն ի սուրբ ուխտս Գանձասար առաջնոր-
դութեամբ տէր ՆԷրսիսի թվ. ՋԽԲ.»:

«Ես Պաստամ որդի մեծին Ջալալին տվի Կունճի ճողին կալէն վեր ի սուրբ ուխտս Գանձասա:
րայ առաջնորդութեամբ տէր Ներսիսին թվ. ՋԻ.»:

«Ի թվս. ՋԻ. ես Պուտաղս ու Վախտաճգս եւայլ եղբարքս միաբանեցաքու տուաք Փտուռանց,
Կակաշչանց, Ծաղ կավանացԳ. ըստակն տուաք ի սուրբ ուխտս Գանձասարայ առաջնորդութեամբ
տէր ՆԷրսիսի»:
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«Յանուն Աստուծոյ ես Սասնայս Հանդաբերդցի եկի մեծյուսով ի սուրբ ուխտս Գանձասարա
իշխանութեամբ Աթաբակի, զիմ ճոգոյ արդիւնքն կաթուղիկէս տվի, միաբանքս տուին զծառա-
զարդն զամէն եկեղեցիքս ինձ պատարագ. Բ. ժամ իմ կողակից Մարճանին, ով խափանէ, իմ մե-
ղացս պարտական Է ԶԻ. թվ.»:

«Յուսովն Աստուծոյ ես Էսուգնաս դուստր մեծ ամիր Հասանայ, յետ մաճուան մեծին իմոյ
սաճմանեցի զնա (2) սուրբ ուխտիս եւ տվի ընծայ տէր Յոճաննէսին. եւ մհաբանքս տվին Բ. պա-
տարագի տաւնի քառասնից... թվ. ՉԾ»:

«Ի ՈՄԼԹ. թվիս կամաւն Աստուծոյ ձեռամբ տեառն Յովճաննու կաթուղիկոսին ես Ասյաւ
(Մելիք- Աբով) ուզբաշի որդի Մելիք Յովսեփա Թալիշուեւ իմ կենակից Հերիքնազ եւ որդիք Մելիք
ՊԷկլար եւ Մելիք Ապաւ մեր ճալալ արդեանց շինեցաք սրբոյ աթոռոյ Աղուանից Գանձասարու
երկու եկեղեցեաց (տաճարի եւ գչաւթի) տանիսն եւ խախտեալորմունս բազում աշխատութեամբ
յիշատակ մեզեւ ննջեցելոց մերոց...»:

Գաւթիս մարն ւ մաունան կողմում արտաք ում ո.
«Կամաւն Աստուծոյ ես տէր Նէրսես Ամարասայեպիսկոպոս եկի մեծաւ յուսով ի սուրբ ուխտս

իշխանութեամբ Աթաբակին, միաբանեցայ, տվի զիմ ճոգոյ արդիւնս, սոքա ետուն Ե. աւր ժամ...
ԶԼԱ.»:

«Կամաւ ամենակալին Աստուծոյ ես Բարսեղ որդի Ապաջուր երիցու, ամուսին իմ Մամաք...
գնեցի զՏնկին երկիրն, տուի ի կաթուղիկէս... թվին ՉԻԵ.»:

Գաւթիս եւ տաճարիս ծարաւայ|ն կողմում արտաքուսո.
«Կամաւն Աստուծոյ ես ՎԷլիջան եւ եղբարքս իմ որդիք Սայտունին թոռն մեծին Աղպաստու

տեարք Խաչենու տուաք Աշմանայ իւր Դ. սաճմանաւն 'ի սուրբ ուխտս Գանձասարայ առաջնոր-
դութեամբ տէր Ներսէսի թվ. ՋԻԹ.»:

«Սամաւն Աստուծոյես Մելիքս որդի Սայտունին թոռն մեծին Աղպաստու շուրջառ, սկիեւ այլ
ընծայ Կակաչանց, Փտուռանց, Ծաղկավաճց.. տվի ի սուրբ ուխտս Գանձասարայ...»:

Տաճարիխա Հիւսիսային կողմում ամփովուած են.

«Յովսէփ' գիտնական վարժապետ- վարդապետ: էր Աւագեանց Արցախայոյ պերճ, տապան
որպէս կարես, ճանդուրժես, մեծն վարժապետն ի քեզ կրեալ զետեղես, զճինաւուրց երախտաւորն
ամփովիես, զանխօս մանկունսի սուրբ ճօրէն որբ թողես, եկա՛լք ընկերք, ո՛ դուք մուզայք սիրա-
սունք զոօրս զմաճ յորդ արտասուօք ողբասցուք, եթէ Յիսուս զիւր Ղազարոս արտասուեաց. 1847»:

«Այս Է տապան Արիստակէս եպիսկոպոսին, որ էր եղբայր Երեմիա կաթուղիկոսին ՌՃԼԳ.

թվին»: «Մովսէս խաչակիր վարդապետ վախճանեալ 1849-ին»: «ՈՂԴ. ես Ամադ կանգնեցի զխաչս
ի փրկութիւն....»: «Թվին ՈԾԱ. ես Վախտանգ որդի Հասանայ կանգնեցի զխաչս ի տասյանի....
(կոտրած է)»: «Այս Է տապան Գրիգոր վարդապետին, որ Է ազգէն Ջալալ Դօլին թվ. ՌՃՂԷ.»:
«Յովսէփ վարդապետ Իսրայէլբէկեան Ջալալեանց թվ. ՌՅԺԲ.»:

Վանքա ունի մի քանի թաղակապ Հին սեննակներ եւ շրջապարիսպ, որ ունի երե.ք դուռն՝
արեւելեան. Հալաւային եւ արեւմտեան կողմերից: վանքս ունէր ընդարձակ Հողեր. կալուած-
ննր եւ անտառներ, ինչոլէս ոնսանք արձանադրութիւններից. որք այն աստիճան յավփշտակուած
նն, մինչեւ անդամ մնացած է միայն 9000 արտավար Հող ու անտառ, վասն որոյ բարոյապես եւ
նիւթառյէս քայքյոյւում է աննման վանքս. Հնտղզ նտ Թավփւում են քարերն եւ ոչնչանում, կա-
թում է շարունակ գի վշավխտուտծ է ստաննաց սալարկն, քանդուած է ւլարիսպն տեղ-տեղ եւ
չունի օրինաւոր դոներ. ղդողացուած նն այնքան ընտիր ձեռագրերն, խոնաւութեան եւ անլանա-

յ Այս Է գիտնական Ցովսէփ վարդապետի գերեզմանն, որ շատ տարիներ վարժապետութիւն արած Է Արցախիս
վանքերումն:
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ժութնան կերակուր եղած են ժնադգեալ ձեռագրերն. որոլես տեսանք. ամիսներով ժամ չէ ատւում
վանքումս, քանգի ո՛չ դարդացզող կայ. ո՛չ դոլրոց, ո՛չ միալն եւ ո՛չ գ ոնէ փոխասագդ: Մր վանա:
Հայր վարդառգետ կայ այստեղ, որ ունի ժի ծառայ:

ՊԱՌԱՒԱՁՈՐԻ ԵԿԵՂԵՑԻՆ

Այս եղն, որ կոչւում է եւ Քնարլանի Հասրլժ, գ սոնւում1 վանթիցս վերեւ, խաչն) դնտակի
ձախ կողմի բարձրութնան վերայ: Այստեղ կայ մեծ դիշդառտեղի. Հանդստարան եւ երկու փոբլ
եկեղեցիներ, որք շինուած են սլատկից: Տակաւին կանդուն են հկեղ եդինո. բայց «իլոծ է դգա-

ւին. որ շինուած է եղել տաճարների ս արեւմաւնան կողմին սատկից. դեո մնում են չորս սլա
ունընչ

Հարաւային նկեղնցու որմի դել/ույ.
«ՌԼ. թվին եւ իշխանութեան Սմպատա ես Բարսեղ երէց ու Սարգիս եւ այլ եղբայրքս եւ Սպ-

նասի իրիցո որդիք մեր ժողովրդովս շինեցաք զեկեղեցիս եւ բերաք զջուրս, որք երկրպագէք զտե-
ղիս, յաղաւթս յիշեցէք եւ Աստուած զձեզ լիշեսցէ»:

Գաւթում Հիւսիսային որմի 171 Համա մոու ուծ մի (մաչարձանի փերույ. «Թիվն ՈԼԲ.»:
Սորա մօտ՝ մի այլ լյաչարձանիվերոյ. «Թիվն ՈՀԷ. ես Սարգիս կանգնեցի զխաչս ի փրկու-

թիւն ճոգւոյ իմոյ լիշատակ Բ. ժամի ի տարւոջն...»:
Հանդոտարանում, որ կայ տաճարների ս արեւելեան Հանդնոլ, մի (սաչարձանի մերույ.

«Թիվն ՌԻԹ. ես Գրիգոր կանգնեցի զսուրբ Նշանս Վասակ...»:

ԴԱՐՊԱՍՆԵՐ

Ձաղալեան մեծածամրաւ Ձիշիանաղն տոՀմի առսլարաննք մ այս, որ դսոնւում է Վանքաշչէն
դիշզի Հարաւային Հանդեպ Խաչեն դետակի ւջ կողմի (ոսրձրութնան վերայ մ. Հաւառլաուկ
փվաշնջթի արեւմտանան կողմում: Մր ընդարձուկ շինութիւն է այս, որ իւր մեջ ունի ծա սնննակնեկր
մի քարուկիր ռլարասլի մէջ Ձալալ- Դօլույի տալ արանի ս Ժէջ աւելի ուշա դլ ո՛ւ ( ընդունարան), եւ
ժի այլ սեննակ, որք ներկայագնում են ժամանակին ճալոսարասլնտւունա»ն եւ ճսջուկի ոճը: Բար4-
բաշէն, ամրառլաւո, Թաղակառ եւ դեղեցկատես եխ ռեննակներս: Թող երի սոս շարուած 1 Հա-
ժելուչ եւ. բարակ խոյակնել, որող վերայ դարձրած ւս: խաղերն կամարների վերայ. որջ չնչ
քարի ադ նիւ տնսակիցն ննԽ՝ Համակ սրբատաշ: Առծասարակ ռակոու ԼԴ7 լուռոամումտն երն եւ «խութ:
Չ(արողագանք իմանալ սնննկաց Թիշը. քանդի ծածկուած են խոտացեաղ մոդաուով, ծառերու եւ
մորենիներով: Անչնար է Հետաղօտել ուանց մազառուսյը Հարթելու:

Առսլարանիս մի թանի թույլ վար, մի շարքը վերայ շինուած Լ անտաշ թարով երկու միջով
մեծութեամյ եկեղեցի, որոց Հիւսիսույինն ունի մի ուղ, եւ մի փոթր խորան ԵՀ Հիւսիսային
դողմում, իսկ Հարաւային լոզմի վլատկից տաճայլ:ն իոբըէ, րայց ունի աւան ձին դուուն, երկու
փոքր ՆԸ մի աշադգ խորան: Երկու տաճարննըիս արեւմ նհա կողմում հղած չ Քարուկիր էւ
Թաղակաղ սրած, որսլիսին էր Չաուաւաձոթին, րայց իշոնարծուած է այժմ ամրողջ թաղն: ԱԼ-
տայտացած նն ասլարանի եւ տաճարների ս արձանագիր արելն:

ՀԱՒԱՊՏՈՒԿ ՎԱՆՔ (մօտ 5000 ոտք) (20)
Աւերոակ վանքո, որ Ջաջուռ եշիուսնի եղի մատուկ դամբարանն 1, շինուած է Դարսլասնե-

Շի արեւելեան կողմում, Մի 4ուստսձեւ բարձրացած ռարի դաղախթվն վերայ: Վանքիս արեւելնան
ռաորուտումնէ Գեաունաւքար շէնն, Հարաւային Հունդէսլ՝ խԽոխանաբելողն, ալրեւմտնոան Հանգէվ՝
Դարպասներն, իսկ Հիւոիաային ոռորոտով Հոսում է Խաչեն դետակն, որ կոչւում է Խաչենա-
դետո- Վանքս փոբը է նւ Թաղակառը, որ ունի մի փոթր դաւիլժ իւր արեւմանան կողմում: Այժմ
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խոնարձուած նն դաւթի սրաճի էւ փոքը խորանի քաղերն ամբողջապես, բայց մնում նն տակա-
էին որմերն: Փոքը խորանի գրան ճակատակալ քարի վերայ.

«Թիվն ՌԺԲ. էր յիշխանութեան Հասանա որդո Վախտանգա եւ ամուսնո նորա Մամքանա ես
տէր Յոճան քվերորդի տէր Գրիգորո եւ Գեորգ եղբաւրորդի եւ այլ միաբանքս ջինեցաք զեկեղե-
Ջիքս ի փրկութիւն ճոգոց մերոցեւ յիշատակ ծնողաց մերոց....»:

Այլ քարի վերայ:
«Յանուն Աստուծոյ ես Աթանաս, որ զ Գոգին երկիրն գնեցի՛հ Հաւուց պտուկ տվի. ճայր Գեորգ

եւ այլ միաբանքս տվին ի տարումն Դ. աւր պատարագ Նոր կիրակէին. որ զճողն լեկեղեցւոյս
ճՃանէ, ՅԺԸ. ճայրապետացն նզոված է.....»:

Հանդստարանու մ, որ խիստ մօտէ. մի խաչի վերայ.
«Թուականն ՌՀ Գ. Էր ես Ջաջուռ որդի Խաղբակայ կանգնեցի զխաչս ի տապանիորդոյ իմոյ

Սմպատա, ոյք երկրպագէք....»:
Մառ սորին. «Ես Վասակ կանգնեցի զխաշս ի տապանի եղբաւրիմոյ Աբուլ Սեդայ».
Ջաջուռ Իշլշանն եւս իւր Հասան որդու դերեղմանի վերայ որ Հնռի չէ Արու-Սեդի ասլա:-

նից, (անգնած 1 մի գնդնցկաքանզգակ խաչարձան:
Վանքի» արեւմտեան կողմում ոչ այնքան Հեռիմի կիսատ եւ ընկած խաչարձանիվերայ.
«Թիվ ՈՂԵ. յանուն Աստուծոյ յիշխանութեան Հասանայես ԳԷիորգ( Գեորգ.) կանգնեցի զխաչս

ի) փրկութիւն ճոգոյ իմոյ...»:

ՀԱՄԱՄԻ ՁՈՐ

Ձորումս, որ ղտնեւում Լ Գկառնաքթարիդ վերեւ, կան բաղանի քնել, ֆրաձորի ձախ ավում՝
դիղատեղի, Հանդատալրան եւ Անապատ անուն մի Հնաշէն նկեղնցի: Այս ամէնի Համար աւան-
դարար ասում: նն, ոբ պատկանում են Ձաջուռ իշխանին եւ սորա յնտաղգաներին: Դեո մինչեւ
յայշօլ/ ժողովուրդն յարդանօք է վերաբերում այս իշխանական Հին շինութնանց:

ԼԱ. ՇԱՀՄԲԱՍՈՒՐ ՇԷՆ. Հիմնուած է գէպի Արծաթասարն երկարած լնոնաշղլայի, Հարա-
Լույի ն ուռորոտում Վանքաչէնի 2 Ծմակածողի միֆեւ, բնակիչք տեղափոխուած են Դիզակ գա-
ւաուի Առաքել դիւդից. Հողն՝ մանբքասլատկան եւ միջակ արդիւնաբեր. տեղական բերքերն՝ նույն.
անվնաս՝ օղ.ն, կլին եւ ջուրն, նրկար կնանք՝ ձ0. եկեղնցին՝ նռրաչէն, ձածքն՝ իայտաչշչէն, քա-
Հանան դալիս է Վանք գիւղից:

Գիւղիս ծրաթիւնրը եւ մարդաթիւերը մտցրած են Վանքաչինի Հաշւոյն մէջ
ԼԲ. ԾՄԱ ԿԱՀՈՂ ԳԻԻՂ. Հիմնուած է նոյն նւնաշղթայի ձարաւային ատորոտում Առաֆա-

4որ դի զիեւ Շածմասուր շինը միջեւ, բնակիչք բնիկ. Հողն բէկական, տեղական բնրբքերն՝ նոյն.
սննդարալր՝ օդն, կլիժուն եւ ջուրն, նրկար կենք՝ 80-85. նկեղենպին՝ Մ. Մտնփվաննոս, քածանայ՝
մի: Ծուլս 40, ար. 226, Էդ 197:

Անկնունք եղցի

Գիւղիս օո դայ մի Հին նկեզեցի. որը Հառարակութիւնն սնուսնում է Անկնունբ, ւսյս է`

ոչ օծուտծ է եւ ոչ անուն դրուած:

լ Արաբերէն աբու նշանակում Է ճայր. իսկ Աբու-Սեդալ՝ Սեդի Բայր. օրինակ Աբու Բեքր, Աբու Եուսուփ. նշանա-
կում Է Բեքրի ճալր. Եուսուփի ճայր: Բալց այստեղ Աբու Սեդ նշանակումԷ Բայր Սեդ: ԻնչպԷս կարծում եմ Արցա-
խեան նաճանգում գործածուած ապեր բառն մնացորդ Է արաբացւոց աբու բառին: Այժմ եւս գործ են ածում Գե-
աբի-ապեր. Թիւնի-ապեր. եւն.:



Վաճառ աւերակ գիւղաքաղաք

Գիւղիս արեւելեան Հանդէլ. Վաճառ ռուի ձավ ւաիի լանջի վերույ նրեւում են ընդար-
ձակ առերակի Հետքեր-"տնատեղեր, խանութների նշ այլ շինութնանց թալրուկիր մնացորդներ:
Այս է Ջալալնան իշխանների դիւղաքաղաբն, որսլէս ցոյց է տալիս եւ անունն նւ անրակ:

Ոչինչ սլակաս ընդարձակ ծաւալ ունի եւ փՎաճառ դիւդաքաղ աքիս Տանդատարանի, որի մէլ
օրրատաշ չեչ քարով կառուցեալ է միեկեղեցի, որի երկարութիւնն է 9 Ժնտլ 4 ռանթիմ, Լաւյնու-
Թիւնն՝6 մնտր 15 սանթիմ: Հիւսիսային Խործրգարանի նտնեւ կայ մի դաղ ոնի մուսւք. որի ետեւ
եւ՝ մի անյայտ սլածարան: Տաճարիս Հարաւային կողմում, գրելն ոլաուկից չի նուած է մի երմ
յարկանիվոքը մատուռ նոյնաես սրբատաշ քարով: Գնտնայարկիմէջ (այ մի դերեզմանի նման
շէնք. որ ուխտատեղի է: Վերնույարկ մատուռն ունի սեղան եւ լուսամոււո եւ դուոն արեւուն ույն

կողմից: Փլած է մատրանս ծարաւ արբեւնլածայեաց կողմն:
Տաճարի արձանադրութիւնն.
«Ես Մամքան թագուճի ամուսին Ջալալ Դաւլին եւ թոռն Բաղուց թագաւորին, այսինքն' Սիլ-

նեաց, շինեցի զեկեղեցիքս եւ տուի ընծայ Ալնճայ ճողն զիմ ճոգւոյ. սպասաւորքս Ե. սյատարագ
առնեն ինձ, եւ ծննդեան ութ աւուրքն իմ ծնողաց առնեն, մինչ մեռանիմ' ինձ: Ով ոք որ զտուածս
ճանէ կամ զժամս խափանէ, դատի յԱստուծոյ եւ ի սրբոց թվին Չ. (1251)»:

Դրան արնւժաւնան սեմին վերոյ.
«Հրամանաւ աստուածասէր իշխանին Հասանա տեառն Խաչենո ես Գրիգոր որդի քաջ զալ»

րականին Ջաջուռա ետու զԱւանախոռին երկիրն ի Սուրբ Նաճատակս. տէրս եւ միաբանքս տուիճ
ինձ Սուրբ Գրիգորի տաւնն Բ. պատարագ.....»:

Տաճարիս արեւմռնան կողմում.
«Յանուն Աստուծոյ ես Սարգիս Կարնու քաղաքացի սալեցի եկեղեցիս եւ կանգնեցի զխա-

ճերս ինձ եւ աշակերտի իմո Յովճաննիսի, յաղաւթ...»:
Արդէն-ընկած են խաչերն:
Փոքր մատրան արեւմտածայնաց ճակատին.
«Ես Պապաքոեւ Խխութլաա տուաք զԳոխիներերն ի սուրբ նաճատակս, տէրսեւ միաբաճքս

տուին Ա. ժամ, Դաւթի տաւնին աղբայրակամ, կատարիչքն...»:
Մի ընկած բարիվերայ.
«..ՉԺԸ. ես Գելանչաճզեցի... Այլանջաի կամ Եղերն եւ տուաք Սուրբ Ստեփաննոս. միաբառքս

տուին Ա. աւր ժամ 'ի տարւոջն Ադնաանց (գուցէ Ատոմանց) տաւնին կատարի շչքն աւրճնին լկս-
տուծոյ»:

«Շնորճիւն Աստուծոյ ես Հասան որդի Վախտանկայեւ Խորիշառի տէր Խաւչենու շինեցի զսուրբ
եկեղեցիս' յորժամ լայտնեցաւ մասունք սուրբ Ստեփաննոսի ՛ի սոյն տեղւոջաի թուին ՈՀԸ. (1229)
սաճմանեցի ի սպասաւորացն զժամ զատկին վասնինձ եւ վասն ճօրն իմոյ»: Մինւնոյն Ջալալ:
Դօլա-Հասանն է արձանադգրութիւնս դրել տուողն, որ շինել մռուած Է Գանձառտարույ Հուչակաւոը
վանքը, ինչոլէս տնաանք:

Եկեղնցուս Հիւսիսույին կողմում արոոււյք ո Էսսո լույ մի նշանաւոր մածար ձուն, որի վերայ
կան երկու դեղնցկաքանդակ քարեսյ խաչեր: երկար արձանագրութիւն կայ լշաչերի ս ռլատուն:
դանին վերույ, Թէեւ նղծուած են դրերից շատեր ճյսու ամենույնիւ ընդօրինակում ենք եղաձը
նոյնութնամբ՝ կէտեր դնելով ոլաւկասած տեղերում.

«..ԻՉԱ....րդի կաճգ.... աչս յիշատակ ՋալալԴաւլին.... բարեխաւս ծ... ի Քրիստոս թ. ՈՂԹ.»:

Այժմ պարզուեցաւ մթութիւնն: Արձանագրութիւնս հաստատում Է, որ լայտնուած Է այստեղ Ս.Ստեւփաննոս նա-
խավկայի եւ նաճատակի մասունքն. Բաստատւում Է, որ երկլարկ մատուոներս շինուած են Փրկչական 1229 թուին
եւ կոչուած Ս. Ստեփաննոս. իսկ եկեղեցին շինուածԷ 22 տարի լետոլ, Զ. 251) թուին դարձեալ յանուն Ս.Նաճա-
տակի (սուրբ Ստեփաննոս նաճատակ):

ԼԳ. ԱՌԱՋԱԶՈՐ ԳԻՒՂ. Հիմնուած է նոյն լեռնաշղթայի Հարաւային ստորոտում, ըն-
2իչ.ք՝ բնի1: Հողն՝ ընկական, անջրդի եւ միջակ արգիւնարեր- տեղական բերքերն՝ նոյն, առատ է

լուրիան, ո"լատուսկան՝ օդն. կլիմոն նւ ջուրն, երկար կնանք՝ 100, եկնղեցին՝ Սուրբ Աստուածա-

ծին, քաղակավերկու կամարները վերույ: նրկարությունն՝ 16 մնտը 13 սանթիմ, լայնութիւնն՝ Ջ
մետր 15 սանթիմ ե. մի թաչանայ: Եկեղեդղւոյս Հարաւային կողմում. «Թվին ՌՃԺ. եւ Է ճայրա-
պետութիւն Պետրոս կաթուղիկոսին, գիւղիս տանուտէրութիւն Եաղուբ (Յակովբ) պէկին, աղսախ-
կալութիւն Պճարին ես անարժան Դաւիթ Էրեցս շինեցի զեկեղեցիս 'ի յիշատակ ճոգոցմերոց, ով

կարդաք, ողորմի ասէք մեղաւորիս»: Ծուխ 197. ար. 814. եզ. 687-
եկլեղելումս կայ մի ձնռադիր աւհտարան դրուած ԱԱԿ վերայ, միջակ դիրքով սուսնց

սլաոկերի:
Յիշաւռակարանիցն. «Արդ շնորճիւն Աստուծոյ սկսեալեւ ողորմութեամբն կատարեալ /ի ձե-

ռաց մեզ. եւ բիծուն գրչիս Վարանէ( Վարդանէ) եպիսկոպոսիս ի խնդրոյ Շմաւոն քաճանայիս:

Արդ գինեցի (գնեցի) զսուրբ աւետարանս ՛ի ճալալ եւ արդեանց ինչից իմոց յիշատակ ինձեւ ծնո-

ղաց իմոց»: Մատթէոսի վերջում ղրբուած է. ««Զստացող սուրբ գրոյս եւ զծրաւղ սորա զՅորդան
եպիսկոպոս յաղաւթս լիշեցէք»: `

Աստուածաշչու նչ. Նան եւ մի 4նուսգիբ սուրը դիրք: որը դրած է Խոսրով ւնուն ուրն, իշկ
ստացողներն են Մելբիանդւեկ. ՅովՀաննլս եւ Մելիաէն քագանայք, բայց յայտնիչէ դրության
քուականն: Երկրորդ անգամ սուրը դիրջս դնած է Վաճառ դիւդաքաղաքացի պարոն Ըռուզ-

բեն եւ եր կողակից Հաւրին (Հուրին): Վերջին անդամ Խորուչել ռուած են դիւղաքաղաքին
բնակիչներն. «Օվերջին աւր նորոգել տուող սուրբ Աստուածաշունչս ես Մկրտիչ, ես Մեճռրապս,

ես Շաճպանդս, Վաճառի մեծնեւ փոքրն նորոգել տվինք սուրբ Աստուածաշունչս... թվ. ՌԿԶ.»:

Աստուածաշու նեչս դրուսծ է Թղթի վերայ, չունի սլատկերներ, նախշեր եւ ծաղիկնել, բայց
դեղեցիկ են գրերն եւ դիւրաւ վերծանելի: Հռութի դգրթի վերջում դրուած է.

«Կամաւ ամենակալին Աստուծոյ, փաթիշաճութեան Ջայան (ՋՀան) Շաճիս Ուլու պէկս որդի

ՄԷջլիսին՝ թոռն մեծին Ճալալին, ես Շաճանշէս որդի Մեճրապին' թոռն Արղութինի մեր ճայրե-

նեացս մէջն խաւսք իլաւ(եղաւ), պարոն Ուլու պէկին թալեղ՞ մէկ մարդ մեռաւ. Արապայ ճողին
վեր՝, գինացինք՝ պարոն Աղայպաստին մուտ (մօսւ). երեք սաճրատին" վեր արիւն կապեց, Արա-

պայ ճողն երետ Ուլու պէկին, սաճրատն շինեց Առաջաձորայ ջուրնՏ ու վեր գայ Ցամաք ձորն,

ջուրն վեր գայ Ցեց դրած քարերն. Պզտիկ Փոսն, վեր գնայ Կապն, գեայ գինայ Արապայ ջոթերն,

գինայ Արապայ ճողն, գինայ սարն, վեր գինայ Արխէ աղբիւրի ճողն, վեր գինայ Աթոռ, վեր գեայ
Հաւազայ խոռԸ', վեր գեայ Խառն,վեր գինայ Քարճատն, վեր գինայ Քարի ջաղացն, գինայ գետնճ:

Այսչանք: ճանդ տեղ ա Շաճանշին, իւր ճայրենիք Է,այլուն պուն բան չկայ(այլում ոչինչ չկայ),
որ այլայլում անի, այն (նա) նաճլաթ իլնի'6.. այս պայմանիս կապած Եղիա եպիսկոպոս առաջ-
նորդ Գանձասարայվկ: . ես Յովճաննէս կաթուղիկոսորդի Ջալալին, թոռն մեծին Աթապէկին վկ.
ես Աղապաստի որդի Ճալալին վկ. ես ԱղԷկս որդի Ճալալին վկ. ես Սիրզալիս որդի Տուրսունին վկ-

Պաստամսվկ. ես Ամիր Հասանս ռրդի Ճալալին վկ.թ. ՋԵ. (1456)»:

Զիլէթ սար՝ 5132 ոտք Առաջաձորից վերեւ:
Մի մարդ մեռաւ Ուլու պԷկի կողմի մարդիկներից:
Վեր գնացինք Արապալ ճողից:
Գնացինք:
Երեք սաճմանների վերալ:
Դատաւորն սաճման որոշեց Առաջաձորի ջուրը:

ԻջնճնԷ Աւազի մօտն (քանդուած տեղն):
Խաչեն գետակն (ԽաչենագետՍ):
Այսչափ անդ տեղ Է:
Նզովեպլ լինի:
Սյս կապած պալմանիս վկալ եմ Եղիա եւ այլն:-.
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Երկու քարնայ խնա չարձան կայ դիւզիցս ԾմակաՀող տանող ճանասլարծի վերոյ. բերդ)
Հիւսիսային ծանդես, խիստ մօ: Մորդաչ ոռի բարձր եւ մենծ (ւռաչարձաննելո կանդնել ԱՆ 11

եւբ ծեողաց դերեզմանների վերայ Մէր սնուն ոմն. «Ի թվ. Ռ:ԶՋ. ես ՍԷրս կանգնեցի զխաչ.
ծնողին Մայր Տիկին (Մայր Տիկնոջ), որք երկիրպագէք Աստուծոյ Քրիստոսի, յաղաւթս յիշեցէք»՝

Հդնաւռրի Հանգիստ.
Ա. Ճղրնաւորի բնակարանն եւ դերեղզմոանն դւտնւում է Դի ղիս նկեղեցուդռ մերեւ Քարայրի

մէջ, որբի առաֆի երեսն սլատած, մի լուսամուտ եւ ժի դուոն Թողուտծ 4: Այժմ քանդուած է ռլե՞
սոխի վնրնամասն: /՞,| է եւ ինչ անուն ճգնաւոր. ոչ ոք չդի ոք:

Բ. Համանման Քարայր ՆԸ Հդնաւորի դերնդման կայ Խանւ Ճղնաւորի 4որ կոչուած տեղում
դիւղիս արեւելեան կողմում:

Գ. Յար եւնման ճգնաւորի քարայր եւ գերեզման կայ եւ դիւղիս արեւնլեսոն կողմում՝ Աֆ
չաւոի Մօւո-

Անասլատ. Գիւղիս արեւելնան կողմում, մի բարձր քերծի մուկ, բալակ ֆրա ձորի բարձրվյլ
թափուած ջովէժի աջ կողմում, Շապարանց Ձարութիւնի սարտիկում կոյ ելու փոքը ելնզեցի
որք ծամարեա 23 հիդ են ժիմնանց- եկեղեդինել»ս դրեթէ մեծ մասամբ դչոյացած են Փարայրիյ.
որի առաջի կողը քարուկիր սլատով սլատելով ձեւացրած նեն եկեղեցիներ:

Արեւնլեան եկեղեցին ունի երկու խորան. մինի վերայ դրուած է. « Մուրը /եվիննեէս Մկր
տիչ ». Իսկ մուսոքի արեւելեան կողմում ժի քարի վերոյ. «խորանք սաւրին (սորին) Է, որ դրաչբ-
տի նմանեն, երկնաւորի Հոգուն սուրբ են՝ զաւրաւարի՝ քրիստոնէից փրկանաւորեցաւի 'հ փրկու-
թիւն Կարապետս եւի լուսաւորութիւն ճոգոյ նորա շինեցաւ խորանս յիշատակ սմալ»:

Իւ կ արեւմտնան նկեղեցին չունի դրութիւն:
եկեղեցիներիս դուների ւսռաֆ, (Հարաւային Հանդնոլ) ճի մեծ եւ անուշ քարի վնբույ.
«Յորժամ նկարեցան ճզաւր ճանքս, թիվն ՈՂԸ. Էր, ես տէր Խաչի Նոյ ջալա, գրեցան, նկարջ-

ցան. կատարեցաք, առաք. եւ էջս յանող սորա մեր որդի սուրբ տնաւրէնութեամբն Քրիստոսիի
բարեխաւս ճոգոց եւ մարմնոց եւ ի պարծանս... Տէր Եղիա շինեց զՍուրբ Անապատս եւ ի սմա
յեծէ, ի սմայ թշնամին կործանեսցէ սորա. այլք բարեկամեն սմայ. սա բարեխաւս Է նոցա, որջ
միաբան են. սոցա բարին քո Տէր առատ խաղաղութեամբ... ցէ, մնասցէ նմա այժմս աճաեւ Ճան-
դերձեալն, ոչ միայն ի մի աջեալ, այլ աւրճնեալ եղիցին միաբան: Մայր Տեառն... միամաւր իմ,
յուսացեալ ի Միածինդ քոյ, լուսաւորեա ընդ սուրբս քո»:

Քարիս արեւելեան երեսին. «Որ Աստուծոյ արքայ Ջալալ Դաւլայ եւ Աթաբակ որդին, որ Աս-
տուծոյ իշխան խԽաչենոյ եւ Ըռանայ՝ , Ուքան մանուկն Հասանայ սաղաբ գոլ Աստուած ու ւրֆ
փաթշայան պարոն շաճ տէր Սիքան Աստուծոյ սիրով մեաբան նայ բ սմա ՅԼ: (330) մեծավիի
իշխանքեւ զաւրքն ՈՅ. (1300) աց միաճամուռ, ճամակից միմեանց աւրճնեալ եւ զաւրացեալ եղի-
ցին ի կամս Աստուծոյ Հաւր եւ նմա փառք յաւիտեանս ամէն: Տունկս բարի, ծառս ամենի, պտուղն
իբր ճազար բարի, ով փափագի' աստ վայելէ, կենացյուսոյն նա ճասանի, ողորմի Աստուած միարս-
նելոցս ի սմա սիրով եւ արդեամբք յամենայն բարեպաշտ իշխանաց մերոց, տացէ Աստուած զբա:
րեմտութիւն ճոգոց, մարմնոց մերոց. ամէն»:

կարմիր նեղգի- Գոնւում է Առաջաձորիս Հիւսիսային կողմում. գիւղիս ձմնոանոց դումերիօո: Բոլորովին կանգուն է տաճարս, որի մօ կայ եւ դիւդատեղի եւ ծանդգստարան:
Նածատակ. Նոյն կողմերում քարուկիր փոքր ելեղեցի, որի մօտ Ֆոյնոլէս կայ ընդարձակ

ծանդստարան եւ մԵծ գիւղատեղի:
ԼԴ. ԿՈՃՈՂՈՒՏ ԳԻԻՂ. Հիմնոշածէ նոյն լեռնաշղթայից (եկեղանայ սարից) դեալիՃիւսի,

1 Մինչեւ | թուանշանս փորագրուած Է մուտքի մի քարին վերայ. որպէս գրեցի, իսկ թուանշանիցս վերջն՝ մի ըճ-
կած քարի վերալ Է:

2 ԿամՈրըստ Աստոծծոլ եւ կամ Աստուծով եւ կամ լԱստուծոլ:
3  Առաճի երկրին իշխող:

(Թնքուած մի սարածարլըիվերոյ. բնակիչք տեղափոխուած են Վանքաշէնից, Հողն՝ վանքապատ-
ոն, սոնդ ական բելթերն՝ նոյն (չունին ոչխար), ամննապատուական՝ օդն, կլիման եւ ջուրն,
սբաանչելի՝ նստարանն, նրկար կնանք՝ 100 տարի նկեղեցին՝ Մ Աստուածածին, ծածքն՝ փայտա-
շէն, քաճանանդ ալի» 4 Վանք դի«զից՝

Վաղ ուց արոէն բնակիչ եղած է դիւղումս. Հին էեւ նկնեղեցիս նւ Հանդստարանս, որ նկեղե-
ուս շրջապատումն է: Տաճարիս դրան մի խաչքարի վերայ. «ՈՂԸ. ես Սարգիս որդի Ասլանայ
եկի աւտար աշխարձճ. կալայ ճագս մայր իմ (չալակեցի մայրս) Շաճճնար, յաղաւթս յիշեցէք»:

Գիւղիս եւ Արութիւնաչինի ծուխները 4դած նն Վանքաշէնի վնրան:

ԱՄԵՆԱՓՐԿԻՉ ՎԱՆՔ

Հիմնուած Լ կոճողուտի արեւելեան Հանդէսը հղած մացառուտ ձորում, ույն առուակի Հե-
դեղատի աջ կողմի բարձրութեսն վերայ, որ խառեւում է Թարթառին: Վանքս ունի բոլորակա-
ձեւ եւ բարձր շինութիւն եւ կաթուղիկէ եւ մի դուուն արեւ մտնան կողմից: Քանդուտսծ նն այժմ
լորանն, դաթուղիկելի սալկավխն եւ ղոնագլլի ջարնըն: Հանդատարան է վանքիս չուրֆն, որոց
մէջ կան դեղեցիկ Լ մեծ-մեծ լսաչարձաններ: վանքս ուննցած է միաբանից սնննակներ, որբ
կործանուած են այժ: Ամայի է վանքս:

խԽորաստանույ մառոուռ. Շինուած է վանքիցս վերեւ նիկու բարակ ֆրերի մէջ: Աւերակ է
այժմ մաւտուռս, որբի մօտէ գիւղատեղի եւ Հանդգստարան:

Թլխավխոո. Գիւղիս ութն ւմանան կողմում կայ այս անուամբ դիւղատեղի, Հանդստարան եւ
աւնրակ էկեղեցի...

Չիւղիցա վերեւ (այ կիսաւեր մատուռ եւ ընդարձակ Հին Հանդստարան. որի մէջ մի լսա-
չարձանից. «Թ. ՈՀԷ. ես Սարգիս որդի Բագար (ատայ) կանգնեցի զխաչս մաւր իմոյ Ազ (իզին)»:

ԼԵ. ԱՐՈՒԹԻԻՆԱՅ ՇԷՆ կամ ԿԱՐՄԻՐ-ՃԲԱՐ. Շինուած է մի ձորակի երկու լանջերի վերոյ,
նոյն լնոնաշդթույի Հիւարսային կողմում. բնակիչք տնղափոխուած են Վանք դիշղից. Հողն՝ բէ-
կական, տեղական բնըջերն՝ նոյն, սննդարաը՝ օդն, կլիման եւ ջուրն. երկար կնանք՝ 85-90 տ.
եկեղ նցի քաչանան եւ Հանդգատարանն Վաղածաս դիւղինն է:

Գիւղի» արեւելեան Հանդնեալ Երի-Հոռւաթաղի կոչուած ւոնղում կայ գիւղատեղի. ծանդրա-
տարան ՍԸ կանգուն նկեղեցի, նոյնալէս Հարաւային կողմում եղած անտառում կայ աւերակ եկե-
ղեցի, ծանդոտարուն եւ. Դիդի աեղ: եոյնպես փարի եւ Վերի Ղամշուտ-ծով (եղեդնուսո-լիճ)
անուն տեղում կան դիւդատեզեր, Հանդատարաններ եւ աւերակ եկեղեցիներ:

12. ՎԱ ՂԱՀ ԱՍվպամ ՎՂԱՀԱՍԳԻԻՂ. Հիմնուած մ նոյն լնունաշղթայի Հիւսիսարեւմոնան
կողմում, Թարթառ դետի աջ կողմը բարձրութեան վերայ. բնակիչ.ք՝ բնիկ. Հողն՝ վանքապատ-
կան, անջրդի եւ բարերնը, տեղական ենրբերն՝ նոյն, սլատուական՝ օդն, կլիման եւ ջուրն, երկար
կնանք՝ 700 ,ո. եկնղեցին՝ Մայրաքաղաք կամ Տիրամայր, քարուկիր եւ խիստ Հին, քածանան
դալիս է Վանբիդ: Ծույթ 40, ար- 160, Էդ- 166:

Գիւղիս եկեղեցին ռովորաբար ՆԱՆԱՆԸ՝ Մայրաբաղաք, որի շրջապատում կայ ՄՆեծւաւոա-

ըոծ ծանդատարան: Ելեղեցու Ժեծութիւնից եւ դերեղմանատան ծաւալից նբեւում է, որ ժամա-
նակա Հուչակաւոր վանք եղած է Մայրաքաղաքս եւ բազմարբնակիչ գիւղս, որ փուքըէ այժմ:
վանքս կամ եկեղեցիս, որ ամբողջապէս չինուած է տորոնադոյն սրբատաշ քարով, ունի մի մեծ
դաշի, Հարաւային նկելղեցի եւ գրադարան: Ամբողջ շինութնեանս երկարութիւնն (արեւելքից
արեւմուռոթ)՝ 14 եսոր 45 սանթիմ, լայնութիւեն՝ 12 մետր 97 սանթիմ: Տարօրինակ ձեւ ունի դա-
ւիթ", ոլի արեւելեան Հիւսիսային անկիւնն դրադարան է, իսկ արեւելեան միջին եւ արեւելեան
Հարաւային մասն երկու (ոորաններ եւ արեւմտեան մասն՝ դաւիլթ, որի ամբողջ կամարներն բչո-

լ Երիճ նշանակումԷ Վերի, Վարի-Հոռաթաղն արդէն գոմանոց Է. բայց կան դեռ մի քանի գերդաստան: Հոռաթաղ
նշանակում Է Ուռի ծառի թաղ:



նարծուած նն եւ մնում նն միայն չորս պատերն: Սակայն կանգուն նն գրադարանն. միջի միջակ
եւ ծարաւային փոքրիկ լւորաններն: Գաւթիս Հարաւային կողմին պլատկից է մի ենղ, ցածր էւ

բարձրաշէն նկեղեցի, որ ունի միմիայն փոքրը լշորան Հարաւային կողմում ե ժի ւմնծ խորան:
Գաւթի միջի (շորանի ճակատին.
«Աստուծոյ շնորճիւն ես Կոստանդին Ա. կաթուղիկոս ամենայն Հայոց միաբանեցայ եպիսկո:

պոսարանիս 'ի ձեռն ճոգեւոր որդւոյ իմոյ տէր Մարգարէին, յիշխանութեան մեծի Ջալալ Դաւլիչ
եւ առաջնորդութեան սորայ տեառն Ներսիսի Աղուանից Կաթուղիկոսի, եւ այլ սսյասաւորք սուրբ
ուխտիս ճաստատեցին Գ. պատարագ ի տաւնի տեառնընդառաջին Բ. ինձ, Ա. տէր Մարգարին
կատարիչքն օրճնին յԱստուծոյ: Ով ճանէ զաւետարանս յեպիսկոպոսարանէս, ինքն եղիցի որո-

շեալ եւ ճանեալ լի փառացն Աստուծոյ. ի թվիս ՈՂԵ. էր»:
Խորանի աջ կողմում.
«ՈԼԲ. թուականութիւն Հայոց ի ճայրապետութիւն տեառն Գրիգորոյ ես Հասան որդի Վասա-

կայ շինեցի զեկեղեցիս.....»:
Գրադարանի Հարաւային "լատի ուտորուռում.
«Յառաջնորդութիւն Գրիգորոյ ես Սիմէոն եւ եղբարք իմ ետու շինել զփոռնախուցս եւ կազմել

զգրատունս եւ եղբարք ետուն Բ. աւր պատարագ. կատարիշչքն աւրճնին...»:
Բանդակագրուած է գաւթիս դրան արտաքին ճակատին.
«ԶԳրիգորէս եւ զմայր եւ զամուսին իւր յաղաւթս յիշեցէք թիվ ՉԺԷ.»:
Գաւթիս արեւմտեան եւ Հիւսիսային կողմերում արտաքումյո հղած են ընդարձակ աի4ա-

նադգրութիւննել, որոց մէջ յականէ յանուանէ նշանակուած է եղել վանքիս նուիրած անչար
կալուածների քանակութիւններն, տեղերն եւ նուիրողաց անուններն: Գրուած քարերս Քան-
դած եւ անյայտագած նն... այժմ բաց մնացած են թարերի տնզերն:

Վանքիս Հիւսիսային կողմում մի լշաչարձանի վերայ.
«Յանուն Աստուծոյ ես Յոճան գրասէր եւ Վախտանգս կանգնեցաք զխաչս ի տապանի որդոլ

իմոյ Գրիգորի... թիվն ՈԿԲ. էր»:
Վաղաչաս դիւղիս չրջակայքում. Հեն Վաղաձաս դիւղն զոնւում է եռրիս Հարաւային

կողմում, որ ունի ընդարձակ գիւղատեղի» կիսաւեր Մեծ նկեղեցի եւ ճոթ Հանգատարան եւ մի

ջարնայ բարձը խաչ, որի նրկարութիւնն աւելիէ3 մնարից:
կարմիր-Վանք, որ բարձը է փոքը-ինչ աւնրակից», եւ որ փոքրը եկեղեցիէ առանց կաթուղի-

էի, բայց իչբ մշտ կայ Հանդատարան:
Վաչեին անուամբ նրկու մատուո, որք դտեւում են Հին- Գայլ (Ղոջա- Ղուրդ) սարի վերայ:

Մատուոներիդ», որ ուխտատեղի նն, մէկի վերայ ներք լցնում նն ջուր, անգրեւ է դալիս, իսկ Ժիւ-
աին վերայ ները վառում են կրակ, արեւ է անում: Վաղածասցիք կատարում նն այս դործողու-
Թյունները հրաշտային եւ անձրեւային տարիներում:

Վաղածաս գիւղիս արեւելնան կողմում կայ Մատաղիս անուն դիւղատեղի, որ շատ Հեռի
չէ եւ ունեցած է` բատ աւշանդութնան՝ 800 տուն: Աւերակիս Հիւսիսարեւմտնան կողմում, Թ.սբ-
Թառ ղնտի աֆ աիի մօտ կայմի քարուկիր կիսաւնը մատուռ, Քարուկիը կամրջի ս-ենրակ եւ Ժլ-
մեծ քարեայ խաչարձաններ:

Խունկրթալա կոչուած տեղում եւս կայ աւնրակ գիղ, եկեղեցի եւ Հանգատարան:
Վաղածաս գիւղիս արեւմտանաւն Հանդէս, (ոիստ օո է մի Հին մաւոում, ոբի դուոն եւ արեհւե-

լնան լուսամուտի արտաքին կողմն քանդուած են:

|.,Բարձրութիւն Գայլասարիս 7875 Է:
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(Գերեզմանատուն Դուինանց ցեղին)

Հիմնուած է Դուինանց Գրիգոր իշխանի գանձով Թարթառ դետիաջ կողմի բարձրութնան
վերայ ժի սարածարթում. որ Հեոլէ Վաղածձասից դալի արեւմուտք 312 մղոնաչավի: կառու-
ցնալ է չորա սիւների վերայ, որոպ երկուսն միապաղաղ են նւ միւս երկուսն երկերկոտոր չորս
կամարների դլիի ն բազմած է գմբէթն: փանքս ունի երկու փոքը եւ մի աւագ խորան, մի առան-
ձին խորան եւս Հիւսիս-արեւմանան կողմում տաճարիս արեւմտնան անկիւնում, մի գաղտնի
սլածարան Հիւսիսային չասի ձեղունի մէջ , հրեք դուռն Հարաւային, արեւմտեան եւ ծիւսիսա-
յին կողմերից, /7 մեւր 40 սանթիմ երկարութիւն, 14 մետը լայնութիւն:

Արտաքուստ տաճարիս արեւելեան ճակատին.
«Ի ՈԾԳ.(1204) թուիս ես տէր Յովճաննէս շինեցի զեկեղեցիս (արդեամբ նոյն իշխանի) եւ

ժողովեցի զխաչս եւ զգիրս, որ ի սմա եւ արկի զՋոթացն այգին եւ զՄատաղիսն՝ բազում աշխա-
տութեամբ, եւ ետու զվանքս իւր ամէն սաճմանաւնիմ եղբաւրս (եղբօրս) Հասանայեւ իւր որ-
դեանցն Հաթերքու տեառն միջնորդութեամբ. ով խափանէ, խափանեսցի ի կենացն Աստուծոյ»:
«Յանուն Աստուծոյ այս իմ գիր Է Հասանայ, որ երբ իմ աղբերս զեկեղեցիս շինեացու զվանքս ինձ
երետ, ես զխնձորայ Բակս իւր սաճմանովի յեկեղեցիս տուի, ով ճակառակ կայ, Աստուծոյ ճակա-
ռակ կայ, ով զայս գիր խափանէ, չունի թողութիւն յԱստուծոյ»:

Մի ֆարդուած կիսատ բարիվերայ.
«Կամաւն Աստուծոյ ես Հասան եւ մայր իմ Շուշիկ շինեցաք զսուրբ կամար, Պետրոս ճաւր

իմոյ... թվ. ՈԿԴ.»:
վանքիս նենքսում բեմի նընսին.
«Շնորճիւ Քրիստոսի ես ԱսփԸ դուստր արքայաշուք իշխանին Տարսայիճի, թագազարմ

մաւրն իմոյ Մինա Խաթունին, նպաստ եղեալ քրիստոսապսակ գլխոյ իմոյ մեծափառ իշխանին
գրիգորի իհ շինութեան լուսանուէր սուրբ եկեղեցւոյս, կամեցայ ի ձեռն քաճանայապետին մեծի
տեառն Յովճաննիսի՝ զիմ լարդար ընչից կանգնեցի Բեմի սեղան 'ի զենմանն Քրիստոսի, զի
յամենայն կիրակէ եւ շաբաթ տաւն ծննդեան եւ տեառնընդառաջին, զատկին, զվարդավառին,
աստուածածնին եւ սուրբ խաչի ինձ կատարի պատարագ զամէն եկեղեցիքս. որ եւ տուի զմեր

խաս ճողն Բլրի ճանդի զսենեկպան ա. բաճի ջուր. թէ ոք ի մերոց կամ յաւտպրաց զայս յայս
եկեղեցւոյս ճանէ կամ զպատարագն խափանէ, ի փառաց որդւոյն Աստուծոյ, որոշեալ եղիցի»:

Ձախակողժնան փոբը իսոլանի վերայ. «Այս ձախակողմ խորանի սուրբ Պռոկոպիոս Է, զմեծ
տէր Յովաննէս շինող եկեղեցոյս որդի Դաւփին, եղբայր մեծ իշխանին Հասանայ յաղաւթս յիշե-
ցէք»: «Աջակողման սուրբ Մինաս, զՄինա խաթուն դուստր մեծ իշխանին Ջալալին եւ ամուսին
Տարսայիճին յաղաւթս յիշեցէք»:

Վէմ քարիվերայ.
«Աստուած ողորմեա՛ Սմպատիս եղբաւր...»:
Հիւսիսային վերջիսիչնի վերայ.
«Աստուծով ես Ազարիա միաբանեցայ սուրբ ուխտիս, տէր Յովճաննէսեւ միաբանքս տուին

Ա. աւր ժամ Ճճամբարձման...»:
«Կամաւքն Աստուծոյ եւ Հասանայ եւ տէր Յովճաննիսի ես Յակոբ ստացայ զսոյնս (սիւնս)

ճալալ արդեամբք իմովք, եւ միաբանքս ետուն ի տարւոջն Դ. պատարագ.....»: Վանքս նորոգուած

է ՌՃԽ. թուին Հայոց ՑօՀաւն, Բարսեղ, Աքանաս եւ ԴՂաղար վարդապետների ձեռնով:
Վանքումս, մէջտնդին ւօ ւո, կայ ւի դերեղման, որի տապանաքարի արձանագրութիւնը էւ Խ-

Գաղտնի պաճարան կալեւ աւագ խորանի գլխին:
Միեւնոյն Մատաղիսն պւերակ գիւղ Է. որ Էր Վաղաճասի արեւելեան կողմում:
Տես սորա մասին Գարդման գաւառի Թարգմանչաց վանքի աւետարանի լիշատակարանը:5
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Հնարին եղաւ կարդալ, քանզի պատեց միդամածն, մթնեց տաճարինելուն, չգար մոմ վառելու
մօտենում էր երեկոն, 312 մղոնաչասի (մօռ 25 վերստ) ճանասլարծ ունքի նթ դնալու եւ ույն՝ ւ-ղանների միջով. վասն որոյ մնաց առանց կարդալու: Սակայն դիտենք Հառտաւուուղւ էս, որ բոսրէ
ռլաշտուծի Ասփույի, գուցէ եւ Դրիգոր իշիանին մարմինն ամփոփուած Վ տաճարում»: ՕրՀնեսլ
տիկին» ՄՇծ- Միւնեաց Տարսայիճ իշիչանին դուսուոլն էր եւ Դուխեանց թաջֆ Հասան Իշլշանի որգ|
Գրիդոր հշլանին ամուսինն: Ասփայ իկին: վախճանուած լ Հայող Զկ.(1311) եւ ամփովումփ
վանքումս (տն՛ս նոյնը Թարգմանչաց վանքի աւետ. Ա. միշատակարանը):

Զանդատուն. Շինուած է) վանքիս արնեւմտա-Հիւսիսույին անկիւնում արտաքուստ, Կրի
յարկ եւ սրբատաշ տորոնադոյն քարով: Վանքս ունի եւ շրծառար իսլ. փարուկիը սնննակներ է:կուզեր իւր Հիւսիսային կողմում: Այժժ աւեր է պարասլի Հայլաւույին կողմն եւ մի քանի լխու-
գեր: Պարսղի մեծ դուուն, որ Հիւսիսարեւմտետան կոզմից է. դեո կանդու ն
շրջապատուած է անտառախիտ վաղեմի ծառնրով:

Վանքի կալն. Շինուած է տաճարիս արեւելեան Հանդնլ. ձորի ած (ողմը սնոլվ վերայ: Կւ-
լեց: փոթը-ինչ վերեւ նոյն սեռի վերայ կայ մի քարուկիր մատուռ. որի մօա: նանւ այլ կալեր:

Խաչարձանեւ կամուրջ. Վանքից ներքեւ Թարլաուի վերոյ կույ մի Հին կամուրջ եւ դամրբ
ջի ս մօոո՝ մի խաչարծան, որի վնբույ քանդակուած է. «կամաւն Աստուծոյ ես Ասփայդուստր մե)
իշխանին Տարսայիճին եւ Մինայ խաթունին եւ ամուսին ճսկայազաւր իշխանին Գրիգորի որդտյմեծ իշխանին Հասանայ քաջի տեառն Աղուանից կապեցի զխաչս, շինեցի զկամուրջս յիշատակ
ճոգւոց անցելոց, ներկայից եւ ապագայից»:

Այլ խաչարձանի վերայ. «Յորժամ թուականնէր ՈԾ. (1201) բարեպաշտ պատրոնիկն Վա-
սակ թոռն Կիւրիկայ թագաւորին, որդի Հասանայ որդւոյ Սակռայ տեառն 2Հաթերքոյ, Հանդաթեր:
դոյ, Հաւքախաղացին, եղբայր Վախտանկայ Նորին աթոռակալի եբեր զխաչս եւ ոչ կարաց կաճց-
նել վասն անպարապութեան. քանզի երթեալեղեւ ի Գոլաշտեան եւ առ զնա յանաւրինաց աւգճու-
թեամբն Աստուծոյ եւ բնակեցոյց անդ զորդին իւր եւ ինքն ճաճատակեցաւ թ վերայ քրիստոնէից
եւ իջեալ լոյս ի վերայ ի տեսութիւն բազմաց. եւ լետոյ ՈԾ. թուին կանգնեցին որդիք նորա Խրյ:
դանեւ Խաւչախն յիշատակ ճոգւոյ նորա"'եւ լերկարութիւն կենաց իւրեանց...»:

Չլտք չէ մոռանալ իմ առաֆնորդը, որ վաղաձճասցի մի Քած,
էր Գրիդոր ՕՀաննանցը անումը եւ որ օգնեց ինձ ամէն կերով

չ իւր սլոասոնրովն: Վանքն

ամա Սը դուար|մ նրիոասարդ

խԽոթույ վանքի դ ներքեւ, Թարթառի աջ ափերի վերայ, Հետեւեալ աւերակ դիւղերում Զան
ւնը եկեղեցիներ, մատուռներ եւ Հանդսատարաններ՝ Ջոլխտակ-եղզցի, Վարդանայ ԱՆԸ Մբրի-
ման շինատեղ (ընդարձակ աւերակ):

ԽԱՉԵՆ ԳԱՒԱՌԻՍ ԲԵՐԴԵՐՆ
Ս. Շիղաքար (21), որի տեղն այմմ կոչւում է Քարագլուխ, իսկսորա. Հիւսիաային բայր,քերծն՝ Շիկաքար (մօւո 3100): Բերդա ունի երկու Ժուտք՝ արեւելեան եւ արեւմոնոան կողմերից.

դուների կողթերն ամրբասլնդուած է եղել քարուկիր ռլատենրով, ննչոլէս եշմարւումէ Հետքթերիլ՝
Բ, Բերդնէ Ուլու-զլապլի ամրոցն, որկայ Պազեարնրքլիմռա: Բայց ամրոցի մլի եւա էկա

ջուր: Այ. բերդն Շիկաքարի չուիՀին չէ, այլ լատկանում է Զալալնան հշլխանխերի ժամանակ-
ննրին-

Գ. կաչաղակարերդ. (5642 ուո.), որ դոնւում է Դտրեցիթ դիղի արեւսմիոնան լողմում: Ձիով
մի ժամի ճանապար է Չորնցիք դիւղիցն մինչեւ ամբոցս, որ արձանադած է ՄՆծ-Իլանազ վան-
Քի ճարաւային կողմում: Բերդակալ (22) սարն ժայո Լ միասլաղաղ. առանձնացած բոլորովին
իշ-ր չորս կողմերից եւ սնսլաձեւ ցցուած Հիւսիսիզ Հարաւ դիրբբու, ոթի մակերեւոյթն փոքը-ինչ

յ Շինել տուած Է Վաճրամ իշխանի որդի Սարգիս եպիսկոպոսն (տե՛ս Դատի վանուց արձանագր. շարքում):
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Թենթուտձ մ գ էլի Հարու: Րնրդաքարիռ արեւմտեան, Հիւսիսային եւ սրեւնլնան դողմերն դա-
դաթներից մինչեւ ետինն բնութեան քարտաշն այնոլես ուղի՛ղ կտրած է, կարծես թէ յատկա-
այլես կանվսոու մրավելուվ նշան արած (ինքր: Հարաւային կողմով վիմաչերձից վիմաչերձ ւբասո-
ւած է քարուկիր սլատով նոյնպէս միւս կողմերով Քերծնըի եզերքներովն: Միայն Հարաւային
կողմի է մուսուք 2 որ բաւական դժուարատար է: Բաւական ւռարածութիւն ունի բնրդիս մավկե-
բնւոյթն, ուր կան շատ ընակարանների բակեր: Ափսոս որ ջուր չկայ բներդումս, որ արժանիէանառիկ ախաղուին, րույց դրելքէկեղլոնլմէջունի միվիմավոր բառանկիւնի Շոր: Պատերազմ
եենրի ժամանակ ջուր բերած եւ լըած են Հորս այն սլատուական աղբիւրից, որ գտեւում է մուտքի
ուղղութնամբ դէայի Հարաւ փոքը-ինչ Հեռի: Քանի՛ դեզնցիկ տեսարան ունի ամրոցս, Հարաւա-

մին կողմում նրեւում եխ Քիրս լեոնաշղդթան, Շուշին, Բողրխան, Խաչենի Հարաւակողմի դիւ-
դերն, արեւելեան կողմում մօտուստ՝ Սուրբ ԳԼորգ- Հեռուստ՝ կովկասնան լեռնաշղթան, Հիւսի-
ռային կողմում` Զրարներդի լնուներն, Առաջաձորի լեռնաշղթան, Մռաւ սարն, Ի-ր առորուտում
Աղուան ի «աոն, իսկ Էւր արեւմ նուն դողմում՝ Խոխանաբերդն եւ Նատարի- Դալան:

Դ. Խոլանարել դ (23) կամ Թարխանայ Դալա (6237).
Զորս կողմերի առանձնացած եւ ձուսձեւ արձանացաձ մի բարձր ժայռ է մի բարձրագոյն

սարի վերայ, որ կայ Գանձասարի Հարաւային ճանդէպ, Խաչեն դեւտակի ւսջ կողմում: Սաստիկ
զառիվեր, խիստ վտանդաւոը եւ միչտ աճարվու կածան ժեռքարի վրայով արեւելեան կողմից
դէսլի Հարաւ-արեւմուտք բարձրանում է մանուածոյ ձեւով: ԱՀա այսպիսի դժուարատար եւ
միանգամայն սոսկալի է նեղ կաձանն, քանզի, Տէրն մի՛ արասցէ, նթէ սածեցաւ բարձրացողի
ոսքն կամ փոքր-ինչ ծուունդաւ նորա մարմնոյ Հաւասարակչոութեան դիրքն. իապառ կորսուած
է. վասն ջի Ընկնելուց մետոյ սնսլացնալ ժայոնրին զարկունլով ոլիտի դլորուի անդունդն: Բեր-
դակիս մակերեւոյթի ստարածույյիւնն աւելի չէ երեք կալաչավիխ մնծութիւնից. աւյսու ամենայնիւ
պլակաս չեն քարուկիր ծին շինութեանց Հետքեր: Քարուկիր պատով ոլատուտսծ են տեղ-տեղ
ժայոիս կատարն, ոչ եթէ իապառ խզելու Համար թշնամնաց մուտքը ամրոցիցս, այլ որոլէս զի
մարդ չընկնի վերեւիդ վար պաշարուածենրից: Արդարեւ անառիկ է ամրոցս նեւ միանդամայն
անմերձենալի եւ շբջապատուած վաղեմի անտառներով: Բեյ որովծետեւ այստեղ եւս չկայ ջուր.
վառն որոյ պատրաստած են վիմավիոր Հորեր եւ ի ածանջել Հարկին ուր բնրած մոտավայ աղ-
բի րից: ոբ զոնւում է բաւական տեղ ներքեւ: Թէ որբա՛ն դժուարութնամբ իջանքը, թողնում
ենք բարեմիտ ընթնրցողաց երեւակույութնանց:

Ե. Նատարին (24) Ղաղա (6493 ուռբ) Համարեա Թէ յար եւ նման ամրոց է այս խԽոխանաբեր-
դին: Առաջինն լանւում է վերջնոյս Հարաւային կողմում քառորդ մղոն Հեռաւորութետն վե-
բայ: Միայն Թ: Նատարն բարձրանալու ուղին այնքան վտանգաւորչէ:

Զ. Անանուն բնբդավ. Գոնւում է գրեթէ Առաջաձորի եւ Ծմակաչողի միջեւ երկու բարեայ
խաչ երի րօ: Բերդարլ ուրն բոլորովին առանձնացած եւ ձգուած է Հիւսիսից ծարաւ դիրբթով եւ
միանդամայն թրաձեւ նքով. վառնորոյ նեղ եւ երկար էրերդակիս մակերնւոյթն բլրի դգազա-
թի ձեւով: Պարապուածէ բլրիս գազայթն ամուր պարսպով, միայն Հիւաիաային ու Հարաւային
անկիւնննրում շինուած են երկու բուրգեր, որք միեւնոյն ժամանակ ծառայած են իբրեւ ֆրամ-
բար, որոց ջուրն ընրուած է մօտակայ աղբիւրներից: Անպակաս են եւ սորա միջից քարուկիր
Հին տնարբակեր:

Է. խաթրայ բերդ (25). Գոոնւում է Խաթրայ վանքի արեւմտեան Հանդես, ձորի ձախ լանջի
լիի Քերծի 4:ֆ: Այս ընդարձակ քարայրի նման մի տեզէ, որի առաջն պարասլուած է եւ որ ունի
մի դժուարատայր նւ վերելակ կածան: Այս նւս պատկանում է Ձալալնան իշխաններին: Շատ

լ Այս վաղեմի պարիսպն, որ ընկած Է Խաչեն գետակիեւ Քոլատակ վտակի մէջ՝ խառնուրդի մօտ. չկարողացանք
իմանալ. թԷ ինչ պատճառաւ կոչւում Է Աղուանք, թէ եւ ջանքն անպակաս եղաւ մեր կողմից: Արդեօք պարսպի
խիստ ճեռաւոր Բնութեա՞ն պատճառաւ., թէ՞ Աղուանից թագաւորների ժամանակից շինուած լինելու պատճա-
ռաւ: Միայն լայտնի Է, որ պարիսպս շինուած Է ռազմագիտական դիրքով, որով արգելուած Է թշնամին ջրաձորս
մտճելուց: Նորա մասին տե՛ս ծանոթութիւն 26:
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անդամ եղնորթներն դալիս նեւ ռսլատասլար-Էում են ինչսլէս բերդում», նոյնոլես եւ խԽաթրայ

վանքում:
ԺԴ. ԳԱԻԱՌՆ, որ ընկած է Թարլթուու դետի նւ Եանչաղ փակի ձվա եւ Թրգի դեսոուկի վ

ափերի, Մթնաձորի: եւ մայա ձորի սարի լնոնաշղվույին մէջ. որի ուտորին ծայլն Հասած է նոյն
Թարթաու դչեւոի Ճար եզրին, ստացած է Ըատիսական, Ըռստակ եւ Հաթերք անունները: Գաւաուր
Հարուստ է ֆոնըբով, անտառներով եւ ամառանոց պատուական լնոներով, Ը9 մ 77քը դաոէ: Ըստ կարգի այժմեան դասաւորութնան մարմնաւոր կառավարույթյիվւնն միացլյած է ԴԺ Էւմ՝

ռակս Ջրարբնրդի Հետ:
Ա. ՀԱԹԵՐՔ ԳԻՒՂ (27). Հիմնուած է Թարթառ դնւոր ձա դող մու, մի բնըդասարի արեւչ-

լեան ստորուոում, բնակչաց փոքր մասն՝ բնիկ, իսկ մեծ մառն՝ տեղ ավովոու տած Փառուիո կռար-
Ցի. Հաղլոթո՞ւլ,, հս. Խոշչ են աւախախածալս ղլզնրիը ն, փահիդ, ձող ն՝ ալորու նվո 768 մասամբ
անոդի եւ բարնրեր, տնզական բնըթերն՝ ցորեն. դարի: դարնանի, դարնաղալրվի, Հաճալո (ոլելվ.
կւտռաւծատ, սորեվ, լուրի բակլայ, (շաշվոաշ, սիսեուն, ոլուն, տան4. (ն4որ. Թութ, եռա, ոչ-
(շար, ռասա, դոմեշ, Ճիչ խւողզ- օդն եւ կլի ման՝ բարնվխաուն, սլատուակաւն՝ չու ըն, երկար կնա ջ՝80-90. նկեղեցին՝ Սուրբ Աստուածածին. զաղրուկիլը դառուցեալ չորս կամարների մելչույ առանց
միֆնասիւների, իստ ծին եւ բոլորովին ան չուք, երկարութիւնն՝ 22 մենոլր: 75 ոնիմ, Լաւյնու-
Թիւնն՝ 9 Մետր ձ5 սանլժիմ. քածանան դալիս լ Մեծ-ՇԼ նից: Ծուլա» 70. չսր- 369, Էգ. 325-

Եկեղեցուս դրան արտաքին կողմում մի քարի վնրայ կայ կանացի ոլասոյլելր, որի Հ"-Էրֆն
քանդակուած է կարակնաձեւ.

«Կամաւն Աստուծոյ ես տէր Թաթէոս, Մարկոս եղբարքս ամէն կանկնեցինք Սուրբ Աստուվ-
ծածնայեկեղեցիս, Ռըստակէս աւագ քաճանայ. Տէր Աստուած ողորմեա՛»:

Մուղդուսին դերեղ մանու. Ընդարձակածաւալ, վազեմի Հանդասարան, ոլ կայ Դիւղի արե-
ւԼելնան Հանդէսը, ձորի միւս կողմում:

Մացառուտների մէջ խաչարձաննների վերույ.
1) «Սուրբ խաչս բարեխաւս պարոն Ղալաբէկին թվ. ՌԿ.»:
2) «Սուրբ խաչս Է բարեխաւս խանխաթունին ճոգուն, Մանկասարին»:
Յ) «Սուրբ խաչս բարեխաւս Խաթունին ճոգուն»:
4) «Կամաւն Աստուծոյ պարոն տէր Ոճանէս կանգնեցի սուրբ խաչերս. թագաւոր Շաճ Աբազն

երկրիս պարոն տէր Ոճանէս»:
5) «կամաւն Աստուծոյ ես ՂալաբԷկի Ո... ճաւր եղբայր իմ պարոն տէր Ռճանէս Ղա...."»:
6) «Սուրբ խաչս բարեխաւս Ձիլփիխանին»:
Մր այլ խաչազարդ. քարի վերայ. «Աստուած ողորմի Դէլոյիխանին, որ Է որդի Սարումինջչ:

Սորա վերայ կայ մի դայիսոնի քանդակ:
Հաթերբիո շրջակայքում կան Հետեւեալ Հնութիւններն.
Առտղարլուր. Մխ բլուր է, որ գտնւում | գիւղիս արնեւելնան Հանդ Թռարլաուի ձավ կող-

մում: Բյրիս վերայ կայ մի Հնաչէն մատուո, որի մէջ է մի դերեղմոան, որ մեծ ութւռատնեզի է:
Բայց այժմ լխոնարչուած է թաղն: (28)

Քարաձունչ. Խիստ մօա Հաթելբին Հարաւ-արեւմտնան կողմին, կանդուն քարուկիր ն լն-
դեղի, ծանդստարան եւ դիւղատնղի, որի ածադին ընկուղի ծառերն աղրում են տակաւին:

Մասիս դամ Մսիս անուն ուստառտեզի անրակ մատուռ, որ շինուած 1 Մու ռարից անցյ-
տուած մի լնոնաբաղկի ռեխն վերոյ, Հաթնրքի Հիւսիսային կողմում:

լ Ղարանլուսխդէրէ:
Հետեւելով բոլոր արձանագրութեանց., տեսնում ենք, որ պարոն տիտղոսը կամ պատուաճնունը լատկացրած են
միայն այն եպիսկոպոսներին եւ քաճանաներին, որոց ծագումն իշխանական Է. նոլնը տեսաւ նաեւ ընթերցողը:
Աւանդաբար ասում են. որ սոքա են Առաք. պատ. (Գ. գլ. 9 եր.) գրուած. «Օղլան քեշիշն եւ իւր եղբայր Ղալաբէկին

ի Հաթերք գեղջԷ»: Սոքա. որք գնացած են լինում Պարսկաստան, վերադառնում են վերստին իւրեանց ճայրենիքն:

Հ
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Շութավաւն բ. որ շինուաձ ( մի Թանձը անտառի մէջ, այժմ աւերակ է վանքս, մնումեն միոյն
չորս պատերն:

ՄԹնաձոր. (Դարաոնլուլ դլէ) աւնրակ եկեղեցի, Հանդստարան, գիւղատեղի, կալեր, մա-
բադատնեդեր: Աւերբակի մօա կայ մի ամննապատուական նւ մենծ ազբիւը:

Սոռւին Հինատեղ, Հանդստարան եւ դիչղատեղի, որի երկու կողմերու Հոսում նն ջրեր եւ
թաիւում Թողին գետակը, մլջ, որ օժանդակն է Թարքառին:

Ծոս դիւղ ւոն դի. կալ նր, ընկուղզի ծառեր, կալատեղզեր նւ այլն:
Խուռորաշնն. Փարուկիր տնարակեր, ջրաղացներ, չՀանդստարան: Գիւղիցս տեղափոխուած

են Գանձակի դնտաշննցգիք-
Սրաշէն (Սարի շէն). թարուկիր մատուո, ծանդատարան:
Սոումին Հլ Խառոեղ: Խոլնոլնա «իչւդար»եզի, Հանդստարան նւ Հիմնայատակ մատուռ:
երկ». լճ այնել, կան Հաղթերբի Հիւսիսային եւ 2՝ ողնամոնան կողմու մն:
Ազանայ աւերակ. Մեծ գիւղատեղի Լ Ազանույ անուն վտակի աջ կողմում չինուած, որի մէջ

կանգուն Հ ոակաւին նկեղեցին, որ կառուցնաը է Հոյակապ վեց սիւների վերայ, բայց անմար-
դալնակ: Տակաւին Մնում են Ընկուղի, Թթենի եւ դամոնի ծերունազարդ ծառնը եւ. ընդարձակ
Հանդոատարան աւնրակիս օո:

Բ. ԶԱՓԱՐ՝ ՇԷՆ. Հիմնուած Լ Հաթերքի արեւմտածարոաւ կողմում: Թարթառ. գետր ձայ
ափին ւօ. եկեղեցին, ծանդստարանն Խիստ Հին են. այժմեան բնակիչք մօտ ութ ւռարի ւուջ
տնլափոլթուտձ նն 20 ծու: Դալաղչլաղզ, Ծամձոր եւ Տալթն.. դիւղերից՝ բնակութիւն Հաստա-
տած այնտեզ- ամենայն ինչ՝ նոյն: Ծուխ 12. ար. 35, Իգ. 305:

կույ ող նձածանք Նոր-չէն անրակ գիւղի մմօառ, որ Ջափար-շինի Հարաւային դողմումն է, եւ
Դադի վանքին Հարաւային կողմում՝ Թարթառի ձորում:

ՍՄլանալ Չառսխիար շինիը մինչեւ խԽոթայ վանք, մինչեւ եանչաղ կան շատ աւնրակներ, որոց
մէջ կան աւերակ եկնդեցիներ եւ մօտնրքում Հանդստարանենը: Գաւառումս այժմ նացած են
միայն երկու Հայաբնակ գիւղ. երեսուն գիւղից աւելի է մնացնալ Հայ դիւղերի աւնրակներն,
որոզ շատերին ւ/1-ջ այժմ չոնդակալած են ա-ազ ակաբարոյ Բեօլանի անուն մածմեդականներ:
Այսպէս նն Խոթ ԱԱՆՆ եւ Եանշաղ վասկի ւօւո նղած եանչաղ գիւղն, որոց մէջ բնակում են
մաչմեղդականք, բայց եկեղեցիներն մնում են դեռ կանգուն: (եանչաղ գիւղիս մասին տե՛ս եւ
Ջրաբերդ դաւառի Մաղավուզ գիժղի մաշտոցն): ԱՀ այսպէս թափուր մնացած է խեղճ Ըոս-
տակ գաւառՀայ բնակիչներից: Մի առմի դրելով աւերակները՝ ձանձրացնում Էմիմ յարգելի
ընթերցողներին: ես չձանժրացայ մի առ մի չրֆելուց, դուք էլ մի՛ ձանձրանաք կարդալուց, ձեր
ծոդուն մատաղ, սիբելի՛ ընթերցողթ- Այցելուն Համարեա ամէն Քայլավիոխում սոնսնում է խա-
չարձաններ, աւեր դամ կիսաւեր մատուուներ, եկեղեցիներ եւ վանքեր, գիւղերի Եւ շէների աւե-
բակներ եւն, եւն...

ԴԱԴԻ ՎԱՆՔ

Վանքս դտնւում է Թարթառ. դետի Ճավս կողմում Խաթրայ վանքի ուղղութիւնից բւուա՞
կան վերեւ եւ ունի վաղզնժի շրջապարիսալ: Առաջին անգամ վանքս Հիմնարկուած է, ինչպես
վկայում է աւանդութիւն ն, Թադէոս առաքեալի Դադի անուն աշակերտի անուամբ: Բոսյց ւսն-

յայտ է ւյս շինութեան թուականն, ռի Հետդծետէ նորոգուած է Հեութիւնս ւոյլ եւ ւսյլ ժամա-

Զափար գիւղ անուն յիշուած Է Դադի վանուց արձանագրութեանց մէջ:
Վերադարձած են իւրեանց գիւղերն 8 ծուխերն:
Կոչւում Է եւ Խութալ կամ Լոթագ վանք. քանզի շինուածԷ մի խութի վերալ: Խոթ գիւղն ունեցած Է մօտ 300 տուն
բնակիչ, որք նախ գաղթում են Երեւանի կողմերն եւ ճիմնում Ենիջա գիւղը եւ լետոլ տեղափոխւում են Շուլաւերի
կողմերն:

2
2
-
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նակներում. վասն որոյ եւ դլիովին անյայտացած լ Հնութիւնն. միայն Մնադած են նորոզու-
Թիւններն: ԱՀա այս վանքիս վանաչայրն էր Վախտանդ թաղար"1 եի "Դի Գրիգոր նոլիսկ»
զուն, որի մօտ գալով կրօնաւորնցան իւր եղբայր Հասան եւ իւր էղրոՄՆ "ՎԻՆ Մամա

«Կամաւն Աստուծոյ ես Հասան որդի Վախտաճգայ, տէր 2աթերքու եւ 2անդաբերդու: Խաչ
ճաբերդու եւ Հաւքախաղացին կացի յաւագութեանս ամս Խ, շատ պատերազմաւ յաղթեցի Թշնւ-
մեաց իմոց աւգնութեամբն Աստուծոյեւ եղեն ինձ Ջ. (Վեց) որդի, զբերդերս եւ գաւառս ետու նոց.յ
եւ ես եկի ի վանս մօտ իմ եղբայր պարոն տէր Գրիգորէս եւ եղէ կրաւնաւոր եւ բերի զխաչքարսի
յԱղուայ, շատ աշխատութեամբեւ բազում ճնարիւք կանգնեցի սուրբ նշան ճոգւոյ իմոյ: Արդ վաճ
ձեր ճոգւոցդ, որք ընթեռնուք՝ զիս յաղաւթս յիշեցէք Ուս. թվիս»:«Ես Մամա թագուճի ամուսին Հասանալ՝ դուստր Կուրիկայ թագաւորին, կացաք յաւագու-
թեան ամս Խ. եսեւ այր իմ, եւ թողեալ զոայրենիքս որդւոց մերոց եկաք փ վանքս մօտ տէր Գրհգ--
րիս եւ որդի մեր ճոմանուն նորին եւ զգեցաք զձեւ միանձանց եւ կանգնեցի զխաչս յիշատայ
ճոգւոյ իմոյ, որք երկիրպագէք, յաղաւթս յիշեցէք ՈԼԱ. թվիս (1182)»:

Ասլա 1214 (ՌԿԳ.) թուին թազաւորազն Վավխռանդի բարնպաշա տիկինն չորո սիւների վե-
բայ կառուցանել է տալիս սրբատաշ քարով առաջնոյն՝ նոյն վանքի (եց Հրաշալիշին"«ՆեՀՆլ.
որի Հարաւային որմի վերայ արտաքուստ գրուած |.

«Շնորճիւ ամենակարողին Աստուծոյ եւ Միածճի որդոյ Յիսուսի Քրիստոսի եւ պարգեւշջ
ամենասուրբ Հոգւոյն ես Արզու խաթուն նուաստ աղախին Քրիստոսի` դուստր մեծի իշխանաց
իշխանի Քրդին եւ ամուսին Վախթանկայ թագաւորազնոյ տեառն 2աթերքոյ եւ ամենայն Վերիբ.
Խաչենոյ, յուսով մեծաւ շինեցի զսուրբ կաթուղիկէս ի տեղւոջ ճանգստարանի առն իմոյ եւ օաւս-
կաց իմոց Հասանայ անդրանկին իմոյ եւ Գրիգորի' որ ի ՏԷր կէսաւրեայ վաղճանելոյ. զի վաճ
մեղաց իմոց խրատեացզիս Աստուած եւ եբարձ ի գլխոյ իմոյ զերկոսեան պսակսնվայելուչս, գի
անդրանիկն իմ Հասան սպանաւ ի թուրքաց պատերազմին վասն քրիստոնէական ճաւատոյվէ.զկնի երից ամաց զկրտսեր որդին իմ զԳրիգոր` ի ՏԷր կոչեցեալ զպյարտ բնութեանս ճատուցանչ-
լով վճարեաց ի կենցաղոյս եւ փոխեցաւ առ Զրիստոս՝ առ բ անմխիթար թողլոյ թշուառացվլրյ
մաւրս իւրեանց: Այլ զի ի կենդանութեան իւրեանց լոյս ի մտի եդեալ նոցա շինել եկեղեցիյայս
տեղւոջ եւ ոչ ժամանեցին վասն արագաճաս լինելոյ ի վերայ նոցա մաճուն. եւ ինձ աւանդեցից
անդարձիւ կատարել զփամագ սրտից նոցա.եւ իմ յանձն առեալմեծ յուսով եւ ջատ աշխատո.-
թեամբ շինեցի զքաւարանսի փրկութիւն ճոգւոց նոցա եւ իմ դստերացեւ ամենայն զարմից: Արդ
աղերսիւ ճայցեմ, որք երկրպյագէք սրբոյ խորանիս, լիշել լաղաւթս ձեր զվերոյգրեալս ի սմպ:
Կատարեցաւի թուականութեանս Հայոց ՌԿԳ. հ փառս Աստուծոյ»:

Տաճարի ս (.ռրանուժն սնղանի նհտեւ.

«Աւգնականութեամբն Աստուծոյ ես Մամա ամուսին արիականին Ճասանայեւ որդիս մեր
Գրիգոր տեարք գոլով տեղոյս ճայրենեաւք, որ եւ մեր պարոնէքն ճաստատեալԷին եւ մեք տուաք

ի սուրբ ուխտս զԾովատեղն, զՃաճոռանց, զՉաւլբԷկաճց: Ես Գրիգոր տվի զԾագունանց ողերը
զմեր բաժինն իւր չորեցովն' որդին իմ Տէր Սարգիսն եւ միաբանք սաճմանեցին սուրբ Ստեփան-
նոսի տաւնի ժամն,որ լինի իմ մաւրնեւ ամուսնոյ իմոյ Ասփային, թէ ոք զժամն խավփհանէ կամ
զընծայնյետ ունէ, դատի յԱստուծոյ. Մոխրաբակս մեր բաժին եւս տվաք՛ի սուրբ ուխտս թվ. ՉԿԱ»:

Աւադ խորանի ճակասովի ն.
«Շնորճիւն Աստուծոյ ես Աշոտ որդի Ամիր Հասանայ... ած իշխանէն Պռաւշա եւ մայրն իմ

Աճիբնի միաբանեցաքսուրբ ուխտիս եւ տվաք... ճողն ի Խաչենագետի զլ... սուրբ կաթուղիկես
տէր Աթանաս... տվին ինձ պատարագ զամէն եկեղեցիս... (թ. ԶԻ.)»:

Էէ .,.Սրցախում արօրով Ցերկած ժամանակ լծում են երկու գոմէշ եւ երկու եզն. որ կոչւում Է չորեց, չուրուց, չարկով՝
ծագած չորս բառից: Այժմ եւս գործածական են բառերս: Այստեղ նշանակում Է «Բողերն» չորս անասուններով
միասին:
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«Կամաւն Աստուծոյ ես Սմպատ իշխանորդի մեծի Լիպարտի միաբանեցայսուրբ ուխտիս
Դատու վանաց առաջնորդութեամբ տէր Աթանասիեւ գնեցի զԽռանտաշանց այգին եւ լեղեգիս
իմ գնած Ձիթաճանքն եւ այլ արդիւնք ըստ կարի եւ զկանանչաւոր գեղն եւ այլ, որ ճաստատեցի
ամէն խարճովն անչարեւ ետու ի սուրբ Կաթուղիկէս: Տէր Աթանասեւ այլ միաբանքս սաճմանե-
ցին մեզ զատկի կիրակի յարութեան աւրն զամէն եկեղեցիքս մեզ ժամ:Արդ, ով խլԷ զմեր տուածն
կամ զժամն խափանէ, ՅԺԸ. ճայրապետացն նզոված եղիցի, թվին ՉԺԴ.»:

ՌրովՀետեւ տաճարս եւ դաւիթն չինել տուած էր բարնւպլաշտուծի Արզու խաթունն իբր
Հանդստարան Վախլթանկեան պեղին. վասն որոյ ամփովուածձ են դաւթումս.

Վախթանկ թագաւորազճնի, իւր կնոջ
Արզու խաթունի եւ սորա որդւոց
Հասանայ անդրանկի եւ կրտսերոյն
Գրիգորի, որ վաղաթառամ վախճանեցաւ.
Մամքանայ/ , որ քոյր Էր Արզու խաթունիս, կին միւս քաջ Հասանին եւ մայր Գրիգոր իշխանին.
Զաքարիա կաթուղիկոսին.
Աթանաս
ՅովճաննէսՀ
Սարգիս: եպիսկոպոսին.
Գրիգոր Կաթուղիկոսին մարմիններն:

ԴՈՓԻ ՈՐԴԻՒՔՆ ԵՒ ԹՈՌՆԵՐՆ
«Դովի,, բարեպաշտուճի դուստր Սարգսի իշխանաց իշխանին. սա ( Դովի) ունէր ամուսին իւր

զբարեպաշտ իշխանն զ Ղարա Գրիգորն եւ որդի սոցա քաջեւ յաղթող զաւրավարն եւ մեծ իշխանն
Հասան տէր Ակաճոյ, Հանդաբերդոյ, Սոթից, Շաղվաքու եւ այլ բազում գաւառաց, որ եւ քան
զամենայն առաւել սիրէր զգեաւղն Ծար, ճայրենիք եւ պարգեւք քաջութեան, որ են գինք արեան`
տուեալ յաշխարճակալացն Հայոց: Սա ունէր զկին Մամքան դուստր Քրտին,եւ որդի սոցա զբարի
Գրիգորն եւ ամուսինն իւր Ասփայ դուստր կոմսի Տարսայիճին' իշխողի կողմանն Սիւնեաց, եւ սա
բազում ընչիւք եւ ծախիւք փարթամացոյց զսուրբ ուխտն Դատի վանս եւ զխաթրի վանս, զի շի-
նեաց զտաճարսն, որ Է Դարպասներն եւայլ բազում արդիւնս արար, եւ միւս որդին տէր Յովճան-
նէսն՝ որ շինեաց զսուրբ ուխտն ԳԷտամէջ, եւ որդի Գրիգորի Վաճրամն, որդի սորա Սարգիսն, որ
զբազում արդիւնս արարեալ՝ եւ մի ի բազմացն այս Է զգեղեցիկ զանգականին ի Դատի վանս,ի
Խաթրի վանս, ի Գետամէջ, ի գեաւղաքաղաքն Ծար,եւ Է մինչեւ ցայսօր: Որդի սորա (Սարգսի)
Հասան եւ այս Հասանէս բաժանին Դովփայ ցեղն որք են այսոքիկ.

Շաճանշէն՝ Ուլուբէկանց սյապ.
Աղբուղէն՝ Այտինցւոց պապ.
Ջճանշէն՝ Ջճաշեցւոց պապ:
Եւ որդի ՀասանայԱղբուղէնեւ որդի սորա Տուրսունն, եւ որդի սորա Այտինն եւ ի ժամանակի

սորա ի զաւրանալ Իսմայէլացւոցն եւ ի նուազիլ տանս Հայոց, ցիր եւ ցան լինելն իշխանացն Հա-

յոց, յարեան այլազգիքն եւ զմուլքն մեծ իշխանին Հասանայ պէթալմալ արարին. գնաց պարոն

լ «Այս Է ճանգիստ Մամքանալ ամուսնոլ Հասանալ դստեր Քրտին եւ Խորիշաճի մայր Գրիգորոյ, աղաչեմ. յիշԷք
"ի բարի թվ. ԶԽԷ.»: Տես եւ արձան. Ծարալյ:

2 «.. Ի ճալր... եւ'ի երանեալն Հաղբատալ եւ Դատէի եւ Խաթրայի աթոոակալն զտէր Յովճաննէս, եղբայր քաջ
զաւրականին Հասանալ, եւ արքալաշնորք իշխանին Բաւրն զինուորին Գրիգորոլ, աղաչեմ. լիշԷք, 'ի բարին թվ.
ԶՋԴ.»: Միեւնոլն ցեղից Է:

Յ .«ԶՋտէր Սարգիռս... լիշեցէք ի բարի թվ. ԶԶՋՐ.»:

4 Հատուածն ընդօրինակեցինք իշխանական շղթալի շարունակութիւնը պարզելու ճամար:



Այտինն ի դիւան եւ երեք ամ աշխատնաց, եւ բազում ինչ տուեալ ազատեաց ի ձեռաց այլալ
գեացն զվանորայքս եւ զշինարէքն, զոր Տէրն ամենայնի տացէ զվարձս վաստակոց իւրոց»-

Վանքլս Հարաւային որմի վերայ.
«Եւ ի նորոգութիւն սուրբ ուխտիս գեաւղս եւ ագարակս իւրեանց սաճմանաւքն զԱպաճէք

զԵզնարածանց, զԲչանց, զ սանաչաւորն, որ ի Վայոց ձոր, Բ. տունս յԱրփա ճաստատեցաքկ.-
մակցութեամբ եղբարցս զաւագ խորանի պատարագն յանուն վերագրելոցս կատարի անխափհա՝
Եթէ ոք այսմ վճռի ճաստատնոյ խափանումն առնէ յիշխանաց կամ լառաջնորդաց տեղւոյս կաՀ
ով ոք իցէ խափանեսցիյոյս նորա՝ որ առ Քրիստոս եւ դատեսցի յԱստուծոյ»:

Զանգակատուն: .

Ինչոլէս ոնսաւ ընթերցող, դանդգակատունս շինուած ( Դոխեանդ փածրսսմ իշիաւնը որգի
Սարդիս նապիսկուլոսի ձեռնով այն Խիստ Հնաձեւ, նեղ եւ երկուր վանքի վերույ. ոբ Հիմնարկուֆ
էր յանուն Դատի առւաքնալին եւ յնտոյ նորոգուած քանիցս:

«Կամաւ ամենակալին Աստուծոյ եւ տեառն մերոյ Յիսուսի Քրբստոսի այս մեր գիր Է իշիո--
նական ճրամանի: Ես Տուրսունս, ՍԷյտիս, Պռաւշս, Գրիգորս, Հասանսեւ եղբարքս եւ որդիքս մո
զայս ճաստատ Սիկիլս տուաք տէր Աւագ եպիսկոպոսին եւ իւր եղբայր Մանուէլ աբեղային, որ փո
ճայրենի աթոռն զ Դատի վանս, զխաթրի վանս, զԳետամէջն, որ մեր գերեզմանատուն Է հ մթ
պապանցն մեզ մնացած, վասն սոցա լաւ միամտութեան ճամար, զի 'ի վանօրայքս մարդ չ'ա-.
որ յառաջն կար եւ շէն պաճտէր եւ եկեղեցիքս լուսաւորէր. յայս պատճառԷէս երես դրաք եւ զայս
սուրբ աթոռնին ի նոքա ապսպարեցաք, եւ զերկու իշխանութիւնն Էլ ՃԷնց ի (նոսա) յանձնեցս:.
որպէս առաջին մեծ կաթուղիկոսն մեծ տէր Զաքարիային, տէր Աթանասին եւ տէր Սարգսին էր
տուեալ զ Դատի վանս, զխաթրի վանս, զժաղբատ իւր վիճակաւն, նոյնպէս եւ այս տէր Գո գոր
կաթուղիկոսն զայս երեք աթոռս ճաստատեաց վիճակաւ եւ շրջաբերական թղթի»:

«կամաւ ամենակալին Աստուծոյ ես ՍԷյտիս, որդի պարոն Շանշին, թոռն պարոն Հասանալ.
ես Գրիգորս, Հասանս, ՊԷկիս, Ալթունս որդիք պարոն Վաճրամայ, թոռունք պարոն Հասանայ, էս՝
Այտինս, որդի պարոն Տուրսունին, թոռն պարոն Աղբուղին. ես՝ Շաճանշէս, որդի Հասանայ, թրրն
պարոն Ճճանշին. մեք չորս եղբարք տուաք մեր վանորէիցս զԱպատէն, զխութ, զխոզենակս իր
ճորս սաճմանովն ի Չափարին ճանդէն Ձագունանց ագարակ տեղովն, Բոնչի աղբիւրով/0, /թւ.-
ղանաճց գետովն. Պետրոսաբակ, որ մեր պապերն տուեալ են զՍոխանանց, զԾովատեղն, Ճաջո-
ռանց, Չաւլբէկանց, զծրտնոտն, զՇիռմանանց, զԳրիգորաթաղս, զ Դատի վանս" իւր քաւլատա-
կերովն (մացառուոներով) զչերանանց Հակառակաբերդովն, Նաւի աղբիւրովն, բերդաքարովճ,
Կռապաշտուցովն, Ռղնովն, Խուզենակուց մեծ այգին, Մանանածովն, Ծաղիկանց, Եզնարածառ:
տուաք Աւագ եպիսկոպոսին, որ մեր ճոճաւոր էր, քանի որ իւր պէտքն Է՝ վարէ՝ Աստուծով ազատ
Է: Իսկ եթէ այլ մարդ վարէ, տասանորդն առնու եւ տայ վանքին առպատճառ: Այս եղեւ մեր ուխ
առաջի Աստուծոյ եւ սուրբ Դատի առաքելոյս: Արդ՝ ով ոք զկնի այս վախմիաթներս այլայլԷ կամ
խլէ թէ յորդոց եւ թոռանց մերոց եւ յազգայնոց իցէ, առաջի Աստուծոյ սյարտական եւ սեւերես
լինի. ՅԺԸ. ճայրապետաց նզոված Է....»:

Ջանգակատանս մօտ, արեւելեան կողմում կալ երկու մատուռ, որոց մԷջ կալ մի-մի քարեալ, սխրագործ եւ Բիա-
նալի քանդակուած խաչեր՝ մէկի վերայ. «.Զաւրութեամբ աստուծոյ ես տէր Աթանաս որդի Հասանայ կանգնեց»
զսուրբ նշանս ի լիշատակ հոգւոյ իմոլ ». իսկ միւսին վերալ. «զՏէր Գրիգոր սնուցանող Աթանասայ յիշեցէք ի
Քրիստոս»:

2  խԽոթալ վանքի գիւղն:
3 Նշանակում Է Բերկել:
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Վասակ հածատակի որդի Գրիգոր նոլիսկուղլոսն շինած է մի ուրիշ գաւիթ անտաշ քարերով
Հասանի որգի Գրիղոր էալիակոպլոռն չինած է ժի եկեղեցի չորս սիշների վերայ, որ շատ

Հեռի չէ վանթերիյս. որ դսոնւում է խոզճաղի անմաքուր դրութեան մէջ: վանքիս վանածայրն է

այժմ տախթեւացի ոմն քածանաւյ, որ ճժեր նկած ժամանակ նա դնացած էր եւը Հայրենիք- Ասխսո՛ս,

որ քայքայում եւ աւերւում են ո"լատուական վանքերս, Խլունցան, ինչոլէս տնսանք ղանագան
ժամանակներում, դանազգան իշլիշաններից վանքնրիս նուիրած ածագին կալուածներն, անտաո-

ներն եւ Հողերն:
Վիմավխոր Քր շ/ը:
Դատի կում ոլքաւյ վանթից վար Թարթառի ալխ կողմում կայ Ցի վիմագիոը բարամը, որի

մուտքն դետնի նրնսիցն է: ԼուսաՀոդի Բաղդասար մետրապոլտի կննդանութնան ժամանակ

«Բեօլանի մածշմեդական ոմն որսորդ կրակում է մի քռշ. որ անյայտանում է թաւալդլոր: Հաս-

նում է նտեւից որսորդն եւ տնսնում, որ քօշն Ընկած միջոցին ջարդուած են այրի բերանի փտած

փայտերն, այլի մեջ ընկած ք ոլան, ուր եւ դարսուած են շատ դրքեր: Որսորդն վեր է առնում
դբթերից մին, ուճաալլարում Շուշի, յայտնում Բաղդասար մետրասռօլտին, որ պարգեւատրում է

որսորդը եւ Շուչի վոլսադրել տալիս ձնռագրերը: Գրչագիբնկրումս եղած է մի ձեռագիր ընտիր

մաշտոց՝ դչբուաձ սուրը Մնսրոռլի աշակերտ Սնվաննոս վարդասլետի ձեռնովի, որ այժմ դտեւում
էմ Էջմիածնի Հնաղդարանում :

ՎԻՄԱՓՈՐ ԴԻՏԱՐԱՆ

Մի ֆերծի Մէջ, որ կայ խԽաթրոայ բերդի Հիւսիսային Հանդէպ Թարթառի ձակ առիի Բարձրու
թեան վերայ, լույ մի բնակարան, ոբի առաջն սլատած եւ լուսամուտ (Թողուաձ է: Բոյդ այս բնա-

կարանն մու, դորձելու Համաբ՝ քերծի դրսից չունի վերելակ սանտուղդ- իսկ ներսից անար
բոլորովին մուտքր տեղն: Արտաքուստ ակներեւ նրեւում են քարուկիր սլատն եւ լուսամուտ "
որի ստորոտով՝ դնտածովառվ. ճանասլարձ է: Այս դիտարանն, մեր կարծիքով Հաղորդակցակա

կասը ունեցւսծ է խաթր ույ եւ Հաւքախաղաց բերդերի Հետ եւ Թշնամու արշաւանքը արգելելու
քաղաքական նչանակութիւն: Դիտարանիցս ներքեւ կայ մի բարուկիր մատուռ:

Մշահանի վանք

Հիմնուած է յանուն սուրր Աստուածածնի մի բլրի վերայ, որ գանւումէ նոյն դիտաճորում
եւ որի գլուին մեծ Հարթ Լ: Փոքը է վանքս եւ պատկից ունի մի փոքր նկեղեցի. որ ունի մի

գաւիթ, որք ամբողջասլէս շինուած են անտաշ Քարով: Գաւթի որմի մէֆ կայ մի աննափուքը

մաւուու: Բոլոր չինութիւնննրս թայքայման վիճակի մէջ են:
իերենԻ»Աաով ես Մլեճ տուի զիմ գնած ճողն ի Չափարին ի սուրբ

ուխտս. միաբաճք տուին Սուրբ Յակովբի երկու ժամնԱ. ինձ. Ա.Փ....»:
լ

Վանքիվերայ. «Ես Մամա խաթուն միաբանեցայսուրբ ուխտիս, առաջնորդ Յովճաննէս եւ եղ

բարքս տոլին Բ. Ժամ»:

1 Ագլ Գրիգոր եպիսկոպոս ոմն ԺԶ. դարում ասում Է. «Յանուն Աստուծոլ ես տէր Գրիգորէս տղալութնամ աի
դուռն եկեղեցոյս շատ աշխատանք արարի. իշխանութիւն Ծառ Թահմազին էր զվանքս տուին տըհուլ. իր ր
բուլ չարարի, գնացի Նոր շէնն շինեցի երեք ջաղաց, երեք բաղճայն եւ եկի ի դուոն սուրբ Առաքելոլն, շհ 9»
զԽութ (խոթայ վառք), որ եկեղեցւոյս մալն քաշէ. զբաղուբաղճես եւ զջրաղացներս այլ ամենայն աշխատա "
եկեղեցւոյս վախմ տուի: Արդ՝ ով որ այս գեղարանքերս եւ զիմ վախմերս ճանել ջանայ հ սուրբ Առաքելոյ

(Դատի վանուցս) ՅԺԸ, հալրապետացն նզոված է... թվին ՈԷ. (1554)»: |2.Շուշու առաջնորդարանում եղած ձեռագրերի ամենամեծ եւ ընտիր մասը. որը փոլթ խնամքով ժողոված Էր Ինի
դասար մետրապծօլիտն, վաճառած Է Ծուշու առաջնորդներից ոմն եպիսկոպոս մի Թիփլիզեցու վերայ մի քա

ճազար րուբլու:
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Ա. ՀԱՒՔԱԽԱՂԱՑ (ԼԱՉԻՆ ՂԱՅԱ) (29)
Մի անտառարատ, վիմածերժ, խոր 4որերով անջատուած, բարձր ռար մ. որ սնսլաձեւ ւսի-

ձանացած է Թարթառի ւսֆ կողմի բարձրութեան վերույ: Մարիս արեւել ածայնաց վիմածերձը ւրէ)
կայ ւի աճաղին քարայր, որի աուսջն ռլւաւռուած է ժամանակաւ քարուկիր ոլառուով, որով 4եւա-
պած է քարարյըս անառիկ բերդ- Արդէն աւերուած մ քարայրս տանող կածանն, Հենտեւապվի
այժմ անկարելի է մուտ դործել մրոցս- Սարիս դագալթն դեղեցիկ եւ ռթանչելի սարածարիժ Հ էւ
բնական ամրոց Գեւացած, որ նոյնոլես ունի դժուարատար մուսւք, բայց չունի ջուր իչր Ժէջ: Մէ
քանի տասնեակ տարիներ առաջ՝ բարեծամբաւ Առսլան-րէկ Աթարէկնանդըն շարժուած ծետաքըը-
Քորութիւնից՝ չուանով վերեւից կալել է տալիս քարայրա Հալքերքնցվ, Գալուստ անուն արառը
տղամարդը: Վերեւ քաշելուց յետոյ վերջինս ժայտնում է, Թ: քարայրում կան ծնուց մնաց ւած

շատ Հին, ածագին եւ խեցեղեն ու դատարկ կարասենը: Դատերազմի սլաշարի Համար "ածու ած
են կարասներն:

Բ. ՀԱԿԱՌԱԿԱԲԵՐԴ'. Գոնւում է Դատի վանքիս վերեւ մի թրաձեւ եւ անտառառլատ սա-
Րի վերայ Բնրդս ունի ամուր դիրք։ Հիանալի ւռեսարան եւ նշանաւոր ջուր: ա արուկիր եւ
մեծ ջրամբար է Լի կենդանի ֆրով, որ ո՛չ աւնլանում էեւ ո՛չ ռ"լակասում, ո՛չ ընդունում եւ ո՛չ
արտածանում: Բոլորովին անջրպետուածձ է բնրդասարա Ե-ր չորս հող մերից (սորանդունդ եւ. լայն-
Դոր ձորերով. միայն ունի ժի Թելուգի, որ մի սեռի դլիով բարձրանումէ դէոլիբերդն: Ամբոցիս
մէջ տնղ-տեղ նրբեւում են ծին շինութնանց Հետքեր:

Գ. ԲԵՐԴԱՔԱՐՀ, որ կայ Հաթերք գիւղին կից՝ իթ արնամիոնան դողմից, որբի արեւել ուն,
Հարաւային եւ արեւմտեան կողմերն բարձը Քենրծեր ե1,. իկ Հիւսիսային կողմն սլարսպուած |
եղել, բայ այժմ խսպառ անծետացած է ռլարիսոլն ՆԸ Հաղիւ Հազ Լ նշմարում ուրնք-ուրնք:
Բերդ, որի մակնրեւոյթն Հերկւում է այժմ, չունի ամրութիւն, բայց ունի ւրօսու լույ տեղից բճ-
րուած ջուր եւ ուշադրաւ տեսարան:

Դ. ԱԿԱՆԱՑՅ ԲԵՐԴ. Հիմնուած է անառիկ ամբոցս Հաթերքի Հիւսիս- արեւելեան կողմում,
Բալի ռարի սւռորուռում: Խոր-լոր ձորեր նն բերդիս Հիւախա-արեւմիոնան եւ Հարաւ-արեւելեւան
կողմերն. պարսսլուած են նղել բնրդիս մնացնալ՝ վերի եւ վարի կողմերն: Ամբոցիս մակերեւույթն
Թնքուած է ձորերի դիրքով արեւնլնան Հարաւ. բայց սորա մեծութեսն ծաւալն, Համեմատելով
միւս բնրդերի Հետ, անծամենմատ մեծ է: Բերդի մակերեւոյթն Լի է շինութեանց աւնրակննրով,
Հանդգիուտներով, կայ եւ եկեղեցու աւնրակ եւ ականակիտ աղբիւրի սլատուական ջուր: Այժմ
տեղ-տեղ աւնրուած են պարոսլի սլատնրիցն: Բալի ասի Հիւաիսածայնաց լանջի վերայ դայ մի
աւերակ մնալու ու:

Բերդիս Հիւսիսային կողմում, ձորի միւս ափում կայ ներեք չռարօրինակ շինուածք, որ Հեռի
ենսիոքը-ինչ իրարից նեւ ունին ի-բնանց վարիեւ վերի կողմերին մօւո կարակնաձեւ կլորակ Լուսա-
ժուսոներ: Թէ է՞նչ եղած նն շինութիւններս, չգի ուն ն.ք, զի անծանօթ չ մեզ ջինութնանցոա անցնալն:

ԺԵ. ՋՐԱԲԵՐԴ ԳԱՒԱՌ (30)
Առ. ծասարակ Հարուստ է դաւաոս սոր-իոր ձորերով, դալարադեղ, անտաուաարատ, ւին 1, ,.յ-

բարձր, միջակ եւ փոքրը լեռներով, վանքերով եւ ամրութիւններով նեւ բաւարար Հացով եւ
արծաթածանքով:

1 Աճունս կալ եւ Դատի վանուց արձանագրութեանց մէջ, ալժմ կոչում են Զափարի բերդ:
2  Հաթերք-Դղեակ Է անուանում այս Գօշ-Մխիթարն (եր. 72-73):
3 Կալ իշխանական բնակարանների աւերակ ապարաններ, սենեակներ եւ գոմեր:
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Ա. ՂԱԶԱՆՋԻ ՇԷՆ. որ կոյ կիչանի արեւելնան Հիւսիսային կողմում Խաչեն եւ Ջրաբերդ
դաւառների սածմաոսդլութ սարի Հիւսիսային կողմում: Շինիս Հարաւային, արեւմտնան եւ
Հիւսիսային կրոչմերն՝ սկսեալ շինը տոորուռններից, բարձրապատ սարեր են, միայն բաց է արեւե-

լեան կումն. վերջանա թոլ ոռիմէջ ընկած (չէնս: Բնակիչք՝ բնիկ, Հողն՝ բէկական, բարելի:
աւնղական բնըթերն՝ դորեն. չարի, դարնանի, կորեկ, կտաւծատ, սոլրեկ, որիզ, ընկուղ, տանձ,
իշնձոր. մոսւար, ղոմէշ, խող, օդն նւ կլի ժան՝ ճնշիչ ամռան եղանակներում, ջուրն՝ պատուական,
երկար կնանք՝ 75-60 տարի, եկեղեցին՝ Սուրբ Գէորդ, քարուկիր, Թաղակա, նրկարութիւնն 16 մ
15 ռանլիմ, Լոյնութիւնն՝ 9730 սանթիմ. քածանան դալիս է Ձաննաթաղից (Ճանկաթաղ):

Դրան ճակտաստավալ թալի վերույ. «Սուրբ Գէորգ այ (է) եկեղեցիս թվ- ՌՃԻ.»:

Ծուխ» 35. ալբ. 175, եդ- 150: Տաճարիս արեւմտեան որմին մօւո մի տապանաքարի վնբայ
քանդակուտաձ էմի քաջ րաւոր, որ ծանած է իւր թուրը եւ բարձրացրած մի այլ 4իաւորի վերայ.

որ իջած է իւր ձիուց. բունած նորա կասը. Հանած իւր թուրը, կարծես յանժեում է զայն յաղթո-
դին: Յաղթուտծնֆեսունիիւր զլեին վերայ նւ կանդնած է խղճալի դիրքոՎ՝

Բարիս վերույ. «Այս Է տապան Ղապատ որդի Յովան... չբէ եղբարսն զայն ստայօն, թվ. ՌԶ.

եկաւ երկրիս, շադ դեղ.. ցայք, վերջին Ղալա մէ տեսար ասգարեկաւ մեզ վերայ: ԷՃ. (700), Թօպ-
կոլայ եկաւ, իմ քարէՇնչի կարաց օնել(յինքնունել. գրաւել), յեդոյ մասիճադարն դան սպանեցին»:

Յաղթող ձիաւորի Դլիոից վերեւ դրուած է.

«Քարս բերաւ որ Է Եղբարասաց պարոն»:
Գիւլ-Մալիթի ե-Լ կարմիր Եղցուն կութ տեղերում, որք դտնւում են չինիս արեւմտեան կող-

մում, կան դիշղատեղ եր. Հանդատարաններ եւ նկեղեցու աւներակներ-
չԲ. ՃԱՆԿԱԹԱՂ կամ ըստ օտարածնչիւն ձայնին Ջաննհաթաղ դիղ- Հիմնուած է մի "բի

սֆ ու ձավ լանջերի վերայ (նոյն լնոնաշղթայի արեւելնան կողմում), Ղազանչու Հիոոիոամի
կողմում. բնակիչք դաղլած են Չարսկաստանի Դարադաղ նաձճանդից՝ Պասդեւչի ժամանակ.

Հողն՝ ալքունի, սակաւ նւ նուազ արդիւնարներ, տեղական բնրջերն՝ նոյն (ունին եւ մասնառոր
այգի), անվնաս՝ օդն, կլի Ժան եւ ջուրն, երկար կնանք՝ 75-85. նկեղեցին՝ Սուրբ Գքորգ, Հրաչ ,

կառուցեալ հրեք կամարների վնրայ, նրկարութիւն՝ 17 մնտր 17 սանթիմ, լայնութիւն ւնր
82 սանթիմ: Դրան ճակատակալ քարի վերայ:

«Թ. ՌԾԸ. յիշատակ Ղուկասի որդի Գրիգորի»: ,Քածանայ՝ ժի: Տաճալրվա դրոն ամփոփուած են տասնեւմի քածանանել, որք են նավակի

բնակչաց Հողեւոթ Հովիւներն: Ծուլ 85. ար. 390, եզ- 338:
իՄեղրակեր (Ղարբալրթու) (ոչուած տեղում կայ Հանգստարան, դիչղատեղի եւ եկեղեցու

յաւնրակ:Ի ԳԻԿ ԵԱԹԱՂ, որ մի սեռով միայն բաժանուածէ ՁՃանկախաղից, Հիմնուած է ՐՀԻ
գիչզիս Հիչաիաային կողմումմիձորիձալխ լանչիվրայ որի նրնք կողմերելնոնապատ ո

Բուք
է միայն արեւելեան կողմն. բնակիչբք՝ բնիկ, Հողն՝ արքունի, անջրդի, բայց Հազաւեւտ, Կաբնրքերն՝ նոյն. պատուական՝ օդն, կլիման եւ ջուրն, երկար կեանք՝ 90 տարի: ձզեղեցին լ ուրբ
Առտուաձաձին, Քրուկիբ կառուցնալ նբեք կամարների վերայ, երկարութիւնն 17 մետր ռա

թիմ, լայնութիւնն՝ 8 մետրը 40 սանթիմ. քաձանայ՝ մի:
քԳիւղիս վերի կողմերումե է ճրո-մելի ք- ԱլլաՀվերտու բնակարանն, որ բաղկացած է Հինգ

սննեկից, որիդ կանդուն է նրկութն եւ կիսաւէր՝ նրեքն: Շինութեանո երկարութիւնն ձգուած է

Հիւսիսից ծարաւ, ոլ: ունի Իւ չորս անկիւններում չորս աշտարակներ:
Դրւսն Հիւսիսային սեմի վերայ.
«Այս Է Մելիք Առուշան թվ. ՌՄԽԸ.»:
Ծուլաս 74. սր. 327, 12 284:

լ Նշանակում Է Գալլ-Մելիք:
2 Ամրագիւլ եւ Քիւնի գիւղերից:



ԴլնճաՀանք. Գիւղից» կէս մղոնաչավ, Հեռդալի արեւմուութ կույ սրլնՎաՀանջ, որ աէ
գործածելի է այժմ: .

Յովլանի եղցի. փոբբ-ինչ վերեւ պղնճածանքիցն, ուր կայ այս անուննկեղնցիֆրաձորի լկողմում, իսկ 4ավխ ւափին՝ դգիւղատեզի եւ Հանդատարան:
ՄեՀմանացը դիւղատեղի, ուր կայ անրակ նվեղեցի, դիւղատեղի ՆԸ Հանդատարան:
ԱրծաթաՀանք. Գոնւում. է ՄեՀմանանց գիւղատեղիցն կս մղոնաչավփ վերեւ նոյն սա-

մանագլութ լնոնաչղթայի Հիւսիսային կողմում: Ռրբոլէս նրեւում է իորուածներից, դործածու-
թեան 134 եղած է Հանքս շատ վաղուց: 1870 Թուին դալիս են մոյներ. կասլալաւ վեր առնում
Հան.քս, բնակութիւն Հաստատում Հանքիս Մօտ նւ ռկսում Հալել նիւթյլ:: Ռրոլէս Թէ դկառսլարա-

խառն է արծաթն եւ դժուարաւ է ծածկում ծախքը, մասն որոյ անդործաձելի է այժմ Հանչքն...
Դ. ԿՈՒՍԱՊԱՏ ԳԻԻՂ. Հիմնուած է Գիւլնաթաղի Հիւսիսային կողմում մի բարակ չբա Ճորի

ձախ լանջին վերայ, բնակիչք՝ բնիկ. Հողն՝ արքունի, անջրդի նւ միջակ արդիւնարելնշ միան-
դամոայն սակաւաջուր, բայց այդեւէտ. տնղական բենրքերն՝ նոյն (նանւ ոչիթար. Վլ այգի, բամ-
բակ, ռսումաղ, սնի, վարունկ, ձմերուկ), ւատուական՝ օդն, կլիման նւ ջուրն. երկար դեան ք՝ 400
ռարի, եկեղեցին՝ Մուրբ Աստուածածին, քարուկիր, կառուցնալ չորս սիւների վերայ վնասուած
է դագախթնաղդծից, քւսծանայ՝ երեք:

եկեղեցում դոնատակին մի քարի վելւայ.
«Թվ. ՉԺԸ. այս Է ճանգիստ...»:
Դունադլխվին.
«Թիվն ՈՂ. ես Ապրել որդի Ուղտիկակա գնեցի զխաչս ինձ ու ամուսին իմոյ, աղաւթեցէքՀ»:
Եկեղեցուս Թէ՛ ներսում եւ Թէ՛ դրսում մխուիուտծ 27 շատ Քածանաների մարմիններ:

Ե. ՀՈՌԱԹԱՌ, որ կիդպ է կուսառղլատի այդիներին, Թէսլ էտ կազմում է աւան ձին դիէղզ. էա-
կայն ծիւաթիւն անբաժան է. այսպէս եւ՝

Զ. ՄԱՐԴԱԿԵՐՏՆ, որ ունի առանձին նկեղեցի եւ մօտ կէս մղոն Հնոլի է Հոռաթաղից, Հիմ-
նուած միեւնոյն կուսաղպղատի ձորի շարունակութնան վերայ, Ուլ, Առանձնակ դաւառի դաչ-
տարբերանի մօ, բնակիչք՝ անջատուած կուսառղատից՝, ձողն՝ արքունի, բաղմարդիւն օդն եւ

հլիման՝ ջերմագին ամռան, ֆուրն՝ ոչ այնքան Լաւ, երկար դնանք՝ ո՛չ աւնլի 70-ից. եկեղ նցին՝
Սուրբ կարասլեւտ, ծածքն՝ փայտաշէն, քաձանայ՝ մի: Երեք դիւղերումն միասին ծուխ 355, ար-
1850, 12 1199, քածանայ 4:

Նաչատակ սնուն ուխւթանղի, որ դնում է Հոռաթաղ|: արնւմխոնան Հանդէպ մի Բլրի
դազաթին վերայ, իսկ կոտրած եղցին՝ սոյն գի«ղի արեւելնան Հանդքոլ սարին վերայ

Երի- Գիւլեաթաղում (Վերի- Գայլաթաղ), որ գոնւում է մինւնոյն ջրաձորի մէջ կուսասլա-
ոխը վերեւ, կայ Հանդատարան, դիւղատեղի եւ քարուկիր փոթլ: եկեղեցի-

Ինն-Մ աս անապատ Հին-Մոխրաթաղ. Հիմնուած ք: կուսառղատի Հիւսիսային կողմում մի
սեռի վերայ, ռբի երկու կողմերն ձորեր են: կառուցնալ է սրբատաշ քարով մի կամալի վերայ, որ
ունի եկեղեցու եւ. ո՛չ վանքի ձեւ, նրկարութիշւն՝ 14 մնետբ 37 սանթիմ, լայնությին՝ Ց մետր 20
սանթիմ: Ունի միայն աւադ խորան. որի միջից Հիւսխաային եւ Հարաւային կողմերից բացուած
չ դունաչաի մուսքեր իբր փոքը խորաններ:

Հիւսիսային որմի վնրայ. «Ի 1881 ամի շինեցաւ սուրբ ուխտս Ինն Մասանճնցտրօք ժողովրդոց
ի ժամանակս Յովսէփ վարդապետի Փինաչեանց»:

Խորունի Հիւսիսային կողմում.
«Շինեցաւ Սուրբ Ինն Մասանց սեղանն դստուիս (2) Սճար խանումին վասն ճանգուցեալ Յա-

րութիւն բէկ Աթաբէկեանի Կուսապատ գեղջ 1884 ամի»:

լ Նախ եղած Է մելիքապատկան. չգիտենք ինչ պատճառաւ յետոյ փոխուած Է արքունի:
2 Անկասկած քարերս բերուած եռ ճանգստարանիցն:
3 Արքունի երկդասեան ուսումնարան կայ Կուսապատումն:
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Տաճարիաո Հարաւ-արնեւելնան կողմում կայ եւ մի Հին եկեղեցու աւերակ: Հարկ է յայտնել,
Թէ այստեղ եղած Վ Մոխրաթաղ դին, որի բնակիչք մի քանի տասննակ տարիներ տնղդասիոլա-
ւած նն Նոր- Մոխրաթաղ եւ Մնացած է այստեղ ծին եկեղեցին, գիւղատնեղին եւ Հանգստարանն:

Նոր:տաճարս Հիւսիսային որմի մօտով ամփոփուած են Մելիք իսրայէլնանների ննջեցեալ-
նները-Սայխը նկի. ՍՀար-լանումի. Մելիջ-Աղամի կին Թումար-խանումի եւ այլ մելիքազուն դչեր-
դաստանների մարմիններն:

Անառլատո ունի երեք սենեակ եւ մի աշխարծական վանածայր:

ՄԵԼԻՔ-ԻՍՐԱՅԷԼԵԱՆՆԵՐԻ Ա. ԱՊԱՐԱՆՆ.

Շինուած Հ Անասլատիա արեւմտնան կողմում մի քանի տասնեակ քայլ Հնուի- Շինութիւնն
ունի արտաքուստ բնրդի 4եւ՝ քարուկիր բարձը սլարիսպ եւ մի դարբաս արեւելեան կողմից-
Արտաքուստ չառինլով ունի 49 մետր երկարութիւն 29 Մետր 25 սանթիմ լայնութիւն: Ամբողջ
առլարանն բաղկագոած չ տասներկու աննեկից, որք ունին ղանաղան ձեւեւ տարբեր մնծույթիւն-
Սնննակներն նած ԼՖ7 ընտանեկան սենեակ, ննջարան, ընդունարան, դատարան. Թոնրատուն,
խոճանոց, ռռղլասաւորանոց, դոմանոց: Այս ամէնի լուսամուտներն բացուած են բերդի ննրսի
կողմից: Աբեւելնան կողմից Հաշունլով չորրորդ սնեննակն ունի քառակուսի ձեւ եւ նրգին մ-
բողֆասլես քարուկիր շինուած եւ սոյն արձանագրութիւնը. «Ողորմութեամբն ամենազօրին Աս-

տուծոյ բազում ժամանակ Է յոյժ տաքնապի շինեալ զտունս, իսկ բարերարին Աստուծոյ տուաւ
ինձ կարողութիւն եւ զօրութիւն Սուրբ Հոգոյն՝ ճանգուցեալ Մելիք Իսրայէլի որդի ես Մելիք Յա-
դամս շինեցի զգեղեցիկ կամարօք եւ գեղեցկանկար տունս եւ սարայիս բազմաճանճար զորդե-
ակն իմ ՄԷցլումին...ծ. Աստուծոյ, աստուածայնով բարեաւ վայելեսցէ ճանդերձ մեօք ՌՄԻ.»|:

Հինչերորգ սննեկի վերայ:
«Տեսէք մեր Ճաւատոյ ճայրն Աբրաճամ, կեանք նորա Է.. ամ, նայ ոչ շինեաց տուն եւ տեղի եւ

բակ.. վրանօք շրջէր յերկրին ի Խառան.. այլ սոյն կեանք մեր կարճացեալթիւ Ծ. (50) ամ, ճամայն
բոլոր երթալոց եմք մեք միւս անգամ, տեսէք ի մեր յիմարութիւնս որ այժմուս գայ, չենք.. ազմա
նման ամօք Աբրաճամայթվ. Ռ....»:

Խաչ-խԽոուծատ անուն սռեղ ում, որ կայ Հին եւ Նոր-Մոխրաթազի միջեւ. կայ աւնհրակ գի«գա-
տեղի, Հանդատարան նեւ մի քարուկիր եւ միջակ եկնղեցի, որ կանգուն է բոլորովին: ռբի նրկա-
բութիւնն է 12 մնալ: 23 սանթիմ, լայնութիշնն՝ 7 մետբ:

Է. ՆՈՐ- ՄՈԽՐԱԹԱ Դ. Հիմնուած է կուսապատի Հիւսիսային կողմում, տեսարանն՝ լմայլե-
լի (դաշթաՀայնաց) սնռվ. վերայ, Հողն՝ արքունի, անջրդի, բայց բազմարդիւն. տեղական բեր՝
քնրն՝ նոյն, ատուական՝ 12 կլիման եւ ջուրն, երկար կնանք՝ 90-00. նկեղեցին՝ Սուբբ Աս-

տուածածլն, քարուկիր, կառուցեալ նրկու կամարների վերայ, նրկարութիւնն՝ 17 ժետր 95 ման-

Թեմ, լայնութիւնն՝ 11 նտր: ՔաՀանայ՝ մի: .

Դրան ճակատակալ քարի վերայ, «Ես Շուշուայ քաղաքի բնակիշ Մեսրոպ Թառումեանսկա-
ռուցի ծախիւք իմօքշ յանուն Աստուածամօր վասն անյիշատակ ճանգուցեալ եղբարցն իմոց Աբ-

րաճամայ, Գրիգորի եւ որդւոյն իմոց ԱստուածատրիՄ. Թառումեանցի 1883 ամի»:
Ծուխ 85, աը: 394, հգ- 349:
Ը. ՄԵԾ-ՇԷՆ. Շինուած Լ Համարնա թէ նոր- Մոխրբաթաղի արեւմտեան կողմում, մի արեւե-

(ածայնուց լանջի Վնբայ բնակիչք՝ բնիկ (ամենամեծ մասն տեղափոխուած 22 Գանձակի Գետա-

չէնի կողմերն), Հողն՝ կիսով չափ արքունի, անջրդի, բայց Հացաւէտ, պատուական՝ օդն, կլիման
եւ ուրն, երկար կեանք՝ 90, եկեղեպին՝ Սուրբ Գէորգ, քարուկիր, կառուցեալ չորս սիւների վե-

բայ, երկարութիւեն՝ 18 մնտր 25 սանթիմ, լայնութիւնն՝ ձ մեւոր 67 սանթիմ:

լ Աճձեռնմխելի թողինք սխալները:
2.Հաստատապէս տեղեկացալ. որ գիւղի Բասարակութիւնն շինած Է եկեղեցու պատերը մինչեւ թաղն:



Աւազանին վերայ. «Թիվ ՌԿԹ.- Բնաս.. յիշեցէք հ Քրիստոս»:
Խորանի Հիւսիսային դողմում. «Սուրբ խաչս բարեխաւս Կարապետ եպիսկոպոսին, սայ է

լեալ պատճառ սուրբ եկեղեցոյս (չինութնան) թվ. ՌՂԹ.»: «Սուրբ խաչս բարեխաւս Հայրապետին
եղբայր պարոն տէր (իշբանաղն քածանայ)»:

Քածանույ՝ նրկու- Ծուլս 70, եմ 309, 12 266-

Կարմիր աւետարան
Ելեղեցումս դույ մի դրչադիր մեծադիր աւետարան, Մադաղ ավ ետւյ. ամրողզջասլես դլ/ուած

դլխատառերով` Բոլորովին անճաջակ են նախշերն եւ չունի ռլատկերներ: Գրուած չ Մատթէոսի
սկզբում խաչի տակ. «Սուրբ նշանաւ գնեաց (Ցիսուռ) մեղաւորիս Իգնատոսի»: Տեղ-աւեզ դրուսծ
է Խանւ «.ՉԽաւշեն եւ իւր ծնողսն յիշեցէք ի Քրիստոս»- Գրուած / նանւս Մարկոսի վերջում
«Յամի չորրորդի առաջնորդի(՞) ի ճայրապետութեան տեառն Բարսղի Հայոց կաթուղիկոսի, ես
Հայրապետ աբեղայս գնեցի զսուրբ աւետարանս ի Յոստան քաղաքի լայլազգեաց ի ԻԵ. դեկ.
կարմիր եւ ետու ի սուրբ Խաշի վանքն յիւր սեպճական տեղն, որ առնեն յամէն յամի.. Բ. պատա-
րագ, զտեառնընդառաջին եւ զԿիւրղին անխափան եւ որ ճեռացուցանել ջանայ ի սուրբ Խաչէն
զինչ եւ իցէ պատճառաւ, ինքն Ճճեռացեալ լիցի ի փառաց ՌՈրդոյն Աստուծոյ. ամէն»:

«Արդ՝ ես յամենայնի նուաստ տէր Սարգիս ստացայսուրբ աւետարանս անջինջ յիշատակ
ինձ եւ իմ ծնողացն, որք ընթեռնոյք, յիշեցէք 'ի Քրիստոս»:

Յիչատակարանը դողացած է մի սարկաւաղ, Էնչոլէս վկայեցին: Երանի Թ այս միայն լին էր
չչողացած.... Ասոււմի են, որ 900 ծուխ եղած է Մծ-շէն», որօլես ամվացուցանում մ, քանդի այս
հղած է մենծ Մելիք Ադաժի մելի քանիոան: Երեք նկեզեցի եղած է դիւղդում», Մէկն բոլորովին
անձետացած է, ժիւսին աւնրակն արդէն Մնում է, նրբորգն կանդուն 4:

Գիւղ ումս ծնուած է Դաղի- Մաչրասա Աւ. վարդանոն, որ աղ դական էր այմ:մնան Մլբտիչ
Փածանայի եւ Անդրէառ-բեկի:

եղդալմումըք. ժի Թումը է դիւղից վերեւ, որի վերոյ Նան ընդարձակ դիւղ ատեղի: մնծ Հանգրա-
տարան եւ կանգուն եկեղեցի:

Հարթասպաուկ. Մնծ-չէնր» Հյուսիսային Հանդ շրծասվատիը ո անձնացած նւ 4ուաձիւ
բարձրացոծ մի ռար է, որի դաղաթն ոլասռուական Հարխոսկ է: Հարթակի նղերթ ննթով արբսպ-
ւած Էէ եղել Հնուց, ինչոլես ակներեւ է Հեոքերից- Այժմ կայ կատարո վերայ մի ֆրաւաղան,
Հանդատարան եւ ուխտասոեղի: ի նկատի առնելով շատ ընըդասարեր՝ թուլ Թ բերդ հղած Է նւ

սարիս դադաթն-Հարթասլտուկն:
Թ. ՄԱՂԱՎՈՒՋ կամ ԶՁարտավխլու. Հիմնուած Լ Թարթառ. դետլ աջ կողմի բարձրութնան

վերայ. ՄՆծ-չէնի Հիւսիսույին կողմում, մի լնոնածովոում. բնակիչք շատ վաղ նավս տնեդավիոլխ-
ւած նն Մեծ- Սիւնեաց Մաղոասվուղ դիւղիցն այստեղ, ասլա այս տնղիդ՝ Շուլաւէրի կող մերն, աոա
վնրադարձած Գետաշէն, Հուսկ յնաոյ վնբստին՝ այստեղ: Հողն՝ արքունի, անջրդի: բայգ բնղմ-
նաւոր, ռլատուական՝ օղ.ն, էլի մուն հեւ ջուրն, երկար կեսնք ' 90, եկեղ նին` Սուրբ Գէռրդ. փայտա-
շէն, քաշանայ՝ մի: Ծույթ 66, ար- 254, 13 299:

Գիւղիս բարեկըօն Յովծաննէս ածանույի մքօո կայ մի զբչադիր մաշտոց, գրուած Թղթի
վերույ, դիրքն փուբը: միշատակարանից. « Արդ գրեցաւ գիրքս այսի թուականութեան ճայկազեան
տումարիս ՌԻԴ.»:

Ստագողն է Գրիդոր անուն ոմ կբօնաւոլ, իսկ գրողն Ա ոմ Յովաննէս Աբեղայ: Վերջին
ուռացողնէ. «Արդ զվերջին ստացաւղ սուրբ տառիս, որ կոչի մաշտոց.. Ռվանէս էրեց... ՌՃԺԱ.»:

լ Նայելով գլխագրերի ձեւերին՝ կարծում ենք, որ Բարսեղ Մ. Բալրապետի օրով եղած Է գնելն եւ ոչ թէ Բարսեղ
Բ.-ի, որ գաճակալած Է 1557-1562: (Բարսեղ Ա. Անեցին գաճակեալել Է 1105-1113 թթ., -ծ.ճ.|
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«Յիշատակ Է բարեմիտ Յուրին, որ կողակից էի Ավազակին ի երկրէն Ծարայ ի գեղջէն Եանշա-
ղէն. յիշատակԷ այս սուրբ.. մաշտոցս ճոգոյ իմոյ, տվի իմ ձեռովս Դաւիթ քաճանային, օվ որ
կարդայ, Աստուած ողորմի ասէ. ամէն»: «Ես Մըրչմանցի տէր Մելիքսեթի որդի Մարկոսըս... թվն
ՌՃՀԸ. էր» : (Այժմ ստւներակ են Եսնչաղ եւ Մրջման դիշւղերն, ինչոլէս դիտէ եւ ընթերցողն):

Աւետարան՝ փոթլադիր: գրուած թղթի վերայ, առանց պատկերի: Անյայտ է գրողն, տեղն
Սը ժամանոաւն, միայն փայունի չ երկրորդ ռւտացողն, որ ք Շադուսլատ անուն ոմն:

Նոյն բարեկըօն Փածանայ Տէր- Գրիգորեանի օո կոյ եւ մ. Մելիք-Ադամից մի Թուղթ, որով
յայտնում է. «Մելիք Հաթամէս մալում լինի ձեզ Մաղավուզեցուց, մեծ եւ փոքր որ իմանաքՄԷլ-
քումն ձեզ քօվխայ (տանուտէր) շինեցի. պիտի որ յեսապի (իրաւացի) խօսկան դուս չի կեաք:
Դարձեալ ջամիլեաթ, թէ եդի նորայ եկիք թէ Մէլքումը մեզ ճաջաթ (Հարկաւոր կամ պէտք) չի,
ղապուլ քի, դուք Էք ճաւանել, շինել թուին ՌՄԻԸ. փետրվարի ամսուն ԺԷ.»

Տեղի դնքոյ որի մէջ դրուած է. «Քրիստոսի ծաղայՄելիք Ադամ»:

ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔԻ ՀԱՆԳՍՏԱՐԱՆ

Այսսլէս է անուանում ժողովուրդն ույն ծանդստարանը, որ կայ Մաղավուղի արեւմտեան
կողմում, Թարթառ նտի աֆ լանջի բարձրութնան վերայ, Երից մանկաց վանքի դէմուղէմ: Ըն-

դարձակ ծաւալ ունի Հանդստարանս, րայց ծածկուած է դժնիկ փուշնրով եւ մազառուտներով:
ձանդատարանումս դույ մի Հնաշէն մատուռ, որ ուխտատեղի էեւ փոքը եւ շինուած անտաշ քա-

բնրով, որի գլուխն արդեն լ՛ոնարբչուած է. դրան ճակատակալ քարի վնրայ քանդակուաձ է.

«Թիվ ՉԹ. էր Կամաւն Աստուծոյ ես Խուռում (Հոռիվիսիմէ) շինեցի զեկեղեցիս, եղբայր իմ
Վաճրամ՝ Շաճ ի լիշատակ մեզ եւ ծնողաց մերոց ի յիշխանութեան Ուքանին եւ յամիրութեան
Փախրայդինին եւ ի յառաջնորդութեան Տէր Սուքիասին. յաղաւթս..»:

Մատրանս մէջ մի խաչքարի վերոյ. «Թիվ ՈՂԹ.»:
Սորա մօտ. «Ես Գր..րս սնուցած տէր Նարսի՞ կանգնեցի զ(խ) աչերս ծնողացիմոց եւ ննջեցելոց»-
Հանդատարանիս տապանաքարերի մէջ գտանք միայն Հետնեւնալը.
Ա. «Այս տապան Քաչալ... Էորդի Ապրէսին մեծի... սյապին եխպօրորդիիմոյ պարոճԱնինթվ. Ռ.»:
Բ. «Թիվ. Ռ... որ փոխեցաւ առ Աստուած. Այս Է տապան Շաճփարին... Նոյեմզարին...»:

ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔ կամ ՔՂԸՔԱՏԵՂ (31)
Սուկեւը ասնու լլոչ ուած սարի ռտորուռով ընկած էմիխոր ձոր դրեթէ արեւելքից արեւմուտք-

Մատրան կամ Հանդատարանին աոռորուտիցն սկսնալ դէպի նոյն Խոր ձորն կախուած են չորս Գո-

րակներ, որոց վերայ վաղուց շինուած է քաղաքի նման մի չինութիւն: Բնրդավայրն ունի միայն
նրկու մուսոբ, արեւմոնանն՝ լոր ձորին տոռորոտովն, որ ծամարնա թէ Հպած է Թարթառ դետի
աջ եզերքին,իսկ արեւելեան կողմի մուտքն նոյն ձորի վերի ծայրուլն: երկու մուտքերն ամրապընղ`
ւած է նեղել քարուկիր ւպատով, որք քանդուած են այժմ: Իսկ մնացեալ կողմերն բնութենաստեղծ
եւ անմատչելի ամբութիւններ են, այս է՝բարձը վիմաչերձ եւ քարաժայո. Փերծեր ենեւ ածարկու
ձորնը: փաղուը շինուած նն երկու երկյարկ քարուկիր եւ բոլորշի դիտարան, որոց մին՝ քաղաքի
Հարաւային կողմի բարձրութեան վերայ բերգից դուրս, իսկ միւան՝ արեւմտեան կողմում քաղաքի
ծայրում, բայց ամրոցի ններսումն: Թովխոււծ են միոյն վերջնոյս որմի արտաքին մասերն ւոնդ-տեղ:

Այժմ աւերակ եւ անմարդաբնակ քաղաքատեղումս մնազած են ււսկաւին Հնութնան ծոր"
նշաններ, ինչու: են քարուկիր բնակարանների եւ այլ շինութեանց աւերակներ: Հիւսիսային
դիտարանիմօսո կայ ժի մեծ չինութիւն, որ իւր արտաքին կողմում ունի երեք բուրգ, մէջտեղում

1 Իմաստն Է, (եդ նորալ) եթԷ ալնուճետեւ եկիք իմ մօտ եւ ասացիք թէ ՄԷլքումն պԷտքչէ մեզ եւն:
2 Գուցէ «Ես Գրիգոր սնուցած տէր Ներսիսի»:



տասն մետրաչավփ բարձր քարուկիր սիւն եւ երկու մեծ սեննակնենրից ող կազած չինութիւն:
Այս է ամէնից աւելի ճնությվւնն. որ կարձես թէ իր ամրադգին կաղզմուածթովն ներկայացնում |է

տեղիս Հին Իշի ողի բնակարանը, որ ունի նւ բնուլթես:ն Հրաշալի տեսարուն:
Բնեակարանիս Հարաւային կողմերում կան կիսաւեր քարուկիր չատ բնակարաններ, բաղա-

նիսներ, ձիթաչանք, որի բոլորաձեւ մեծ քարերն մնում են անվնաս եւ կանգուն, ամուրֆնել.
ներեք կաղամալի ծերունազարդ եւ Հաստ ծառեր. պառաւ ընկուզենի ք եւն: եշանաւոր է Շրո-
շբռան աղբիչրի ազնիւ ֆուրն, որ Քաղաքի կետրոնում շոշռալով Թաիւում Լ ժույուիդ-

Բ. Առլարան. Մելիջ-Ադամ մեծի. ներկրոլդ առլարունս շինուած Լ արեւելեան ժուտւթի լող-
մում, ռրի երկարութիւնն Հիւսիս-արեւմուսոքիդ Վդուած / ալեւել եսն Հարա: Շինուեանա Դետ-
նայարկն ծառայած է միայն տեղի զառիվայր դիլչբը ծարխելու. վերնայարկում կայ տասնեւ-
ծինը սեննակ, ընդարձակ դածլիճ, .ոՀանոցի չ հրկու պատգամ: Գեղեցկաձեւ տաշուած եւ նայխ-
շած ճակատակալ քարեր ունին վառարաններն (բուխարի): Աժրողջ շԼնթն ունի 37 մնտը նրկա-
բութիւն, 34 ժետր 40 սանլիմ լայնութիւն, որի ծածջն ողջ փլուածձ է. իսկ ոլութերն բրվանդակ
մնում են կանգուն: Հարկ է յայտնել, ԹՀ ասլարանիս կողքին ( նկեղեցու աւերակն: Բացի ՌՈ աս-
նեւծինդ սենեկից: որք շինուած են մի ժիջնասլատով, ը«յգ երկու շարքով. լույ «ճա մլ եւս չորս
ռլատուական, բայց կիսաւեր սնննակ եւ մի երկար դոմ,ոլի մէջ կայ տասնեւվեց ձիու ավո, եւ
որի նրկար ավտուտվիայան մնումէ դեռ անվուտ: Շատ սեննուկներում արդէ ն բուսած նն ծառեր:

Հարկ է յայտնել նանւ, որ Մելիք-Ագամնչ հորողած | ասլարոանա, որ հղած լ կանխաւ, ենչ-
ոլէս նրեւում է Հին եւ նոր որմերի տարըերութիւնի դն:

Առարանիցո փուքը-ինչ վերեւ, արեւելնան մուսւքի մօ կան վիմափոր թարույրներ, որջ
եղած են դոնապանների բնակարաններ:

Քաղաքատեղիաս ծարաւույին կողմումն է Հին-Մնծ-շէնլ, ա -նրբալն. որի մէջ 1 ժի անրակ
եկեղեցի եւ մօտնրքում Հանդոտարան: Մելիջ-Ադամ Բ-ի ժամանակ աւելրուկի ս բնակիչներն չդե-
ղավփոլուում են Գանձակի եւ Թիվլիսի կողմերն: Ժետոյ տնլափոխուսծնելրի փխոբը մասն մերա-
դառնումէ, բաւյզ փոլանակ այստեղ բնակելու, Հիմնում Մե5-ՇԼել: եւ բնակում այնտեղ. Քանզի
երկիւղալի էլինում այսոնդ բնակել ն:

Ժ. ԲՄՔԱԶՈՐ ՇԷՆ. Հիմնուած է Մաղավուզի արեւելեան սարի աւոր Հարում: Բնա-
կիչնելն, Ժօւո քոն տարի առաջ բաժանուելով Մաղավուղից բնակութիւն Հաստաոած նն սյ ա-

տեղ. միեւնոյն են Հողն. բնրքերձ, միայն աւելի լու է տնդիս օդն ՆԱ կլի քուն. քածանան եւ ե՛կե-
ղեցին Մաղավուղինն է, եւ ծուն Հաշուած նորա վերոյ:

ԺԱ. ՕՌԱԾ՝ ԹԱՓԷ ՇԷՆ. Հիմնուած1 փոքր-ինչ փար Քժքաձորից. բնակիչք անջատուսփ
են Մաղաւուղից- ամենայն ինչ՝ նոյն. Ծուխ՝ եքաձորում, Օռած-Թավում նւ Վարնկաթաղում
30, ալ"- 114, Էդ. 103:

ԺԲ. ՎԱՐՆԿԱԹԱՂ կամ ԷԻՒԼԱՍԱԶ. Շինուոծ Թարթաւի ւջ ավի բարձրութնան վերայ.
բնակիչ ք՝ բնիկ: մինւնոյն Հողն եւ ընրքերն. օդն եւ կլիման ծանը եւ անավոժ չս մուան. երկար
կեան 60. նկեղեցին՝ Սուրբ Մինաս. քածանայ՝ ժի: Ծու|ս 20, ւալ. 70, 15 60:

Զոխոտակ շինատեղ. աւերակ գիւղեր են, որք դտնւում Ֆշ Մաղավուղզի Հիւսիսային կող-
մում, Թարթառ դեւի աջ կողժի լանջի վերոյ, ուր դույ եւ Հանդգոատարան:

կթղուկուտրան (32) (կաթուղիկոսարան), որ դտնւում է Թարթաու դետի ո՛ջ կողմի նոյն
լանջի վերայ Դոնի շէնի դի մազն: Բարայրի նման մի բունէ, որի առւտջն սասելով ձեւացրած էն
բնակարան, որի մէջ մի ժամանակ մնացած է Աղուանից փիրոյ նւ այլ կաթուղիլոսնել:: Այժմ
ուխտատեղի է Հին աւելակո:

Գետնայարկով դուրս ճանուած Է արտաքնոցի եւ խոճանոցի մնացեալ ոտքը:
2.Սւանդաբար ասում են, թէ եղած Է Մելիք Իսրայէլեանների ճմեռանոց ապարանն. իսկ ԻննՎ/աս անապատի

մօտինն՝ ամառանոց:
3 Արցախեան բարբառի գլխաւոր լատկութիւններից մին եւս այն Է, որ ինչ պարագայում ու տառերով սկսուած անուն-

ների առաջի Ուգիրը հնչում Է իբր Օ. օրինակ ուռած-օռած, ուղտ-օղտ, ուրախ-օրախ, եւն: Ուռած բլուր-Օռած թափէ:
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Արդճ ն դիտենք Թարլաու գետի վերայ շինուած կամուրջներից առաջինն էր Դարտաւի մքօւո

հղած բաղմաչ նույ կամուրջն: Բ-ն է Դառտւի դամժուրֆս, որ ունի միայն մի աչք եւ որ շինուած է

Վարնկալթաղի առաջ: կամբջյիս երկու կողմնրիՀիմբնրն նւս Հաստատուած են վիմածերժ առլա-
ռաժների վերայ: Շինել տուողն եղած Լ Հայ բարնսվաչտուծիոմն տիկին: Գ. կամուրջն (իայ՝
ւոնույ) Դոնի շինի մօաէ: Դ. կամուրջն ((խայտնայ) Ջրաբերդի մօւուվ է: Թարթառիս Ե. կամուրջն
է Սարսանբ| (բարուկիր) կամուրջն:Ջ-ն շինել տուած էր տիկին Առան կաքրայ վանբից վար

Թարթառիս վերույ: երանի մօտԺԳ. ՆԵՐՔԻՆ-ԶԱՅԼՈՒ. Հիմնուած լ Թարլքառ գնայիձալխ ասիլվերայ դաշտարնրանի Մո".

բնակիչք 1825-ին գաղզլ։իած են որսկաստանի Բադրբեօվ դիշղից- Հողն՝ ալբքունի, բարեբեր: ձրոսը-
բե. անղական բերթերն՝ ցորեն. գարի, կորեկ. լրաղող, դեղձ, ցութ. կեռաս, բամբակ. բոժոժ ..
որիզ, օն եւ կլիմոն՝ մոն նղ ալրւեր ամուսն, նրբկար կնանք՝ 70. նկեղեցին՝ Սուրբ Առտուածածի :

ծածքն՝ փայտաշէն. Փածանան դալիս ք Վերին-Ձայլուից: Ծուլս 45, ար- 142, Իգ- 115: ց,ԺԴ. ՃԵՐԻՆ-ԶԱՅԼՈՒ. Հիմնուած նոյն դետի Ճալս ափում փոքը-ինչ վերեւ Ներքին- ոմ
լուից, բնակիչ ը՝ աղած 1528-ին Ուրմիոյ ԸոՀաւա գիշղից, Հող, տեղ. բերքնը: օ4 շո մլի' ամ
երկար կնանք՝ նոյն են. նկեղեդին՝ Սուրբ կատուագածին, ծածքն՝ փայտաշլն, քաճանայ՝ մի:

(Գիւղիս մօո կայ ընաիթ դաճ): Ծուխ 55, ար. 255, Իգ- 234-
-լ Ա. ԹԱԼԻՇՓԻ 7 Հիմնուած ' Վերին-Զայլուի Հիւսիսային կողմում լեոների7չէ Հ -ա-

բալանջի վերայ. բնակիչբ՝ բնիկ. Հողն՝ րէկավան (մելիքական), անջրդի (մառայբ Գակորան
դաւէս ջուրն՝ սակաւ, աեղ աուն բնրբթերն՝ միայն ցորեն եւ գարի: բարեխառն շԴ ի քնան
քազցրածամ՝ ջուրն. երկար կնանք՝ 85-90. նկեղեցին՝ նորաշէն, կառուցնալ ԻՆ 13 մեստ
ծախքով չորս միապաղաղ սիւների վերայ. որունի 21 մնար 83 սանթիմ քրձարուքի" 130 ան
լայնությիւն. երկու դուսւն Հարաւային էւ Հիւսիսային կողմից. քաճանայ՝ միլ Ծուխ 170: ««

568, Իդ- 455-
ի -

Մազաղդաթեայ մեծաղիը աւետարան գրուած ամբողջառլէս զլխագրքբոդոնոԴաո
շատակարանը, վառն որոյ գրում ենք յետոյ գրուածննըը. «Յանուն Աստուծոյ մեք ՐՔ

եմ այստէրքս... յիշէ Զաւելի դի Մոսին՝ . ես Դաւիթ իմ վանական Հրա (եղբարբք») վկայ

գրոյս ի թուականութեանս ՇԺԶ. ճաստատուն, եթէ Աստուած կամի»:
Ալա դբուած Լենին երեսի վերայ. « զՄաթէոս զՅակոբ երիցու քեռին, որ մարդեանք/Ղոոն

ծախք արար յեկեղեցիս եւ լեղբարքս, որք զգիրս կարդայք, զնա յաղաւթս յիշեցիք տս՛Ղ

ղութիւն խնդրեցէք... ճաւր Պետրոսի ճրամանճաւ գրեցի»:
Ծնտոյ դրուած է. «Զաստուածափառ եւ զաշխարճալոյս սուրբ աւետարանս ո» Շաց. որդիք

սանայՈւզին որդոյ բերաւ ի Կեսարիոյ եւ նոյն Հասնայն եւ ամուսին ծլթի եւ արու անք զտուն
իւր Հասըմբեր եւ Սասնայ ետուն զսա յիւրեանց տապանատունս որ էին տեղւոյս իշի ն անուն
Շիրանշաճանց Դաւթի ձեռաւք ի վանս Եղիշէի եւ ճաստատի սմա բանիւն Աստու ո)' ւթեան
Հասնային եւ Ելթոյն լետ մաճու պատարագի Քրիստոս յամէն եկեղեցիս ի զատկի Ի» զԵլթի
աւրն, որ յարոյց ընդ իւր բազում մեռեալքեւ յարուստցէ Քրիստոս փառաւք Գրաջե կամ ճանէ
ճանդերձ իւր Փնելաւք միւս անգամ գալստեանն:Արդ, որք խափանեն զպատարագ ՈՒՇ Աստու-
զաւետարանս եւ զՇիրանշաճեանց տունն ի Տապանատնէս' , ճանեսցի նա յարքայութ

յ»:
ծոյ: Առանց աշխարճաւերի թիւն Հայոց էր ՉԺԵ.: ՉԻԱ. շինեցաւ ժամատունս (Եղիշծի ւե որդի

Նորոդութեսն մասին. «Ի թուաբերութեան Հայկական տումարի ճազարերորդի արի ար ետի
ինսուներորդի մէկումն (ՌՃՂԱ.) թուին գրեցաւ ամսեանն դեկտեմբերի Գ. ճանուրց Դիլ ա
տեառն Ներսիսի Աղուանից Կաթուղիկոսին եւ իջխանութեանս երկրիս Մելիք Թամրազին»:

ձեռաւք Հա-

լ Մեզ աճլալտ պատճառաւ գտնւում Է մի աշխարձականի տան:
2  Ոճլատինական, որ նշանակում Է Զաւելի Ս'ովսէսեան:
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Ասլա գրուած է. «Ես Մելիքս եւ եղբայր իմ Նուկզար որդիք Մուրատայ ստացաք զսուրբ աւե-
տարանս ի ճայալ արդեանցմերոց ի յիշատակ մեզ եւ մեր նախնեաց ճաւր Մուրատայեւ մաւր
Մարգարտինեւ որդոց մերոց Եղիշէին եւ այլ ամենայն արեան մերձաւորաց եւ ետուք զսայի ձեռն
Ստեփաննոս արճեպիսկոպոսին առաջնորդ սուրբ ուխտին Գանձասարայ, որ կենայ ի դրան սուրը
Յովճաննիսին յիշատակ մեզեւ մերոց ամենայնի կենդանեացեւ մեռելոց»:

Հուսկ յետոյ դրուած է. «Ով մանկունք Սիովճնի... ի թուականիս Հայոց ՌՂԹ. Գանձասարայ
կաթուղիկոսն Գանջայո խանն տութսազ էր արել (բանտարկեալ Լր), մինչեւ ճատոյց զպարտսն
դաճճացն, ազատեցաւ, ելեալ գնաց թէ շրջեսցէ վասն սյարտուցն. մինչեւ խայչեն գնացի ես ընդ
նմա... Գանձասարայ կաթուղիկոսն անուն Գրիգոր կոչի»:

Գիւղումս Ասրի-ոէկ Մելիջ-Թաժրազնանցի մօտ կան Հնտեւեա: ծին թղթերն. «ՌՃԺԾ. թուին
սեպտեմբերի ԻԹ. ես Թիւրաչեցի Ատին տղայ Հախնազարս. Հաճի Փաճրատս» ծախում են ռոթա
իշրնանց բաղը Մելիք-իսախանիշ աղայ ՅաՀանին նւ սորա եղբոր ԲԼկլարվն: Առուծալի թուղթ,
նայք վաշնրացրած է Յովչաննէս, ասլա Եսայի կալթուղ|իկոսն.

«Եսայի կաթուղիկոս այս գրեալ մարդկանց իղրարովն, զապուլութիւնովն վկայեմ». կնքած
չ եւ իւր կնջով:

Երկրորդ. «ՌՃԿԵ. յունվարի ԺԸ. ն. ես Ներքին շէնացի (կիւլստանի գաւառումն է) Ետկա-
րին տղայ Ուճանս իմ կամով ծախեցի իմ բաժին բաղն Գրիգոր վարդապետին ախբօր Սարգսին
վերայԺԸ. Ռ՝ : Մելիք Թամրազ վկայ.. Եղիա վկայ... Յարութիւն քոխա վկա.»:

իչրաքանչիչւը ստորագրող կնքած է իւր կնիքը:
Երրորդ թուղթն մխիթարական կոնդակ է գրուած Աղուանից վերջին Ներսէս զաթուղիկո-

ռից Մ.1 Մելիք-Թամրազ, որ սղդաւոր նղած է Եր որդու մածուն ոլասոճուուռու, էւայց չ'ունի
թուական:

Ռախտարխանա
Այս անուամբ ճանաչւում է միայն աւերակն, որ կայ Խանակնած դաշաակի վերի բնր աչ

նումն Թալիշ գիւղն տանող ճանապարծի աջ հզներքի վնրայ: Հին շինութիւն, ոը ունի դղեկի
ձեւ, ասում են, հղած է մաքսատուն կիւլատանի մելի թենրին. որք Մաքս չմ ոււսծ են գաւառս Բեր-
ւած առղրանքներից: Ռուսաց տիրասլնտութիւնից յետոյ մի ժամանակ հղած է փոստի կայարան
շինութիւն», ռր այժ բոլորովին աւնրակ է:

ՀՈՌԵԿԱՅ ԿԱՄ ՀԻՒՐԵԿԱՅ ՎԱՆՔ (33)
Հիմնարկուած է Թալիշ գիշղի արեւմտեան կողմում լեոների Ժէջ մի Հիւաիսաճայնաց Լլան-

ֆի վերայ: Վանուղս շինութիւնն ունի շատ ծին ձեւ, քանզի խորանն, ը սովորութեան, կլոր չէ
ներքուստ, այլ քառակուսի, եւ շինուած է անտաշ քարով: Բոց մայսցանէ բոլորովին մութնէ,
նեղ, փութը եւ բարձրաշէն, որ ունի 7 մՄնտր 60 սանլիմ երկարութիւն եւ 4 մեւր 32 սանթիմ
լայնութիւն:

Դրան վերայ. «Ի քաճանայապետութեան Ստեփաննոսի զշինող եկեղեցւոյս զտէր Յովճան-
նէս յիշեցէք ի Քրիստոս նաեւ զծնողս եւ զեղբարսն իւր թիւ ՉԻԸ.»:

Վանքս ունի նւ դաւիթ, որ նոյնոլէս շինուած է անտաշ քարով, որի նրկարութիւննէ 7 մետր
75 ռանթիմ, լայնութիւնն՝ 7 մետրը:

Գաւթիս վերայ. «Յաշխարճակալ տէրութեան Ապաղա խանին եւ հ ճայրապետութեան տէր

) Եղիշ-առաքեսլլի վանբից (Ջրվշտին):
շ երեի թԼ Մելիք-Բէկլարեանների ցեղիցնէ Մելիք-Իսախանը:
3. Հձազարն արժէ մի րուբլի, ուրեմն տասնեւութ րուբլի ամէնն:

278

Ստեփաննոսին եւ ի պարոնութեան Նորադինինեւ Սրաադինին եւ Գուրզադինին ես տէր Յովճան-
նէս շինեցի զգաւիթս յիշատակինձ եւ ծնողաց իմոց ՉԼԳ.»:

Գաւթումս մավուի ուած նն չատ նալի սկոսլոսաց, վարդապետաց հւ սարկաւագաց մարժին-
ննը, այնսլես ռր ամրողջ լասակն ռալարկուած է տասլանաթարնրով:

Վանուցս արեւմիոնան կողմում դեռ կանդուն են միաբանից սեննեակննը, որ շինուած են

բոլորովին Փարուկիր եւ թաղակաս՝ Բայց այժմ վանքում չկայ ո՛չ վանաձայր. ո՛չ միաբան եւ
ո՛չ իոկ ւլաՀառլան. վասն որոյ Հնտղ ծեսն քայքայւում է ամենայն ինչ:

Գնղեցյկաքանդակ տասլանաքարնրով եւ խաչարձանննրով դարդարուած են վանուցս Հ2Ըի՞

ֆասլատն: Այստեղ ումուխուտծ ենո՛չ միայն միաբանից, այլ եւ Մելիք-Բէկլարնանց տոծմիեւ
նոյն իսկ Թալիչ Դիշ-ղի ննջեցեալննրԴ այժմ եւս խաղում են Թալիչնցիբ: Հետեւաղես խիստ ըն-
դարձակ է Հանդ ատարանս, որի մքջ փայլուն տնղզ դրաւած են Մեչիք-Բէկլարնանց բարնչամբաւ
տոծմի շիրիմներ իւրեանց գեղեցիկ արձաններով եւ հրկար արձանադրութիւններովի եւ նախ-
շած տառղանաք արերով:

ՄԵԼԻՔ-ԲԷԿԼԱՐԵԱՆՆԵՐԻ ԱՊԱՐԱՆՆ

Վանքասարիս Լաշնջի ոտորուտում կառուզնալ է կիւլստանի եշիող մելիքների ասպարանն.

որ արտաքուստ չափելով ունի 42 մետր նրկարությիւն, 361/2 լայնութիւն: Ըստ նբկարութեան
ներսի դողմում արնւելթյից ալնեւմուտոք նբկու ծար սեննակներ շինուած նն, որոց մէջն բւսց է

իրրեւ Հրաղզարակ: Հարաւային շայլրքում կայ վեց սնննակ, ոլ-ք ունին ութաչեայ կամարակասը

ռրած: Մեջչի երկու սնննակնելն ընդարձակ նն եւ դմրէլթաւոր: Հիւսիսային կողմն բաղկացած :
երեք մեծ սնննակներից. որոց թաղակապ կամարներն քավփուած են: Առղարանս ուննցած է երկու
դուոն՝ արեւելեան եւ արեւմտեան կողմերից: առաջինն արդէն քանդուած է իր կողմի ումբողջ
ոլառւով եւ հբկու բուրդով ժի ասին. իսկ արեւմտնան դուոն իւր սնմերով քանդած եւ տարած են

Թալիչեցի:թ եկեղեցուն Համար: Ցաւալիէ տնսնել. որ Թալիչի Հայնըն չգիտեն արբութնամբ պլած-

ոլանել Էւրեանց նախնեաց Թանկագին Հնութիւնները:
Բառարուրղ բնբդակ.
Ասպարանիս Հիւաիխաային կողմում, մի բանի թայլ Հնուի ձորակի ձախ լանջին վերայ Հիդրա

Է քարուկիր ւի դղնակ՝ չորա ամրաչէն բուրդնրով, որք արձանացած են չորս անկիւններու ՞

կանդուն են Հարաւոայլոն. Հիւսիսային եւ արեւմանան ռսլարիսոլներն իւրեանց նրբկու Բուրգ Որ"
հսկ կործանուած է արեւելնուն կողմի ո"լատն իւր երկու աշտարակներով: Դղեկիս մէջտեղու
հրոյ մի նուիրական ուլւտասեղզի: բայց յայտնի չՀ իւր անունն: Հիւսիսային պարսպի ներոի դոզ-
մում կան ւի ջանխ Թաղակաղ սեննակներ:

Դիւտական գիւղատեղի (34). .-Այժմ եւս Դիւտական է կոչւում աւերակ դիւղատեղիս, որ կայ Թալիշ եւ Մատաղիս «ոո -բն դրեթե ժիջեւ: Աւերակիս Մ: կոյ ի կիսաւնը եկեղեցի, որ ունի 13 մետր երկարութիւ Է

ն
մետը լայնութիւն. եւ որ շինուած է բաւական ճաշակով: Եկեղեցուս արեւմտեան եւ Հիւսիսայի

լ

կողմերն ւե են դերնղմաններով. սակույն ամենամեծ մասամբ ծածկուած անտառի ծառերով:

Հիանալի՛ աղբիւր, ուշադրա՛ւ դիրք: դուրալի՛ ։տնսարան ունի աւերակո- եՀարկ է յայտնել բարեմիտ ընթերցողաց, թէ Թալիշ գիշզն. Հոռնկայ լանջն. Ներջին է
Վերին-Զայլուննըն եւ Դիւոււկան առւնրակո կանխաւ սլատկանում է նդել Ջրարնրդի դաւառիս

բո" որոշւիան սարերի բնամլան ռաՀմանին: ԱՀա այս է ոլաոճայւն, ռր Ջրարերդ գաւառի ամի
քում դրեցին թ շէն եւ չաւնրակ տեղերս: Բայց մելիքութիւնն ծնունդ առնելուց յետոյ այս մասը
ցատկացրած են կիւլստանի մելիքութնան:

ԺՋ. ՄԱՏԱ ԴԻՍ: ՇԷՆ. Հիմնարկուտծ է Թարթառ գետի ձախ ավի վերայ Չառաւի կամբֆից

փոթ Էչ վերեւ. (շոլ ձոր ե գրի" անզն եւ բարձը լեռներ շրջապատած են դրեթե ՀԼ" կող-

ելու իկ /Թռալվաաոուն վշվչալով ե, մոմո ողով Գոռում է շինիս ստորին կողմով: Բնակիչ ք բնիկ.
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ծողն՝ արքունի, սակաւ եւ նուազ արդիւնաբեր, տեղական բնըբերն՝ նոյն. ելեղեցին՝ նորաշէն,
կիսատ եւ դեո անկնունք, 15 մետր 50 ո. երկարութիւն ծ նոր 50 սանթիմ լւյնութլւն. քածա-
չան դալիս է Վարնկալաղլից: Ծ»ւլ35. ալ». 90, իզ. 75:

ԺԷ. ԴՈՆԻ-ՇԷՆ (Դանիէլիշ1ն). Հիմնուած է նոյն դնավի ձայ» կողմում Մատազիսից բաւա-
կան վերեւ. բնակիչք տեղափոխուած են Մաղլավուզից. Հողն՝ արքունի: լեունույի ն. դերազանց՝
օդն, կլիման էւ ջուրն, եկեղեցին՝ խիստ ծին. փոքրիկ, Սուրբ ԳԼորգ. քաճանայ մի. Հարկ է այտ-
նել, որ գիշղս, եկեղեցիս եւ Հանդստարանս Հին նն, հսկ այժմեան բնակիչք շատյնտոյ նկած նն:
Ելեղեցիս շինուած է անտաշ Քարով, որի նրկարութիւնն է 6 մետր, լայնութիւնն 4 մետր 40 սանթ.:

Դունադլխի վնրայ. «Ծառայ Աստուծոյ ես ՄԷլքիսեթս նորոգեցի ժամատունս յիշատակ»:
Վաղեմի դնբեղմաններով լի նն եկեղեցուս չորս կողժերն: Մուս 35. սար. 134, 13 113:
Հին գիւդատեզի. այուլէս է կոչւում այն աւերակ գիւղատելին, օր կայ Դոնի չինից վերեւ

եւ որ ունի պատուտկան եւ առատ ֆուր, ընկուղի դառամնալ ծառեր, եւ որ սլատուած է անտառով:
Ձովատակ մատու», Ձոյդ շինուած քարուկիր մատոււներ նն. որք դոան /ւղտր-կնրանք կոչ-

Էած տեղում, նմանասլէս դիւղիցս վերեւ: Այստեղ եւս կան դիւզի աւերակ: քարուկիր շինու-
քնանց չետքեր եւ կաղամախի ծառեր:

ԵՐԻՑ ՄԱՆԿԱՆՑ ՎԱՆՔ
Վանքս չինուած է Մոռաւ սարից դէպի արեւելք խ՛ոնարծուած մի լեւնաքագկի ծարաւածա-

նաց լանջի Հարթակին վնրբայ, որի ատորոտով սրընթաց խոլւռջում 1 Թրղին՝ դետակն, որ է
օժանդակ Թարլթուուի: կառուցնալ է չորս սիէների վերոյ փոքը դիրքո: անճաշակ ոճով, բայց
Հալալ արձանադբրութնամբ:

Դրան ճակատակալ քարի մնբայ. «Ի թվին ՌՃԽ. ին ի ժամանակս Շաճ ՍուլԷյմանին Մեծի
արքային Պարսից ես Սիմէոն շնորճիւն Աստուծոյ կաթուղիկոս Աղուանից շինեցի զեկեղեցիս
ընդ ճարազատ եղբաւր իմոյ Իգնատիոս վարդապետին, որ եմք որդիք Սարգիս քաճանային Մեծ
Շինացւոյ, յաղաւթս յիշեցէք որդիք Սիաւնի...»:

խորանի ճակառլին. «Կերտեցաւ այս յարկ նուիրանճաց տանն Աստուծոյ եւ տաճար փառաց
նորոյ ուխտի սյատարագաց,զոր Տէր Յիսուս մեզ աւանդեաց, շինեցաւ յերկուց ճարազատաց Սի-
մէոնի կաթուղիկոսի եւ Իգնատիոսի րաբունոյ եւ այլ յոգունց աշխատողաց գրելոց ի դպրութեան
կենաց, ի թուականիս ՌՃԺԳ. ին աւարտեցաւ սոյն եկեղեցի հ փառս անճառ Տեառն Յիսուսի...5:

Վանքս ունի նրկու քարուկիր էւ Թաղակասը խուցեր. մին՝ Մեծ, եւ միւան՝ վոբքը:
ԺԸ. ԴԱՍՏԱԿԻԻԼ (Դաստակերտ) (35) Աւնրակ դիւղատեղի, Հանդատարան եւ կիսաւեր

եկեղեցի, որք գտնւում են Դոնի չէնի Հիւսիսային կողմում մի բարձը. տնսարանաւոր, անտա-
ւասլաւ, բայց ուշագրաւ ռարածարթի վերայ: Բաւական փառաւոր շինուած մ եղել քարուկիր
նկեղեպիս, որի դլուխն այժմ լսոնարչուած է, բայց սոակաւին մնում են կանդուն աւաղ եւ երկու
փուքը իխորաննելի թաղերն: Թէեւ աւնրակ, սակայն վան՛7 ւուլաւորությիւն է Սողում այցնլուաց
վնրայ եկեղեցիս, որի նբկարութիւնն է13 մետր, լայնութիւնն՝ 10:

Աջակողմեան փոքը խորանի ճակասոին. «Թվ. ՉԻԵ. ի փաթշաճութեան Ապաղէին, յամի տէ-
րութեան Իւանէի, ի ճայրապետութեան տէր Ստեփաննոսի ես, տէր Սուքիասնանց ցեղէն տէր
Ներսէս ճիմնադրի, տկարոգով շինեցի զեկեղեցիս լիշատակ մեզեւ մերոց, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս.
աղաչեմ»:

լ Բնաւ շփոթելու չԷ այս Մատաղիսը Խաչեն գաւառի Մատաղիս աւերակ գիւղի ճետ:
2  Թրղին կամ Թորաղա գետակս առած Է իւր սկիզբը Մոռաւի ամենաբարձր գագաթի «Ւոմէշ (կեամուշ-Սարի. որի

բարձ. 12269) ճարաւահայլեաց լանջերից:
3 Այս Է ըստ ԳաղտնիքիՍ. ճըո եւ ինքնակոչ կաթուղիկոսն. որ շինած Է տաճարս ոչ ի փաոս Աստուծոլ. այլ ի

յագուրդ իւր անարգ փառասիրութեան. ի դաւաճանութիւն Աղուանից ճարազատ կաթուղիկոսութեպն, ճակա-
թոռ Գանձասարի...:
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Աջակող մեն ործրդ տարանում, « Ես Մուսէս (կանգնեցի) զխաչս Խաթունա եւ Մամխաչունայ»:
եկեղեցու ս դրոն ճակատակալ քարի վերայ.
«Օամաւն Աստուծոյ, ի դատաւորութեան Արղոււին, ի ճայրապետութեան տէր Ստեփաննոսի,

ի տէրութեան Իւանէին եւ Սադրադինին որդոյ Փախրադինին, ես տէր Սարգիս շինեցի զժամա-
տունս, զուգեցի զգաւազանս, զաւետարանս զըստ ողոգին...»: (Անբնթնոնելի): Այժմ չկայ ժա-
մամուն. անի աւերակ չ- Եղեղ հդուս չորս կողմերն Լե են խիտառվխիտ ամվովփեալներով:

Այժմ մի փոթորիկ ԱՆ կոյ այստեղ. որի բնակիչ բ տեղափոխուած են Շուչուը՝ նրեք դերդաս-
ուան, ՄՆ5-ՍիւԽեաց մխի գի«ղիցն՝ երեք դերդաստան. Ջէյուայիպ՝ չորս գերդաստան, որք զրաղ-
ւում են անասնասլածութետ մը, դ հրաղզանդ չ օղն, կլիման եւ ջուրն, քածանան դալիս է Դոնի
շնից: Ծուվս 20. աջ 50, իգ- ՎՕ:

Միայնակ (ոչար ձան. Դաստակնլոռիցս եղիշ առաքնալի վանբն տանող ուղու աջ կողմում,
ոչ այնքան Հեոի ուղուց. անտառում կայ մի Հին փուչ արձան, բայց անարձանագիր:

ԵՂԻՇ-ԱՌԱՔԵԱԼ ԿԱՄ ՋՐՎՇՏԻԿ ՎԱՆՔ (36)
Մ,ւմու ոատլրվ Փղ անդք ների դ մի լեռնարազուկ մանկալրծ խոնարծչուած Լ բարձրից երկու Ճռ-

բերի մէֆ. ուլ եւ կաղմած է Էւը ծայրից մի բլրակ. որի վերայ Հիմնարկուած է վանքս: Սրբա-
վայրս Հբձասլատուտած է աղլսաղլվեալ եւ բարձրագոյն լնոներով եւ անդնդախոր ձորերով եւ
սոսկալի: կիբճերով. վասն որոյ նեղ է եւ սնյլմուած Իչը ծօրիզոնն: Վանքաբլրիս Հիւսիսային
ծայրում բարձրացած եւ ցղդուտծ է լնոնարաղզուկն, արեւմտեան եւ Հարաւային կողմերում Դաս-
տակերտի ռալրվ շարունակութիւնն եւ արեւելեան կողմում՝ երկու սարերի ս դրկախառնուած
դիրթն: Մր փոսակ արեւմտանան կողից շոշռալով վիժում է չատ բարձրից: . սլատում վանքիս
Հարաւային ոտորութի խորադգոյն ձորով, դառնում գեղի արեւելք եւ սրընթաց վազում դէսլի
Թարլուու: Վ, նթ ալվըի Տարա ային կողմն ռոսկալի վիմաչերժ է. իսկ միւս երն.թ կող մերն՝ սլարլ:սսլ-
ւած թարուկիը ոլոոոով, որ ունի ելեք դուռն՝ արեւմտնան, Հիւսիսային եւ արեւելեան կողմերից:

Բրի» դադախթում Հիմնարկուած 1 վանքն՝ անտաշ թարերով, ռրբի շինությիւնն շատ Հին է,

ճարտարասլետութիւնն՝ Հասարակ, բարձրությիւնն՝ չափազանց, նւ ոճն՝ անճաշակ: Այսու ամե-
նայնիւ ազդում է այյնլուաց ռօ"լատկառանըք նւ սրբուվիւն: Ունի նրկու դուոն՝ Հարաւային եւ
արեւմտեան դող մերից. 40 Մետր երկարութիւն, 5 մեւոլ ճ0 սանթիմ լայնուլմիւն: Ռբմերի վերոյ
տեղ-տեղ դործ դրուած Լ եւ աղիւս. որի երկարութիւնն եւ լայնութիւնն 30 սանի 1 եւ Հաս-
տությվունն՝ 4/1 ս.: Այժմ խոնար Հուած է վանքիս ամրողֆ ձեղունն հեւ խորանի արեւելնան ոլատն:

Մննաստանս ու նի եւ դաւիլխ՝ չի նուած միեւնոյն ճաշակով եւ ոճով՝ չորս սիւների մերայ.
նոյնոլվա անտաշ թարով. լաւիլս ունի ժի դուոն՝ արեւմտեսուն կողմից, Զմ։որ Յատնթիմ երկա-
րութիւն, Ց մետր 45 սանիմ լայնութիւն, եւ սոյն արձանագրութիւնը.

«Թվ. ՉԺԳ. կամաւճ Աստուծոյ ես խաչատուր շինեցի ժամատունս լառաջնորդութիւն տէր
Սիմէօնի, աղաչեմ զձեզ, յիշեցէք ի Քրիստոս»:

ինչես տաճարիս շուրջե, նմանասլես դաւթիս յատակն ծածկուտծ է Հանդուցնալ նսլիսկո-
ռլոսաց, վարդասլեւտագ նեւ միաբանից տապանաքարերով:

ԱՀա շատերից մի քանիսի արձանադգրութիւններն.
«Այս Է ճանգիստ տէր Սիմէոնի ՉԽԷ.»:
«սո տէր Ռվանէսի ի թվ. ՊՁ.»:
«,չ,, տէր Վարդանի Շ. Քս. ՋԽ.»:
«ոս, Մատէոս եպիսկոպոսին թվ. ՋՁ.»:
Հ, Մելքիսէթ եպիսկոպոսին, որ Է առաջնորդ սուրբ ուխտիս, որ անմեղ սպանեցին Օս-

մանցիք ՌՃ.»:

Ւ Ջրվշտիկ անունը Բաւանական Է, որ վանքս ստացած լինի ջրիս այս զմալլելի ջրվԷժիցն: Վանքս կոչուած Է եւ

երս-Ս'իճրի վանք:
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Մենաստանիս եբկու կողմերում կան մատուռ ներ:
Հիւսիսային կողմում (ակսնալ այս կողմից դեղի Հարոու):
Ա. մատուռն ունի երկու խորան եւ երկու սեղան. որ շինուած է անտա» թարով:
Բ. մւատուուն, որ նոյնսլէս շինուած / անտաջչ ֆարով. ունի միայն ժի (որան եւ մի ռեզան-
Գ. մատրան 132 որ շինուած է միեւնոյն 4եւով, դույ Աղուանից Գ. մաչ ական խաղդաւորի

դերեզմժանն. որի վերույ ձգուած է մի նռանկիւնի /տասլանաքալ, որ ոլոսորասաութած է առանձին
(նամքով եւ յդկուած մաքուր ւոնսքով, որի երկարութիւննԼ / մետր եւ 60 սանթիմ. բայց չունի
արձանագրութիւն: Տասլանաքարիս մօտ կայ մի քարնայ խաչար ձան. որ նշանաւոը է ոչ միայն

Իր ամմա Հեռաւոր Հնութնամը, ամ եւ Էր վաղեմի բանդ ակաղ ործութետան գ նդ արունստի ճւար-

տարասնտութնան ձեւով այսոլկս է եւ խորանի աջ կողմում եղածն: Մտլոունը, որ ունի մի
խորան. դրան ճակատակալ քարին վերոյ քանդակուած է.

«Այս Է ճանգիստ Վաչական թագաւորին (37). Աստուած ողորմի Հայրապետայեւոյր (ուր)
ծնողացն, որ շինեց զեկեղեցիս առաջնորդութիւն տէր Սիմիոնի թիւ ՉԼԵ. էր»: Մատրանս դրան
դիմացն է Ջրարծերդ դառառիխ իշլւող բարձրաձչոչակ Մելիք Ադ ւում Մեծր գ հրեղմանըի: Ձաւալիէ
տնանել, որ անկիրք մամեդականներն ֆարդած են արձանադրություն կրող մարժարիոնը, որ
ղեւեղուած է եղել մելիքիս տապանաքարի մէջ: Այսու ամենայնիւ գաւառիո մեծ եւ փոքր
ամենքն աւանդութնամբ գիտեն իչրեանց սիրելի Եշլոան մելիթիս դերեղմանը:

Դ. մատուռն, որ կանգնած է վանքին Հարաւային կողմում, նրկխորան ԿՆԸ ունի Հնռաւոր
Հնութիւն, որի մէջ է մի դերնդման, որի վերայ փիռրադրուած է. «ԱյԿ Է ճանգիստ տէր Մեսրոպին
որդի (որդւոյն) որ Է աւագ եղբայր Մելքիսէթ եպիսկոպոսին թվ. ՌՃԿԲ.»:

Ե. մառոուռն, որ Դ-իդ ծարաւ կույ, ունի մի լսորան:
Զ. մատուռ աւելի Հնաչէն է, որ ունի մի սնղան եւ դրութիւն». «Յանուն Աստուծոյ ես Առա-

քել վարդապետ, տէր Մատթէոս շինեցինք զեկեղեցիս, ճաջ բերիճնք...»:
Է. մատուոն ունի միայն ժի սեղան:
Վանքում» կույ մի Հնուց մնացած եւ կոտրած ղանդ ոկ, որի վնույ փորադրուած մ. «Յիշա-

տակԷ զանգակս Ղազարին, որ Է որդի Քիրիգորին, Է թոռն Եաւրին. Յուսէփի որդի Պապէն,որ Է

Պողոս թուլգէր (Հիւան). ես Շաճնա կարմրեցի (4ուլեցի). գինն Է Գ. թուման»:
Բաղի ղանդակիցս կայ եւ մի այլ՝ կուղղի տ եւ ելկ(արաձեւ ղանդաշկ, "ր աւելի Հին էւ
վանքս դարդ ոքբութնամբ սլածած է Գաղտնի բ Ղարարաղի Հերոսներից երկու Քաջերի

միշատակը, որք են Դալի-Մածրասան եւ Տնօնմաղ: Վանքիս արեւելեսն ոլարասլի մօտ է ա-ագ
վարդասլետ Դալի-Մարասայի ինակած սենեաւն, ոլ: ունի նեղ եւ փխոթը լուսամուտներ եւ ամուր
դիրք: Աենեկիս մ(ֆ տիրում է խործրդգաւոր մթութիւն) :

Վանքիս Հիւսիսային սլարսսլի փակուած դրան մօտ Խերքուսո փորագրուած է դլլազըն-
բով. «ՐՇՅՃ ես Տոնմազս բեկեցի թվ. ՌՃՀԷ.»:

Գրնրիս էօո շինուած է մի փակագիր՝ ւնծ ձեւով, որը կարդագի միեւնոյն Տոնմազ անունը:
Մ"ննաստանս ունի նւ մի քանի Հին սննեակներ եւ գոմ սլարսպի ննրսում: Վանքիս դրու-

Թիւնն խոտ խղճալի Լ: Անդիմադրելի ժամանակն քանդում եւ աւնհրում է ամենայն էնչ: փիճի
ռակ ընկած են վանքիս սնվխական եւ անբունարբարելի իրաւունք կալուածներն եւ բոլոր Հող ելն,
սպլառունը են արդնանց աղզբիւրննըն, վանքս կարօտ է նորոգութնան, բոյց չայ փող, զի լաղուած
են արդիւնք Հոսող ակունքներն: Այժմ վանքումս մնում է իբրեւ սլածասմլան ժի տիրացու, որ

շինած է վանքի ճանապարծը եւ նոռրողած 9. մատուը:
Ռ/ղոխ Ժատուռ. Այսոլես է կոչւում կիսաւեր մատուռն, որ կույ վանքի մառակույ սարի ուսին

վերայ: Այստեղ կայ եւ դիւղատեղիեւ Հանդգստարան:
Մատուռ. Այո անուամբ է ճանաչւում ույն կիսաւել, փորիկ եւ Հին շինութի ւննե, որ դատնւում

է եղիշ-առաքնալ վանքի եւ եղակեր շինի միջեւ՝ ւի տնեսարանաւոր ԲԼՐԻ Վնրայ-

1 Ժամանակի հանգամանքներից ստիպեալ ամրոցի ձեւ ստացած Է Դալի-Մաճրասայի սենեակս. լուսամուտներն
ոչ եթէ իսկապէս լուսամուտներ են, այլ ճրացան արձակելու տեղեր՝ նեղ ծակեր:

282

Մատրան Ղ ւնոաղլուվ թալղլվ փվելրույ. «..Ես Գրիգոր կանգնեցի եկեղեցիս բարեխաւս ինձ եւ
ծնողաց իմոց»: Եղեղեցութ օո կայ եւ Հանգատարոաւն, քարերն ծաձկուած են մազառոււոներով
եւ չունին արձանագրութիւն: Այսպիսի կիսաւեր նկեղեցի, Հանդոտարաւն եւ դիւղատեգի չայ
նանւ Թթու կոչ ուծ ոնղում, որ դւոնւում է աւնրակիս Հարաւային Հանդես վարի լայնադգու
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ԺԹ. ԵՂԱԿԵՐ ՇԷՆ. Հիմնուած է այն սարի Հարաւային լանջի խոր ձորում որ իրրեւ սաշ-Ի յն սար բառային լանֆի լոր ձոր Ի բլմանադլու՝ ձգուած1Րոաւիդ մինչեւ Դատարնրան: Բնեանի թուն տարի ուք փոլաուսդրուսծԼ : չ ից Հինչ շտաբներ 1/Հ8.Ք Ը, ԴՐ
են Մնծ-ՍիւԽետց Տեղ աւ անից այստեղ: Հողն՝ արբունի, լնոնոտ եւ վարմար անասնասլածու-
նան. տնդական բերթերն՝ նոյն, (առատէ ոչխար, տաւար, չկայ այգի, սլարտէզ եւ մետաքս),
դերաղանց՝ օդն. կլիման եւ ջուրն, ննեղեդին՝ Սու Ատոռուածաձին թարունիր, կառուղնալ մլամա մ ՞Ղ ւլ ֆուլ (12 ՐԲ Քրուզը" 4 սլկամարի փերույ եւ Հին. նրկարութիւնն՝ 12 մետր 5 ռանիմ, լայնութիւնն 7 մեւոր 50 սանիմ.
քածանուն դալիս մ Ման ռուտուսնից-

Տաճարի» օո Է, Հնուղդ մնացեալ մենձ Հանդստարան, որի մէջ դիր ունեզող գտանը միայն.լ ("յ 7 ցեալ դատար րի մէֆ գիր ցող գտանք
«Այս Է տապան Մխիթարի որդի Մեժլում քոխային թվ. ՌՃՂԹ.»:

Ինչո էս նրեւումմ1Հին աւերուններիդ. աւնհլի շատ նդածէ Եղակերիս նախկին բնա զ ձիխա-"ծ. ել է Հ/ բաներից: աւռլի շատ եզ ալեր (ինբնակչ
Թիշւն- Այժմ ծուի 35, որ. 700, եզ. 85:

Մռաւի սուրբ
Արցախեան Խածոաւնղդի ամենարարձը լեռներից մին է Մուաւ սարն, որ ընկած է Ծար. Ըռրս-

ռակ. Զրարւերղ, նիւչստաւն եւ Գարդման դաւառենրի մէջ- Արդէն դիտենք, որ սարիս Հարաւա-
յին դողն ընկած եյ Ծար նւ. Ըոստակ գաւառն, արեւելնան կողմն՝ Ջրաբերդ. խկ Հիւսիսային
հողմն ընկած են նուլ ւան եւ Գարդման դաւառւներն: Մուաւիս այս ամենաբարձր դադան, որ
սածմանադլուլ չ Ջրաղլմելող եւ կիւլստան զաւառների, բազմած է սարիս վերայ իբընՀ քարա-
ժոյու եւ Սիդ Բլուր: Երկու դժուարատար, երկի դալի եւ վտանգաւոր կածան կայ Քարարլրիս
կատարն բբ ձրանոլ ու Համար, մին ալեւելքիգ՝ որ է կիւլստանի մուսքն, եւ միւան արեւմտհան
կողմից` որ 4 Ջրաբերդի մուտքն: Քարարլրիս զազաթի մակերեւոյթն մի մեծ կալաչասի Հարթակ
է, որի նզերթներովն շարուած են ածազին մէմ.քարեր: ինչո էս պարիսսը որ ոլէս զի մարդ չընկնի
դագալթրցո. Խոյնոլնա եւ նղ-տեզ՝ մուտքերի երկու կողմերում: ԱՀա գագաթյվս վերայ կայ մի
ռռլիտակ, փոր (շաչ.քար. որի տակ աւանդարար ասում են, թէ կայ նածատակի գերեզման, որ ծ

ուլւտասոնղի- Արեւելեան մուուքի մօտ լույ մի քոնրաչուի սառցատուն, որի միֆից անպակաս չ
մուսան նղանակներում ջուր եւ ռառւն: Սրլավույը դազաթիս լսսրձ. է 11219 ուք:

Բանի՛ սքանչելի, ք տեղիս ւտնաարանն, քանի՛ ուշագրաւ է բնութեան դեղեցկութիւնն, ւիա-

նաւանդ, երբ բոլորովին սլարզ Է նկի նքն: Հարաւային կողմերում նրնւում են ի բացում Աշ-
ցավխնեան բարձր Լ հաշղլցան, որոց վելույ արձանացած են Ծար, Խաչեն, Վարանդգայ եւ Դիզակ

դառն երի բարձր դաղաթներն. Չարսկաստանի Սաւալան սարն եւ Երասիսն: Արեւելեան կոզ-
մերում երեւում նն ամրողջ Արցալվսի եւ Աղուանից դաշտերն, կալից ծովի Հարաւային մասն,
Հիւսիսային կողմում կովկասեան լնունաշչգթան, Շած-դաղն Իւր ընկերներով եւ Կազբեկն եւր:
արնւմանա դողզմում՝ կույննի լեռներն: Բայց մօւտուայո սպլատկնքացաձ են րոլոր դաշտային եւ
լեռնային դաւառւներ ն, նղ սոեղ բաղզմաճղի աղխադխնալ լնոնագօտիներ, միայնակ կամ ճիւ-
դաւորուած լնոնաբացզուկներ, ռարաւանդննը, օձաձեւ գալարբուտծ, նաւաձեւ, նաւակածձեւ
4ղձդուած ձորեր էւ ձորակներ, միժաՀեր4 լնռնաճակատներ, խոտադէեզերի նման լեռնագլուխ-
ներ, բլուրներ ու բլրակներ եւ միանդամայն Լն: դալարագեզ, անտառապատ ե. մսցառուտ
ռարալանջեր, սնու եր եւ ռրածայրը բլուրներ:

լ Զարմանում Է մարդ. թԷ ինչպե՛ս բարձրացած են ալս լեռնալին մեծ-մեծ քարերը ալստեղ:
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Երկու են չաւառիս դլիսաւոր բերդերն Բաղոաւթատեղի կամ Մւայրաւթաղայք եւ Ջրարնրդ:

Արդէն վեօսած նենք ինչպես աւաջնոյն մասին, նոյնալէ ս եւ Ինն-Մառի բերդ անման առլայլչանի
մասին, ուրեմն |սօսինք վերջնոյս՝ Ջրաբերդի» մասին:

Ամբրոցս դտնւում է Մայրաքաղաքի ուղղութնեամը Թարքաոր խոր ձորումն՝ դ հտոլը ձավ ափի
վերայ: Համարետ Թէ ջրով շրջապատուած է բեր ավայր թ. որի արեւ մնա սուորոռով որընթաց
կշոխոֆում| Թողզին կամ Թորաղա դեան եւ միանու մ Թարլուոին. աալա ժիագեալ ջրել սչա-
ռնլով բերդին Հարաւից եւ արեւելբիղ՝ դառնում հեն դկոլի Հիւսիս եւ առլաւ Հեուանում վչվչալով:
ԱՀա այոլես Թելրակղզզի ձեւացաձ է բնըդատեղիս- Մակայն Թրղին եւ Թարվլաո ն բազմադա-
բնան ժամանակամիջոցում քանդած տարած եւ խոր-լոր ձորեր Վեւագլոած են իչրնանց մատւ-
դբ: այնպես որ այժմ անմատչելի, աձծարկու եւ բարձր վիմածեր4ձ ժայռեր նեն բերդիո եքն.ք (լող-
մերն, իսկ լեոնակողմն վիմածերձիցն վլժածերձ ոլարասլուտծ Լ ամուր ատով Ունի միայն մի
մումք՝ ռսլարսպի սլատով: Բաւական տարածութիւն ունի բերդիս մակերեւ ոյն. որի վերայ դան
բաւական քարուկիր շինութիւններ, կան, որ րոլորովին անվնաս մնացած են: Սակայն բուսած
են բերդումս ծառեր, որոց Հաստարուն արմատներն Հեւոզ ետե փորձ նյ) փորձում քանդել 2-
նութեանց Հիմբերը: Բոյդ ոլովծետեւ բերդումս չկույ ջուր. մասն որոյ րերդիս ժիֆիը դ էռլի Թար-
Թառ. դետն կտլյած են վիմափոր ականներ, որոզ Ժիջի ռանդղաձեւ առտիճաններով երթեւնկելով՝
ջուր մատակարարած են բերդիս ռլաշարման ժամանակ: Թարքաո ն, դործղ ննլուվ եւր մշտադործ
դործիները, վերստին փորած եւ էջեռը ած էչ բաւականին ի: ը յատակը. այս ալատճաոււաւ ականն, |-
բի արտաքին բերաններն բարձր մնացած են ետի նընսիցն՝ :

Ին չալէս սոնսանք դաւառների սածմանների բաժանման շարբում. Հնուց մի եւ անբաժյն
եղաձեն Ձրարերդ եւ կիւլոտան դաւառներս: Բոսյզ որովՀետեւ մելի քութնան ժամանակ բաժոայն-
էած են իրարից դատում, ռորոլէս դծձունցաւ սածման ն. վասն որոյ աշոււան ձին ենբ դասաւորում
դաւառիս դիւղերըի ծիաաթուերը եւ Հնութիւնները: նշանաւոը են կիւլառանիս ունն, ինձորն
եւ ցորենն:

Ա. ԿԻՒԼՍՏԱՆ ԳԻԻՂ. Հիմնուած է Մուաւ սարի Հիւսիսային կողմում` Ինջա դնտակի Գախ
ափի վերայ: Լեռւներով շրջառղատուած է գիւզո. վասն որոյ գտնւում է այն մի վոսանման Գորի

մէջ- Բնակիչ.ք՝ բնիկ. Հողն՝ բԼկական, բարեբեր, մն ծ մասամբ անջրդի: անվնաս՝ օդն. կլիման եւ

ջուրն, երկար կեան ք՝ 40-65, նկեղեցին՝ Սուրբ Աստուածածին, Հոյակառլը չորս սիւների վերայ
(երկու փոքրը խորանների վերայ կան երկու խորաններ եւո), նրկարութիշն՝ 22 ժեր ծ0 սանթիմ.
լայնութիւն՝ 15 մետր 67 սանթիմ, Քածանայ՝ միչ Ծուլո 56, արբ. 200, իդ. 175:

Ծեր-Աւնտարան. եբկէֆ, մնծադիր, Աղթնայ. որ կայ եկեղլնեցումս եւ ունի չորս աւնտարան-
չաց անճաշակ ս"լատկերները: Աւնաարանիս դրողն |. ««ՉԳրիգոր մեղապարտ գրիչ յիշեա ի Քրիս-
տոս»: Գողացած են յիշատակարանը մի քանի քերքերով միասին, վասն որոյ ան լաւյտ է աւնտա-

բսնիս զրբութնան Թուականն եւ դրուած եղն: Տաճարվս դուրան, արեւմտեան որմի մօա՝ մի
քարի վերայ. «Այս Է տապան Օճանէսին, որ Է որդի Օսէփ բէԷկին եւ թոռն Մելիք Ստեփա-
նին ՌՄԶԴ.»:

Գիւղիօ Հիւսիսային ծայրում կույ մի Հնաշէն նկեղեցու աւերակ, որ շինուած ք նղել աժբողջ
օրբատաշ քարով եւ կոչւում է այժմ սուրը Մինաս, որի Հիւսիսային ոչմի վերայ. « Կամաւն Աս-
տուծոյ շինեցինք խորանս տանուտէրն Ուլուխան, աշխատողք երկու տէր Դաւիթն, Սպարապետն,
պտղն (պլաղաբնրողքն) առ ճասարակ ժողովուրդքն թվ. ՌՃԸ.»:

Լ կոչուած Է նաեւ Զարաբերդ, Զրաբերդ. Ջերմուկի բերդ. ղալա: Բերդս խիստ ճին Է. տե՛ս Մով. Կաղ.. եր. 124.
«հանդիպեցան լամրոցին Զարաբերդոլ»:

Բերդիս հանդէպ Թարթառ եւ Թրղի գետախառնուրդի մԷջ Է Աճապատն. որ ունի եւ մի քանի խուցեր:Հ

3.Մելիք-ԲԷկլարեանների ցեղիցն չԷ մելիքս։ Որպէս ճաստատւում են. մելիքութիւնն սկսուած Է իւրով Մելիք-Ստե-
փանով եւ մեռած իւր Բետ: Բալց ինչպէս կարծում եմ. ամփոփեալս լինելու Է Մեծ-Սիւնեաց Մելիք-Ստեփանեան-
ների ցեղիցն:
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Դիւղումս կայ մի թարուկիր եւ կամարակասլը ապարան, որ ունի սոյն արձանագրութիւնը.
«Շնորճիւն Աստուծոյ շինեցաւ ապարանսի թվ. ՌՄԱ. ես Յակոբոս ծառայ Աստուծոյ իշխող գե-
ղոյս որդի Աբրաճամ Ըսպարապետին/ ». ՐԲնակարանիս 1112 որ այն սոյն սպարապետի ա մետա-
դույ ժառանգ 7 Լ. ունի ի տսլածովադգիլբ: որով «Տանուտէրանց Ջանի որդի Յարութիւնն» վաճա-
ւում է Ամենափրկիչ վանքի մօ եղած Իր գետինը Արբաձամ-իզրաշու որգի Ցակովրքան իւզ-
բաշուն 10,000 Թուման: Առուծավի վկայ զրուած նե. « Հիւրեկալ առաջնորդ տէր Պետրոս. Ներ-
սէս ճգնազգեաց վարդապետ, Քաջամարդիկ Մելիք-Յոսէփ, Քաչալ Հրապետ, Կոսունց Եաւրի. Չով-
ղուն՝ Յարութիւն, Ուստա Բալաս» եւն. Հուսկ ուրեմն դրած է դրադիլն. «ՌՄԻԳ. մայիսի Զ. գրե-
ցաւ Գիւլստանին գլխին կալին Քարագլխին»:

ԱՄԵՆԱՓՐԿԻՉ ՎԱՆՔ ԿԻՒԼՍՏԱՆԻ

Վանքս դանւում մ Սունաւորայ (սառնադին) վաակի ձավ ափի մօտ: Ինջա գնտակի օժան-
Դ ոլն է Սունաւոր վտակն, ոբ Ե-Ը սկիզբը առած է Մոտաւի սբբասարի արեւելնան կողմից: ՄԼնաս-
ոանս,որ գիւղիցն մօտ կնա մզոն Հեռիէ դէոլի Հարա կառուցնալ է անտաշ ջարով, չորս միա-
ռլաղաղ սիւների վերայ. ունի մի դուոն Հարաւային կողմից. մի մեծ, երկու փոքը խորաններ,
երկու խործրդարան եւ երկու նեղ լուսամումո: Վանք. որ ունի 23 մետր 50 ռանթիժմ երկարու-
Թիւ» 10 մնար 10 ունիմ լայնութիւն, սռակաւին կանդուն է, միայն ճաքուած է արեւնչեան
սլան դագավից մինչեւ դնատինն եւ ծածկուած է աւազանի նտեւից, որի մօւո քանդակուած է.
«ՌՂ. թվ.»: Զունի ուրիշ արձանադրութիչւն: Հարաւային կողմում կան աւխխիովեալներ:

Մենաստանս իւր արեւմտնան կողմում (խիստ մօտ) ունի նրկու թքաղակազ սեննակ. մեկի
մուտքիսեմին վերայ. «Թիվ ՌՃԿԴ. յիշատակ Է այս օթաղս Եղիա վարդապետին»: Միաբանու-
թնան սենեակներն, որ դտնւում ենն Հիւսիս-արեւելնան կողմում (մի քանի քայլ Հեռի), արդեն
կիսաշնը եխԽ-

Ամենափրկիչ մատուռ, որ մօտ ն վանթիս եւ շինուած քարուկիր: աւազանի արեւելնան խա-
չն վերայ. «Խաշչս Հիւրիա ապաշխարողին»: Սորա ղրան առաջ. «Այս Է ճանգիստ Հիւրեղ տա-
տին, աղաչեցէք. թվ. ՌԿԲ.»:

կարմիր եղցի. գտնւում է դիշզից վերեւ՝ Ինջայի ձախ կողմի լանջի լերայ. աւերակ նկեղզն-

Ջի: որ շինուած Լ եղել երկյարկ, այժմ մնում է միայն գնտնայարկն, որ ծառայած էլանջը Հարթն-
լո-- Աւնրակիս մօտ կայ դիւղատեզինէ Հանդգստալրան, որիմէջ՝ մի մամռապատ Փարի վերայ:
«Այս Է տապանԱռուսի որդի ՌԱ. (թվին)»:

ԴԱՏԻ-ԲԷԿԱՆՑ ՎԱՆՔ

կիսաւեր վանքս դանւում Լ կիւլսւտան դիւղիցպ ներքջեւ՝ Ինջա դետի աֆ կողմում: Մենաս-
ւուսնիս մօտ կայ միարանից անննեակներ ՆԸ Հանդգատարան:

Զաքին նածատակ. Աւնրակ վանքիս Հիւսիսային կողմում, Չարանպատ անուն անտառում,
ինջայի ձախ կողմում կայ դիւղասեզի, Հանդստարան եւ կիսակործան մի փոքր եկեղեցի Զա-

քեն նածատակ անուն:
Հին-Խրխավփոր իւղ. Հիմնուած է կիւլստան նւ Նոր-Խրխափվոր գիւղերի միջեւ մի Հովիոում.

ուր այժմ նրեւում են դիզի տւերակն, Թթենի, ծիրանի, տանձի եւ իշնձորի ծառերն եւ սլարտէզ-
ներն, իսկ ձորի արեւելեան կոլլմում՝ փոքր նկեղեցին եւ Հանգատարանն:

Բ. ՆՈՐ-ԽՐԽԱ ՓՈՐ. Հիմնուած չ Սեւ-դնտ (Ղարաչայ) ւ ետակի աֆ կողմում, Գեօրգին սարի

-- Երեւի թէ Սպարապետս եղածԷ Մելիք-ԲԷկլարեանների զօրապետն. բալց չկայ գրատրեւ ոչինչ:
2.Փոխաբերական մակաճուն, որ նշանակում Է՝ բանականները եւ անասունները կոտորող կարկտաբեր կամ բքա-

բեր ամենասաստիկ քամի. իսկ իմաստն Է քաջամարտիկ, այսպիսի մականուններ շատ կալ Գաղտնիք Ղարա-
բաղի մէջ:
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ստորոտում, ւի դեղեցիկ դաշտակի Հարաւային ծայրում. բնակիչք մի քանի ալլ չուս ւոնդա-

փոխուած են Հին-խորլոավորից. Հողն՝ բեկական, (մելիքաղատկան) ֆրարբի եւ բազմարդիւն,
բացի սովորական բերքերից՝ ընտիր տանձ, |ննձոր. Մետաքս եւ բամբակ. օդ ն եւ կլի Ժան՝ փոթը-
ինչ ւթ աք ամուտն, ջուրն՝ ռլատուական. եկեղեցի ն՝ նորաչէն. կիսատ. կառուցեալ չորս օիւների
վերայ որ ունի հրկու դուոն՝ Հարաւային եւ արեւմտեան, վեց լուսամու 171. 16 տելը: 56 սանթիմ
երկարութիւն եւ ն մետր լայնութիւն: Շինւում է Մելիբ-ԲԼ կլարնանցգ Թալիշ-ըէ կի ծախքով եւ

բնակչաց աշխատութեամբ. քածանայ՝ ճի
Ելեղեգիս ունի մի սլատկերազարդ դբչադիր, փուքրագիր աւնտուրոաւն՝ դրուած Թթի վերայ,

դողացած են միշատակարանը վասն որոյ անյայտ ( դրողն. Թուսկանն եւ եղն. միայն դրուած
է Մատթէոսի վերջումն. «Ստացող սուրբ աւետարանիս Շիրվանայ Հինզարցի Մելքումն եւ եղ-
բարք Ապրիսն, Փիրպուտաղն»- Իսկ Մարկոսի վերջում յիշուած են նոյն Մելթումի բոլոր ազդա-
կիցների անուններն յականէ անուան: Ծուխ 2), ար- ծՓՓ. իգ. ՓՓծ:

Աղբիշր- /րովՀետեւ հղած չչ դիւղումս աղբիւր կամ ոլւատոււ ա կուն ֆուր, ամա ռլատճաուա ւ
աւագ սարկաւշաղուծին՝ ծամնեստավփայլ Փեխրոֆմ կոյս խԽուբետնգ Մն չիք-ՐԸ դլ արնանգն, ի-ր ե-
փական ծախքով վերի սարիցն խեցեղեն խողովակներով շչենա բերել տուած լ ոլատուական ջուր,
որը եւ երկու բաժին անելով՝ մի մասը Հանած | եկեղեղուտ մուռ Հասարակութեան ճամար եւ
Ժիւս մասը` եծ. Թալիշ-բէկ Մելիք-Բէկլարնանդի րակն: Եկեղեցու մասին աղբվուրի շինութեան
վերոյ փորագրուած է. «Ես կոյս աւագ սարկաւագուճի Փեփրոնեայ Խուբեանցս Մելիք ԲԷկլարեանց
Խարխափութ (Խրխափոր) գեղջ աղբիւրն կառուցի իմով արդեամբի յիշատակ իմ եւ ճանգուցեալ
ծնողացսեւ քերց եւ եղբարց իմոց 1-ն մարտի 1893 թ.»:

երկու արձաններ. նխւլուանից մինչեւ Նոր-խրխոովոր բարն աշա ուրն Հարթելով՝ սլատ-
բաստած է կառքի ճանասլարծ: Մր արձան կլանդնած մ: Խաչ-կեաղ ուկիլ մօա հւ միւսն՝ Հեն եւ
Նոր-Խրխաղիորի միջեւ: երջին արձանագրութիւնը. «1890 ամի բ 71-Ը մայիսի ճանապարճա Չի-
նեց Գրիգոր Մելիք-ԲԷկլարեան իւր ճօր ԲԷկլար Ֆրիդօնեան Մելիք-ԲԷկլարեանցի յիշատակին: Այս
յիշատակի յարգողը թող ապագայում նորոգի գիրս»:

Աւերակ վունք. կողեր անուանեալ տեզգում կայ ժի աւերակ վանք, որից Մնացած են մխայն
արեւմտեան ոլատն նւ Հիմբքերն, յուտեղ կայ էւ. Հին ծանղզ առտարան:

Գ. ՂԱՐԱ-ՉԻՆԱՐ կամ Աղջա- Դալա. Հիմնուած է Սու դետակի աջ կողմում. բնակիչք՝ բնիկ,
Հողն՝ ընկական, ամենայն 22 նոյն, երկար կեսն. ք` 65-70. նեկեղեդին՝ Սութը Ձովծաննքս, նռրա-
շէն, կառուցնալ չորս ռիւների վերայ. քածանայ՝ այք կույ արքունի ուսումնարան: Ծուլս 420,

սր 405, իգ- 400-
Դ. ՆՈՐԱՇԷՆ Գիի Դ. Հիմննալ նոյն դետակի աջ կողմում, բնակիչ բ՝ բնի: Հողն՝ բէկական,

ամենայն ինչ՝ նոյն, եկեղ նդին՝ Սուրբ Մինուս, ձեղունն փայտաշէն, քածանույ՝ ատ Ծուլի» 3ծ, ար.
223. իդ- 200:

Ե. ԴԱՀՏՈՒԹ կոմ ԶԷՅՈՒԱ ԳԻԻՂ. Հիմնուած նոյն դետակի ձավ կողմուժ. բնակիչք՝ բնիկ,
Հողն՝ ըէկակուն, ամենույն ինչ՝ նոյն, չունին նկեղ եցի, զի խիստ օո Լ Դարա-Զինարին: ՔաՀա-
նան դալիս է Նորաշլելից: Ծուլ 11, ուր. 45, էդ- 42:

2. ՆԵՐՔԻՆ-ՇԷՆ. Հիմնուած լ նոյն դաշտակի վերի ծայրումն եւ նոյն դետակի ափի վերայ՝
մի ռարի ուտորուտում. բնակիչ ք՝ բնիկ, Հող ն"րէկական" ' կիսով չավ ջրարրի: ամն նայն 122 Խոյն,
օղն, կլիժն եւ ջուբն՝ անվնաս, նրկար կնանք՝ ձ0, եկեղեցին Սու Շե Առոուտծուծին՝ Հոյակապ,
կառուցեալ վեց սիւների վերույ. բայց ռադաշկեն եւ պած, խորանի Հիւսիսույին կամարի վերայ.
«Եկեղեցիս անուանեցաւ Սուրբ Աստուածածին թվ. ՌՃԽԶ.»:

երկարութիւնն՝ 20 մետր, լայնությիւեն՝ 9 Ժետր 5 սանթիմ, ճաքած է արեւելեան սլան:

լ Խաչ-կեադուկումս. կալ երկու քարեալ Բին խաչարձան ճանապարհի աջ ու ճախ եզերքներում. բայց գիր չունին:
2 (Թալիշից սկսեալ մինչեւ այստեղ բոլոր Բողերն պատկանում Է Մելիք-ԲԷկլարեանց ժառանգներին, իսկԳիւղինս՝

թուրք բԷկի:
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Եկեղեցուս դրան ճակատակալ քարի վերոյ. «Աստուածողորմի Գօրեցի Գօրգինի որդի Տաւ-
թին, որ սյատճառ եղեւ»: «Կամաւն Աստուծոյ սուրբ եկեղեցիս ձեռամբ տէր Եղիային լիշատակ
իւր եւ ծնողացն ճօրն Աթին եւ մօրն Հոռոմին եւ կողակցին եւ որդոցն տէր Դաւթին, Կոսդանտին,
Ետկարին... տացութեամբ Շիրմազանիորդի Մելքումին...»: Քածանայ՝ երեք:

Ելեղնցումս կոյ նրկու գրչագիր աւետարան:
Ա. աւմաարան փոթրադիը՝ անճաշակ նախշերով, գրուած թղթիվերայ. գողացած նն յիշա-

չոակարանը, վասն որոյ անյայրո է դրող 1, Թուականն եւ սոնղն- Մարկոսի վերջում միայն տայտ-
նի է նավ՝ որ ԺովՀաննեմ սանուն միայնակեաց ոտացած է աւհտարանս Էր Ձոռվասասի Հարազատ
նղբօր Հետ: երկրորգ անդամ ոտագդած են նոյն առնտարանը այլ Հարազատ եղբարք Յունան եւ
Դաւիթ թիւ. ՌՋԷ.-ին:

Բ. աւետարան. « Գրեցաւ սուրբ աւետարանսի յերկիրս Որոտան,ի գիւղն՝ որ կոչի Լոր ձե-
ղամբ անիմաստ եւ անարժան Աբրաճամ գրչի ՌՃԻԷ. ամի»:

Աւետարան» չունի ոչ պսռոկեր եւ ոչ յիշատակարան: Ծուլթ 105, ար- 481, Իգ- 372-
Իրեք Մանկունթ. Աւերակ վանքս, որի միայն կանգուն են արեւմտնան եւ Հիւսիսային ոլւա-

նըն, դոնւում չ դիւղիս Հարաւային կողմում, նոյն դետակի աջ կողմում՝ շինուած մի անուի

վերայ որի երկու դող մերն ձորեր են Ջունի արձանադրուլյիւն, միայն աւանդութնամբ են ասում
Իրեք (երնթ) մանկունը: Վանքիցա վալ, ձորիմթա կայ Լիտր անուն Հին դիւդատնզի, Հանդատա-
բան եւ նրնք Քարնույ աչեր:

Անջուր (ամուրջ. Ներթի եւ Վերի շների միջեւ լույ մի Հնաշէն եւ ջարուկիր կամուրջ Սեւ

գետակի վերոյ: Գետակն փոլսած Լ իւր ընթացքը դէպի Հիւսիս եւ անջուր մնացած է կամուրչն՝
Է. ՎԵՐԻ-ՇԷՆ. Հիմնուած է նոյն Հովոր վերայ մինւնոյն դնոակի ձախ ավումն. բնակիչք՝

բնիկ. Հողն՝ Իէկական, լնունային, անջրդի Հացարեր. տեղական բերբերն՝ նոյն. դիօղն՝ չրջա-
ոլատուած լեռներով, անվնաս՝ օդն. կլիման եւ ջուրն. նրկար կնանք՝ 60, եկեղեցին՝ Սուրբ Աս-

տուածածին՝ քարուկիր, կառուցեալ երեք կամարների վերայ. երկարութիւնն՝ 19 մետր 30 սան-
Թիշր լայնութիչնն՝ 10 մետրը 80 սանթիժ: Հիւսիսային խորանի գլխին կայ գաղտնի պաճարան:
Քաճանան դալիս է Ներթին-չէնից:

Ելեղեցումս դայ մի դրչաղիլ, մաղաղալթնայ աւետարան, որ ունի միոյն չորս աւետարան-
չաց առկերենը եւ փոքր գիրք: Գեղեցիկ նն փոքը Գբնըն. բայց անճաշակ եւ անոճ բոլոր ԴԸԼ՝

Հգրերն, Խաչեր, ծաղիկներն եւ նոյն իսկ պատկերներն. գրողն է Սարդիս անուն ուն:
Յիչշատակարանից. «Ի ժամանակիս յայսմիկ, որ վասն ծովացեալ մեղաց մերոց ի վտանգի

կայր ազգն քրիստոնէից ի ազգէն անորինացեւ էր թուականն Հայոց ՋԽԲ. եւ ողիմբիաթն, որ Է

նաճանջ՝ ՄԼ. եւ դանութիւն Հասան բէկին, որ գնաց յաշխարճն Հոռոմոց եւ ազգի-ազգի չքարու-
թիւն ճասոյց ի ճետ ազգին տաճկացեւ ի կաթուղիկոսութեան Հայոց տէր Ռաստակէսի Գ-ի եւ

ճայրապետութեան սուրբ ուխտին Գետամիջոյ տէր Սարգսի եւ փակակալութեան տեղւոյն Յով-
ճաննէս կոյսակրաւն աբեղայի: Բայց արդ գրեցաւ սուրբ աւետարանսի գաւառիս խաչենաձորոյ,
ընդ ճովանեաւ սուրբ Ստեփաննոսի, սուրբ սքանչելագործ Նշանիս| Սուրբ Սարգսի եւ ի տէրու-
թեան տեղւոյս պարոն ՎԷլիջանին, զոր Տէր Աստուած ընդ երկայն աւուրս արասցէ:Արդ, գրեցաւ
սուրբ աւետարանս լաւրինակէ տեառն Եփրեմի Խուրին Ասորոյ ճամարաւեւ կիտիւ եւ բանիւ եւ

նշանագրով|... ի խնդրոլ արքեպիսկոպոսի, որ վառեալջառԷ եկեղեցւոյ... Պարոն ՏԷր: Թողութիւն
արարէք եղանակիս, որ գրուեցաւ. անձրեւ խիստ եւ տեղիքս գէճ եւ ճողս ջրքաշ եւ ես մենակ»-

Շարայարուած է յետոյ. « Կազմեցաւ սուրբ աւետարանս ձեռամբ Քարթմանկեցի (Գարդման-
ցի) Արիստակէս երիցու որդի Վարդան քաճանային ՌՃՂԸ.»: Ապա գրուած է ի միջի այլոց. « Ես
Վերին ՇԷնի տանուտէր Յարութիւնս առի (գնեցի) զայս Քրիստոսի սուրբ աւետարանսի անօրի-
նաց ձեռքէն, իբր թէ գերի անկեալ թափեցի»:

Ծուլս 9), ար. 524, հդ. 454:

լ Խաչենաձորիս վանքն Է Կոշիկ անապատն, որի մէջ գրուած Է աւետարանս:
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Գիւղում» ընակում է Բեկլար-բքկ Մելիջ-Շածնաղարնանց Շաձծվիու բնանցն. որի նախնիքն
եւս Մեծ-Մազըատ գիւղից փոլւադրուած են Արցալս. նախ՝ ընակութիւն Հուսո ուծ Աւնտարա-
նոց սաւանում, ասլա՝ Շուշում, ասլա՝ Թխիլիզում եւ Հուսկ յետոյ՝ դիւղումս: Մելի թ-Շածնազա-
րբենանների այս ճիւղի ռլասոմությիունն անյայտ մնացած Հ դրականութնան. վասն որոյ դետեզում
եմ այսաւնղ Հնտեւնալ վաւերախթղյթերը իբբեւ նիւթ առղադայ ոլատմու մեան:

Ա. «Վկայական. 1860 ամի մայիսի 3-ին Առուստամ բԷկ Բապայբէկեան Մելիք Շաճնազա-
րեանց Շաճփուրեանց, որոլ նախնիքն եղեալ են բնակիչք Գեղարքունւոյ (այլ ազդ: Գեօդչայու)
բնակելով ի Ղարաբաղ ի ժամանակի նախկին տիրապետող կողմանս խանաց' շաճեալ Էէ ամէնայն
արտօնութեամքբք եւ իրաւամբ յարգելի եւ մեծապատիւ բէկացն Ղարաբաղու՝ լինելով ի շարս մե-

ծարգոյ Հայոց իշխանաց, ունեցեալէ ընդ տիրապետութեամբ իւրով զստրուկս բնակեալս ի գեղջնը
Մազրայ Գեօգչայլ գաւառի Զարզբիլ` մերձ Նախիջեւանայ, ընծայեալ ծնողաց նորա ի պարսից
Շաճացճ, աղ որ յիշեալ Առըստամ բԷկն ունի զճրովարտակս ի Շաճ Ապասէն յանուն ճաւու ճօրը
իւրոյ Մելիք Եաւրուն Մելիք Շաճնազար Շաճփուրեանին Գեղարքունւոյ ( Գեօզ չույու): Ազգն Առուս-
տամբԷէկին եւ ի ներկայ ժամանակիս նոյն շաճի յարգելի բէկական իրաւամբքեւ արտօնութեամբք,
Առուստամ բէկն այժմ եւս գտանի ընդ որդւոց իւրոց ի շարս Ղարաբաղու բԷկացեւ ունի ճրովար-
տակս ի Շաճ Ապասէն շնորճեալ նախնեաց նորա եւ զվկայականս ի տիրապետող խանացն Ղա-
րաբաղու եւ յարգելի աղալարաց վասն մեծապատիւ բէկական իրաւանցիւրոց եւ վասն ծագմառ
նորա յազգէն Մելիք Շաճնազարայ Շափուրեանց Գեղարքունւոյ (Գեօգչայու): Ի ճշմարտութիւն
վերագրելոցն տուեալեղեւ այժմ եւս մեօք այս վկայութիւն որդւոց նորա մեծապատիւ Ասլան բէ-
կին եւ ԲԷկլար բԷկին Մելիք Շաճնազար Շաճփուրեանցի ճետեւումն պաճանջման նոցա»:

Սաորադրուած ե.
Մուսայէլ Դօլուխանեանց, Սարգիս-բէկ ՄուսայէլբԷկեան Մելիք-Շաճնազարեանց, Սարգիս

Բաղրբէկեան Մելիք-Շաճնազարեանց, Օվանէս-բէկ ԻսրայէլբԷկեան Մելիք-Շաճնազարեանց
Բ. «Վկայական. Ըստ ճրամանի Նորին Կայսերական մեծութեան ինքնակալին ամենայն Ռու-

սաց տուաւ այս ի Լուսաւորչական Հայոց կանսիստորիէս Ղարաբաղու ճամաձայն օրագրակառ
սաճմանադրութեան Նորին կայացելոյ լ3-դ աւուր փետրվարի 1861 ամի ճիմնեցելոյ ի վերայ խընդ-
րագործութեան բնակչի Շուշուայ գաւառի Ջրաբերդ գաւառակի Վերին ՇԷն գեղջ Ասլան բէլի
ՌուստամբԷկեան Մելիք-Շաճնազար-Շաճֆուրեանց վասն այն, թէ արդէն երեւի ի Ճաւաքեալ օրի-
Շաւոր եղանակաւ ճաւաստութեանց՝ ազգապետ սերնդոց նորա Է Մելիք Շաճնազար Շաճֆույրն,
յորմէ ծնեալ են Մելիք Եավրին եւ Եաւրի աղայն, ի Մելիք Եավրիէն ծնեալ Է Մելիք Աստուածա-
տուր, յորմէ ծնեալ են Միր-Դաւիթ-խանեւ Բապայբէկն, ի Եավրի աղայէն ծնեալ Է Նաղտի բԷկը,
յորմէ եւ ծնեալ Է Սիանսար բԷկն, ի Բապայբէկէն ծնեալ են Ռուստամ բեկն եւ Առուշան բԷկն, ի
Ռուստամ բէԷկէն ծնեալ են Ասլան-բԷկն եւ ԲԷկլար բԷկճ, Ասլան բԷկէն ծնեալ են Սիրզաջան Բէկը
եւ Բալայ բԷկն եւ ի ԲԷկլար՝ բԷկէն ծնեալ են Բալասան բԷկն եւ Սերկէյ բԷկն՝ Ստուգութեան որոյ
վկայէ Լուսաւորչական Հայոց վիճակային Կոնսիստորիայն Ղարաբաղու ստորագրութեամբ եւ
դրոշմամբ արքունի կնքոյլ, ի 19 Ապրիլի 1861 ամի ի ք. Շուշի:

Անդամ Կանսիստորիայի Տէր Իսրայէլով. Մ 871 Քարտուղար Մելիք Շաճնազարեանց»:
ա Հասա: նւ Հին Թղթի վերոյ վիմտագբուոա:ծ է Մեր- Դաւիք-լվանի սատվկերն՝ սլարսից շա-

Հիցն շնորչուած տկվողուսխ ժապաւքէնով եւ ոլարսկական աստղանիշ շքանշանով. ոլուտկերի տակ
վիմագրուտծ է. «Միր Դաւիթ խան Ծատուրեանի տանէ Մելիք Շաճնազարեանց Մազրայի. աս-

Պրո խաներն:
2 Գտուում Է Սոթի Բարաւ-արեւելեան կողմում. որ եւ տարբեր Է Ծար գաւառի Զարից եւ Զբիլից:
3 ՐԷնլար-բԷկիցս ծնուած են (բացի Բալասան եւ ՍերկԷյ բԷկերից) Ջաւատ-բԷկ, Նազար-բէկ եւ Առուստամ-բէկ:

Իսկ Աղպան-բԷկից ծնուած են Պավի-բէկ եւ Ջիւմշիւտ-բեկ:

պէտ առաջին աստիճանի կարգացն Արեգական առիւծոյ պարսից Արքային,եւն. երբեմն դեսպան
հ կողմանէ նոլյն արքայէ առ թագաւոր Փռանցիու 1816 թուին»: Տպուած է նաեւ նոյնի գաղ-
ղինըէն Թարգմանոաւծն:

Բարաչունջ աւնրակ կամ Բալլու ղայա կոչուած տեղում, որ դիշղիցս վերեւ է, կայ գիչղա-
տեղի. Հանդստարան եւ մի փոքրը եկեղեցու աւերակ, ոբիզ մեում նն տակաւին չորս սլատերն եւ
խորանի խաղն:

Հլն- Պարիս անրակ ղիւղատեզի. Հանդռտարան եւ եկեղեցի, որ գտնւում են այս սարի գըլ
խին, որ արձանացած Հ Ներթին եւ Վերին շէների եւ Նոր- Պարիս գիւղի 171 եւ կոչւում է Շասմիվ-

բասլաուկ: Այժմ աւերակ գիւղումս բնակում են մալականներ:
Գիւղի Մոսո կայ մի ուլստատեղիո որը անուանում են Նածչատակ:
Ը. ՆՈՐ-ՊԱՐԻՍ դի-ղն շատ Հեոիխ չէ մալականներիցն, բնակիչք տնղզավոխուած են Հին-

Չարիսից, Հող ն՝ բէկական, ջրարրի եւ արդիւնարեր, տնղական բնբթերն՝ նոյն. դերաղանց՝ օդն,
կլիման եւ ֆուրն, աւակաւին չունին եկեղեցի. քածշանայ միչ Ծուլս 38, ար- 191, իգ. 165:

Թ. ԷՐԲԱՋ ԳԻՒՂ. Հիմնուած է մի խոր եւ Հորիզոնն նեղ ձորի 172 ռրի արեւելեան, ծարա-
ւային նւ Հիւսիսային կողմնըն բարձը լնոննը նն, բնակիչք՝ բնիկ, որք մելիքների ծնտ գնացած
նն բնակելու Բօլնիս եւ յետոյ վերադարձած այս տեղ. Հողն՝ բէկական, կիսով չա՛ի չրարբի: տն-

ղական բերթերն՝ նոյն, օդն, կլիման ՆԸ ջուրն՝ գերազանց, երկար կեանք՝ 115 սուսրի. եկեղեցին՝
Սուրը Սարդիս՝ Հոյակառլ, բարձրաչէն՝ կառուցնալ վեց սիւների վերայ (երկուսն միասլաղաղ)
երկարությիւնն՝ 21 Ժեսոր 70 սանթիմ, լայնութիւնն՝ 14 Ժետր 60 սանթիմ. դրան ճակատակալ
քարի վերայ. « ..ՄԷ յիշատակ թվն ՌՃԿԵ.»: Աւազանին կողմին մօտ՝ փոքր լշորանի ճակատին րի
նրբագործ խաչքարի վերայ. «Թվ. ՉԹ ես Ակոբ կանգնեցի զխաչս Սարգիսա եւ կամ ամէն ծնո-

ղաց մերոց, Աստուած ողորմի»: Եկեղեցու արեւմտեան ւլատին մօ՝ արտաքուստ. մի տւսսլա-
նաքարի վերայ. «Թվ. ՌՄԿԶ. որ Է Պօլնուսու գալն (վերադարձն) մայիսի Ի (20). Քրիստոսի ծա-
ռայ տէր Դաճիէչ» : Քածանայ՝ նրկու:

Գիւղիս արեւմտեան ռտորուռի սոր ձորով Հոսում է Փոքը- կուրակ անուն վտավ, ռր է օժան-

դակ կուրակ դնտակին: Գիշղիս բարեկ. Սարգիս քաշանայ ՏԼր-Սարգսնանցի մյօւո կայ.
Ա. Մի օրինակգրչադիր: փոքրադիր: ընդՀանրական՝ գրուած թղթի վերայ. "րի մէչ է Յա-

կոբոսի, Ձովչաննու եւ Յուդայի առաքելոց թղթերն. (անյայտացած է յիշատակարանն):
Բ. Բացատրութիւն Հայոց աժիսների, որսլէս են նաւասարդ, Հոռի եւն:
Գ. Մարմնախաղութիւն եւ նբաղզաչան-
Դ. Խազատրութիշեն ցատուկ եւ Հասարակ անուանց:
Ե. «Թարգմանութիւն ի պարսիկ բառից» եւ ընդգօրինակութիւն «ի գրոցն Վարդանայ աշ-

խարճագրի»:
Զ. խրատ Չլուստարթուի անյայտ է գրողների անուններն:
Հարկ է յայտնել, որ « Չաղդասար » անուն ոմն Հեղինակից դովասանական ուռանաւորներ

նն սլարունակում ս. Լուսաւորչի, Հոիփսիմնեանց եւ Տրդատ թագաւորի մասին Բ. ձեռադգրումեչ

Մուլ 7ծ, ար- 384. Իգ- 364:
Ժ. ԲՕՋԼՈԽ ՇԷՆ. Հիմնուած լ ԻԷրքաջիդը վերեւ կուրակի նոյն օժանդակի ձախ ախի բարձ-

բութնան վերայ. բնակիչք՝ բնիկ, Հողն՝ բէկական եւ անֆրդի. բայց Հացատու, տեղական բեր-
Քերն՝ նոյն (չունին «կարտեզ եւ այգի), նկեղեցին՝ Սուրբ Մինաս, ծածքն՝ փայտաշէն, քածանան
դալիս է Նոր- Չարիաից: Ծուխ 15, ար: 80, Իգ. 70:

Սուրբ Մինաս. Ուվխւոատեղի. դիւղիցս վերեւ նոյն, օժանդակի սֆ կողմում, մի Հին, քարու-
կիր վփոքը նկեղզեցի է Սուրբ Մինաս անուն, որի մօտ կան անրակ գիւղ եւ Հանդստարան:

ԺԱ. ԲԱՆԱՇԻԹ կամ Մանուշ շԼն. Հիմնուած է Բօզլութից ներքեւ նոյն օժանդակի Ճավս

կողմի բարձրութնան վերայ, բնակիչք՝ բնիկ, Հողն՝ բէկական, անջրդի, սակայն արդիշնաւէտ:

լ Իւը սկիզբը առածԷ Գոմէշ (նոյն Մոռաւ սարի) Բիւսիսային կողմից:



ւնսարաւնն՝ դովելի, օդն, կլիման եւ ջուրն՝ ռլատուական. երկար նան.ք՝ /10. նկեդեցին նոր Ա
սկսում շինել. քածշանան՝ նոյն: Ծուխ 35, սլ. 218. իգ: 141:

Նածատակ. Գիւղիս արեւելեան կողմում՝ ընկուղի ծառերի ուակ. մրի մատուռ է՝ Նածատակ
անուն, որի մէջ կայ մի դերեզման, բայց տապանաքարի վերույ չ(այ արձանաղդրութիւն:

Թնօդան աւերակ. Գիւղատեղի է, որ դսոնւում Ա ԴՂալա-Բուլաղ գիւղն տանող ճանասրարձի
վերայ մի ձորակի Հիւաիսածայնաց լանջի վերայ: Բարուկիր եշ սրբատաշջ քարով շինուածէեկեղ նցին. ոբի դլուվին խոնարծուսծ է:

Հարաւային կողմի փուքը խորանի վերայ. « Ժամանակս Շաճ Սեփրին, խանութիւն Մուրթուզա
Ղուլի խանին Թաճուլդ, կաթուղիկոս Գանձասարայ տէր Գրիգորին թվ. Ռ.»:

Այլ քարի վերայ. «Կամաւն Աստուծոյ ես տէր Եղիշէս շինեցի սուրբ եկեղեցիս միշատակ
ռոգւոյ իմոյ, կողակցին, Եկաղին, որդիքն Ատի բԷկին, Նկեղ»:

Թեօդանի Մատուո. Աւնրակիցս փուքը-ինչ վերեւ կայ մի քարուկիր Հին Ժատուո, որ ւնիմետր 18 սանթիմ երկարութիւն եւ 4 Մեր 5 սանչքիմ լայնութիւն, աակաւյն չունի արձանագրու-
Թիւն: Արտաթուաւո դրան Հիւսիսային կողմում՝ սլառտին յննած է քարնայ մի Հին աչ, որի ծր-
կարութիւնն է 2 ւԲնւոր 35 սանթիմ, նւ Լույնութիւնն՝ 1 մետր 5 սանթիմ. նւ որի ստորոտում քան-
դակուած է. «Ի թուին ՉԾԷ. (1308) ես Գրիգոր ու Պապաք կանգնեցաք զխաչս ի բարեխաւսութիւն
ծնողաց մերոց ԷՂ որ...»: Մաստուռռ նորողած են մանաւչեցիք. «Սուրբ եկեղեցիս Մաճուշեցի
շինողք են Ղեւոնդ, Աւետիս, Սաճակ, Գրիգոր, Դանիէլ, Սարգիս Ալիքսանեանց 1890 ամի»: Ուֆ-
տսւոնղի է մատուոս, որի շրջապատն մենծ Հանդստարան (, սակայն անարձանագիր են Քարերն:

ԺԲ. ՀԻՆ-ՂԱՐԱ-ԲՈՒԼԱՂ ԳԻԻՂ. Հիմնուած է մի Հիւաիսածայնհաց լանջի վերույ. ռրի ստո-
բոտով ծոսում է կուրակ դնտակի ւջ կողմի երկրորդ օժանդակն եւ փոբը-ի նչ ժնտոյ Միանուփ
նոյն դետակի Հետ: Բնակիչ ք՝ բնիկ, ձողն՝ բէկական, անջրդի, Հազա, տեղական Բերթերն՝
նույն. ւատուսկան՝ օդն, կլիման եւ ջուրն, երկար կնանք՝ 400, եկեղդեցին՝ Սուրբ Աստուածաֆին՝
Հոյակաս,, կառուցնալ վեց ռիւների վերայ, երկարութիւն՝ 22 մետր 25 ռանլժիմ, չւյնութիւն՝ |2
ժետր 36 սանթիմ. քաձանայ՝ միչ

Արբեւմիտնան դրան ճակատակալ բարի վերայ.
«Շնորճօք ամենակալին մեք Ղարաբուլաղի ժողովուրդս մեծ եւ փոքր շինեցինք սուրբ եկե-

ղեցիս յիշատակ ճոգոց մերոց եւ ամենայն ննջեցելոց ի ճայրապետութեան տեառն Պետրոսռ
(Աղուանից), ի թագաւորութեան Պարսից Շաճ ՍիւլԷմանի խանութեան երկրիս Ռւղուրլու խանին
եւ պարոնութեան գեղիս ֆարզալի բԷկին, տարուղէն(ՀարկաՀան) Մուրթուզա Ղուլին, տանուտէր
տէր Սիմէօն, տէր Յակովբ, տէր Ազարիէն, տէր Դաւիթ, Գրիգոր, Ազարիա, Շաճնազար, Մարուի
Աւան, որ ջերմեռանդ սիրով աշխատեցին. ես Մեղիդիւթ էրեցս գրեցի թուին ՌՃԻԵ. որ կարդաք,
մէկ բերան ողորմի ասէք. ամէն»:

Արձանագրութնան» աջ ու ձավ դողմնրում.
«Սուրբ խաս բարեխօս Շաճնազարին»: «Ես Խօճա Անտոնս սակաւ օգնական եղէ սուրբ

եկեղեցուս վարձուն յիշատակ ինձ եւ կողակցին Մարիանին եւ որդոցն Գասպարին, Մելքումին»:
«Ես Սիմէօն անարժան էրեցս կանգնեցի զսուրբ խաչս եւ սակաւ աշխատեցի ի վերայ սուրբ եկե-
ղեցոյս...»: Ծուլս 36, ւր. 149, Իգ- 147:

կրակի դիմացող քարածչանք (0286»Աօթուն: ՀղՂԱ:ոճ). գտնւում է գիւղիս արեւնլնան դողմում՝լոլո մօտիկ: Հանքիցս Հանուսծ եւ Բագու տարուած քարերն դործադրւում ն (կրակով դործող
մնքննաների վառարանների ծամար-

Հին նկեղեցի՝ քարուկիր, միջակ մեծութնամբ, որ զնւում է գիւղիսվերի ծայրումընկուղննի
ծառոց Հարքակի վերայ, ունի միայն մի փոբբ (որան Հիւսիսային կողմում եւ մի աւաղ (թորան:

Անապատ. այսսլէս է անուանում ժողովուրդն այն քարուկիր մատուոր, որ կայ Հին եկեղե-

լ Եկեղեցուս մեծութիւնն, ութ քաճանայից քանակութիւնն եւ գիւղիս շատ աւերակ տնաբակերն ապացուցանում
են. թէ գիւղս մօտաւորապէս 700 ծուխ եղած լինելու Է, մինչդեռ այժմ 36 ծուխ եւ մի քաճանայ մնացած Է:
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ցու Հիւսիսույին կող մում աաա մօա: Մատրանս մէջ կայ մի Հանդիատ, որի տասպլանաքարն չու-
նի արձանադրությիւն. Հեւտեւաղէս անյայտ է մեզ ամիուխնալս: Մատրանս եւ Հին նկեղեցու
միջավայրն ամրողջառըքս Հին ամիովնալներ են:

Բրոի շինը եղգին. Գիւղիս արեւմտեան Հանդէպ՝ վփռակի ձախ աիի բարժրութեան վնրայ,
կայ անրակ զիւզոասոնեղի եւ մի միջակ եկեղեցիչ Այժմ ոչ ոք չէ բնակւում այստեղ. բայց կան-

դուն մնացած Լ եկեղեցին:

Միջի վանք
Այսոլքո չ կոչ ւում այն եկեղեցին, որ շինուած է Հին Ղարարուլաղից վերեւ՝ նոյն օժանդակի

աջ կողմում: Ելեղեցիա շինուած էկ միայն մի կամարի վերայ, որի վերնամաշռն քանդուած եւ
եկեղեցին ճաւքյոոծ Լ արեւելքից արեւմոււութ ուղղուլժեամբ- խախտուած է եւ բնմն: Շատ ջանա-
ցինք գտնել արձանադրութիւն, սակայն չտանք, միայն դտանք մի խաչքարի վերայ. « Այս խաչս
Է կոսին» եւ ւալ կիտ քշաչքարի վերայ. « Այս սուրբ խաշս է տէր Առաքելին Աստուծոյ»: Ելեղե-
դուս մու կայ ընդարձակ գիւղատեղի եւ սրբատաշ տառսլանաքարերով եւ նրբաղործ խաչար-
ձաններով նշանաւոր Հանդստարուն, որի մէջ ամփվովուաձ են նպիսկուլոսներ, վարդապնտներ,
քածանաներ եւ ժողովուրդ: Զմայլում է մարդ՝ դեղեցկաբանդակ շիրմաքարերը տեսնելով:

Երի վանք (վերին վանք)
Միջի վանբթից բաւական վերեւ՝ վտակի ձախ առվում, կառուցնալ է երկու կամարների վե-

բայ մի բաղրուկիը տաճար. որ ունի մեծեւ վփոքը խորաններ, աւազան, լուսամուտներ եւ մի դուուն՝

ծարաւույին կողից: Երկարութիւն՝ 17 Ժետր 35 սանթիմ, լայնութիւն՝ 8 Մետր: Հիւսիսային որ`
մի վերջին կամարի տակ. «թվ. ՉԻ. Ես Տաւտար որդի Ջանասի կանգնեցի զխաչս ինձ եւ եղբաւր
իմոյ»: Տաճարի» մեջտեղում ամվովուած է մի ռլատուտաւոր ննջեցեալ, ռրի տապանաքարի վե-
բայ փորագրուած մ. ԷՎ Այս Է ճանգիստ Սուրբ Գրիգորոյ Գանձակայ եպիսկոպոսին»: Անվնաս մնում
է չոաճարա, միայն Թչ Դլիշին բուսաձ են ծառեր, ոբք կարող նն վնասել Հետղծնտէ մնծանալով:
Այսեղ դայ եւս զիւաատեղի՝ վտակի Գալ Հովտի վերայ, եւ փոքը-ինչ մերեւ՝ Հանդստարան:

ԱԼՅԱՐԱԿ ԼՃԱԿ (38)

Մզոնաչափ է Երի-վոշնքից մինչեւ լճակս, որ տաճկերէն կոչւում է Գեօդգ-դեօլ եւ որ չրֆա-
ո"լատուտծ է անտառւավիտտ լեռներով: էնրանդ Ժէջ ամենաբարձըն է կնփասի (բոտ տաճկ.
Բնավխազ) անուանած ասլառաժ սարն, որ ծպարատօրէն արձանացած է լճակի արեւելեան Հարա-

չային կողմում: Սարի» լանջերի դչժուարատար տեղերում Հօրաններով ճարակում են Քօշնր:
Լէճակս բաժանուած է նթկու մասի, վերնամասն կոչւում է ՀԸստծու ծով» (Աստուծոյ ծով): Լճա-
կիս մակերեւոյթի խորանարդ տարաձութիւեն է 54 օրավարաչաւի (դնսհատին):

Լճակից», որի շրջապատում ւռնզ-տեղ դիզուած են ածադին քարեր, ելնում են ընդծանրա-
ոլէս նրնք տեսակ ձկներ.

Ա. սնսալկն, որ ազնիւ Լ միւսներից. որոշւում է եւր ողիտակութնամբ եւ կարմիր ու սեւ

բծերով:
Բ. տնսակն եւս ունի ռոլիտակ գոյն, րայց ունի միայն սեւ բծեր:
Գ. տնսակն ունի սեւ ղոյն եւ միայն սեւ ու մեծ-մեծ բծեր- Բացի Հիւսիսային կողմից ելած

ձկներից, ազնիւ եւ Համնղ են միւս բոլոր կողմերից Հանուած ձկներն:

լ .Սարիս գլխին կալ մի գերեզման, որի տապանաքարի վերալ գրուած Է, թԷ Կկեփաս ճգնաւորի գերեզմանն Է:
Հաւանական Է թւում մեզ, որ Ալճարակ լեռանուն տեղի տուած Է Կեփաս անուան, որը մաճմեդականներն չկա-
րողանալով ուղիղ Բնչել՝ Գեափազ են Բնչում:
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Կոսի կալ
Մբջի մանքի արեւմանան Հանդէպ՝ վտակի Ճավա կոզժի բարձրութեան վելրույ. մի դեզեցիկ

սարածարթում կայ գիչղատեղի, Հանդ ստարան եւ փոքր նկեղեցի- խորանը, Հարաւային կողմի
կամարի վերայ՝ մի (թաչքարի ուոորուոում. «Թվճն. ՌՀԹ. է... Աստուած ողորմի Սարգսին»: Եկ եղո-
ցուս Հարաւային կողմում՝ Հանդատարանիմէջ. «Ամփերին Մելիցքու Բուրխտ թվին Ո»: Բոլոր Հին
նկեղեցիներո խոզանոց արած նն Գետաշէնի կշողարածներն: Չասոիու է րերում դեոտաշէնցւոց...

ԺԳ. ՆՈՐ-ՂԱՐԱ-ԲՈՒԼԱՂ ՇԷՆ.

Հիմնուած է շէնս Հին- Ղարա-բուլաղից փութը-ինչ ներքթեւ՝ նոյն օժանդակի ւջ կողմում.
բնակիչք տեղավոխուած են Խաչակավ,, Բանանց եւ Փիր դիշղերից. որք նավս՝ դչնած են Չոուլի-
(սան Հայ բէկիցն շինատեղի եւ անդի Հողերը շինած բնակարաններ եւ առլա՝ բնակած այստեզ:
Տակաւին չունին նկեղեցի- Ծուլ 25, ար 60, Քգ- 55:

Նորաշէն կամ ենքջյ- Աւնրակ դիւղատեղդի, նկեղեցի եւ ծանգոատարան, որ դտնւումի է չէ-
նիցս ներքեւ

ԲԵՐԴ ՄԵԼԻՔ-ԲԷԿԼԱՐԵԱՆՆԵՐԻ
ՋՁորս կողմերից առանձնացած, միմածերձ, սեսլաձեւ բարձրադած եւ դէռլի արեւելք երկա-

բած մի բարձրադոյն ռար է, որ դռեւում է կիւլոտան գի-ղից վերեւ: Ինջա դետակն նավխ՝ Հոսում
էր բնրդիս արեւմտեան կողմով, առյա Հիւսիսային առորուռովվ եւ առլա՝ դառնում դեպի արեւելք.
վասն ռրոյ գրեթէ Թնրակղզի ձեւացած չ բերդասարս, որի դլուիշն բարձրանալու Համար կայ մէ
դժուարատար եւ ոլոր-մոլոր կածան, որ խիստ զառիվեր է Բերդո ունի կրկնապարիսպ, «շը տա-
Քինն սարի կիսով՝ արեւնլքից արեւմուտք, իսկ երկրորդն՝ սարի գադաթի եղերքենրով, որ աւվլի
բբդաշատ է եւ անմատչելի, կարող ենք ասել՝ եւ անառիկ: Բերդիս նրկարութիւնն է 230 Մետբ.
լայնութիւնն՝ 20 ւ, սլարսի Հաստութիւնն՝80 ռանթիժնարից մինչեւ 11/2 նտր: Բերդիս Հիւսի-
սային կողմում կայ աւնրակ նկեղեցի եւ շատ աւնրակ տնատեղ եր: Բայց տակաւին կանգուն
մնում են Մելիք-Յովսէվի ասլարանն, որ ծիմնուած է բերդի Հարաւային դողմում՝ մուտթի ւ)
ու ձախ անկիւններում: Բնրդա ունի երկու դուռն, որից մեծն՝ Հարաւային դող ժից. քկ փուքրն՝
Հիւսիսային դողզմից, որ անգործածելի է: Առպլարանն բաղկացած է երկու մասից արեւելեան էւ
արեւմոնան, խոնարծուած են նրկոցունց ծածքերն եւս, բայց տակաւին մնում են սլաշտելի Հնեու-
Թիւններն:

Բոյդ որովծետեւ կոմելու ջուր չկայ բերդում, վասն որոյ ենրդի վերի կողմին ւօւո՝ արեւ-
մտնեն Հիւսիսային կողմից մինչեւ դետալ ն, շինուած 1 մի նշանաւոր, թաղակապ, քարուկիր լՈ

ատորերկընայ ական՝ իբրեւ ֆրի ճանաղարծ, որով ջուր փոխադրուած են բերդի ս ձրամբարներն.
որք դգւոնւում են ամրոցի վերի կողմին մօռ՝ Հիւախաային "պարսպի մԺէջ: Այժմ դենտակն Քանդելով՝
խորացրած է Էբ յատակը եւ բարձր մնացած է ականի բնրանն:

ՂԱԼԱՉԱ

Բերդիս Հարաւային Հանդեպ Հարթակի վերայ կույ Մի դղենավ, որը տեղական անուամբ կոչ-
ւում է Դալաչա: Դղեակա ամուր է եւ քառակուսի. չորս անկիւնննրում ունի չորս Հաստատուն
ուշտարակ. իսկ Հիւսիսույին կողմից մի դուո նւ ամէն կողմերից Հրացան արձակելու ծակեր, 712
Մետր նրկարութիւն, 7 մետր: լայնութիւն, 41/2 մ բարձրութիւն նւ 1մ28սժ ռւլարսպի Հաստու-
Թի: Այս եւս օլատկանում է Մելիջ-Բէկլարնաններին.

Դղեկիս շուրջն ընդարձակ, բոյը անրակ դի դղատեզի է, որե կարծձնս 24 քաղաք եղած լինի.

յ Անընթեռնելի են կԷտադրեալ բառերն:

տակաւին արզ նրեւում են քարուկիր եւ Խիտ ւու (շիտ շինուած շատ տնարակներ, փոքր-ինչ
Հեռուն՝ ընդարձակ Հանդատարան, րայզ անարձանադիր: Դղեկիս Հարթակի ստորոտում շինուած
նն նղել նշանաւոր բաղանիսներ. որք կիսաւեր դրութնան մէջ են:

ՉԱՓԱՐԻ ՂԱԼԱ

Մոււու սարից դկոլի արեւելք կախուած մի դալարագեղ լանջի վերայ կայ Հողարերդ, որի

արեւելնան կողմից Հոսում է Ինջա գետակի աջ օժանդակեն, որ եւ միանում է Ամենափրկիչ վան-
Քիջ ներքեւ՝ Ինջային: Բնրդիս. որի շրֆաղատն սլատած է թԹանձրախիտ անտառներով, ասում
են, բազմիցս ասլաւինած լ ե Հնումն կիւլստանի Հայ ժողովուրդն, մանաւանդ պատերազմների
ժամանակ նւ ազատ մնացած թշնամուց:

ԺՋ. ԳԱՐԴՄԱՆ ԳԱԻԱՌ, որ ընկած է կուրակ եւ Շամքոր գետակների, դաշտարեհրանի եւ
Մուունան լնոնաշղթայի դաղաթնագծի 172 Ամենամեծ մասամբ անձչարթ է գաւառիս մակե-
բեւոյլթն: Սարսափելի խոր-իշոր ձորեր, մութ-մութ կիրճեր, օձաղտոյտ խոխոմներ, բարձրադա-
դալ սարեր եւ բլուրներ եւ Թանձրակխիտ անտառներ դրաւած են դաւառիս մակերեւոյթը: Իսկ

վերնամասն խիստ զուարճալիէ՝ լնոնաչարթեր, ծաղկալի Հովիտներ, մարդալի արօտներ, դա-
լարագեղ լնոնալանջեր են գաւառիս Մոռաւեւ Աբութիւն սարի կողմերն:

Ա. ԳԵՏԱՇԷՆ ԱԻԱՆ. Հիմնուած է կուրակ դնետակի ձավ ասիի վերայ, խոր է գիւղատեղի
ձորն եւ ենդ՝ Հորիղոնն. ինակիչ.ք ամենամեծ մասամբ տեղափոխուած են Ըռստակ եւ Ջրարբհրդ

դաւառից. բնիկ է միայն ամննափուքը մասն. Հողն՝ արքունի, մեծ մասամբ ւսնջրդի եւ միջակ
արդիշնաբեր, տեղական բնրջերն՝ ցորեն, գարի, կորեկ, կտաւճատ, գետնախնձոր, տանձ, խըն-
ձոր, դամոն, դչեղժ4. խաղող, ընկոյզ: կեռաս, թութ, օդն, կլիման եւ ջուրն՝ դովելի» երկար կեանք
100. նկեղզեցին՝ Սուրբ Աստուածածին՝ Հոյակապ կառուցեալ վեց սիւների վերայ, Համակ սրբա-
տաշ, տորոնաղոյն քարով, երկու փոքր խորանների վերայկայայլ եւս երկու խորան. երկարու-
թեւն՝ 23 մետր 40 սանթիմ, լայնութիւն՝ 14 մետր 30 սանթիմ: եկեղեցիս, որի միֆից բղիխ ոմ է
բարեչամ ջուլը չունի արձանագրութիւն, բայց նբեւում է, որ նորոդուած է. քաՀանայ՝ 2: Աւա-
նուա ծաղկած է Հիւսնութեսն, դարբնութնան, ուսկերչութեան, դերձակութեան, թամբագոր-
ծուլմեան, սայլագործութնան, արտաշչութեան, ոստայնադործութնան եւ աւտաղձադործութեան
եւ այլն արունստներն:

Ծուիս 434, արական 920, ըդական 782, արական ծնունդ 51, իական ծնունդ 32, պսակ 31Լ

աբ. ննջեցետլ 18, իգ. 11:

ԱՒԱԳ ՍՈՒՐԲ ՆՇԱՆ

Աւանիս վարի ծայրին ւօւո շինուած է մի քարուկիր մատուռ, որ ունի միջակ մեծութիւն,
պած դուռն, 7 մետր 90 սանթիմ երկարութիւն, 5 մետը 45 սանթիմ լայնութիւն՝ Նածատակ անուն:

Դասամիջի ուղղութնամբ, խորանի տակ կայ մի փոս, որի մուտքն բացուած է բեմի ժողովրդա-
ծայնաց երնսից, որի մասին ասում են նածաւտակի դերեզման. բայց անձանօքրէ անունն:

Ներթուտտ՝ Հիւսիսային որմում՝ մի քարնայ խաչի վերայ.
«Սուրբ խաչս բարեխաւս Թանգրղուլին»:
Իսկ մատրանս դոնագլուլ քարի վնրայ. «Թվ. ՌՃԻՋ. կամաւ ամենակալին Աստուծոյ շինե-

ցաւ սուրբ Նաճատակս ձեռամբՍի. Է. նի (գուցէ Սիմէոնի) եւ որդուն Քամալ բԷկին, օգնականու-
թեան(թեամբ) գիւղիս, թագաւորութեան Պարսից Շաճ ՍուլԷման....»:

1 .,ԳետակսԷ սաճմանագլուխ Արցախի եւ Թիփլիսի ճոգեւռր կառավարութեանց թեմերին կամ Ղարա Գան-

ճակի: ԳետաշԷնցիքս տեղափոխուածեն Ըոստակ գաւառի խոտորաշէն գիւղիցն, որ այժմ աւերակԷ: Գետակս

հւր սկիզբը առած Է Մոաւի միջնագագաթի՝ Բազրկեանի ճիւսիսային լանջերից:
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Մատրանս մէջ, ոբ եւ ուլատատեղի է, կան Հնետեւնալ ԴԸչ ագրերն եւ մասու Խթներն.
Ա. Աւնտարան մաղգաղաթնայ՝ միջակ Մնծութնամը, արծավթաալառտ, ոսկեղ օծեալ կողակալ-

ռերով, որիմէջ կայ չորս աւետարանչաց եւ Ծիսուսի Քրիստոսի բոլոր Հրաշազործութնանց ւ
բժշկութնանց պատկերներն: Ընտիր է մաղաղաթն. դեղեցիկ՝ թոչնագրերն, սթանչելի՝ ծաղիլ-
ներն, ծիանալի՝ նախշերն, ուշադգրաւ՝ նկարելն, Թանկալղգին՝ ներկել. ողնիւ՝ ոսկեղօծն, էւ
զմայլելի գեղարունստի նրբագործութիւնն:

Մարկոսի եւ Ղուկասի վերջում դրուած է.
«Յիշատակ Էէ աւետարանս Մաճտեսի Ջանդուլուն եւ ծնող ացն Վէլիջանին, Համանին ելկո-

ղակցուն իւրոյ Փարուն եւ եղբարց Պապին եւ Ետկարինեւ ճանգուցեալ եղբարցն Սիրաքին, Շաճճ-
ջանին եւ ամենայն ազգականաց. ամէն: Ծրեցաւ սակաւ յիշատակարանս ձեռամբԱլեքսան գրչի
թվին ՌՃԺ., եւ եօթի եւ ըստ իմում ափու, ասէք ողորմի»:

Յիշատակարանից. «Գրեցաւ սուրբ աւետարանս ձեռամբ նուաստ եւ յետին գրչի Նկղս (նչ-
(ողայյոսի) մեղապարտի, ունայնագործ մելանաւորի ի թուաբերութեանս Ասքանազեան եւ Աբջ-

թական տումարի ՌՃԺԶ. եւ ըստ նորում շրջանի՝ ՂԴ. եւ գալստենէն Կենարարին ՌՈՀԲ. ի լստոյ)
եւ ընտիր աւրինակէ եւս առաւել ճամաբայիցն, զի գաղափար սորին էր ի դրանէԷ Սուրբ Սարգիս
եկեղեցւոյ ի աշխարս Հոնաց.. աստուածապաճ քաղաքնի Կաֆայ առ ոտս Սրբոյն Սարգսի զա--
րավարին ի ճայրապետութեան Հայոց տեառն Յակովբայեւ առաջնորդութեան ամենայն ճիլսճ-
սական կողմանց տէր Մարտիրոս քաջ րաբունապետի եւ ի տեղ ապաճութեան Յակովբ վարդաւսչ-
տի... ի թագաւորութեան Պարսից Շաճ Սափին, եւ Նախիջեւանայ խանին Ալուղուլի..... Արդ, այո
աստուածապատում եւ քրիստոսաւանդ տառիս ցանկացող եղեալ աստուածարեալեւ պատուակչ2
այրս մաճտեսի Ճանղուին ետ գրել զսուրբ աւետարանս յիշատակ ճոգւոյ իւրոյ.... զՄելիք Նարչ-
պԷկճն... դարձեալ յիշեսջիք զՄաճտեսի տէր Վարդանն, որ զաւետարանիս զմագաղաթն շնորճեա»..
Դարձեալյիշեսջիք զ Ղրիմեցի զլուսպարոնն եւ զորդեակն իւր զ Դաւիթն, որ մեզ տեղ շնորճեցիշ.
որ աւարտեցաք զսուրբ գիրքս, զի դառն մաճտարաժամ եղեւ ի քաղաքն Կափայեւ մեր տեսել
զդառնութիւն եւ զաղէտ մարցն, կամաւորութեամբն Աստուծոյ եւ ճրամանաւ Նորին բնակեցաջի
Ղրիմ ժամանակինչ եւ աւարտն ճասուցաք ըստ մեր տկարբնութեան եւ ծաղկազարդեցաքոսկով
եւ բազում գունզգուն որակօք.... Յիշատակ Է սա ի յեկեղեցին Ամենավիրկչին ի լերկիրն Նախի"
ջեւան ի գաւառն Երնջակ ի դէմս Սուրբ Կարապետինի գեաւղն Շաճկերտ, որ այժմ կոչեն Ղա-

զանչիլար ի յառաջնորդութեան յայսմ նաճագիս լյՅեսայեայեւ Առաքել քաջ րաբունապետաց.»5:
Մեղա գերութիւնից աղատարար Ցիսուսի Քրիստոսի սոյն աւնտալունն դերի է Ընկնում

այլազդնաց 4եքն, որը գնում է Ջրաբերդի Մելիր-Աղամ Ա. «որ գնեաց զսա ի ճալալ ընչիչ
իւրովք ի ձեռաց այլազգեաց... նաեւ մաքուր արծաթօք պատնալ զարդարեաց եւ ընդելուզեատ
ոսկով պատուականօք եւ լետ (եդ) զսա լիշատակ 'բ սուրբ աթոռն Եղիշէի առաքելոյն (Ջրվշչտիկ)
եւ սուրբ լուսաւորչին Աղուանից ձեռամբ գերիմաստ եւ ոգնաճանճար Աւագ քաջաջան վարդս-
պետիճ-... Յիշեցէք ի մաքրափայլ աղօթս ձեր զՄելիք Հաթամճեւ ճայր իւր Մելիք Իսրայէլն եւ

զպապլն իւր Մելիք Եսային եւ սորա որդոցն Ովսէփին, ՄԷժլումին, Իսրայէլին եւս առաւել որդտց
սոցին ՍԷյրարին, Ալլաճղուլին, Ալլաճվերտին եւ մօրն Հերքինազին եւ որդոցն ծաղկելոց նորափըթ`
թիցն Իսրայէլին եւ ՄԷժլումին եւ ամենայն արեանառու ննջեցելոց... գրեցաւ թվին ՌՄ. երկումին,
որ ըստ փրկչականին 1753»:

Բ. Աւնտարան՝ մեծադիր, Հասո, գլուտած Թռթի վերոյ, որի սկզբում լույ ուռնլուայի, Ձու-

դայի մատնութնան, Ղաղարոօի յարութեան, Ծաղկազարդի Քրիստոսի կոաչնլութեան, պա-
տանքունլուն, քառասնօրնայ դալստնան, մկրտութեան, աւետման, ծննդեան եւ չորս ււնտա-
բանչաց սլատկերներն, բայց բոլորովին անճաշակ եւ զուրկ դեղարունատի շնորՀքբիդ եւ ընտիր
ներկերից: Գողացած նն եւ սորա միշատակարանը, վասն որոյ մնում է անյայտ գրողի անունն.

յ Յետոլ աւելացրած Է ուրիշ գրող. «որ եղեւ քառանայեւ եդին զանուն նորա տէր Գրիգոր»:
2 Սա ինքն է՝ Դալի Մաճրասան:

294

տեղն եւ թուականն: Միայն դրուած է Մատթէոսի վերջում. « Յանուն Աստուծոյ ես Յովճաննէս
երէց Պետանց աբեղայս ու Բրտանց Սարգիս մեր սրտի ճաւժարութեամբ աւետարանս ծախեցաք
Վարդանայեւ առաք ի նՇրանէա. կով. բ. կապիճ ճաց, աւետարանին... Ծարեցի Չարմանին որդին
Խատապայ վկայ... Նաճպատինայ որդին Վաճրավայ վկայութեամբ, իմ Յոյսիկ Իրիցոյ վկայու-
թեամբ, որ զգիրս գրեցի թվ. ՊԵ. քաղոց Գ. գրեցաւ»: Իսկ միւս թերթի առաջին երեսում դրող
կսալասլեւը արնդան մայյոնում է. թէ կազմել տուած է աւետարանս թուին « ՊԻԱ.»: «.Զաւետա-

րանս թագւորնայբերուց (բերաւ), գինն առաւ ու տարաւ»:
Գ. Աե տարան՝ մնծաղգիր. մադաղախթնայ ամբողջապէս գրուած դլխագրերով, որ ունի միայն

ծաղկաղարդիեւ չորա աւնտալանչաց պասկերներ, Քրիստոսի սլատկերը, որ ձախ ձեռնով բբո-
նած է առհտարանը եւ սֆ 4նոնով օրծնում է մի վեղարաւոր եւ մի դլ արաց մարդ Վեղարաւո-
բն Գլխիըց վերեւ դրուած է. «Քրիստոս որդի Աստուծոյ, ընկալ զբանաւոր զաւետարանս մեղա-
պարտիս Սաճակայ իբրեւ զՏէր եւ ողորմեա՛»: իսկ գլխաբաց մարդից վերեւ. «Առաքել ծառայ
Աստուծոյ»: Աւետարանիս սկզբի նակխչերի գլուխներին եւ տակերին գրուած են սպիտակ ներ-
կով. «Տէր Աստուած, ողորմեա Առաքելին... ՏԷր Աստուած գթայ ի ճոգի Ռեմանոսի ծառայինքո-
ամէն. Աստուածիմ Յիսուս ողորմեա մեղուցեալ ոգոլս, ամէն»:

Հարկ չ ժայ»նել, Թ: միջակ դեղեցկութիւն ունին ռլատկերներն, նկարներն, ծաղիկներն եւ
ոսկնղդօծն: Համարեա Թէ հրեք յիշատակարանունի աւնտարանս, առաջին ցիշատակարանի վեր-
ջում գրուած է. «ՏԷր Աստուած ամենակալ, նորոգեա ի կեանս անծերանալիս զՍաճակ ստացող
սուրբ աւետարանճիս 11Շ Լ ամէն»: Նոյն իսկ աւնտարանս գրողի գրչով դրուած էեւ միշատա-
կարանս եւ յունարէն տաւերս: Երկրորդ Ձիշատակարանովս յայտնում է դրող ն, Թէ այԼնտա-

բանս ստացած է Սածակ կոօնաւորն, որ հղած էր Անեցի եւ աշակերտ Հաղբատայ. յիշում է նաեւ,
թէ Սարդիս կրօնաւորն միարան Հաղոլատի, «իբրեւ զիմաստուն վաճառական խնդրող եղեալ պատ-
ւական մարգարտին եւ գտեալ զսա (լաւնհտարանս) ի գաւառի անդ Անւոյ, մեծածախ, ոսկեգիր եւ

ոսկեճաճանչ ծաղկաւք զարդարեալ, ստացաւզսա'ի ճալալ ընչից իւրոց... եւ ընծայեաց զսա Մեծ

կողմանց եպիսկոպոսարանիս, որ Է իւր տեղի սննդեան եւ 'ի տարւոջն Բ. աւր ժամ.... ընծայեցաւ
կենաց աւետարաճս Սուրբ Գրիգորիս հ թուականութեանս ՈՀԲ. (1223) ի յիշխանութիւնս ճզաւ-
րին Հասանայ որդւոյ Վախթանգայ եւ ի ճայրապետութեանս (Աղուանից) տեառն Յովճաննիսի:
Եւ արդ գրեցաւ սա եւ ծաղկեալկազմեցաւ յամի, յորում էր թիւ ճամարոյ թուականութեանս Հայոց
ճարիւրոց վեցից եւ նոյռքանեաց տասանց, իսկ նորոյս շրջանի միոյ ճարիւրոյ քսան եւ ութեակ
թուոյ ի սուրբ ուխտս Հաղբատայ գծագրեցաւ ձեռամբ Յակոբայ, յառաջնորդութեան տեառն Յով-
ճաննիսի սրբասիրի, ի թագաւորութեանն Հայոց արեւմտայինն կողման Լեւոնի քրիստոսասէրեւ
յաղթող թագաւորի եւ մերոյ կողմանցս եւ Վրաց Գէորգեայ թագաւորի եւ ի սպարապետութեան
Զաքարիա Շաճանշաճի.... զբովանդակ գոյք ծնողաց մերոց եւ եղբարց ծախեցաք եւ շինեցաք
զաստուածաբնակ սուրբ եկեղեցիքս եւ անդ եդաք զսուրբ աւետարանս Աստուծոյ, որ շինեցաւ հ

մէջն ի Վանս Արջուառճի՞....»:
Ձետոյ կաղզմուտծ է աւետարանս նավս Հոռոմոսի վանքում (Օձուն գիւղի կողմերում) «ճրամա-

նաւ ճաւրն Մխիթարայ»: Սորանից ներքեւ դրուած է. «ի թվ. ՉՀԴ. կամաւ ամենակալին Աստուծոյ
ես տէր Վանականգտի ճնացեալեւ աւերեալ զսուրբ աւետարանս եւ ետու վերստին նորոգել...»:
Շարայարած է երրորդ անդամ կաղմողն. «ՊԼԲ. էր, մեճեկի ամսի ԻԶ. էր, որ կազմեցաւ, որ Է

սուրբ աւետարանս Մեծ Կողմանց Խաչենոյ Եպիսկոպոսարանէն Մայրաքաղաքէն"ո' , իշխանութեան
պարոն Ջալալին, եպիսկոպոսութեան տէր Գրիգորին Գեռաքարեցին (ւոյն)...»: կցած է չորրորդ
անգամ կազմել տուողն՝ գրելով Մարկոսի վերֆում 'ի միչի այլոց. «Ուլախաթուն.. զի յոյժ ճնա-
ցեալԷր սուրբ աւետարանս, ետ նորոգել զսաի ժամանակիս, որ է Մատխանեկն Թաւրէզ թվ. ՋԽԶ.»:

լ Գրուած Է Մատթէոսի վերջում՝ ճոլն իսկ աւետարանս գրողի գրչով. «Տէր Աստուած ողորմեա՛ Սարգսի կուսա-
կրաւն քառանայի... »:

|2 Հաւանական Է. որ ալդ ժամանակներում եպիսկոպոսանիստ աթոոն եղած լինի մեզ ծանօթ Մայրաքաղաքին մէջ:
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Դ. Աւնտարան՝ միջակ դիրթով. դբոււսծ Թոռթի մերոյ. որ ունի միոյն չոր" չունտարանչաց
պատկերներ, բայզ անճաշակ են նոյնաչլքս պատկերներն, ծաղիկներն եւ Թոչ նաղրերն, միայն դե-

ղեցիկ են փիոքը տառերն: Յիշատակարանից. «Արդ գրեցաւ աւետարանս այս ի գիւղս, որ կոչի
Դաստիգիւր (Դաստակիւլ) ձեռամբ Սարգիս երիցու ի թուականիս ՌՃԻԲ.»: երեք աւնոարաննլ-
Ըի (բացի Յովձչաննիսից) վերջերում դրուած է. «ՅիշատակԷ Սուրբ աւետարանս Եարամիշին ե
իւր որդի Ամիրխոճին, Թումանին... թվ. ՌՃԻՋ.»:

Մասունքներ
Ա. Մասն կննաց փայոշչէն դետեղուած մի արծաթեայ փոքը (շաչում:
Բ. Մոսն բազկին Եղիշ առաքել որ կայ ժի արծաթն ույ, ոսկեղօծնալ աջում, ոռբի վերայ

դրուած է. «Այս Է աջ մրբոյն Եղիշէի առաքելոյն, աշխատողքսա՝ որ այ (Է) Իգնատիոս եպիսկոպու,
որ եբեր սուրբ նշխարս ի Կաֆայու(է) յիշատակ սորա, տէր Ոսկան եպիսկոպոս»: « Կամաւ Աս-
տուծոյ Կարապետ եսյիսկոպոս ետոյ նորոգեցի, Աստուած ողորմի ասացէք»: Աջիս բազկի «ռայի
կողմի վերայ. «Կամաւն Աստուծոյ Մուրատս որդի Նիազի շինեցի սուրբ աջս, Աստուած ողորմի
ասացէք. առաջնորդութեան Ոսկան եպիսկոպոսին, թվն. ՌԿԸ. էր»:

Գ. Մասն անյայտ որբի՝ դնտեզուած մի ականազարդ խաչում:
Աւելորդ է յայտնել, թէ աշնտարաններս եւ մասունքները բերած նն իւրնանց Հեւ Զրարեր-

դիզ՝ ժողովրդեան Հենո տեղասիոլւուող քածանայք-

Անապատ
Մբ փոթրը եկնդեցի է՝ շինուած աւանիս վերի ծայրում՝ դնտակի ձախ ոավիում, Փարուկիր դա-

ոուցեալ մի կամարի վերայ, որ ունի միոյն մի դուռն՝ արեւմտնան կողմից, Խնրկու ննդ ԼԻՍ ա-
մուս, մի մեծ եւ մի փոքր խորան՝ Հիւսիսային կողմում. 12 մել: 14 սանթիմ երկարութիւն, 7
մետր 15 սանթիմ լայնութիւն: Դոնաղլիչի Քարի վերայ: « Այս Է Մելիք Թամրազին (Կիւլ Մելիթ)
որդի Սարուխանին եխպար Եաւրին. Քապաճին Ապովիորդի, որ 1-ի Մելիք Օսեփին ՎԷլուխոլ Պէ.
ճէզ Սարգսին, ՊԷՊԷզ»: Անչասկանալի է արձանագրութնան» վերջին բառի կմաստն: Գուցէ «Որ
1-ի»Ա. Մելիթ-Յուլսէվին:

Ներսում՝ միջնակամարի Հարաւային կողմի կիսասլատուտսնդանի քարին վնրաւյ. «Ես Աքո-
լեցի Գրիգորի որդի Պօղոսին մար (մայր), Եփրեմին քոր(քոյր) Թագուճին  »:

Շինութնան թուականն է սորանից վնբեւ խոյակի վերոյ. «Թվ. ՌՃՂԸ.»:
Անապատիս արեւելեան եւ արեւմտնան կողմերում հղած Են լրուցեր. դիո ժի քանիսն Ս ան-

դուն են այժմ: Հաստատում են, ԹՀ կուսանոց եղած է այս, երկար ժամանակ նստած նն այստեղ
կուսանք, որոց մէջ եղած է եւ մի կոյս Մելիք-Բէկլարնանների տոչմից, որի պատճառաւ Մելիջ-
Թամրաղին որդին նորոււնլ տուած է անասլատս- Անավատիս արնւմահուն կողմին Խիստ մօտ է
Հայոց Ուսումնարանի շէնքն, որ դեռ կիսատ ա ունի 34 մեւր 45 սանթիմ երկարութիւն եւ
(պատշդամով միասին) 11 մնտը լայնութիւն:

ԵՂՆԱՍԱՐ ՎԱՆՔ

Հիմնուած է Գետաշքէնիս Հարաւային Հանդեպ նղած լեռնաբխազկի սալածարթի Հերույ՝ յա-
նուն Եղիշէի առաքնլոյն: Վանքս կառւուցնալղէ երկու սիւների վերայ Համակ սրբատաշ քարով,
որի երկարութիւնն չ 12 եւոր 43 սանի մ, լայնութիւնն՝ 10 մետր 33 սանթիմ:

Դրան Հարաւային սեմի վերոյ. «Թ. ՌԾԼԵ. ես Նա..ո..ա Մովսէս էրից»:

) իմաստն Է. Ես եմ Աքուլեցի Գրիգորի որդի Պօղոսին մայրն եւ Եփրեմի քոլր Թագուճին:
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Հիւսիսային սնմի վերայ. «Ի ճոպելիանէ Ազատարարէ Գ. թուաճամարէ մետասան տարեկ
վեր տար (131 1). ես անարժան տէր Ղազարս գրեցի»: երեւում է, որ վանքս նորողուսծ է երբեմե-
նրբեմն- Վանք ունեցած է չըջասլարիսսլը նւ թաղակապ, դեղեցիկ սննեակներ, յորոց այժմ եօթն
կանգուն եւ եօթն կիսակործան են: Նմանաղէս կործանուած են շրջապարսսի արեւելեան եւ
արնւմտնան ւլատերն եւ վանքիս Հիւսիսային որմի արտաքին նրեսն:

Հին Հանդ ատարան. Գետաշէն աւանիս Հանդատարանի Հին մայսումն կան շատ Հին դերեզ-
մաններ, որոց դլիւակալ խաչարձաններն դարդարուած են չիանալի նախշերով եւ քանդակնե-
բով: ԱյնքաՂ դեղեցիկ են փորուածքներն, մինչեւ անդամ այցնլուն դժայլում է ժամանակին
քանդակագործութնան դեղարունստի նուրբ ճաշակին եւ ընտիր ոճին վերայ: խաչարձաննե-
բիցս մէկի վերոյ փորագրուած է. «Խաշս յիշատակ ճաւրն իմոյ Խունին եւ մաւրն իմոյ Գուլին թվ-
ՃՂԱ.»: Կից սրան. «Ես Ետկար աղէս կանգնեցուցի. ես մեղաւորս Ազարիա»:

Այ, խոսչարձանի չվելրույ քանդակագործուած է մի ձիաւոր մարդ, որ վաչանը կապած|ԱՅԱ

ձախ բազկի մերոյ չչնդարդը իւրած էմի այլ՝ փախչող ձիաւորի սնակուշտն, որ ուժասպառ եղած
է: Առաջնոյն Թիկնասլածն, վեր առած վածան եւ նեոն, վազում է իւր տիրոջ ետեւից: Փորագըը-
ւած է քաջի ստորուտում. «Թվ. ՋՂԹ. Տտէն ԱզաբիԷչ(էջ) իւր Բ. թաւրովն (թորոմ. Թրով), ողորմի
ասացէք»: Հանդատարանումս կան եւ մելլբազունննրի գերեզման, որք են Մելիջք-Մնացակա-
ննանների պեղիդ-

Մրցունիս

Գիւղատեղի, Հանդատարան եւ եկեղեցի, որք կան աւանիս արեւմտեան կողմում` դետակին
ձախ կողմի բարձր լանջի վելաւյ: Արդէն ղոմանոց փոխած են դիւղիս աւերակը դնտաչէնցիք,
բայց քարուկիր եկեղեցին կանգուն մնում է փոքր-ինչ վերեւ՝ աղբիւրի մօտ, որ շինուածէ մի
կամարի վերայ, ունի մրիյն ւս սղ Խորան, մի դուռն՝ արեւմտնան կողմից- նրկու նեղ լուսա-
մուռ,12 Մետր երկարութիւն, 6 մետր 95 սանթիմ լայնութիւն: խԽորունի վէմ քարն ունի Հիանալի
նախշուն քանդակներ, բայց չունի գիր:

Դրան մ/օմո՝ մի վրաչքթարիվերայ. « Յովճաննէսի մորն Նուրացիանին»-
Նոյն արեւմտնան արտաքին ճակատում. «Թիւ ՉԷ. Ես Եղաճ անշաճ կանգնեցի զսուրբ Սար-

գիսս ինձ եւ եղբաւր իմոյ Վարդանայ»: Մի կարակնաձեւ տաշուած քարի վերայ որ դունագլութ
եղած է, այժմ ընկած է դրան Հիւսիսային կողմում արտաքուստ. «Թվ. ՉԼԴ. կամաւն Աստուծոյեւ
ճրամաճաւ սուրբ ճայրապետին Ըստեվփանոսի, եպիսկոպոսութեան տէր Գրիգորի-. Սոմաճին, ես

Յովակիմս... հ բարեխաւսութիւն ճոգոլ իմոյ»: Այստեղ, դրանս առաջ՝ մի դեղեցկաքանդակ լրա-
չարձանի վերայ փորագրուած է. «Վասն Մկրտիչ եպիսկոպոսի ճոգւոյն փրկութեան»:

Բ. ԱԲԼԱՀ ԳԻԻՂ. Հիմնուած է Դետաշէնի Հիւսիսային կողմում՝ մի ձռրի մէչ. բնակչաց ւն ծ

մասն՝ բնիկ, փոթը մասն՝ տեղափոխուած Հաթերբից եւ այլ տեղերից, Հողն՝ արքունի, մեծ մա-

սամբ չրարբի եւ արդիւնաւէտ. տեղական բերբերն՝ նոյն, բարնխառն՝ օղ.ն, կլիման եւ քաղգրա-
Համ՝ ջուրն, երկար դենանք՝ 80, նկնղեցին՝ Սուրբ Մինաս, ծոյակավ, կառուցեալ վեց սիւների
վերայ, նրկարութիւն՝ 18 մեը 85 սանթիմ, լայնութիչՏ՝ 10 մեը 30 սանթիմ: Արձանադրու-
թիւն. «Թվ. ՌՃՁԱ. լիջատակ Է Պետրոսին, Յակոբին, Սրզին տրոպ (տրուռլ) տէր Պօղոսին, որ
էինք որդիք Աւետիսի՝ ազգէն Հասանայ, որ էր ժամանակն Վալի Նամատին (նատը չաձին), որ
կոչի Թաճմազ, որ թագաւորեցաւ, ի երկրին Բարսից բազում գաւառս աւերեաց»:

Քածանան գալիս է Սուլուկ դիւզից: Ծուլս 34, ար. 9), Էգ. 66, ար. ծնունդ ծ, ԻԳ 5 սլաւսկ 3.

ար. ննֆ. 3. 12 2: Տաճարումս կայ Գ. դրչագիր:.
Ա. Աւտարան՝ պատկերազարդ, դրուած թղթի վերայ, միջակ դիրքով, միչակ դեղեցկու-

Թիւն ունին պատկերներն, նախչերն, Թոչնագրերն եւ ծաղիկներն: Ցիշատակարանից: «Եւ արդ
ես մեղապարտ գծողս Նիկոլայոս.. գրեցի զաւետարանսի քաղաքս, որ կոչի Վան ընդ ճովանեաւ
Սուրբ Աստուածածնին եւ սուրբ Վարդան զաւրավարիս ի թուականութեանս Հայոց ՋՁԺԲ. ի ճայ-
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րապետութեան տեառն Զաքարիայի Հայոց կաթուղիկոսի եւ մերոյ աթոռակալի սուրբ ուխտչ:
Վարակայ տէր Յովճանիսիեւ լի թագաւորութեան Ջճան Շաձի Միրզին»: Յետոյ գրուածէ. «Ես
Փիլիպպոս կաթուղիկոս զայս աւետարանս ետու Սոթեցի Յակոբին, որ իւրն յիշատակդնէ»- Մար-
կոսի վերջում եւ միշատակարանի եւեւ. «Ես Մարտիրոս եպիսկոպոս Էջմիածնայ ՊազուխԷն Գնեչի
զաւետարանս ու Գ. շարականոց եւ դրի ի դուռն սուրբ Էջմիածնայ»-

Դժուարին է իմանալ, Թէ ինչ առթիւ ընկած է այստեղ առնտալուսնա:
Բ. Աւետարան՝ մեծադիր» դրուած Հաստ Թղթի վերայ. առ անց սասոկելրիր անյայտ: է րողիանունն եւ եզն, րուած է միայն միշատակարանի եղ. «թվկս. Բ2:2Գ-ին». իսկ Մարկոսի վեբ-

ջում. «Ի թվականիս ԲՃՂԱ. ին ես Ամիր Վաճապ եւ Սուդի Վասիլ իշխանս շինեցի եկեղեցիս, ե
գաւառանս, առուն ճանեցի Կինեվանուց ձորերէն ու սարերէն. բնակի չք գիւղիս խոստացան տւ-
րԷնը Գ. ժամ կատարողն Աստուծոյ աւրճնի: Դարձեալ կամուրջն շինեցի, ու կասյն կապեցի. Թճ.
(900) անծեն յերինջ (չծնած երինջ) մորդեցի, ոչխարաց, ղուչից, գառնից սաւա այս եղաւ դառ-
ձեալ Բուսխանի (սառւնասան) մուլքն իմն էր, ջուր չունէր, շՉապտէնն ա. աւր ծակ քարով ջուր տվիիմ մլքի խաթրին ճամար»:

Աւետարանիս ոկղզբումն. «Շաճ Ապազն վար (որ) երեկ, Ղարապաղս կալաւ, պարոն տէրՌճանն Գանճոյ քաղաքէն շատ գերի ազատեց, շատ ցիրանք Ա շարականոցերետ Սուրբ Եղիշեայ
առաքեալին վանքն. դ. մաշտոց, ա. աւետարան, ա. սաղմոսարան, ա. աղթարք, ա. խրատացիրջ
տուի տէր ՄԷլքիսեթը... Տէր Ոճանէսս Ղալապէկ՝ ես այս գիրանքս ազատեցինք անաւրինացձեղ-
ՔԷն, տվինք մեր ճոգիս ա. աւետարան տվի Ոսկեան, ա. շարականաց տվի Աւանէս էրէցն Շաշվա-
ցի. թիւն ՌԾՋԶ. էր»:

Դ. Աւնտարան՝ միջակ դիրթով, գրուած թղթիվերայ, առանց յիշատակարանի, միայն Ղու.
դասի վերջում դրուած է. «Յանուն Աստուծոյ ես Մուրադշէս ծախեցի զիմ ճայրենի աւետարանս
քեզ Խաչատուր Իրիցիդ.. ի գօառէն (աւան) Եղիշէի առաքելոյ ի յաթոռոյն Ջրվշտկայ՝ ... եսպյասաւորին սուրբ ուխտին Հախբատայ.. ի թվ. ՊՂԷ. ի տրէ ամսոյ փ ԻԵ. Աստուած 2նորճալոր
անէ. ամէն»:

Մ. Ձովծաննքէս ուլտատնղի: Գիւղիս Հիւոխսային կողմում՝ բարձր աարի Դլիւին մի (ոբրխրաչարձան է, որի մօո կան մեծ-մեծ Հացի եւ կաղնի ծառեր: Խաչիս վնրույ նղած է մատու, որվաղուց արդն «իլած է:
Գ. ԲԱԽՇԻ կամ ՀԱՃԻ ԳԻԻՂ. Շինուած է ԱրլաւՀի Հարոու-արնեւմատն ան դողժում, մի Ճռրակի

ձախ լանջի վերայ. բնակիչք 4870 Թուին անդավոլուած են այսունդը Հաճրի-քնանդ ամառւեր-
ցից մարմնաւոր կառավարութնան Հրաման, Հողն՝ արքունի, լեռնային, անջոդի: մրֆան ար-դի Լնաւէտ, ոլուտուական՝ օդն, կլիման եւ ջուրն, նլեղեցին՝ Ամենափրկիչ. քարուկիր մառու-
ցնալ նրկու կամարների վերայ, երկարութիւն՝ 17 նտր 29 ռանժիմ, լույնութի ն` ծ մեւր 29 ս ան-
Թիմ: Եկեղնցուս դրան մէջ, ննրքթուռւո՝ արեւմանան որմի վերոյ. « Սուրբ յսաշչս Էտգար (յիչա-
տակ) Էղիսաբէթ թվ. ՌՀԹ.»:

Յայտնի ք, որ նկեղեցիս Հնաշեն է, գիւղս ալոչէն աւնրակ նդոած է, նոր բնակչաց նկած ժա-
մանակ. (ոիսւո մեծ է Հին ծՀանգոատարանի ծաւալն: Ծու|ս 36, չբ. 127, իգ- 93. ար. ծն. 5, եգ. 3
սլսակ 2, որ- ննջ. մ Իզ- /:

Դ. ՍՈՒԼՈՒԿ ԳԻԻՂ. Շատ Հեռիչէ Բալի դիշղից Ս»շլուլ կամ Ազատ դիողն» որ Հիմնուած
չ անդ անուն սարի արեւնլածայնաց լանջին վերայ. բնակիչներից բնիկ՝ 15 գերդաստան, իյո-
մեց դաղթած՝ 20, Բօզլուլից նկած՝ 7, իսկ Բախշի գիշղից տեղավոխուած՝ 8 ծուլ-Հողն՝ արքու-
նի, լնոնային, անջրդի եւ ռակաւ արդիւնաւեո, դներազանցը՝ օղ.ն, կլի մուն եւ ջուրն եւ. չոնսա-

- Բացի ոչխարից-խոյից եւ գառներից:
2 Թերեւս մտահան արած չԷ ընթերցողն Հաթերքեցի ՏԷր-Յովճաննէս ՂալաբԷկը: Երեւում Է, որ աւետարանս

բերուած Է Հաթերքից:
3 Կարծում ենք. որ Ողտի-Մատուո աւերակ գիւղացի Է (գտնւում Է Ջրվշտիկ վանքի մօտ) աւետարանիս ծախողն:

298

բանն, նիկար նանք՝ 400 աոուլվի. նկնղեցին՝ Ս Յովաննէս Մկրտիչ. քարուկիր, կառուցեալ չորս
ռիշների վերույ. երկալրությիւն՝ ԱԶ մետրը ծ0 սանթիմ լայնութիւն՝ 10 մետր 40 սանթիմ:

Արձանադլրությիւն. «Շնորճօք Ամենակալին ես Մէլքէմ գամաւս շինեցի եկեղեցիս յիշատակ
ինձ եւ նախնեացս իմոց պարոն Աղային, Մելիք Ետկեարին, Մելիք Աղապէկին, Ղամար-Սուլթանին
եւ իւր ծնողին Մելիք Պաղուն, Աւար խաթունին, կողակցին Սավոյինային եւ եղբօրն. Պատօ պէ-
կին, Աղասի պէկին. թվ. Ռ...»:

Քաչանայ մի: Ծուվս 50, ար. 192, Էգ- 181, ար. ծն. 7, հդ- 6, պսակ 2, ար. ննջ. է եգ- 1:

Վանք (աւանդութնամբ Երմողնայ քաանային).
Գոնւում է Սուլուկից քառորդ մղոնաչոասի վերեւ՝ մի սեռի բլրակի վերայ, որ կախուած է

երկու առուակների մԺէջ- Մատրանս, որ շինուած է Հնուց անտաշ քարերով, խոնարձուած է դլուն,
մնում են այժմ միայն չորս պատնրե:

Դունագլուվ քարի վլերույ. «Թիւն ՉԻԸ. ես Մխիթար ու Տիրածէր շինեցաք զեկեղեցիսի Ճայ-
րապետութեան տէր Ըստեփաննոսի Աղուանից կաթուղիկոսի»: Փոքր-ինչ վերեւ դոնագլխից-
«ԱպաղայԵլ խանին ու Խարայնախին Աւաոս լեղով շինեցի եկեղեցիս»:

Մատրանս մէջ կայ մի Հանգիստ. որի շիրմաքարն կոորուածէ միջից, կտորները միմեանց
մօտ բերելով՝ կարդացինք Հնտեւնալը. «Այս է ճանգիստ Սայի որդի Հասանայ փեսայիս»: Դար-
ձեալ ներսում՝ մի կոտրած խաչարձանի վնրայ. «Թվ. ՌԻԳ Է...»:

Այլ տապանաքարի վերայ դրսում. «Այս Է ճանգիստ Միսայէլալ Սասնի որդի, որք կարդէք,
յաղաւթս յիշեցէք թվ. Չ.»:

Մեծ Հանդատարան՝ տարածուած է մատրանս չուրֆն, յորոց շատերն ունին նշանաւոր տա-
սպանաքարերէւ գեղնցկաքանդակ խաչարձաններ: Մի մեծ խաչարձանի վերայ. «Կամաւն Աս-
տուծոյ կանգնեցաւ սուրբ նշանս ի բարեխաւսութիւն Մալսուկին եւ ծնողաց իւրոց եւ եղբարց իւ-
րոց Արթուշին, Խաւջին Շաճմելիք խաթունին թվ. ՊՂԶ.»:

Մառտրանս Հիւսիսային կողմում. «Այս Է ճանգիստ Ջեանայորդի Հասանայ ի թվ. ՉԿԴ.»:
Մատրանս արնւմտնան կողմում կայ գիւղատեղի: Հնտբքերից երեւում է, որ նշանաւոր գիւղ

եղաձ է սյա:

ՊԱՆԴԱԼԻՈՌՆ ՎԱՆՔ (39)
Վանքս Հիմնուած է նոյնանուն սարի բարձր գազաթին վերայ: Մատուռիցն մինչեւ սարիս

գլուխն չարունակ զառիվեր է, բարձրանում է մարդ երկու ժամում եւ իջնում երեք քառորդ
ժամում: Ձուաձեւ բարձրացած է վանքաբարձ սարնչ եւ բոլորովին առանձնացած իւր շրֆառա-
սոխի բոլոր լնոներից: Երկու ւհ ծ կալատեղի չափ չոսվփարակ է վանքասարիս կատարն, որի վերայ
վաղուց եղած է մեծ վանք, շատ սեննակներն եւ միաբանութիւն: Բայց այժմ մի մատուռ է շին-
չած Հին վանքի տեղում, որն վաղուց փլած է արդէն: Բարեպաշտ ոմն դանձակեցի բարեկ. Սար-

դիս քածանայ Աղարնանց ի Հիման նորոդգած է մաւռուոս ի յիշատակ վախճանեալ Ե-ր Յովչան-
նէս որդուն: իսկ մատրանս երկաթեայ դուոն յիշատակ էնոյնպես դանժձակեցի Չ. Մկրտիչ Յով-

Հաննիսնանին: Մեծ ուխտատեղի Լ մատուռ, որբի ուխտի օրն է Ս. Աստուածածնաւյ ւոօնն-

լ Տաճարիս Ճիւսիսային կողմում, դրան վերալ բարեպաշտ ոմն շինած Է երկյարկ զանգատուն. «Սուրբ
Աստուածածին(սխալմամբ գրուածԷ) եկեղ եցւոլ զանգակատունս շինեցի արեամբ Մակի Պետրոսեան Աւալեանցի

ի լիջատակ ճանգուցեալ որդոյ իւրոյ Խաչատուրի 1890 լամի մայիսի 10 օրն»:
2.Վանքիս անուամբ ամբողջ սարս կոչւում Է Պանդալիոնի սար, որը, կրճատելով ըստ տեղական սովորութեան,

Պանդալ վանք, Պանդալ սար են անուանում: «Աղուան. Եր. եւ Դր.» գրքում գրուած Է. «Գրեցաւ սուրբ աւետա-
րանս ձեռամբ... ԱբեթԷի 'ի գեողս Աճուզ Հաւատուն Հինգուզակ "ի դուռն.. Պանդալիոնի բժշկի, եւն.»: Կարծում
ենք. որ վերեւի մատրան գիւղատեղին Է Անուզ-Հաւատուն-Հինգուզակ գիւղն:
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ՀԱՃԻ ՔԵԱՆԴ
Փոնւում է Սուլուկի Հիւսիսային կողմում, մի անտաուաալ ատ եւ բարձր սարածարթի վ,-

բայ: ինչպչս կանխաւ իմացանք, բնակում էին այստեղ Բախշիկամ Հաճի բնանդի ընավիչնելի:
Բայց 1870 Թուին կառավարութեան Հրամանաւ այս տեղն փոլսունդ ճու ամաոսսնոց Գանձակ
քաղաքի միեւնոյն Հաճի քնանդ անուամբ: Այժմ չինուած են դեղեցիկ բնակարաններ, որք եչբ-
կայացնում Են ԱՀԱ մի կատարնալ փոքրիկ քաղաք. որի մ/ջ ամուսն ամիսներում լինում նն՝ Հէ-
չւաղրատուն, փոշտ եւ դատարան: Հայող եկեղեցին ույժմ փոխուած է Ռուսաց եկեղեցու:

Գիւղատեղիներ եւ չՀանդստարանննր.
Հայոց գիւղատեղի եւ Հանդստարան ույ.
Ա. Հաճի քնանդուժա:
Բ. Սորանից ննրքեւ արեւելեան ձորի Ժօո:
Գ. Նշանաւոր խաչարձան Հաճի քնանդից վերեւ չանաւաուր մէջ:
Դ. Դեղին աար կամ Սարու նալ կոչուած լանջի վերոյ:
Ե. Հաճի քնանդի եւ Մռութ դիւղի միջեւ անտառախիտ ճանասպարծի վերայ. ծմակի մէչ.

կայ մի աւերակ մաոուռ Բնօչթ անուն, որի արձանադրութնան քայլն դուտորուածձ է. դէս Մասին
վերայ. «՛Ի թիւ Հայոց ՋՋ. կամաւն Աստուծոյ եւ ողորմութեամբ Քրիստոսի Ամենակալին 2ինեչի
զեկեղեցիս...»: Մատուռիցս փոթը-ինչ Հեռի կայ հւ գիւղի անրակ: ա.

Ե. ՄՌՈՒԹ ԳԻԻՂ. Հիմնուած է Չանդալիոն սարի Հիւսիսածայնաց լանջի վերայ. անտառի
մչչ, բնակիչք՝ բնիկ. Հողն՝ արքունի, լնոնային եւ սակաւ արդիւնարբներ, տնղական ինրթե ն՝
նոյն (չունին սլարտէղ եւ այդի), պատուտկան՝ օղն, կլիման եւ ջուրն, երկար էնանք՝ 90-95 ուս-
բի. եկեղեցի՝ Սուրբ Առտուաձածին, փոբքը եւ նորողւնալ ի Հիմանէ, որ ունի մի քածանայ եւ սոյն
արձանադրութիւնը.

«Ես Գանձակ քաղաքացի մաճտեսի Քերովբէ Տէր-Մարտիրոսեան կառուցի իմով արդեամբք
եկեղեցիս Մռուտ գեղջ ի յիշատակ պապին իմոյ Տէր-Մարտիրոս աւագ քաճանայի եւ ծնողայ
իմոց Մկրտումի եւ Հռիփսիմի եւ կանանց իմոց Խանումի (վախճանեալ) եւ Սեռարի ամի տեաղռ
1881»: Փռրադրուած է արձանագրութեան» տակ. «Եկայք առ իս ամենայն աշխատեալք եւ Փան-
րաբեռնեալք եւ ես ճանգուցից զձեզ».

Ծուլվս 30, ար- 135, հդ- 431, ար. ծն. 15, իգ- 74, սլսակ Շ, ար. ննջ. 2, Իզ: 2:
Զ. ՌՍԿԱՆԱՂԱՏ(40) ԳԻԻՂ. Հիմնուած է ՄՀաղ սարի ստորոտում, գանակ ղետավի՛ գավ

ակի բարձրութեան վերայ, խոլ 4որիմէջ, ընակիչք՝ բնիկ, Հողն՝ արքունի, լնոնային անջողի եւ
սակաւ արդիւնաբեր, սնդական բերքերն՝ նոյն, բարնխաաուն օդն եւ կլիման, դովելի՝ ջուրն, 9)
տարի երկար կեանքն, Սուրբ Յակովբ եկեղեցին, Հոյակաը կառուցնալ չորս սիշների վերայ, ձը-
կարութիւն՝ 25 "րեւոր 55 սանթիմ, լայնությիւն՝ 11 մետր: Տաճարա ունի նանհւ Հարաւային էւ
Հիւսիսային ռ"լատնրում առանձնավզէս կամարննը հեւ ոտներ, ինն լուսամուտ, նրկու փխոքը եւ մի
աւագ խորան եւ մի դուռն: Աւաղանի (օո Հիւսիսային խոյակի վերայ. « Ես Ռվանէս, Գրիքոր
կամարս բերի Գուդկան, դվիմ իմ մեր (մօր) ՌՈւռումի (Հոխփոիմէլ) ճոգին ճամար»: Արչոաքուստ
արեւ մտնան ճակատին. «Սուրբ խաչս աւգնական Տէր Ռվանէսին թվ. ՈԴ.»:

Քածանայ՝ մի: Ծուխ 89, ար- 321, Իդ. 275, ր. ծն. 7, 22 Ը, ռակ 4, ալ: ննջ. 2. 13 2:
Տաճարումս կայ երկու դրչագիր.
Ա. Աւետարուն մաղզաղավետյ, միջակ դիրքու որ ունի միայն չորս աւհտարանչաց ւզատ-

կերներ: Ընտիր նն ռլատկելննքն, նախշերն, ծաղիկնել ն. Թոչ նագրերն, ռսկեզօծն եւ դոյներն:
Յիշատակարանից. «Ի ձեռն ուրումն եբեր յաշխարճէն Հայոց գրեալ ոսկեզաւծ որակաւք ի

Դրազարկն ձեռամբ Թորոսի փիլիսոփային, զոր տեսեալ տեառն Ստեփանոսի Տարսայիճ ճզաւր ե:
իմաստուն գիտնականի վարժեալ ի վարժարանի վարժապետին Եսայոյ տիեզերաքարոզ լուսա-

լ Կոչւում Է եւ Ռսկանապատի (Ջուռնաբադի) գետ:
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ւորչին, որդի իշխանաց իշխանին քաջ սպառազէն մենամարտիկ զինաւորի Ջալալին, թոռն մեծ
Աթաբակին Հայոց եւ Վրաց Վեճ Տարսայիճին, Տէր եւ Վերատեսուչ գաճերէցեւ գլուխ արճի երից
աթոռոցս Սիւնեաց Տաթեւոլյ եւ Նորավանից եւ Ցախացքարոյ, պետ երկոտասան գաւառաց, ու-
րախ եղեւ իբրեւ ընծայ ի վերուստ առաքեալ: Եւ յաղագս եղբաւր իւրոյ պարոն Շաճնշաճի, որ
կիսաւրեայ մաճուամբ, տղա տիաւք, ցանկալի տեսողաց, գեղեցիկ ճասակաւ, եւ քաղցր բարուք,
աներկեւան ճաւատով եւ ճաստատուն յուսով՝ի բազմավրդով կենցաղոյս խրախոյս տուեալ առաջ-
նորդեաց խաղաղականեւ բարի ճրեշտակաւք առյոյսն ամենայնի եւ յԱստուած բոլորից, որ Պան-

գուցանողն Է ամենայն ճոգւոց բարեաց, ճանգուսցէ ի գոգն Աբրաճամեան նովին ճաւատով լցեալ:
Ստացաւ ճանդերձ ճոգեւոր ճարբ իւրով Կիրակոս վարդապետովնի ճալալ արդեանց իւրոց եւ

ընդելուզել ոսկւով եւ արծաթով եւ ակամբք պատուականաւք յիշատակ վերասացեալ եղբաւր իւ-

րոյ: Եւ արդ, ես նուաստ, եղկելի, թշուառացեալս Ստեփաննոս խոց լերթոց եւ թախիծ կսկծալի
սրտիւ, ճողամած դիմաւք զդասդ սրբազանից զպատաճեալսդ տիեզերաքարոզ աւետարանիսսըր-
տի մտաւք յիշել զգեղաղԷէշ եւ զարեգակնափայլ եղբայրն իմ զպարոն Շաճանշաճ առաջի զեն-
ման Քրիստոսի... յիշել զծնողսն իմ զճայր իմ զՋալալն եւ զմայր իմ զամենաւրճնեալ Գոնցա եւ

յերկար կենդանութիւն խնդրել երկուց եղբարց իմոց պարոնԷլիկիւմի եւ Աղբուղային: Եղեւ մեզ

այս բաւթ տրտմագին ի տաւնի զատկին ի ՉՁ. թուականի Հայոց ի տրէ Գ.»:

Մատթէոսի սկզբում գրուած է ի միջի այլոց. «Ես Յովճաննէսս Ոսկանապատոյ ձեռնաւորս
գնեցի զաւետարանս իմ ճալալ արդեամբս յիշատակ ինձեւ իմ ծնողաց»: -Բ. Աւնտարան, թղթնեայ, միջակ դգիրբով, վլատկերազարդ: բայց ոչ այնքան ճաշակովԳԸ `ւած: Յիշատակարանից. «Շնորճիւ Տեառն սկսայեւ ողորմութեամբ նորին կատարեցի, Վ ղու
ցեալ գրիչս Իսրայէլ յիշեցէք... Արդ գրեցաւ սա յարքունական երկիրն Մոկացի տեղիս Ա աար
որ Փասավանքկոչի, ընդ ճովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս.. ձեռամբ յոգնամեղ եւ անարուեստ

գրչի Իսրայէլ... ի թուականիս Հայոց ՋԺԲ. ամէն. ի խնդրոյ.. Մաճդասոյն Պաւղոսի /2ատան
ճոգւոյն իւրոյ»: Յետոյ գրուած է. «Նորոգեցաւ սուրբ աւետարանս ընդ ճովանեաւ ա ր
կալ սուրբ Նշանիս Վարագայ ձեռամբ Սաճակ անարժան աբեղայի ի յառաջնորդութիւն սուրբ

ուխտիս Կիրակոս վարդապետի, որ բազում ջանիւ զվանքս կրկին անգամ նորոգեաց զեկեղ եցի,
զդարպաս, զտներ, զոր ի շարժմանէ ապականեալ էր,ի թուականիս ՌՂԸ. ի խնդրոյ Յոճան անու

անկեալ երիցին, որ ստացաւ զսա ՛ի ճալալ ընչիցիւրոց եւ ետ նորոգել»:
Դժուարին է իմանալ, թե ի՞նչ դիսլուածով ընկած է Ոսկանապատ գիւղիս մէֆ:

ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԱՅ ՎԱՆՔ

Հիմնուած է գիւղիս վերի ծայրում, գետակին ձախ ափի վերայ, զառուցնալ աաննների վերույ, որ ունի ւբի ղուուն Հարաւային կողմից եւ երկու նեղ լուսամուտ սր մ ւս

«ք.
արեւմտեան կողմերից եւ միւս եւս՝ Հարաւից: երկարութիւն՝ 12 մեւոր 75 սանթիմ, մ "-Քի

Է
6 մետր 75 սանթիմ: Ունի նկեղեցու ձեւ եւ ոչ վանքի սակույն ունեցած է միաբա 3 իու 'մուսճարս իբ արնեւմաունան կողմում, որպէս վկայում են տեսողք, բայց յ"րԴ անձրուր յ Ղ 1 ա

քանդած եւ տարած են սոյն անննակները եւ կոյտ-կոյտ խիճեր դիզած խուցերի տ ԱՐ եր ւ-Տաճարիս Հարաւային որմի մօւո արտաքուստ. « Այս է տապան Յարութիւն պապին, որ վերը

տին նորոգեաց սուրբ եկեղեցիս թվ. ՌՄՀ.»:

ՍՈՒՐԲ ՍԱՐԳՍԻ ՎԱՆՔ

Մ. Առումսծածնույ վանքիս Հանդէս, դհտակի աֆ ավի վերայ, շինուած նրկու կամարների

վնբայ, վնասուած դագաթնագձի ուղդութնամբ մինչեւ դետինն:
Վէմ կշա չք արի աւորոտում. «Սուրբ խաչս աւգնական...»:
Աւերակ դրութնան մէջ են միաբանից խուցերն ու չշրջապարիսսլն:
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Գիւղից» բաւական վերեւ, դետակիս Ճավա կողմում կան Հետնեւնաղյ Հնութիւններն, որք շին-
ւած են իրարից զանաղան Հեռաւորութնան վնրոաւյ:

Ա. Դատավոր անրակ դիւղ Հայոց, այժմ Թրթարնակ. բուդ մնում նխ Հանդ ուտարանն էւ
վեց սիւների վերայ շինուած ծոյակասը եկեղեցին:

Բ. 8նծածողլ, որ նոյնոլէս Թրքարբնակ է, ռր ունի ընդարձակ Հանդատարան նւ մեծ քարուկիր
նկեղեցի, որի դլուվոն խոնարբչուտած է:

Գ. Գեատամիշ, (Գեոտամէջ) դիւղ ն, ռր ունի չՀանդատարան եւ մի անին միջուկ, մեծութնամբ
եկեղեցի: Թրքարբնակ էեւ աւնրակս:

Դ. Չալլուջա աւնրակ գիղ-
Է. ՄԻՐՋԻԿ ԳԻԻՂ. Հիմնուածէ Ոսկանասլատի Հիւսիս-արեւմատնան կողմում մի տնսարա-

նաւոր հւ արեւնլածայնաց լանջի վերայ, բնակիչք՝ բնիկ. Հողն՝ արքունի, անջրդիեւ լնոնային,
ւոնղ ական բնբջթերն՝ նոյն (առատ տան, խնձոր, ոչսար) դովնելի՝ օղն, կլիման եւ ուլն, երկար
նանք՝ 90, երնդեցին՝ Սուրբ Գաբրիէլ, քարուկիր, կառուցեալ չորո սիւների վերայ խաչազար-
դնալ վաղեմի խաչքարերով. նրկարութիշն՝ 16 մետր95 սանթիմ,լայնութիւն՝ 12 մեա10 սան.
Թիմ: Դունադլուխ քարի վնբույ. «Արդեամբ Միրզիկայ Սուրբ Գաբրիէլ եկեղեցիս շինեցաւ 1674
ամի»: Հարաւային փոքը խորանի սեմին վերայ. « կանգնեցի Սարուխաճնս սուրբ խաչս (բնրուած
է Հանդստարանից) բարեխաւս Ոսկի ճոգուն թվ. ՌՀՋ.»: Եղնղեցիս ունիեւ փոքը զանգակատուն
եւ մի քաձծանայ: Ծուիս 60, ւր. 320, Իգ- 277, ար. ծն. 17, 2դ- 12, ոլսակ 7, ալո նջ. 2. 3 2:

/ովասավի մատուռ. դսոնւում է| դի ղիս Հարաւային կողմում, «Մի բարձր սնու վերայ ուղու
տակին: Այժմ կիսաւեր է, շինուածէելել անտաշ թարովի, բուսած է խորանում մի մնծ կաղնի
ծառ:

ՔԵԱՐԽԱՆԱՅ ՎԱՆՔ
Հիժնուտած է մատուռիցն վերեւ, մի դեղեցիկ լնոնածովոի Հարաւային ծայրում: Բարձր սա-

բնր որատած են վանքիս Հիւսիսային, արեւմոնան եւ Հարաւային կողմերը (վանքիս այս կողմն
ձոր է, խորանդունդ ձոր, որից Հոսում է մի առուակ եւ միանում ստորեւ Գանձակ դետակին):
փանքս շինուած է մի ամարի վերայ տորոնագոյնւռաշուտծ Փարով եւ ունի նթկու փուքը եւ մի

այւ ադ. (շորն, վեց ննդ լուսամումռ նւ մի դուուն սրնեւմտնաֆ կողմից, 12 մնտր նրկարութիւն, 7
Ժնտր 70 սանթիմ լույնութիւն: Բեմի ճակատին մի ("աչ քարի վերայ. «թվ. ՌԿԴ.»:

Վանքս ունիեւ դաւիթ, որ շինուածէ Հասարակ քարով 7 մետը 30 սանթիմ նբկարութնամբ
եւ 7 մետը լայնութնամբ, ոբի ժէջ ամփովուտծ 22

«Հանգիստ ճողապատեան տեառն Եղիազարու յաւէտ ճանգիստ Է անվշտակիր Շշխարսորին,
որ աստ կան, ճոգին գոլով միջնորդ առ Տէր ժտական վասն իւր որդեկացս, որ եմք տատանման
փորձանաց գաղտնի, որ օցտել փութան զմիաբանութիւն ճոգեւորական, փրկել ի փորձանաց այժմ
եւ յապագայ, ճանգեաւ սուրբ ճայրն մեր թուին Հայկազնւոյ ՌՃԿԲ.»:

«Այս Է ճանգիստ Չարեքու անապատի Մկրտիչ վարդապետին թվ. ՌՂԵ.»:
«Այս Է տապան տանս սպասաւոր Մաոտեսի վերաձայնի, Նաւասարդ աղա անուանի, եղբայր

Թամրազ Քալանթարու Զակամ Մեծ Սաճակ իհ Ղարամուրատ գեղջէ, կոչի Արամի, մաճն դիպէ
վաթսուն Բ. ամի ՌՃՂ. թուի եւ շամդրեա/ մարմին Է ՂԳ. ամի»:

Վանքո ունի նւ դիսաւնը չրջասլարիսո նւ մի քանի խուցեր միաբանից Համար, որք արդէն
քայքայւում են Հնողծետք եւ մի քանի օրավար ռլատուական Հողեր: Վանքիս արեւելեան կող-
մում է ԲՔնանդակիրմաղ մականուանեալ Սարգիս վարդառսլետի դերեզմանն:

«Այս Է տապան Սարգիս վարդապետի Ազարեանց Տփխիսեցւոյ Քեանդակիրմազ մականու-
նեալ, որ յայտնապէս անբաստութեամբ (անբասիր) վարեաց զկարգ կրօնաւորութեան ի զանա-

լ Գուցէ շատամեալ:
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զան վանորայս Գանձակայ գաւառի աւելի քան 70 տարի եւ վախճանեցաւի ճասակի 96 ամաց ի
Միրզիկ գեղջ 1877 ամի»:

Վանքիս մառ կույ վանքապատկան ռլարտէզ, թթենի եւ տանձի ծառեր, եւ Հանդատարան ու
դիւղատեզի:

Ասառւածածին աւերակ մատուռ, որ դտնեւում է Մերզիկ դիւղիցս վերեւ, այն սնոի վերայ»

որ կախուած է գիւղիս վերայիսկ երեք քարնայ խաչարձանննը մատուռիցս վերեւ:
|

Ը. ԲՐԱՋՈՒՐ( Աղբըաջուր) ԳԻիիՂ. Հիմնուած է Մերզիկի Հիւսիսային կողմում, բնակիչք բնիկ,
Հող ն՝ արքունի, նղական բերթելն եւ ամենայն ինչ՝ նոյն, նկեղեցին՝ Գաբրիել: քարուկիր: Բո
անան ղալիս է Միրզիկից- Ծուլ» 33, ր. 191, Էդ- 171, ար. ծն. ծ, եղ- 6, սլսակ 2, ար. ննջ. 2, է» է

Գիւղիս Հարաւային կողմում կայ կայծաքարի եւ սպիտակ քարի Հանք: Վերջինս նմա է

Հին-Ղարարուլաղի քարածանքի Փարերին, որը տանում են ծախում Բագու քաղաքում:
Թ. ՄԵԾ-ԲԱՆԱՆՑ ԳԻԻՂ. Հիմնուած է Արութիւն (Ղոչ- Ղարա) վտակիձալս կողմի վերայ"

մի շոր եւ Հորիզոնն նեղ ձորում (Բլրաջրի արեւմտեան կողմում)՝ բնակիչք՝ բնիկ: ամենամեծ

մասամը արունստաւոր-արծաթադործ, ոսկնրիչ. դերձակ քարտաշ. որմաձիւս, սայլագործ, Հա
ճառական, եւն., Հող ն` արքունի, չասիաղանց սակաւ, ապառաժ եւ անսլէտք նրկրագործուը՝ -
անդական բնրբթերն՝ դորեն, դարի. ոչիւար, աւար, անվնաս՝ օդն, կլիման ն- ջուրն, երկար կ - Ք

85, եկեղ եցին՝ Սուրը էուտաւորիչ, ընդարձակ, կառուցեալ վնց սիւների վերայ ՛. րան եայ
Քարի վնրայ 1863 Թուին. նըրկարութիւն՝ 2ծ մնտր, լայնութիւն՝ 13 մետր 35 սանթիմ: Քածա ւյ
երկու: Ծուլս 263, աւր- 1144, Իգ- 1116, ար- ծն. 50, Իգ- 44, պսակ 14, ար. ննջ. 10, եդ- 9:

Տաճարումռ կան Հետեւեալ դրչազրերն.
Ա. Ա եարն մաղզաղաթնայ. մնծադիլր, ամբողջապէս դրուած դլխազրերով եւ առանց

պլառկնբի, որի «կզբից նւ վերջից թախուտած նն թերթեր, կամ գողացած քն, վասն որոմ Հո է
միշառակարան. մ։ոայն դրուած է րուն ընդօրինակողի գրով. « Շնորճիւն Աստուծոյ եւ ողորմ ու

թեամբ ամենասուրբ Հոգւոյն, պաճպանութեամբ սրբոյ խային եւ աղաւթիւք ամենայն սրբոց...
ժառանգեսցէ (ջնջուած)»- Աւնտարանս Խավս նորոդած է Թադվոս անուն ոմն միայնագոած, ամո
Ալեդաանուս արեղուն «,ՉԲ. թվ. » ապա նորողած է ԶԿ. Թուին, ուր եւ դրուած է. « Կամաւ ելք
կալին Աստուծոյ ես Կուչ որդի Սեթիկին, թոռն Թադէոսին, աւետարանս իմ պապեց գնուած Ր յի,
դաւի արարի, էլ բարիշեցաք եւ սազեցաք. Բ. եզն ինձ ծառայութիւն, ես էլ գիր տուի եւ րար
րանիս դաւէն (լուունլէն) անցայ: Էլ ո՛չ ես եւ ո՛չ իմ որդին էլ դամի չանէ. ՅԺԸ. ճայրապ/ ՏԵ
անիծած Է... Մուրատ փաշէն վկայ, Ջանդարն վկայ, Մուրատ բէկն վկալ»: Հուսկ յնտոյ Հոր .«Զվերջին Շորոգիլ տուող սուրբ զաստուածաշունչ ծեր աւետարանիս Պանանցայ... ճամա ԻթվինՌՀԴ. Էր. Շորոգեցաւ ձեռամբ ՇատախեցիՅովճաննէս երիցու... Ով ճանդիպողք, խիստ դու
նեղ ժամանակ այսմ տարոյս, Շաճ Ապազն բազում խանու իշխանք ուղարկեց Հրա ի եւ
ղաքն Տպղիս'ընդ ձեռամբ իշխանին անուն Մովրով, սպանեց ճնարաւք Ղարղա խանն, որ Իշ աւնութեամբ ստրատելատ էր եւ այլ սիրելի խանն Յուսուբ սպանաւ ընդ նմա. մեծ դառնութիւն ել

ի մէջ պարսիկ ազգին. վերջն Աստուած գիտի,թԷ ինչ կուլի»: լ ռա-Բ. Աւետարան մագաղաթեսյ, փոքրադիր, որ ունի իւր սկզբում անուան եւ չորս աւ
աւե-

բանչաց պատկերները, որք այնքան գեղեցիկ չեն: Մատթէոսի վերջում. «Զստացող սուրբ
տարանիս զՆերսէս սրբասէր քաճանայզծնողսն... եւ զամուսին իւր Մսրմելիք»:

Հուն իՅիչշատակարանից. «Արդ, գրեցաւ սուրբ աւետարանս ձեռամբ մեղապարտ եւ փ 5 գրք
|Խաչատուր անպիտան քաճանայի ի թուականութեանս ճայկազեան տումարի Ջ. եւ Ժ. ի այա

պետութեան տեառն Գրիգորի եւ յաշխարճակալութեանն Ջաճան շաճի, որ տիրեաց բազուս աշ
խարճի եւ գաւառի բռնութեամբ... (չրնցաւ) ի գիւղաքաղաքն, որ կոչի Ուրծ- ընդ ճովանեաւ ար
Աստուածածնին եւ սուրբ Ստեփաննոս Նախավկային»: Վերստին կազմուած է Հայոց ՌԻԹ. քոր `

Գ. Աւնետարոն՝ մազգաղաթե»յ, փոքրադիր, որ ունի միայն չորս աւետարանչաց ո է
ներ: Հասարակ են ռչաստկերներն, Թուչնագրերն, ծաղիկներն եւ նախչերն. սակայն դեղ ցիկ

փոքը Դբնըն:
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Անյույտ է դրողի անունն. միայն մայտնիէ ատացողն. որէ Հասլճան անուն ոմն, որ դրածէ.
«Արդ.. նախ եւ առաջ եկն ի վերայ մեզ խաշանց մաճ, որ անասունքն կոտորեց վասն մեր ծովա-
ցեալ մեղացէս... եկաւ ի վերայ մեզ մեծ նեղութիւն, մուրեախն եւ թրթուռն Դիզակ եւ Վարան»,
Խաչեն, Չորաբերդ, որ շատ ժամանակ շրջեց ի վերայ երկրիս... վա՛յ մեզ, եկեալ ի վերայ աշինառ-
Ճիս սով սաստիկ ի վերայ երկրիս վասն մեր մեղ ացէս, վա՛յ մեզ, չիմացանք զի՛նչ գործենք կՄ
զի՛նչ աշխատեմք, մարմնով չարչարեցանք, ճոգով ռիւանտացանք, մտօք Ճեռացանք. վա՛՛լ մե»,
մենք ասէինք թէ պրծանք. այլ զի՛նչ կը տեսնունք. եկեալ ի վերայ մեզ մաճտարաժամ, մեծէւ
սաստիկ եւ անո՛ւն. որ պովանդակ աշխարճն պատեալ Էր, օր մի վաթսուն եւ եօթանասուն մեղա-
նէին: Վա՛յ մեղաւորաց,որ մնաց քաճանայ պատարագին, կամ աշխարճական իւր պսակին, ճար
լաց իլաւ (լացաւ) իւր ա՛լ իմ որդին, մայր լալով կոծէր դստան (չուսոր) ի վերայ գերեզմանին:
Վա՛յ ինձ, զի՞նչ Էինք եւ զի՞նչ տեսաք. Տեր Աստուած Յիսուս Քրիստոսի գեօղն, որ կոչի Պալլու-
ջաբ ճայրապետութիւն տեառն Եսայի.. կաթուղիկոսի ամենայն Աղուանից, գրեցաւ ՌՃԿԶ. թվ»:Յնտոյ չարայարած է այլ գրիչ. «Արդ, ի ժամանակս պռնակալութեան Գանճայու քաղաքիս Ու-
ղուրլու խան, որ Է Քալպալի խանին եւ իշխանութեան ի Ոսկանապատու Ծորոյս տէր Մելիք Յով-
սէփին, որ Է որդի Մելիք Եաւրին ի Ոսկանապատ գեղջէն...»: Աւնտարանս յետոյ ստացած է բա-
նանցեցի եսայի քածանան ՌՄԾԲ. թմին :

Դ. Աւետարան՝ մաղզաղափթնույ, առանց սլասոկերի, անճաշակ նտխշչերով, ծաղիկներով եւ
դլիսադրերով, որի դրող ն. «Փծուն գրիչ սուտանուն Յովսէփ հ թվին Ջ.»:

Ե. Աւնտարան՝ թղթեայ, փոքրադիր, որ ունի միայն չորս աւնտարանչաց ւլատկերներ, բո-
լորովին անճաշակ, դրուած է Մեծ-Սիւննաց Տաթեւի վանքում ՌԼ Դ. Թուին Յովչաննելաս նպիսկո-
սլոսի ձ4նունով:

Զ. Աւնտարան՝ թղթեյ, նմանասղէա ամենայն ինչ անճաշակ: Ձիշատակարանից. «Գրեցաւ
թվ. ՌՄԺԱ. ի բառնալ թագաւորութեան արեւելեան երկրիս Ելիմացւոցն այլազգեաց... զի բազում
քաղաքս եւ գեօղս քայքայեցին եւ աւար արարին յԱղուանս ճայս. զի զօրք ելեալ լԱլանացեւ յելի-
մաց ի Շօշ քաղաքէ մինչ ի քաղաքն Գանձակ, որ Է շաճաստան, եւ ընդ այնմ մնացեալճեծելազծ-
րօքն, զի իշխանքն Պարսից անօրինացո՛չ ուրեք ճնազանդեալեւ ոչ միաբանեալ կամաց իրա-
րաց՝ սուր ճասեալ ընդ ամենայն տեղիս ի տեառնէ»:

Է, Աւետարան լթլթնայ' փոքրադիր, ամննայն ինչ Հասարակ: Յիչատակարանից. «Գրեցաւ
սուրբ աւետարանս ձեռամբ.. անարուեստ գրչի Գրիգորի աբեղայի ի սուրբ եւ ի ճռչչակաւոր ուխտս
ի Հաղբատ ի թուականութեան Հայոց ՋԴ. ի կաթուղիկոսութեան տեառն Գրիգորի եւ յառաջնոր-
դութեան տեղւոյս տէր Աստուածատրոյ արքեպիսկոպոսի ի Ղանութեան Տաճկաց (Պարսից) Ջի-
ռան Շաճի, ի դառն եւ ի նեղ ժամանակիս,որ ի խստութենէ այլադաւան սեռի որ լաքեւ լերկիւղէ
նոցա մաշեալք եւ ճալածական լինէաք, փախստեայք եւ մոլորեալք, ցերնալք եւ տատաննեալք: Ի

առաւել խստութենէ ճարկապաճանջութեան եւ ի ճոլովութենէ գերելոցն եւ ի ճքաւորութենէ ըն-
քից ո՛չ կարէր օգնել եղբայր եղբօրեւ ո՛չ ողորմէր ազգս ազգիս... Եւ ես անարժան եւ տառապեալ
ծերունիս Գրիգոր՝ երերուն տատանեալ շրջեցայ... ուխտիս Հաղբատայեւ ՏԷր Աստուածատուր
եպիսկոպոս սիրով ընկալաւ զմեզ»: Բայց թէ ի՞նչ դիպուաձով ընկած է աւետարանս եկեղեցուս
մէջ, անյայտ է մնում:

Ը. Աւնտարան թղթնայ՝ փոքրադիր, րստ ամենայնի՝ Հասարակ: Յիշատակարանից. «Արդ,
գրեցաւ Սուրբ աւետարանս ի թուականիս Հայոց ՋՀԳ. ձեռամբ.. Ալեգսանոս աբեղայի ի սուրբ
ուխտս Մաքենացւոց՞ ի դուռն սուրբ տաճարիս Աստուածածնիս»:

Թ. Ամետարան՝ թղթեայ, փոքրադիր եւ առանդ պատկերի: Յիշատակարանից. «Շնորճօք եւ
օժանդակութեամբ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի աւարտեցաւ նոր կտակարաճս.. ձեռամբ..
Մխիթարի ի թուականութեան ճայկական տումարի ամի ճազարերորդի, քսաներորդի... ի յայս ամի

յ Ոսկանապատից վերեւ Դաստափոր գիւղի մօտ, գետակի ձախ կողմում, ալժմ թրքաբնակ գիւղ:2 Գտնւում Է Սեւանայ լճակի ճարաւալին ափից մղոնաչափ ճեռի՝ Բասար-կեչարից ոչ ալնքան Բեռի:
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սաստիկ մաճ յերկիրս Վերին Չակամայ, որ օր մի ի տան միում եօթն ճոգի վախճանեցաւ... ի
ճայրապետութեան տեառն Պետրոսի Սրբազան Կաթուղիկոսին Սրբոյ Գանձասարայ, ի առաջ-
նորդութեան նաճանգիս Մինաս վարդապետիեւ ի տէրութեան պարսից Շաճ Սուլէիմանին ի յեր-
կիրս Վերին ՕԶակամայ ի գեօղս որ կոչի Սուլտանեցիք ընդ ճովանեաւ սուրբ Աստուածածնիսի
խնդրոյ բարեմիտ Եւային եւ այրն (առուն) իւրոյ Ոսկանին... Արդ, ես Եւայս ստացայ զայս աւետա-
րանս եւ ետու վախմի դուռն Ղարամուրատ Կուսանաց անապատի Սուրբ Աստուածածնի»: Հուսկ
մեւոոյ գրուածէ այլ դրչիըց. «Զվերջին ստացող զսուրբ աւետարանս... Մելիք Սարգիս եւ ծնողացն
ճայրն իմոյ Ռվանէսն... թվին ՌՃՀԸ.»:

Ժ. Աւետարան թղթնայ՝ միջակ դիրքով առանց սլատկերի, ամենայն ինչ Հասարակ: Յիշա-
տակարանից. «'Ի ՌՃԱ. թուականիս Հայոցեւ ի յամսեանն մարտի ԻԱ. աղուճացից պաճոց առա-
ջին շաբաթին երկուշաբաթ օրն եղեւ սկիզբն գրութեան սուրբ աւետարանիս եւ կատարեցաւ ապ-
րիլ ամսոյ ԺԵ. յաւուր մեծի ճինգշաբթին' .. արդ, գրեցաւ սա ի յերկիրս Զակամի գիւղս Մելիքզա-
տայ, ընդ ռովանեաւ սուրբ Աստուածածնիս եւ Սուրբ Թովմայեւ այլ սուրբ նաճատակի. որ աստ Է,

ձեռամբ անարուեստ եւ փծուն գրչի Յակովբայ յետնեալ քաճանայի»: Աւետարանս ստացածէկիրակոս երէցն, աղա Մելիք Ովանէս, «Արդ, ես Մելիք Ովանէսս ստացայ զսուրբ աւետարանսի
ճալալ արդեանց իմոց յիշատակինձ եւ ծնողացն.. ճայրն Միրզախան,եւ որդիքն իմ Մելիք Մատ-

թէոսն»: եւ ապա գրած նն Մելիջ-Մատթէոսի թոռներն. «Արդ ես Մելիք Մատթէոսի թոռն Աղա-
ջանսեւ Սարգիսնի թուին Հայոց ՌՄԽԴ.-ն էր, որ ՉԷզոք (նելբինի Աղա-Մամատ) շաճն Պարսից
եկն ի քաղաքն Թիփլիզ սուրբ Խաչի պաճոց երեքշաբաթիօրն, առաւ, աւերեց եւ ցիրուցան արար
զամենայն, կոտորեաց ավելի քան ԺԲՌ. (12000) մարդ եւ զայր ու զկին ամէն կերի արարին եւ

բազում նշխարս սրբոց եւ զսպաս եկեղեցեաց աւար առին, դարձան յետս նոյն ամի:
Երկրորդ թուին (ՌՄԽԵ.-1796) մեծի պաճոց միջոցն Թիփլիզու Էրէկլայ(Հերակլ) արքայն վրաց

եկն ի վերայ Կանձակու ճանդերձ Շամշադինու զօրօք եւ Շուշու Իբրաճիմ խանն ճանդերձ Լազ-
կիւն. տեղոյս իշխող Ջաւատ խաննէր. մազապուրծ եղեալ ի Ղալայն բազում պատերազմ արա-
րին, ոչ կարացին յաղթել նմա. ճրաման արարեալեկն փ սար գիւղօրայս Սուլթան Շամշադին
զօրօք իւրովք եւ սուտ երդմամբ ճանեալզմեզ կերի վարեցին եւ սրախողխող արարին եւ մնացե-
լոցն այսր եւ անդր ընթանալով ոչ գտաք ճանգիստ ոտից մերոց: Յետոյ զօրքն վրաց ճանդերձ
լազկիւն եկն եւ զմնացեալսնկերի արարին եւ Բանանց գիւղս ամէն այրեցին ճրով: ԽՋ. (ՌՄԽԶ.-

1796) թվին սով եւ մաճն եկճ ի վերայ մեր. Կորեկ ալիւրի լիտրն (18 ֆունտ) Թ. ապասի դժուար
գտանելով, վասնորոյ ուրացեալ այր զկին եւ կին զայրիւր, ճայր ի որդոյ եւ որդի ի ճօրէ, մայր ի
դստերէեւ դուստր ի մօրէ իւրմէ բաժանեալ. ոչ, գտանէինք ճանգիստ ոտից մերոց. զի կերակուր
մեր էր կաղինն եւ կաղնի քլէպ (կեղեւն) եւ մեր առեալ զայս սուրբ աւետարանս մեծաւ զգուշու-
թեամբ եւ բազում տառապան՞ք, շնորճօք սուրբ Հոգոյն Ճճասուցաք մինչեւ ցայսօր: Իսկ ի թվին
մերոյ ՌՄԿ. էր, եկն ի վերայ մեր ժանտամաճն. առաջԸռուսի մէջն անկաւ, շատ կոտորեց, յետոյ
թուրք ազգի մէջն անկաւ, յետոյ Քիլիսա-Քեանդն: եւ Նորաշէնն՝ անկաւ, յետոյ սար կեղօրայք եւ

Բանանցկիւղս անողորմ կոտորեց. շատ մարդ առանցկին մնաց, եւ շատ կին' առանցայր, շատ՝
առանց որդի եւ շատն' առանց դուստր:

Բազումք առանց քաճանայի թաղեցին, բազում տունք աւեր մնացին: Այս ամենայն եկն ի
վերայ մեր վասն մեղացմերոց: Սոյն ժամանակ Դաւիթ վարդապետն սաղն (կենդանի մնացած-
ները) վեր առաւ գնաց Քիճիք Բանանց', որ Է Դամպլաձոր, որ կնաց կումերն. որն կնաց պաղերն,
փոքր-ինչ ճանդարտեաց ցաւն. վա՛յ մեզ, իմացանք, թէ պրծանք ցաւէն. աստուածասաստ բար-

( ՍխալԷերեւում «մարտի ԻԱ.» ամսաթիսս, քանզի երբ աւագ ճինգշաբթի օրն լինի ապրիլ.15. Բշ (Մեծի պաճոց)
Ա. օրն եղած կը լինի մարտի Ա. վասն որոլ գրած Է գուցէ մարտի 'ի Ա:
Մինչեւ ցալսօր Քիլիսա-Քեանդ Է կոչլում Գանձակի Հայոց Ս. Յովճաննէս եկեղեցու թաղն:
Նոլն քաղաքի ճայոց ճիւսիսային թաղն:

4 .Փոքր-Բանանց ալժմ աւերակ գիւղն կալ՝ Բանանց գիւղից վերեւ Արութիւնի վտակի եւ Քարհատի առուի խաո-
նուրդի Բարաւային լանջի վերալ:

62

ԷՀ

305



կութիւնն ճասնալ, գազան մի աւերեալ եւ բազում վնաս արար եւ քանի մի անձինք չարաչար
մեռան... սոյն ժամանակիս նորոգել տուինք սուրբ աւետարանս յիշատակ մեզեւ ծնողաց մերոց,
մեր պապ Մելիք-Մատթէոսին... գրեալ ի մատեանս ՌՄԿԳ. ՛բ տիրասյաո գիւղս Բանանցընդ ճո:
վաճեսաւ Սուրբ Աստուածածնիեկեղեցոյն: ՌՄԾԲ.ին ռուսն եկաւ Օանջու վերայ, մէկ ամիս նստալ.
մէկ սճաթումն առաւ. սճաթուկէս ԳՌ. (3000) մարդ կոտորեց»:

ԺԱ. Աւետարան՝ Թղթնույ, փոջրաղդիր, անյիջտատակարան, անյայտ դբողի սնունն եւ

ամենաստոր չորս աւնտարանչաց սլասվկերներն եւ ամժենույն ինչ:
ԺԲ. Աւետարան՝ թղթնայ, փոքրադիր: ամենայն մասամը մոր: Յիշատակալնից. « Գրեցաւ

սուրբ աւետարանսի դառն ժամանակիսի լաւ ընտիր օրինակէ ի յերկիր Վերին Ջակամ ի Ղարա:
մուրատի Հարանց անասատիս ձեռամբ մեղօք զառածեալ Աւետիս աբեղայի, որ եմ յերկրէն Տա-
ւուշու ի գեղջէն Քամալու ճ. ի թուականիս Հայոց ՌՃԻԸ.»:

ԺԳ. Աւնտարան՝ փոքրադիր, դրուած դեղեցիկ թղթի վերոյ. որ ունի չորո աւնհատարանչ աց
սատկերներ: Յիշատակարանից. «Աւրճնեալ Է Աստուած. թվին ՈՃԺԹ. յուլիսի Ե. աւարտ եղաւ»:
«Արդ, ես Կարմիր Ծատուրենց Ջուղայեցի մեղապարտ Աւետիքս եկի ի քաղաքն Տփխիս... զսուրբ
աւետարանս ետու յիշատակ ի դուռն Բեդղաձճեմու Սուրբ Աստուածածնին թվին ՌՃԻՋ.»: Աա
դրուած էայլ գլչ|/ը: «Գրեցաւ թուականիս ՌՄԽԹ. յունվարի Ե. որ ես Սարգիսս Կանջայուի գիւղն
որ կոչի Գետաշէն, ի Ժամանակին .Ձաւատ խանն էր» : Աւետարանիս սկզբում մայանուած է, որ
նոյն դնտաշէնցին միշատակ դուած է աւնտարանս Բանանը եկեղեցուն:

Գիւղումս դայ տղայոց միդասեան ուսումնարան, ուր ուսանում նն 35 տշջակնրոո Թոչակա-
տու 46, ձրիավարժ 7, միանայ ուոճիկ ուսուցչի՝ 350 րուրվի:

ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ԱՆԱՊԱՏ
Շինուտած է Բանանց գիշզին Հարաւային Հանդքալ, Արութիւն վտակի աֆ կողմում եւ կոլո-

րած առուակի աֆ ախի բարգձրութնան վերոյ: Անառլաոս, որի սոնղն դեղեցիկ Հարթակ է, կառու-
նալ էմի կամարի վերայ անտաշ քարով, որ ունի, միոյն մի աքը իխորան Հիւսիտային կողմում
եւ մի աուաղ, չորս ննդ Լուսա մում, երկու դուուն Հարաւից եւ արեւմուտթիգ, 15 նտր 55 սանթիմ
նրկարությվւն, 9 մնտը 25 սանիմ լայնութիւն բացի դաւթից: Հարկ է յայտնել, որ ճաքած|դագաթնաղդծի ուղղութեամբ նրկար:

Այրյեւմտնան դրան վերայ. « Շինեց Կուրբ եկեղեցիս Միլխաւճալ Ազիզն թվ. ՌՀԹ.»: «Սուրբ
խաչս ՌվանԷսին»: Նոյն դրան Հիւսիսային սեմի վերոյ . «Սուրբ խաչս Փարին, Շաճումին»,
«Սուրբ խաչս բարեխաւս Հռումսիմին ՌՀԸ.»:

Ունի եւ մի փոթը գաւիթ եւ դանդատուն Հարաւային դրան վերայ, որի մօա՝ մի տասլանա-
Քարի վնրայ. «Այս Է տապան Տէրունց Յարութիւնի որդի Գաբրիէլ՝ եպիսկոպոսին, 60 ամ վանա-
Դայր էր սա անապատիս, 96 ամեայէր, որ փոխեցաւ առ Քրիստոս 13.02.1831 ՌՄՁ.»: Զանդա-
տառն դ նանայարկի Հիւլիտային տաի Հարաւաճայնաց ճավատիե, «Ես Պաղտասարի որդի Սաբ
տեսի Ներսէսս եւ Օսէփս տվինք սուրբ առապատիս ա. թուման վախմ. սոքա տվին մեզ տարենդ.
ժամ. եթէ ոք խափանի, պարտական լինի առաջի ատենին Քրիստոսի. թվ. ՌՃԽԴ.»: Զանդգակին
վնրույ. «Յիշատակ Է Ապովի որդի Խոճայ Ղազարին ի դուռն Բանանցայ սուրբ Անապատին թվ.ՌՃԺՋ.»: Անասլատիս գլիշին, արեւնլնան կողմի դաղաթնադծի վերայ դրուած է մի Փառակուսի
քար, որի չորս երեսին քանդակուսծ է չորս լոաչ եւ մէն մի խաչի տակ մի-մի անուն. որթ երեի
Թէ չորս անձինք կում չորս հղբալրք նղած են նՖուիրարերներն. ածա « Սուրբ խաչս բարեխօս տէր
Եղիշէին, Անտունին, Գոիգորին եւ Եղիսէին»: Իսկ արեւմոնաւն դադախթնադծի վերայ հղածին
դրուած Լ միայն « Տէր Եղիա»:

Անապատիտ արեւելեան կողմում, շիֆապարասի ներսում կան ինն թաղակապ լշուցեր, որք
ցարդ մնում նն անվնաս, եւ անասլաւոիս կալն: Իսկ արեւմատնան Հանդնոլ՝ ֆրաձորի ձալս սոխի բարժ-
բութնան վերոյ, կոյ մի անրակ մատուռ, որի մէջ դրուած են ուլ Հնաձեւ քարնայ լսաչեը:
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Անաստաս ու ներընկուղի շատ ծառ Իւր Հարաւային ձորում: Ամայի է անապատս եւ անմարդաբնակ:
երկու կամուրջ, յորոց մին շինուած է. քարուկիր եւ գեղեցիկ Արութիւն վտակի վերայ եւ

միւսն՝ նորա օժանդակի, որ ոսում է Անապատին արեւժտնան ձորով:
Փոքր Բանանց կամ Դամբլածոր: Գոնւում մ Մեծ-Բանանց գիւղից մղոնաչաի վերեւ՝ նոյն

վտակի աֆ դոզմի բարձրութեան վերայ. ուր կայ աւերակ գիւղատեղի եւ կիսաւեր եկնղեցի, որի
աւազանին վերայ. «Մեճրի Ճա՛ն, տարան ա՞՛...»: Մի կիսատ խաչարձանի վերայ. «Ես Դաւթիս
կանգնեցի..»:

նաճատակ. Աւնրակներիցս ննրքեւ՝ ձորի մէչ, կայմի մեծ քար, որի տակից բղխում է յորդ
աղբիւր: Քարիս արեւմտածայնագ երեսին շինուած է Հնուց մի Խաչ, որ է ուխթտաւոնղի- Ամէն
տարի շրջակայ դի ղերից (ոունւում է այսւնղ մեծ բազմութիւն աւաղդ չորնքչշարթի օրում, ւքւա-

նաւանդ բորուռութնամտը մարակուածենը, ռրք, լողանալով աղբիւրումս, բժշկւում եխ:

Հգնաւորի մոնղ. Նածատակիս ծանդէպ՝ ձորի ձախ ավփումն է մի քարայր, որի մէջ, ասում
են, երկար ժամանակ ճղլնած | ոմն ճգնազդնաց ճղնաւոր:

Թաղաւորաչն կամուրֆ. Ջրաձորիա ստորոտում, Արութիւն վտակի վերայ կայ մի բարու-
կիր եւ Հնաշչէն կամուրֆ. որի ժասին ասում նն, 23 շինած է նիւրիկէ թագաւորն: Մի քանի Քայլ
վերեւ Խաչակասը գիւղացիք շինած են այլ՝ նոր եւ դեղեցիկ կամուրջ ոբի երկարութիւնն է 12
մետր, լայնութիւնն՝ 4 մետր 50 սանթիմ:

ժ. ՔԱՐՀԱՏ ԳԻՒՂ. (Դաշքնասան). Հիմնուած է մի խոր ձորում, որի արեւնլնան, Հարաւա-
ին եւ արեւմտնան կողմերն ոլատած են բարձրագոյն սարեր. բնակիչբ՝ բնիկ, Հողն՝ արքունի,
առղառաժուտ եւ (ռիս տ սակաւ արդիւնարել» տեղական բնրքերե՝ նոյն ըստ Մնծ-Բանանց, ան-
վնաս՝ օդն, կլիման նւ ջուրն, երկար կնանք՝ 85, նկեղզեցին՝ Սուրբ Աստուածածին, փայտաշէն,
քածանայ՝ մի- Ծույ 76, ար- 466, Իգ. 393. ար- ծն. 20, Իգ: 14 ռլսակ 9, ւր. նենջ. 7, Է գ- 5:

Երկաթահանք, պղնձահանքեւ քարահանք (41)
Արդէն (ըօսած են.ք Հանքերիս մասին ՁԷ-ր սռնղումե, հսկ այստեղ միայն ասում ննք ֆրաձո-

մա աֆ ու ձախ դողմերն Լի են երկաթի սլողպատի, ւլղնձի եւ զանազան ւլատուական քարի
Հանքեր: Մեծ-Բանանց բնակիչներն շարունակ չչործ ածած են նբկաթածանբերս, մինչեւ սն-
չառների վնբայ ւռ ուրք կառլելն, քանզի անմաքս հղած են անտաուների փայտերն: Հալած եւ
շինած են դութանի իչոսի, 4եւիչ, ճամբարակ, արօրի (ճուի, հռուռանի եւ առաւո նրկաթ: Բոսյց ն-
տառների փնրայ սոուրք դնելուց յետոյ այլեւս խավփանած նն դործածութիւնը. սակայն ւնծ վնաս-
ններով:

Խաչ-ազբիւը (Խաչ-Բուլաղ): Աւերակ դիշղ Հայոց, որ գտնւում է Քարծատի Հարաւային
կողմում: Աւերակիս մէջ կայ մի նշանաւոր եկեղեցի, շինուած արբատաշ քարով, 4 սիւների վե-

բ»ը ունի «ՌՀԾԹ.» թուականը: Իսկ փոքը-ինչ Հեռի է Հանդստարան: Այժմ մաՀմեղականք
են բնակու գիւղում», ուր կույ շուկայ եւ առուծախ է լինում՝ մաՀմնդականներն ձմեռանոցից
ամառանոց չունչուց մետոլ: խաչաղբիւրիցս շատ Հեռի չեն պատուական ամառանոցներն:

ԺԱ. ԿԻՐԱՆՑ ԳԻԻՂ. Հիմնուած է ԲՔարձատի Հիւսիսարեւմտեան կողմում, Արբութիւն վտակի
Հիւսիսային կողմիվերայ. բնակիչք՝ բնիկ. Հողն՝ սեական. ամննայն ինչ՝ նոյն, եկեղեցին՝ Սուրբ
Աստուածածին, փարա էն. քաչանան դալիս է Խաչակապ դիւղից: Ծուխ 44, ար. 224, Իգ: 223.

ալո ծն. 11, հդ. 11, ոլսակ 4, ար. ննջ. 3 իղ. 3:
կանդենալ (աչ. Գիւղիս ՄԺօւո կայ այս անուամբ մի փոքը մաւոուռ, որի խորանի տակ մսմ-

իոիուած է ոմն պլատուսկան անձի սուրբ մարմինն, որի մասին աւանդաբար մսում են. թէ.
« Գարդման դաւառիս եջի ող խուրս իշխանի դերեզմանն է, որին պատկանում էին ամբողջ Հան-

յ  Եկեղեցուցս փոքր-ինչ ներքեւից բղխումԷ մի յորդառատ աղբիւր. ունի մի խաչաձեւ աւազան. որից առած է Խաչ-
աղբիւր աճունը:

307



քերա»: Մեծ ուլւռատեղի է այս: Մատրանս մօմո կայ եւ մի փոթը մաք՝ մնագդետղը Խիստ Հնույ.
բայց այժմ՝ վնրնամասն փայտաշէն:

ԺԲ. ԽԱԶԱԿԱՊ ԳԻԻՂ. Հիմնուածէ կիրանցի Հիւախսային դողժում, մի առուակի Գավ մլոզ-
մի վերայ: Գիւղս եւս շրֆառլատուած է լեռներով. բնակիչ բ՝ բնիկ. Հող ն` արքունի. ասլառաժոտ
եւ նուաղ արդիւնաբեր, ամենայն ինչ` նոյն, նկեղեցին՝ Մուրբ Աստուածածին. (ամարակապ չոր"
սիւների վերայ, որ ունի ժի փոքը դանդատուն, 18 մետր ՋՕ սանթիմ երկարուլթժիւն, 12 մետր 24

ռսնթիմ լայնութիւն:
Արձանագրութիւն. «Արդեամբ Խաչակապայ ժողովրդոց շինեցաւ1650 ամի, նորոգեցաւ 1854

ամի»: Դրան չուրֆն. «Եկայք առ իս ամենայն...»:
Արձանադգրութիւն զանգատան. «Արդեամբ շինեցաւ զանգակատունս 1864 ամի Վերտի

Յարութինեան Տռուզեանց»: Քաչանայ՝ միչ
Գիւղիս ատորոտում կույ մի անտաշ քարով չինուած ժատուո, որի մէջ ամիուրուած է ոմն

սուրբ նձի մարմինն: ԼՄ առւռուոմ կոչւում չ Խաչ-'Բգի. դերեղմանիս վերույ վիճակ են ձգում երվ-
տասարդներն եւ օրիորդներն: ԱՀա միճակարկութիւնս է Խաչ-ՔԲղի կոչունլու սլաոճաուն:

Համանման մատուու, միջումն՝ ճդնաւորի դերելման, Ծիրանաւոր անուաննալ, կայ Դիժղիս
միջում: Երկու մատուռներ» նւս ութտառտեղի են, երկոցունց ծածձջքն՝ փաւյտնույ եւ երկու ամիո-
փնալների անուններն եւ անձնաւորութիւններն՝ անյայտ: Ծուլս 404, ար: 699, իգ- 63, ար. ժն.
30, իգ- 27, ոսլսակ 20, ւար- ենջ. 7, Իդ- 5:

ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՎԱՆՔ (41)
Հիմնուտսծ է գիւղիս Հիչսի սային կողմում, ոչ այնքան Հեռի, մի դեղենցիքլ տնսարանաւոր էւ

Հարաւածայնաց ռարաձչարթի վերոյ: Ունի ոաչաձեւ շինութիւն, նրբկու փոթը ՆԸ ժի աւագ իոո-
բան, մի կաթուղիկէ, տասն լուսամուսո, նրկու խործրդարան, մի դուուն, չառիաւոր բարձրութիւն,11 մետր նրկարութիւն, 40 Մետր 25 սանթիմ լայնութիւն եւ Հիմնարկուլթնան սոյն Թուականը
ՆԼԸ. (989): Վանք» ունի նւ գաւիթ՝ կառուցեալ երկու խաչաձեւ կաժարննրի վերույ, նրկարու-
Թճամր 7 մետր 75 սանթիմ, լայնութնամը 6 մետր 60 սանթիմ: « Գաւիթս այս կառուցաւի մՀանա-
ճայրութեան Սամուէլ եպիսկոպոսի 1800 ամի»: Ունի եւ զանդատուն «Զանգակատունս կառոյց
Գանձակեցի Պօղոս Ամիրխանեաճնց ի 1856 ամի»: Գաւթումս ամփուխումսծ են սուրբ չուսճւարիս
ծառայող նապիսկուլոսների եւ վարդապետների մարմիններն. ինչալէս նն Սամուէլ եպիս. Դա-
նանց, միւս Սամուէլ հռրո., Եփրեմ եւ Խաչատուր վարդառսլնտների նւն.: Վանքումս կայ (Էնձա-
Դիր: մագաղաթեայ նւընաիխրթ 4նուսդիր մի աւհտարա ն, ամբողջաս դրուած դլխագրնրով: Ու-
նի Յիսուս Քրիստոսի ծննդեան, մկրտութնան, յարութեան, ընթբնաց, աւնտնուց, դժովխքի քուեր-ւու 1., Աստուծածնայ ննջման եւ չորս աւնտարանչաց ընոխը պատկերներն: Ընտրելագոյն են
ո"լատկերներն, նկարներն, նախշնըն, ծաղիկներն եւ Թոչնադրերն. Հիանալի նն առչասարակ բո-ոբ դգծագրութիւններն, անկեղծ՝ ներկեր. վոայնլուչ՝ գոյներն եւ ամենարնտիր՝ ոսկենզօծն: Վեր-չասլէս մի մագնիսական դօրութիւն, որ երեն է.քաշում այցելուտց ուշադրութիւնը, նեղարունս-
ոի այն նրրադործութիւնն է, որի նմանն ծաղզուսդղիւտ է Հին Ճնուադրաց մէջ: Սակայն Հարկէտայնել, որ ւ լածղանուած չէ Հնաժքով: Մլզբրում մանրը Դբերով բազատրուած է Համենմաւտու-
թնանց դործածունանկերոլիեղանակն էւ տուած դեզեցիկ տեղեկութիւններ չորա աւնտարան-
չաց մասին:

|

Գրուածէ Մառթէոսի վերջում. «Յանուն առատապարգեւին Աստուծոյ, որի միշտ Շերգորժէ
արարածս բարիս քաղցրութեան կամացիւրոց: Արդ, որպէս յամենայն դարու, նոյնպէսեւ ի մերս
նուազեալ ժամանակիս յարոյց զքրիստոսասէր եւ զփառաւոր պարոնն զաւրճնեալն ի կանայս Աս-
փայ դուստր Տարսայիճին տեառն Սիւնեաց յազգէ Ռւրպէլեանց, որ էր ամուսին Մեծ եւ փառաւոր
իշխանաց իշխանին պարոն Գրիգորին: Սա ամենայն բարեպաշտութեամբ զարդարեալ, զարդա-
րեաց զանազան սպասուքեւ շինուածիւք զեկեղ եցիս Հայաստանեայց, ստացաւեւ սուրբ աւետա-
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րանս յարդարընչից իւրոց եւ ընծայեաց սուրբ ուխտն Խադարի (Խաթյույ) որ է գերեզմանատուն
մեծ իշխանացն ազգին Դոփեանցեւ ինքն կարճաւրեայ կենաւք փոխի մաճուամբ յաշխարճէս առ
Քրիստոս եւ դնի ի Դամբանի 'բ նոյն ի վերասացեալ սուրբ ուխտն. իսկ ըստ մարմնոյ գլուխ նորին
եւ այր մեծ իշխան Գրիգոր զարդարեալ պճնէ զսա ոսկւով եւ արծաթով ի յիշատակ ճոգւոյ սուրբ
ամուսնոյն իւրոյ Ասփային եւ լերկարութիւն կենաց իւր եւ քրիստոսընծայ զաւակաց իւրոց, որոց
յիշատակն նոցա եղիցի աւրճնութեամբ»:

Մարկոսի վերջում. «Զմեղապարտ գծիշչս զՏիրացու յիշեցէք ի ՏԷր»:
Ղուկասի վերջում. «Զմեծ եւ զամենաւրճնեալ պարոնաց պարոն զ Գրիգոր որդի Դոփին եւ

զամենագովելի զբարեպաշտ ամուսին իւր զպարոն Ասփայն զստացողք եւ զարդարիչք սուրբ աւե-

տարանիս յիշեցէք ի Քրիստոս»:
Յիշառակարանից. «Ի ժամանակս եւ 'ի դարս աւուրց տիեզերակալութեան եւ արքայութեան

բոլոր աշխարճաց ազգին Նետողաց, որ տիրէ ի ծովէն Պոնտոսի մինչեւ ցծովն Կազբից եւ լԵփ-
րատ գետոյ մինչեւ յանկոյս լերանցն Կովկասու' որոց գլուխ եւ ինքնակալ Խանն աշխարճակալ
Խարպանդայ կոչեցեալի թվ. Հայոց ՉԿԱ.: Յայսմ ժամանակի ծագեցաւոմնմեծեւ երեւելի տոճ-
մային պայազատութեամբի ցեղէ վեճից, ի զարմէ դիւցազանց, ի դասակարգէ քաջաց, ի գնդԷ
գովելեաց Գրիգոր մեծ իշխան Հայոց, տէր եւ պարոն Փոքր Սիւնեաց, Հանդարբերդոյ եւ Ականայ
եւ Բարձր (Մ,ւաւ եւ Գեղամնան մեձ լեունաշղթան) ծովակին Գեղամայ, Սոթից մինչեւ ի Շաղ-
ւագայ, ամուսնացեալ ընդ դստեր Տարսայիճ իշխանին ընդ ամենաւրճնեալ պարկեշտ տիկնոջն
Ասփայի: Ծնանի ի նմանէ ուստերս եւ դստերս. իսկ զմինն, որում անուն էր Սարգիս, նուիրէ Քրիս-
տոսի ի ստնդեայ ճասակին, որ արժանաւորութեամբ ի կոչմանէ Հոգւոյն Էանց ընդ ամենայն
աստիճանս քաճանայութեան՝ ճասեալի պատիւ եպիսկոպոսութեան Խաչենոյ, ընդ մարմնական
տէրութեան. զոր ունէր ի ճարանց ստացեալ, ընգալաւեւ զճոգեւոր պետութիւն: Արդ յայսմ ամի,
որ էր թիւս ՉԿ. փոխեցաւ լաշխարճէս Ասփայն առ Քրիստոս եւ եդաւ ի շիրմի ի սուրբ ուխտն
խԽադարի վաճս վասն որոյ եւ մեծ Պարոն Գրիգոր նուիրէ գերեզմանի նորա ընծայս յոլով, գեղո-
րայս, այգիս, եւ անդաստանս եւ զարդարէ զսուրբ ուխտն զանազան սպասուքեւ ճանդերձիւք, ընդ
որս պճնեալ շքեղացոյց եւ զսուրբ աւետարանս ոսկենկար կազմածով եւ շնորճեաց գերեզմանի
նորա եւ իւր նախնեացն յիշատակ, որում բարձաւղք եւ ընթերցողք սուրբ աւետարանիս յիշեցէք
զԱսփայն ի Քրիստոս եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Տեառնէ»:

Ասլա յականէ յանուանէ յիշուած են այն դաւառների նւ ենրդերի անուններն. որք անփա-

կան ժառանդությիւն նն Գ ռը իշիշանիս Դովինանց:
«Եւ անան մեր աննե ար Է Սոթ, Գլուխ, եւ Բերդաձոր եւ Ճոխանց, Հոսաբակս, Ատրե-

նիս, Կալեր, Ուռեաց Փոր եւ Խորուագետ, Դվալանոց, Էրքն Մափռելանց եւ այլ իւրեանց միջոց
մազրովն ի մեր նախնեացմնացեալ ճայրենիքս է իւրեանց չորս սաճմաններույն ստոյգ եւ ճշմա-
րիտ գրեալ ի յաւետարանիս»:

Վանքա ունի ամուր չրջաղարիսվ, ութ խուց, պարտէզ, մեղուանոց, կամուրջներ եւ ատ`
ւական աղբիւր: ար շրջած եւ տեսած բոլոր վանքերից պայծառ է վանքս: Նորոգուած է վանքս.
դաւիթն, շրջապարիսոան, խուզերն, եւ նորինորոյ շինուած կամուրջներն: Այս բոլոր նորոգու-
Թիւնները, սլայծառույթիւնը եւ վներակննդանութիւնը պարտական են.ք Գանձակեցի մեծ. Ննը-

սէս-բէկ Աբբածամեան Տէր- Ներսիսնանցին՝ :

ԺԳ. ՀԱՐՑՀԱՆԳԻՍՏ ԳԻԻՂ. (Ջովդառ) Հիմնուած Մլզնաբերդ կոչուած սարի Հիւսիս-
արեւմ նան կողմում, որ Թոարդմանչաց անասլատվի Հիւսիսային կողմումն է, ւրի բարձը եւ տե-

սարանաւոր սարաչարթի վերայ, որի ետեւ կայ միլեռն, բնավիչք՝ բնիկ, Հողձ՝ արքունի, անջըը-

Ալժմ զարդարանք չկպլ աւլետարանիս վերալ:
2 Զկարողացանք իմանալ՝ քանի՞ օրավար Է վանքիս ճողն:
3 Սարիս վերալ կան կռապաշտ եւ քրիստոնեալ դարերից մնացած շատ ճանգիստներ. գուցէ այս պատճառաւ

կոչւած Է Հարց-ձճանգիստ:
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Մնաս ունի եւ շրջասլարի սոլ, ռրի ննըսում, տաճարի Հարաւային դողմժում կույ մի
փոքր մատուռ՝ շինուած սրբատաշ Փարով, որը տեղացիք անուանում ե Սուրը կիրակի: Այս-
տեղ ույ մի կիսաւեր մաւոուու քւս՝ շինուած ծասարակ քարով. որի 111 կան ամփոփնալներ:

Երրորդ մատուռն, որ շինուած է սրբատաշ քարով. ոլարսոլիդ դուրս արեւելեան դողմումն
է, միաբանից Հանդատարանում: ԽոնարՀուաձ է մաորանս դլուվոն. որի մէչ. ասում նն, է Վանա-
կան վարդասլետի դերնդմանն. որսլէս վկայում չ եւ նիքակոռ. 22797 տառլունաթայլն չունի ար՝
ձանագրությիւն:

Վանքա ուննցած է մեծ կալուածներեւ Հողեր. որութ առպաչոված է եղել վանիս ապագան.
այժմ միայն Մնացած է 15 օրավար անվիճելի Հող. մի աւերակ ձի թածանթ. ձնրունադարդ ծիրա-
նի եւ Ընկուղի ծառնրով չե խոսլանացնալ սլարեւ ոլատուտկան Փարածանք:

Աւնրակ դիղելը նկեզեդիներ եւ Հանդատարաններ կան վանբիս Հետու որ եւ. Ժերձաւոր -
78 ար չ ( / անմջասպատու ովի ր ելքի Լու, Դօշաջի, Աղ-Բուլուղ. Իրիցի Լն. մղ խավո եւ Զ եարի կոչուած

սոնդերում:
Դուլալի դիշդից վերեւ, դետակի աֆ կողմի լանջի վերայ կայ ի քարուկիր ւատուո, որի

մէջ, ասում նն, մանական վարդապետն բնակած / մի ժամանակ ուռիլել Թաթարների նրկիչ-
դիզ- Մատրիցա փոքբ-ինչ վերեւ լույ դիւղասմելի, աւերակ եկեղեցի եւ Հանգ ատարան:

ԳԱՒԱՌԻՍ ԲԵՐԴԵՐՆ

Ա. ՓԱՌԻՍՈՍ ԲԵՐԴ:. Համանուն աւնրակ քաղաքին Հիւսիսային լունջին /իդ՝ բարձրադած
է մի քարաժայո սար, որ բաղկազածէ կրաքարից եչ բոլորովին ոռւանձնացած իւր նրնթ կողմե-
բից- Սարի, որ Համարնա Թէ ձգուած է արեւելքից արեւմումո դիրթուվ արեւելեան եւ Հա որ
ին կողմերն վիմածներձ ասլառաժենր նն նւ լոյնադող ու 'որ-լոր 4որնը. Հիւաիաային կողմն
աժենասաստիկ դառիվայր լանջ եւ լայնագոդ ձոր. իոկ սալբեււ մոնան դող միզ բերդ տռարս Հաղոր-
դակցութիւն ունի մի ներկարաձիդ եւ թրաձեւ սեռով ԴՂանդալ ռարի Հետ: Քարուկիլր, բրգաչատեւ ամուր ռլաթասլուվ ոլարասլուսծ են ոչ միայն Հիւախսային եւ արեւմաւն ան կող մերն. այլ եւ բարձը
Քերծերի դլուխներն: Ամրոցի նրկարութիւնն մ /00 ժեր. չայնութիւ նն՝ մօա 40 մեչը. ունի մի
դուոն արեւելեան կողմից, տասներկու աշտարակ, 3 Մետր 75 սանթիմ սլատվի Հառտությիւն: Բեր-
գիս մէջ լի է աւնրակների Հոծ բնկորներով, որոց մէչ (ոյ երկու Փարուկիր մատուռ, որոց գլուխ
ներն (ւոնարձած են եւ չունին արձանադրութիւն: Բենրդս ունեդած 1 անաոիխկ բսռի րուն եչա-
նակութիւնը, սակայն այժմ ոնզ-տնղ քայքայուած նն ոլարսալի սլառերն:

եչանաւոր է ամրոցիս ամենապատուսկան հւ յոթգառաւո ֆուրձ, որ զարմացնում էայցե-
լուները իւր ազնւութնամբ եւ ռառնութնամը եւ Հնարագէտ շինուածով:

Հիւսիսային ռլարոլին կից ներքուռա շինուաձ են նրկու ոլաց արուկիր եւ թաղակապ

Կարամ Ի: որք իրարու Հեդ Հաղորդակցությիւն ունին մի մեծ դռնով, որ բաց-
էած է միջնապատի դ: Ա. սենեո: - դ 'թվ մառան«հենակգութըրոլաիուան է Տավ ալ Իլի քար ոյ
չե. թէ Հետաքրքիր անձինը ջրաւաղանլա մլ լցրած էե արկ մանյան Է ՆաԱԱ
ւՐ,ծ աղբիւրից. որ բերդի ծիւսիսային տարտավի Հեռ ումա

մ ե - Հե, ի Սրան րր
Գոռի որսլէս թէ իմացած են, որ մեծ աղբիւրն կասը ունի րուա ւ ո : ոո" քար: ա

զա նիս Հեսո:

յ Մի քանի գերդաստան հատուածելով Ղուլալի գիւղից բնակութիւն ճաստատած են Գիւղումն, որ կայ Խորան.
վանքից ներքեւ: Իւրեանց մայր գիւղի ճաշուի մէջ Է եւ սոցա ծխաթիւն եւ ամէն ինչ:

2 Արութիւնալ սարի Բարաւային կողմում Է Դինալ սարն 11057 ոտք. ապա Գեղամալ լճի եւ գաւառիս մԷջ ընկած են
իբր սաճման Օկրուջա 11986, Սեւ խաչ (Ղարախաչ) 10081 սարերն:
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Բերդիս Հարաւոույին ֆերծում կան փիմաիոր այրել. որոց մէջ կայ դիմավոր ննջարան:
Մուսքն ոչ եթմ բնըդիս միջու ն է. ույլ արաւաքուստ՝ թնրբծի տակովն (52):

Բ. ՄԱՄՌՈՒՏ ԲԵՐԴ (5.3). Հինոու ծ մ Ջոէ.բ անասլատիդ վար Շասմբոր դետակի եւ Դենտարբակ

վտակի ֆրախառնութղ վ ւմ. Բերդ ավոաւյլն Թեքուտծ չ դէպի Շամքոր դետակի ձավ ավնչ Բերդս
ունի ամուր բուրգերով չրջասլարիոասը, իսկ արեւելեան կողմից՝ կբկնավարիասպ. ունի չափաւոր
մեծութիւն, ամուր դիր բ. իր միջում ժի կոնաձեւ բլուր, ղանաղան մնեծութնամբ քարայրներ եւ
քարուկիր շինույնանցդ չառ» իլ ռւռակներ: Այժժ Համարետ 24 անտառասլատ նւ մազառոււտ է
ամրոցս եւ որջ եղած աւաղզակների. ածարկունն քարույրներն եւ սոսկալի՝ անտառիս մէջ մտնելն:

Ջուր չկայ բերդ ումա, վասնորոյ ունի աոոլւելկրե ույ ական, որով ջուր փոլւատդրած են բերդո
Շամբոր դետակից- Հեզ Հետն բայքայունլու վերայ են տեղ-տեղ ամրոցիս սլարիսսպներն:

Գ. փՎաչրաղմ Իշիոաշնի բերող. աք աղ աթ ամրոցն (այժմ կոչւում է Ղալա-բԲոյուն), որ Հիմնուած
է մի ձկնա ձեւ աարի վելրույ: Սարո անւում է Ձակամ դետակի ձավ կողմում, որի գիրքն ձղուած
է Հիւսիսային արեւմուտքը Հալւաւային արնւելբ: ԱՀա սարիխս վերայ է բերդն, որ միեւնոյն
ժամանակ եղած է. եւ քաղ ոբ. ինչոլէս ակներեւ երեւում է (սանութների, ոննրի եւ նկեղզեցիների
աւնրակներից: Արդ յայտնի Էէ նրնք եկեղեցու աւեր ակն, իոկ եթէ նղած է եւ այլ եկեղեցի, ոչինչ
յայտնի չէ: Շրջֆասլարիա՞ըն, ոլ" սնեղ-մոնզ կիսաւեր մ. տեղ-տնղ թայքայունլու վերոյ, ձգուած է`

սարի դիրքի 4նւով: Բերդի մօտ կայ եւ Հանդատարան (54):
Դ. Դղեակ, որ կոչւում( Դողզ-ղալա, որ դտնւում չ ԴՂուլալի գիղից բաւական վերեւ, նոյն

օժանդակի (Ախնջի) աջ ափի վերույ Ջրեզերքումս դդուտածէ մի բարձր եւ սրածայր ժայու որ Ի-ր
արեւելեան կողմից ունի մի դչժուարաուար եւ ոլոր-մոլոր կածան: Հազիչ ԹԼ կալաչափ մնծու-
թիւն ունի ժայուվիս դաղգախն, ոլ'ի շուրջն տեղ-տեղ եշմարւում են տակաւին քարուկիր սւլատերին

ձեռքերն եւ ֆրաւաղանի վի մավոր փխոսերը- Դղեկարարձ ժայոիս արեւելնան աւռորուռի Հարթա-
կում լայ մի եկեղեցի նւ Հծանդատարան (55):

ԺԸ. ՔՈՒՍՏԻ կամ ՔԱՒՍ ԳԱՒԱՌ
Ա. Դոզի (Ղարա-ղայա) Դլ-զ- Հիմնուած է նոյն (Ափնջը) օժանդակի ձախ կոլմի բարձր

սարի արնեւենլածայնայ լանջին վերայ. բնակչաց մի ման` նիկ եւ միւս մասն՝ տնդավփոխուած
Ղարա-ղայա դիւղից (լտնւումէ Թարսույ դչնտակի վերայ): Հողն՝ արքունի, լեռնային եւ միջակ
արդինալւեր. տեղական բնր բթերն՝ ցորեն, դարի: կորեկ, դարնանի, ոչլւաը, մուսւար, դոմէշ, խոզ,
ուսն, խնձոր, պլատուական՝ օղչն, կլիման եւ ջուրն, ուշագրաւ՝ տնսարանե, երկար կեանք՝ 90
տարի. Մուրը Յովծաննէա նկեղեցին, որ նոր կառուցնալ Հ վեց սիւների վերայ. քածանան դալիս
է Նորաշէնից:

Ծու|ս 54, ար. 541, 12 449:
կիսատ խաչարձան. Դոզ-դալա դղեկի Հիւսիսային Հանդէս, նոյն օժանդակի 4ալխ ավխում

ճանապարծի վելոաւյ ընկած մի կիսատ (շաչարձաւն, որի արձանագրութիւն, 23117 եղծուած է
տեղ-տեղ, այնուամենայնիւ արժան ծամարեցինք նոյնութնամը ընդօրինակել. Հ... ութեամբ ողոր-
մեալես... Կիւրիկէի, զԱբասայ աւազան է... որդեկիր եւ զտէր Յովճաննէսե... սի արձան շին... իյո
տափին աւետարան... ի ձորի բերաք աշխատութեամբ խաչս կանգնեցաք ճանդիսիւ բարեխաւս
առ Քրիստոս Յիսուս լյաճեղ աւուրն դատաստանի»:

Զօրաւոր. Դրողի գիւղիս արեւմոածարւաւ կողմում ծարաւածայնաց մի խոր ձորի Հարաւա-
Հայնհաց լանջի վերոյ կայ դի ւղատնղի, ծանդատարան եւ փոքր եկեղեցի, որի մօտ՝ մի /լութոր-
ւած խաչքարի վերայ.

«Ես Յոճան ճայր եւ եղբայր իմ Տիրած էր կանգնեցաք զխաշչերս, Քրիստոս Աստուած ող...»:
Հանդատարանում իի խաչքար տապանաքարի վերայ. «խաչս ՌԵ. թիւ տէր Աթանասի...»:

Ելեղեցուղցս փութը-ինչ Հեռի կոյ ւի Հանքային Թթու ֆուր, որ յար եւ նման է Շուշուց վեր
հղած Թթու ջրին:
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Վանական վարդասլետի Փարայրն (56). ՋԶօռրաւորի Հիւսիս- արեւ մուն ուն կողմում մի բարձր
ֆերձի Դլիին կայ մի Քարայլ: որի ժ(չ չ ժի վիմոախոր փոթըրին նկե վ հի. ե. որի //է չ Ման մի դնրեզ-
ման: Քարայրիցս Հենո չէ աւնրակն, ռբի ժէջ կայ նկեղեցր ե. Հանդ սոտարան: Աւերակս այժմ
կոչւում է Շլորուտ (սալոր-սալորուտ):

ԱՀա այս է կիրբակոսի «Ռլորուտ »անուանած գիւղի աւշերակն:
Բ. ԶՈՐԱԹԱՆ ՇԷՆ. Հիմնուած է Դողի դի օղի Հիւսիսային կողմու մ. մի ոնսարանաւոր ռոկ-

դում. բնակիչք՝ բնիկ. ծողն՝ բէկական, անջրդի, բայց Տաղաւկտ. անդականբերթելոն՝ Սոյն. սլատ-
ւական՝ օղչն. կլիման ւ ջուրն. երկար կետնբ՝ 90-00 տարի:

Ելեղեցին՝ Սուրբ Յովծաննքս, ծաձթն՝ փայտաշչկն եւ առանդ փորը (ճռլչսշնի. երկարությիւնն՝8 մետր, լայնութիւնն՝ 9 մեսոր 65 սանթիմ:
Արտաքուստ դրան արեւմտնան կողմում. «Թվ-. ՌՃԼԲ. յանուն Աստուծոյ շինեցաւ սուրբ եկե-

ղեցիս ձեռամբ մեղապարտ Ռվանէս եպիսկոպոսին Խորանաշատու»:
Խորանի Հիւսիսային կողմում. «Սուրբ խաչս բարեխօս Ռվանէս եպիսկոպոսի աշակերտ տէր

Դաւթի»-
Քաչանան դալիս է Մովաէս դիւզից:
Գրչագիր աւետարան Թղթեյ. անճաշակ սպլատկերներ»ով եւ անազնիւ չոյներով, դրուածէոմն Սարգիս անուն անձի 4նունով. «Արդ գրեցաւ սայի յերկիրս Աղուանից ի գաւառս Մաղալւու-

զայ ի գիւղս, որ կոչի Վաղազուն ի դուռն սուրբ ուխտիս թվիս ՌՂԱ.»: Սատցողն | Մանկասար
անուն ոմն:

Իսկ գիւղիս Հանդգոաթարանում, որ արեւմտեան կողմումն մ. կույ մի մտո ու Բալձրնալ
անուն, որ ուխտատնղի է:

Ծուլ» 24, ար. 198, Իգ. 170:
Գ. ՄՈՎ ՍԷՍ ԳԻԻՂ. Հիմնուած չ Տաւուշ դենտակի ուֆ կողմում ժի ձորի մէջ. բնակիչ ք՝ բնիկ.

Հողն՝ արքունի եւ խաղմարդիւն. տեղական ընըթերն՝ նոյն, օդ ն. լի մոշն նւ ֆուրն՝ անվնաս, ւռն-
սարանն՝ խեղ դուած, երկար նանք՝ 60 «., նկեղեցին՝ Սու ՇԸՐ ան "լդ: Քճրու ճեր. կիսատ. քածա-նա` ն կուչմ ԿՐ

Ծուլս 74, ար. 507, Իգ. 4688-
Դ. ՆՈՐԱՇԷՆ ԳԻԻՂ. Հիմնուած Չորալոոնի արեւմտհ ան կողմում ի փոթը ձորակի ձալխ

լանջին վերոյ. բնակիչք՝ բնիկ. Հողն՝ արքունի անջրդի. Հազու Էտ տեղական բնըբերն՝ նոյն.
անվնաս՝ օդն, ճլի մոն եւ ջուրն, երկար նանք՝ 60 ռւաղի. եկենդեցին՝ Մուրբ Առաուածածին, Հո-
մակա, դառուցնալ չորս սիէննրի մերոյ. երկարութիւնըն՝ 19 մետր 75 սանիմ, լայնությվիւնն՝ 10
մետր 45 սանի մ. քածանայ՝ ժիչ

Ծուլ» 34. ար: 351, 22 262:
Միդասնան ծ/լւական ուսումնարան, աշակերաւք 40, Թոշ ակատու 35, տարեկան ուռճիկ վար:

ժառղեւտի 300 բուբլիչ
Ե. ԿԱՐՄԻՐ-Ա ՂԲԻԻՐ (Ղզրլ-Բուլաղ), Գիւղա շինուած է մի սարածչարի վենրույ՝ Նորաշէնիարեւմոնւան (ողմում. բնակիչք՝ բնիկ. Հողն՝ արքունի եւ ժիջոակ բսբ ելեր. /ոնղական բնըքնըն՝նոյն. ոլատուական՝ օդն, կլի մուն նեւ ջուրն. երկար նանք՝ ճծ-95 արի, եկեղեպին՝ Սուրբ ժով-ծաննէս, ծածձքն՝ փայտաշէն.
«Ես տէր Վարդանս շինեցի զեկեղեցիս ձեռամբ Մուրադխանի թվ. ՌՃԾ.»:
«Սուրբ խաչս Խանաղին»-
«ՈՌվանէս եպիսկոպոս շինեցի զեկեղեցիս ձեռամբ տէր Գրիգորին»:
Քածչանայ՝ միչ Ծուլ 105, չւբ- 602, (դ. 494:
Զ. ԲԵՐԴ- ԳԻԻԴ (Թովուղ-ղալա). Շինուած / Տաւուշ դետակի ձավ տվի վերայ. բնակիչք՝բնի. (մառամբ նկամուտ), Հողն արքունի, անջրգի եւ միջակ բարեր եր, ոնդ ական բերթերն՝ նոյն,

բարելաուն՝ օդն, կլի մուն եւ աղ նիւ՝ ջուրն, ճրրոր կնանք՝ ծ5 սուսրի. եկեզեցին՝ Սուրբ Գրիգոր
(կան/սաւ Հլնուած է նղել չորս սիւների վերայ, բայց ('ոնարչած չ գլուխն), ծածքն՝ փայտաշէն.
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երկարութիւն ն` 21 մն ոլ: 7Օ ոաշնլժիո, լ ույնութի ւնն 0 մնար 62 ռանլիմ: Ներքուստ արեւմտնան
որմի, վնրույ-

«Անուն Աստուծոյ ես թիվփլիզեցի Չիթախէնց մղտեսի խոճա Սոոլիս շինեցի եկեղեցիս, խո-
րանս Շացոռոյոին (՞) սրբազան եպիսկոպոսին Թաւուզա երկրիս Մելիք-Ղորխմազին կամակցու-
թեամբ յիշատակ ճոգւոյ իմոյ եւ ծնողաց իմոյ Թաղի եւ ԲԷկիսալթանիեւ կողակցին իմոյ Դարիճա-
նին եւ որդոյ իմոյ Ստեփանին եւ կողակցին Ասլիզատին, Յարութիւնին եւ կողակցին ԲԷկիխաթու-
նին եւ Պօղոս Սարկաւագին եւ դստերացն իմոյ Ապաշխարող Աննային եւ Հռիփսիմէին, Շաճրու-
պանին եւ իւր դուստր Քեւոժվանին, փեսայՄելքոնինեւ իւր դուստր ԲԷկիսուլթանին»:

Քաչանայ՝ միչ Ծու 2 101. այք 596, 12 1Վ134-

Գիւղիս արեւ ման կողմում կայ Սութը Սարդիս ուխտատեղի քարուկիր մատուռ, որի մօտ
կայ ընդարձակ Հանդ ստրա ս:

Սութբ Սարգ ռի վերեւ Ա. ազ - Սուրբ- Եջուն ֆարուկիր մ առու, որի մօւո կայ մանը խուցեր
նեւ որ ուլտատնղի էչ

Գիւղիս Հարաւույլն կողմում, դնտակի աջ սռվիի մնրայ մի ծառի ուկ կայ մի վարդապետի
դերեզման-

Է. ՆԱԻՈՒՐ ԳԻԻ Դ. Հիմնուած մ Բերդի արնեւմանան դողմում. բնակիչ բ՝ Հաւաքածոյ, Հողն՝
արքունի, սոնղական բերթերն՝ նոյն. օգն, կլիման եւ ջուրն՝ սլատուական, նրբկար կնանք՝ 100
արի. եկնդընցին՝ Սուրը Առտուածաձին. քածանայ՝ ւլի- Գիւղիս մօտերքում կան մանը լճակներ
եւ գեղեցիկ խաչարձաններ:

Ծուխ 34, ւլ:- 253, հգ- 205:
Ը. ՏԱՒՈՒՇ ԳԻԻՂ (57) Թովուղ- Հիմնուած է Բերդ Դիւզի Հիւսիսային կողմում, մի Ճ4որի

չՀարաւածայնաց լանջի վերայ. բնակիչ ք՝ Հաւաքուածչ ղանաղան տնղերից- Հողն՝ արքունի եւ
ռակաե արդիւնաւետ, ոնդական բնրթերն՝ նոյն (կայ եւ այգի), անվնաս՝ օդն, կլիման, պատ-
ւԼական՝ ջուրն, ննդ՝ Հորիղոնն, (անդ դուած՝ ոնատար անն. երկար կնանք՝ 80 տարի եկեղեցին՝ Սուրբ
Աստուածածին, ծածքն՝ փայտաշէն. բնմն եւ ժողովը ւս ծայնաց նրեսներն Լշաչազարդ, որք բնը-
ւած են Հին Հանդստարանից, մի քանիսին վերոյ կոյ արձանագրութիւն.

«Սուրբ խաչս Է Վանէսին եւ Հռիասմոնոյ եւ Գոճարին եւ հ վեր Քրիստոս Աստուած, վաշ
վաշ... Վարդան կազմող (լւոչի ս) ՌԿԷ.»:

«Սուրբ խաչս բարեխաւս Փարուն»:
«ո, ո, Մխիթար... Քիրամ կազմող յվ.. ՌՀԹ.»:
եղեղեցուս Հիւսվտային կողմումկայ մի առանձին փոբը խորան (րացի փոբը խորաճից), որ

սվխտատեզիէ. ոչ ոք չդիթէ գիշղացիներից. թկի՞նչ ուխտատեղի է:
ՔաՀանան դալիս է Բերդից:
Ծուլս 95, ար 663, Էգ. 502:
Գիւղիս անդերում ան Հետեւեալ աւնրակննրն.
1) ԽԱԶԱՂԲԻԻՐ գիւղիս Հիւսիսային կողմում, որի Մօւո դան լմաչարձաններ:
2) ՔԱՐՈՒԿԻՐ ԲՐԱՏՈՒՌ Դորնկնանույ բնրդի Հարաւային ստորուռում, որ ուխտատեղի եղած

է կանխաւ (դիդիս արեւելեան կողմում):
3) ՍՈՒՐԲ ԿԻԻՐԱԿԻմատուռ (չիւղիս Հարաւային Հանդէպ կածարէթի լանֆի վերայ), որի

դչջ կայ քարնայ խաչարձան՝ մնացեալ է Հնուց' եւ որ ուխտատեղի է:4) ՍՈՒՐԲ ԳԷՈՐԳ ՄԱՏՈՒՌ (Կածարէթիւօո ծւարթակի վերայ Հին Հանդատարանում, դի«-
ղիո ձարաւային Հանդքոլ), ռբի ծածբն փայտաշէն էեւ ունի խորբանումն մի լաչարձան:

5) ՁԻՆԶԻՆ. Գեղեցիկ պանքսերով դարդարուա:ծ բարձր սարածարիք (չիւղիա արեւմտնան

Է Անկարելի եղաւ իմանալ, թԷ սա ինքն միալն իշխա՞ծԷ Տաւուշի ձորիս, թԷ՞ եղած են եւ այլ իշխողներ. մելիքու-
թիւնը իւր նախնիքներից ժառանգած Է, թէ՞ իրանից սկսուած Է, լետազալ իշխող մելիք ժառանգ ունեցա՞ծ Է, թէ՞
ոչ: Միայն յայտնի Է, որ ճալ եղած Է եւ մականուն Է ՂՈՐԽՄԱՋՆ եւ ոչ մկրտութեան:

2  Աւանդաբար ասում եռ «ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆ ԳԵՐԻ ՏԱՐԱԾ ԵՆ ԳԻՒՂԻՍ ՆԱԽԿԻՆ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԸ»:
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կողմում), ուր կայ գիւղատեղի, Հանդստարան նւ եկեղեցի. որի ծածբջն փայտաշկն է:
6) ԴՈՋԱՆԱՑՅ ՇԻՆԱՏԵՂ. Ձինչինի արեւմտածիւաիս կողմում, ուր դույ Հանդատարան եւ

մի աւնրակ եկեղեցլո որից մնացած է միայն սնղանի կլորակ Թաղ»:
7) ԿԱՊՏԱՎԱՆՔ, որ գտեւում է Ղողանաւյ չինատեղի արեւ մանան կողմում ժի անտառա-

պատսարաչարքի, վերայ, որիՀիւսիաային լռրանդունդ ձորովՀոռում վ Հաավտակն: Վանջա
շինուած է կապտադոյն| մենծ-մեծ եւ անտաշ Քարնրով: փանբս կառու դել 1 չորս կամարների
վնրույ, ռրող ուքնրն դնտնղուած նն սլսւոնրում: Մննաստածնւ ունի /Բւչ աձեւ շինուածք, մի
աւագ խորան, չորս փոքրը (՛որանենը, նրկու դուռն Հարաւային եւ արեւմտեան հողմերից, մի
դնդնցկածձեւ կաթուղիկե 11 մետը 50 սանթիմ երկարութիւն. 9 ժետը լայնութիւն եւ երկու

խորչրդանոց:
Արեւմտեան դրան վերայ. «Ա. աւր պասխային նոր կիւրակին եւս Հանէս արդեամբկառուցի

եկեղեցիս ճոգոյ իմոյ... թվ. Ո.»:
Հարաւային դրան վերայ. «Անուամբ Աստուծոյ ես Աջիշէր որդի Գորգորոյ ըմբերիս միաբա-

նեցայ այս եկեղեցիս. բնակիչք եկեղեցուս գրեցին Բ. պատարագ լայտնութեան ճրագալուցին ինձ,
միւսն ամուսնոյն իմոյ, կատարողք աւրճնեալ եղիցին»: Սորա մօտ. «ՈՁԳ. ես Աբլճասան միաբա-
նեցայայս եկեղեցիսեւ ճայրս եւ միաբանճքս գրեցին մին աւր պատարագ սուրբ խաչին...»

Մնաս տունս ուննցած է մի քանի խուցեր եւ շրֆալ ուրի ոս. բոյը այժ տեղ-անղ Թավուած
են կաթուղիկեի եւ. տանհաց սալկախներն, միջից ջարդ ուսած է ռնղան քարն. թայբայուած են
խաչաձեւի Հարաւային եւ արեւմտնան վերնամասերն, շրջառլարառի եւ խուցերի ամենամեծբա-
ժիններն- Բայց կան ամվուխեոլ միարաններ վանքիս մօրնքում:

Մենաստանս իը Հարաւային կողմում ունի Բի նշանաւոր աղրիեր. որբի ջուրն Իւը Հազ-
ւԼադգիւտ ազնեւութնամբ, ասհս 28 անմածական է:

Թ. ԹԱԹԼՈՒ ԳԻԻՂ. Հիմնուած է Տաւուշ գիւղի Հիւսիսույին կողմում Հասան վտակի աֆ

ավում. բնակիչք՝ բնիկ (եալ բնակաձ հնխ նեղել Չառւաւաթար (ոչուած ունդգում, որ դոնւում է
մինւնոյն անդում, սլա փոլուաձ են այստեղ) Հողն՝ արքունի, սակաւ եւ նռւաղ արդգիւնաբեր.
տեղական բերքերն՝ նոյն, օդն եւ կլիման՝ ծանլ: ամուան եւ ոն նղ արեր. երկար կնանք՝ 70 ւռարի,
նեկեղեցին՝ Սուրը ՅովՀաննեա, ծածքն՝ փայտաշէն. Փածանայ՝ Մի. Ծու|» ՉԸ, ր- 519, Իդ. 413.

Ժ. ՀԱԽՈՒՄ ԳԻԻՂ. Հիմնուած է Թաթյուիդ վերեւ նոյն տակի աֆ կողմի բարձրութեան
վերայ. ըւնակիչք Հաւաւքուտսծ են ղանագան տեղերից. Հողն՝ արքունի նւ միջակ արդի ւնաբեր.
ջրարբի են փոսկածովի տներն. տնդական բերքերն՝ նույն. Հասիր եո, Թ նոյն են օգն նւ կլիման,
ջուրն՝ ռլատուական, նբկար կնանք՝ 75 տ., նկեղեցին՝ Սուրը Նշան, ծածթն՝ փայտաշէն, քածա-
նայ՝ մի. Ծուլս 52, ւր. 448, իգ. 379:

Տաճարումս կան Հեւռնւնալ աշնտարաննելրն.
Ա. Աւնտարան՝ մագաղաթենույ, վոթըադիր: անյայտ դրողի անունն, ժամանակն եւ տնղն:
Բ. Աւ։մոտարան՝ թղլնայ, մեծադիր: Յիշատակարանից. « Գրեցաւ սուրբ աւետարանս եւի դառն

եւ ի նեղ ժամանակիս ի լաւ, ընտիր աւրինակէի յերկիրս վերին Չակամ ի գիւղս՝ որ կոչի Շաքար
բԷկ ձեռամբ մեղաւք զառածեալ Յովճաննէս իրիցու, որ եմի լերկրԷն Գաճնջայոյ ի գեղէԷն Շատա-
խոյ, որդի մաճտեսի Դաւիթ քաճանայի ի ճայրապետութեան սուրբ Աթոռոյն Էջմիածնայ տեառն
տէր Մովսէսին, որ կրկին լուսաւորեաց զշայաստան աշխարճս եւ յայսմ ամի փոխեցաւ առ Քրիս-
տոս, ճայրապետութիւն Աղուանից տէր Յովճաննիսին, որ մատնեցաւ ի ձեռն պարսիկ ազգին,
տարանի դուռն Շատին, վերջն Աստուած գիտէ եւ եպիսկոպոսութեան պարոն տէր Բարսեղին ի
թուականիս Հայոց ՌՁԲ. ի ժամանակս Շաճ Աբասին...»: Յնտոյ զրուած է կարմիր թանաքով.
«Աստուածաշունչ աւետարանս վախմ ի արէ ի դուռն սուրբ Աստուածածնի տաճարիս, որ է ճա-

րանց անապատ Ղարամուրատու... առաջնորդ սուրբ ուխտիս Յովճաննէս եպիսկոպոս ճարանց
անապատիս Ղարամուրատու թիւին ՌՃԻԳ.-ին գրեցաւ ձեռամբ անարժան Եղիա աբեղային...»-

լ Գուցէ այս յատկութիւնից ստացած լինի ԿԱՊՏԱՎԱՆՔ անունը կամ ԿԱՊՏԵԼ բայից՝ կապտուած:
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Հուսկ նտոյ շարաւյարուած է. «Ողորմութեամբն Աստուծոյ նորոգեցաւ սուրբ աւետարանս 'ի դուռն
Եղնասարա անապատնճ... Պետրոս սարկաւագին ՌՋՂ. ապրիլ ա.»:

Գ. Աւնտարան՝ Թղթե ույ. մխջոկ Դի չ.քով. որ ունի չորս աւհնտարանչաց սլատկնրներ, բայց
չունի ո՛չ միշատակալուն եւ ո՛չ ժուական:

Դ. Աւնտարան՝ Թղլթժնայ. փոքրադիր: Ձիշատակարանից «Արդ գրեցաւ սայ յամի թուաբե-
րութեանս Հայոց ՋԾԴ.: Ի վանս Գլակայ ի դուռն սուրբ Կարապետի ծեռամբ... Մարտիրոսի, որ
մականուն աբեղայի, ի ճայրապետութեան տէր Սարգսի Հայոց Կաթուղիկոսի...»:

Ե. Աւհտարան Թղթե ոյ. "դաւռկնրազարդ- (բիս անճաշակ եւ անարունուո). «Արդ գրեցաւ
աւետարանս յընտիր աւրինակէ ի թուիս Հայոց ՌԼԵ. ի գեաւղն՝ որ կոչի Դվնիկ ի դուռն սուրբ
Սարգսին ծեռամբ Ներսէս գրչի» (դրուած ( Ղուկասի վերջում): Տաճարումս ամփոփուած է Գրի-

դոր նսլիսկուղու Մանուչալրն անի մարմինն:
Դառաւուք ուր. Այս սնուն ոււտտաոռեղի կայ Հախումի Հիւաիսային անդե Համանուն վտա-

կի ձավ կողմում, մի բնըդաձեւ սարի դլլաին- Ձորո Քարով պատուտած է ուիտատոնղդուս շուրջն,
որի մէջ կայ չորս լսաչաքար տասղլանաքարով գերեզման. նեւ այլ Համանման դերեզմաններ:

ՇԽՄՈՒՐԱՏԱՅ ՎԱՆՔ

Հիմնուած / Հախում գիւղից բաւական վերեւ, Հասան վտակի 4ալս ափին, մի բարձը եւ ցից
ժայուի ներքեւ, ճանասլարծի տակ: փանքս կառուցնալ է (շաչաձեւ, ւոաշուած մոխրագոյն չիչ
Քարով. ունի մի աւազ նւ չոլա միմեանց վնրայ շինուած փուքը որան, երկու դուոն արեւմտնան
եւ ձարաւային կողմերից, նրկու Հշորձրդարան, ւի գեղեցիկ աթուղիկն. 9 մետր երկարութիւն, 7

մետր 40 սանթիմ լոաւյնութիւն- Հարաւային դրան վնրայ նղած է դւսւիլմ, որ փլած է այժմ:
Գաւթիս աղլեւելնան կողմում կայ իսորան, որի ճակատակալ արին վերայ.
«Յամի Կ. երորդի, Ե. երորդի նորո շրջակայիս ես տէր Գրիգոր շինեցի խորանիկս աստուա-

ծաբնակ ճրամանաւ Սադորնո մեծի իշխանի վասն յիշատակիննջեցելոց իւրոց եւ յաւետենակա-
նութիւն անձին իւրոյ, որք սպյասաւորէք ի սմա, զիս զտէր Գրիգոր եւ զծնողս իմ յաղաւթս յիշես-
ջիք ընդ նմին եւ այլ զազգատոճմն»:

Տաճարիա Հիւաիսային փոքր մշոլյանի ճակատին.
«Յանուն Աստուծոյ ես Դանիէլ եւ Այլարայ միաբանեցաք վանքս եւ տուաք լյայտնութեամբ

Ժամճերայ տղին...»: Ուշագրաւ է այն նրեւելի քշաչարձանն, որ կանդուն է տաճարիս Հարաւ-
արեւմտնան կամարակալ ուռի ճակասոին. այո էում նմ, որ իշ-ր նդարունստի նրբաքանդակ
ճարտարութեամբ: դարմացնում էայգելուները: Հանքիս բուն արձանագրությունն կայ արեւմը-
տնան դոնադլուվ քարի ճակատին, որը անկարելի եղաւ կարդալ:

Վանքս ունի եւ երկրորդ ղդաւիթ իւր արեւմտնան կողմում, որի վերնամասն՝ թաղն, շին-
ւծ է սրբաւոաշ չիչ քարով՝ երկու սիւների վերոյ, նեւ ռրի նրկարութիւնն Հիւսիսից Հարաւ 10
մետը, արեւմտից արեւելք Ց մնւոր 40 սանթիմ է Այժժ Հռնարչուտած է դաւթիս գլուխն, որ իւր
մէջ ամվխուիուած ունի շաատ ննջեցեալներ, բայց անարձանագիր ե տասլանաքարերն- Տաճարա
ունեցած է շրֆապարիսար եե միաբանից փշուցեր, սակայն քանդուած նն այժմ: Վանքիս տաննաց
վերայ բուսած են ծաունր: Վանքիս աթեւելեւան կողմում, ոչ այնքան Հեռի, լույ գիւղատեղի եւ
չՀանդսատարան Շխմուրատ անուն:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՆ ԱԻՒԻԵՐԱԿՆԵՐ. փանքիցա բաւական վերեւ փոակաձորիս Ճձախ լողմում
կայ Քարագեղ, Աղսու եւ Խաչբուլ աղ անուն գիւղատեղի, Փանդաւտարան եւ կիսաւեր ու աւերակ
եկեղեցիներ:

ՉԻՆԱՐԻ կոչուած տեղում, որ կայ Հախումեցւոց դոմերի մօտ, կայ գիւղատեղի եւ Սուրբ
Գորգ անուն մի մատուռ, որի 131 կան լմաչարձաններ եւ որի ծածքն փայտաշէն է:
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ՎԱՐԱԳԱՅ ՍՈՒՐԲ ՆՇԱՆ ՎԱՆՔ (58)
Հասան վատակի ձախ կողմում մի տնսարանաւոր ուսրածարթի վերույ Հիմնարկուած է Հրա-

շալի վանքս, որ շրջապատուած է թանձր անտառով: Շինուած է լար եւ նման Գանձասարի ձե-
ւով, բայց երկնագոյն սրբատաշ քարով, որ ունի ժի աւազ եւ ութ իոբը լոորան (չորան արեւմը-
ւոնան կողմում) մի դեղեցկածձեւ կախուղիկք, երկու դուռն՝ Հարաւային եւ արեւմոնան լլողմե-
բից. 15 մետր 60 սանթիմ երկարութիւն, 10 մեւոր 70 ռանչի մ լույնու Թիւն- Հարաւային դրան
ճակատակալ քարիվնրայ. «Շինեցաւ եկեղեցիս ձեռամբ Յովճաննէս վարդապետի ճրամանաւ եւ
իշխանութեամբ իշխանաց իշխանի Վասակայ որդւոյ... պոռնկի բարսաւ (2) եւ սատակեցար չա-
րաչար» (թերիմաստ է բանս):

Տաճարի Հիւախսային ռրժի վերույ ներքուսոաւ
«ի թվ. ՈՁ. (1231) ընդ այլ աշխարճս ճոլովս ճարաւ գաւազան եւ ցասումն Աստուծոյ գա-

ւառն Խլաթա ի ձեռն Խորազմին եւ Թամթարին, ընդորս եւ մեծաճուչակ սուրբ ուխտս Վարագային
շինեցեալ վասն մեղացմերոց յայսմ ամի. ես Ղուկաս ճայր Վարագայ առեալ զտիեզերաճամբաւ
սուրբ նշանն զշնորճեալն յԱստուծոյ ի փառս մարդկան ի ձեռն Պատրոնիկեայեւ Սուրբ Հռիփսի-
մեանցեւ Թոդկաւս վեց ամշրջեցայ թափառեալ ի տեղւոյ ի տեղ. ապա ի կամսն Աստուծոյ ամենա-
տես խնամոց տեառն ճասի ի նոր բերդն առ Քրիստոսասէր իշխանն Վասակ աստուածաբնակ
անապատ կոչեցեալ վանքս եւ ազդումն ճնչեալ առիս ճաճոյանալ սուրբ Նշանիս 'ի տեղւոջս.
նկարեցիեւ զգեղաղԷշ եկեղեցիս արժանի ճանգստեան սորա եւ մեծարեալ'ի ՔրիստոնԷէիցս' առի
զվանքս եւ ետու զխաչս եկեղեցիս այս միջնորդութեամբ եւ վկայութեամբ տեառն Յովճաննու
շինողի եկեղեցոյս՝ առաջի ճրեշտակաց եւ մարդկան եւ ճաստատեցաւ ինձ ի տաւնի սրբոց առա-
քելոցն Պետրոսի եւ Պողոսի, Յակովբայ եւ Յովճաննու յամէնայն եկեղեցիս պատարագ: Արդ եթէ
ոք ճանել ջանայ աստի, կապանս եւ անէծս ժառանգեսցէ ի ճոգի եւ ի մարմին անբժշկելի ՛հ սուրբ
Նշանէսեւ յամենայն սրբոց Աստուծոյ: Որչափ այս եկեղեցիս 2Էէ0 Է, մի՝ ոք իշխեսցէ զխաչս:
ճանելեւ զիմ յիջատակս խափանել, ապա թէոչ, նախ զինքն ջնջեսցէ ի կենաց գրոցնեւ ի յիշմանէ
Աստուծոյ. ասասցեն ճրեշտակքեւ մարդիկ, եղեցի, եղեցի»:

Արբեւմտնան դրան ճակատակալին վերայ.
«Ի թվին ՈՁՁ. (1237) ես Վասակ որդի Դաւթի, որդւոյ Վասակայ, ի տանէ Բագրատունիիտոոմէ Դաւթայ մարգարէին ի փառս Աստուծոյ կառուցի զեկեղեցիս, զոր շինեցի ի ձեռն Յովճան-

նու եւ ընծայեցի զԾաղկագուզի իւր կոպարովն 'ի վանս ի Քրիստոս եւ ճաւանութեամբ եղբարցս
ճաստատեցաւ ինձ պատարագ յայտնութիւն եւ զատիկն միմ շինեալ մեծ եկեղեցիս, որպէս իմ
ճաւրն յիւր շինեալ փոքր եկեղեցին գրեցաւեւ կնքեցաւ, անուամբ Աստուծոյ լաւուր' լորում Վարա-
գայ ճայրն Ղուկաս զսուրբ Նշանն եդ յեկեղեցիս: Արդ, թէ ոք զմեր տուեալ գիւղերս ի մեր եկեղե-
ցոյս ճանել ջանայեւ զմեր յիշատակն խափանել, թէ ՔրիստոնեայԷ ի Քրիստոսէ եւ յիւր ընտրե-
լոցն Է նզոված,եւ թէ յայլազգեաց' յԱստուծոյ եւ ՛ի դենէեւ լառ աջնորդաց իրեանցեւ մեր մեղացն
պարտական Է յաւուրն դատաստանի եւ ասասցէնամէն, եղիցի, եղիցի»:

Վանքս ունեցած է եւ Հրաշայի գաւիթ, ոթի դլուվշն "իլոուծ է այժմ, եւ որի երկարությւնն է
14 մետր 50 ռանչթիմ, եւ լույնությիւնն՝ 13 մետր 20 սանթիմ. եւ ունի սույն արձանադրությիւնը.
«Թվ. ՉԺ. կամաւ Աստուծոյ ես Հայրուտս վայելեալ զձիավարժ իշխանութեանեւ ճասեալ յայս
տեղի՝ զարճուրեցայ ի սպառնալեաց եւ դիմեցի լեղբարանոց անապատիս առ ոտս տեր Յովճան-
նէս շինողի սուրբ ուխտիս եւ ստացայ զտնակս սակս յիշատակինձ եւ իմոցն...»:

Մենաստանիս Հարաւային կողմին կից էժի այլ վանք իւր դաւթով ժիասին: Այս է Վասակի
Հայր Բադրատունի Դաւիթ իշխանի շինել մտուածն, ինչալէս Իբ արձանադրութնանց 141 յիշեց
արդեն Վասակ իշխանն: Այժմ լոռնարձած է էւ դաւթիս դլուլն:

հակ Էր Հիւսիսային կողմին կիզ՝ մեծ վանքս ունի մի տոռասնձի ն վշոլուն, որ Քայքայունլու

յ Վանքումս չէ կենաց փայտի մասն, զի այժմ անմարդաբնակ Է մեռաստանս:
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վնրայ չ: Ունեցած նն վանբերո ե: չրջառլարիասը եւ միաբանից խուցեր, որք բոլորովին քանզ-
ւած նն ուլժք- Վանջթելրիո վերոյ դործ դրու ած նն տոլրոնադոյն, երկնադոյն եւ կանաչագոյն
քարեր, որոց Հանթերն դյոնւում են վանքիս Հարաու-չարեւմուն ուն կողմում ոչ այնքան Հեռի:

երեւում մ. Թ վոնւքա բերու ծ է խողովակներով այն ջուրն, որ Հոսում է Հարաւային 4ո-
բով. այժմ յույոնի է ջրաւաղանն եւ ուրեթ-ուրելք աւերուած խողովակներն. ջուրն ընդծատուած
է եւ վանքս՝ անմարղ արխուկ:

ան այլ եւս երկու Մուտուռ. ժին վանթի Հաղաւույին եւ. միւսն Հիւսիսային կողմում: Այս
կողմումն անք միարաշնիդ Հոնդ, ճարն նչ

ԺԱ. ԱՇՈՒԴԻ կրամ ԱԼԻ Դ եզ. Հիժեու ծ Հ Աղստեւ դ հտակի աջ կողմում. փարադնան լեռ-
հաբազկի Հիւավոաւածույն ուց չոնջի Մի ռեռր վերայ. բնակիչք ւեղափոխուած են Խաչեն եւ Ջրա-

բերդ դաւառ ներից. Հողն արքունի ն: կիսով չափ ջրարբի, տնական բնրթերն՝ նոյն, սլատուա-
կան՝ տնսարանն, բարեվաչուն՝ օդ նեւ կլիման եւ բարե չամ՝ ջուրն, նրկար կնանք՝ 85 տարի. եկե-
ղեցին՝ նոր սկսնհալ. թածանան զ ալիս Լ Ուղուն-Թալայից:

Ծուլս 30, ւար. 140, Բգ- 113:
Ա. ԴԻՏԱՐԱՆ կոա ԴԻՏԻՒԱՆ. Հինուտած է ԴՂաղախ թաղաբից վնրեւ, նոյն դետակի եւ ար-

քունի ճանասյարծի աջ կող մուս րի ԻԼ կի վերույ. որ ունի բոլորշի ձեւեւ քարուկիր շինութիւն,
որի դոյութիւնն շատ Հին չէ:

Բ ԴԻՏԱՐԱՆ շինուտսծ է ժլծնալ աղիւաով եւ կրացելխով նհուայարկ, նոյնոլնա բոլորշի, որ
կայ Ուզուն-Թալա էոյաղյունի Ճանղդնղ դնտակի աջ կողմի ափի վերայ: Շատ ծին չէ նւ այս, որ
ունի վերնայարկում Հրադան արձակել ու ծուկեր ՄԸ որն ճեղքուած է վերից վար:

ԺԲ. ՈՒԶՈՒՆ-ԹԱԼԱ դիւղ: Հիմնուած է Վարադնան լնոնարբաղկի Հիւսիսածայնաց լանֆե-
բինւ սեռերի վերոյ. բնակիչ բ՝ կիսով չափ բնիկ եւ կիսով չափ ւոն ասիոլթուած Խաչեն էԼ Ջրա-

բնրդ գաւառներից, Հողն՝ ալթու նի արդիշնաւոր եւ կիսով չափ ֆրարբի: նղական բերթերն՝
նոյն (ունի այգի ՆԸ սալոն ղ ). օդ ն. կլիման եւ ֆուրն՝ ոննդալաար, երկար կնանք՝ 90 տարի. եկե-
ղեցի՝ նբվու. արնւելնանն՝ Ամենափրկիչ՝ քարուկիլը կառուցնալ չորս բոլորչի սիւների վերայ.
որ ունի 17 Մետր նրմլուլյությի ն, 11 մետրը Լոաւյնութիւն. մի քաչանայ: Իսկ արեւմտնանն՝ Ս. Աս-

տուաձածին, նոյնոլնո ամարակառը ա ռիւների վերոյ, որ ունի 15 մետր 15 տանի Ժ ներկարու-
թիւն, 9 Ժեսթ 45 ռաւնթի մ լայնութիւն եւ մի քածանույ՝ Երկու թաղերում միասին՝ քաՀանայ՝ 2:

Ծուիս 433. ամա 650, Իգ- 500:
Միդասնոան ծինական ուսումնարան. աշ ակելրուք 50, տարնկան ուոճիկ փվարժասլետին՝ 300 րուբ. :

ՍՐՎԵՂ ՎԱՆՔ)

Հիմնուած Հ Համղա սարից մոլի /ւզուն-Թալա (շոնարՀուտած լնոնաբազկի Հարլակին վե-
բայ որ անտառասլաստ է նւ ուշադրաւ: Մննաստանա շինուած է Թրծեալ աղիւսով եւ կրացեխով
բացի ձիմունքննրից, ոբՔ քարաշէն են: Վանք ունի չորս փոքը եւ ժի աւագ խորան, նրկու
լուսամուտով մի վեղարաձեւ կախուղզիկե. երկու դուոն՝ Հիւսիսային եւ արեւմտնան կողմերից,
բարձրագոյն շինուածք, 15 նտր 60 անի ժմ երկարությիեն, 0 մետր 22 սանթիմ լայնութիւն
ՎԼմ քարի վերոյ.

«կանգնեցաւ Սուրբ Նշանս ի բարեխաւսութիւն Ռ. ամի»: Հիւսիսային որմի վերայ աւազա-
նից արեւմուտք. «Թիւ ՌԱ. ես Արտաւազ եւ Սարգիս շինեցաք զեկեղեցիս ձեռամբ Յովճաննի-
սի...»: Վոանուցս տրբնեւելնան-Հիւսիսային կողմում արոայթուս տ. «ՌԾ. թուին ես Անանիաս որդի
Սուրբ ունտիս բարեխաւսութեամբ աւրն աղաւթ... երկրպագեք»:

փանքս Խորողուած է դանազան ժամանակներում. դորօրինակ երեւումէ շինութեան նշան-
ննրբից եւ ծեսիի ծետքներից:

լ Բացատրում են երկու տեսակ իմաստով. Ա. վեղարի նման սրածայր կաթուղիկԷ ունեցող վանք: Բ. Սարու հող-
շիկաճող-վանքատեղ:
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Արեւմտեան դրան վերայ. «Ես Ասդոճի տղայ Մխիթարս սուրբ Սրվեղի Բ. դուռս շինեցի(նո-
բոգեցի), ով կարտայ, ողորմի ասի թվ. ՌՃԽԱ.»:

Բռլորովին աւնրակ են մննաստանիս (՛ուցերն ծւ շրֆասլարվոաաըն եւ ձիթածանքն եւ բուսած
22 վանքի ոուսննաց վերայ ժի քանի Հացի եւ բոշեր ձառեր եւ վնասուած են Հիւսիսային կողմի
ձեղունն եւ արեւմտնան Հիւսիսային անկիւեն:

Մենաստանիս Հիւսիսային կողմում, ւլարսսլի ներսում կույ Սու Ըբ Աստուածածին նուն
ժի եկեղեցի» որի ծածքն փայտաշէն Հեւ ուխտատեղի:

խԽեցեղէն խողովակներով վանքս բնրուած է վաղուց ԿԵՌԻՌ (Յորղ) աղբվիլ:ն, այժմ չէ Շո-
սում ջուրն, բայց կայ ֆրաւազանն եւ Խողովակների Հետթելո1-

Վանքիս շրջապատում կան ներնք դիւղատեղիներ նւ Հանդ ռտարաններ, որք ծածկուած են
թԹանձրախիտ անտառննրով:

Վանքիս Հիւսիս:աւյին կողմում, ճանասլարծի վերայ կան (ոսլԺիր. կանաչ եւ դեզին դոյնով
Հեղեր, որուվ|ք դի«ղացիք ներկում են դարժիր. դանաչ եւ դեզին դունով Թելեր:

Սուրբ նշան մատուռ, որ դտնւում է Ուղուն-Թալա եւ Աշուղի դիւղերի միջեւ: արուկիր ւ,
Հնաշչէն եւ անարձանադիր. որի մօ կույ գիւղատեղի. Հանգատար ածն եւ դեղեցիկ ծառերը:

ԺՎԳ. ՌԵՒԱՋԼՈԻչէն. Հիմնուած է Ուզուն-Թալայի արեւմտեան կողմում նոյն սարի (Համ-
դայի) Հիւսիսային մւռորուռում, նոյն դետակի աջ ասիի բարձրութնան վերոյ. բնակչաց չէս մասն՝
բնիկ, միւս կէան՝ փոխադրուած Սուի Դի«շղիդ. Հողն՝ արքունի եւ միջակ արդիւնաբեր, չռեղական
բերքերն՝ նոյն, ռւ լատուտկան՝ օղ-ն, կլիման եւ ջուլն. եկեզեցին՝ Սուրբ Դրիգոր, ծածքն՝ փայտա-
շէն, քածանայ՝ ժիչ

Ծուլս 22, ւսր- 107, Ըգ- 98-
Ռեւազլու եւ Խաչթառակ ԱՆ ԱՄԱ միջեւ դայ մի ընդարձակ գիւղատեղի, երկու Հանդստա-բան՝ ղարդարուտծ խաչարձանննրով, ձիթաշանքի քարել եւ խաղողի որբեր:ԺԴ. ԽԱԶԹԱՌԱԿ (ՍարՀալու). Գիւղս շինուած չ նոյն սարի ուտյորուտոււի, բնակչաց միմասն՝ բնիկ եւ միւսն՝ ւոնդասխոխուած Ջրարերդի եւ կիւլոտանի դիւղերիդ. Հողն՝ արքունի եւ

սակաւ արդիւնարեր, տեղական բերքերն, օդն եւ կլի ման` Խոյն, նրկար դնանքթ՝ 85-90 տարի. եկե-
դնցին՝ Սուրբ Աստուածածին, ծածքն՝ փայտաշէն. քածանուն գալիս է Հաչա-ջուր գիւղից:Ծուլ: 60, ար. 410, Իդ. 342:

Ղամիշ-կեօլում, որ կայ դիւղիս արեւմտնան կողմում, կան դիւդատնղդի, Հանդատարան եւ
եկեղեցի, որիդպ մնացած է այժմ խորանի Դլի"ի աղ ն.

ՄՈՐՈՅ ՁՈՐՈՅ կամ ԾՌՎՋԻ ՎԱՆՔ
Հիմնուած է դիղիս գրեթէ Հարաւային կողմում, Ծովիզ (ոչուած գոմերը մօտ, ձորի աֆ

կողմում: կառուցեալ է խաչաձեւ ոռրբատաշ չիչ քարով: Վանքիս երկարութիւնն է 7 մետը 20
սանթիմ, լայնութիւնն՝ հոյնչավի: Այժմ քանդուած նն արեւմտնան կողմի կամարն, արեւնլեան
կամարի կէսն եւ աթուղիկէի սալկավան: Խորանի Հիւսիսային կողմում.«Թ. ՈԿԶ. ես Մխիթար եւ ամուսին եմ միաբանեցաք եկեղեցւոյս եւ ետուն մեզ ժամ Աստուա-
ծածնին Բ. մին ինձ, Ա. (միւսն) Հարկեւորին, ով խափանէ, մեր մեղաց պարտական Է, գրած աղին
արծաթագին»:

«Յանուն Աստուծոյ ես Սասնայս միաբանեցայ իմ որդաւքս Մորոյ-ձորոյ Աստուածածնիս եւ
ճայրս Գրիգոր եւ այլ միաբաճքս ետուն ինձ տարին Բ. ժամ զ Վարդավառին շաբաթաւրնեւզկիւ-
րակէն Ա. աւրն ինձ, Ա. Շուշանկան...»:

Հիւսիսային կողմում. «Անուամբ ամենակալին Աստուծոյ ես Գեաւրկի ( Գեօլրկի) Թագաւո-
րացի թագաւոր ետու զՄորոյ Ձորոյ վանս ի ճայր Յովճաննէսեւ արարի ազատ յամենայն ճարկէ.

1 Վրաց Գէորգի թագաւորն եւ Թամար թագուճու Բայրն, որ թագաւորեց 1156-1184 թուականն Փրկչին:
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ամիր Քրտին ճոգացողութիւն (լժնամբ) որ ինձ աղաւթս անեն. որ մեր ճրամանացս ճակառակ լի-
նի, Աստուծոյ ճրամանին Է ճակառակ. ճաստատ Է գիրս անուամբ Աստուծոլ»:

կաթուղիկեր արե ւմունան կողմի վերու արտաքուստ. «Ես ճայր Գրիգոր... վանքս շինեցի
Աստուածածին... (անը եթեունըի) »: Արդ Ս Հերկուած նն միաբանից խուցերի եւ շրջասլարսպի տե-
դերն, ռրոդ արեւելեան կողմու դույ դիւդղատնեզի եւ Հանդ ատարան:

ԺԵ. ԿԱՐՎԱՆՍԱՐԱ ((րարաւանի իֆեւանելու տեղ). Դիւղս շինուած է Աղստեւ դետի աջ
ափի վերայ, Աղան վտակի աջ ոու ձալս կողմերի վերայ. գլւլլա նալին բնակիչներն դերի
տարուած նն Չարակառտա ն հւ ցրուած են մնացնալ ններն: Այժմեան բնակիչք տեղափոխուած են
երեւանի Դրլ-Բուլ չող: Արզ նեւ Սնամբի ո դիւղերիցն (անյայտ է տնդավիոխուելու ստոյզ թուա-
կանն), Հողն՝ արքունի, մենծ մասամը ոնջրդի. նուազ արդիւնաւէտ, բայց այդգեւետ. տեղական
բնբբերն՝ նոյն, պատուական՝ օղե. կլիման եւ ջուլն. երկար կնանք՝ 90-100 արի. եկեղեցին
Ամենավիրկիչ, ծածձք ս՝ ճյու» է ն, քաչանայ՝ նլրե.թ-

Ծուխ 115, մալ" 751, Իգ- 613-
Տղսյոց միդասնոաւն ուսումնարան, ուր ուսանում են 77 ւղ այք, լթոշակատու՝66, ձրիավարժ

9, տարեկան ուոճիկ վուր ժասլետլվն՝ 310 բ ոշրլիչ

Եկեղեցումս կան հետեւեալ գրչագրերն.
Ա. Աւնտարան՝ մեծադիր: Թղթե ոյ: սասոկերաղզարդ- միֆակ դեղեցկութիւն ունին սպլատկեր-

նելն, ծաղիկներն, Թուչնադրերն նւ նկարներն: Փաւսծ եւ Թավփուտծ են միշատակարանի կէսն,
միայն մնացած Լ. «... Գրեցաւ Հայկական թուականիս ՉՀԱ. յանապատս Աղուանաձոր (Վանայ
կողմերում) ընդ ճովանեաւ սրբուճւոյ մաւրս լուսոյ Աստուածածնիս եւ Վասիլ թագաւորի սուրբ
Նշանիսեւ այլ եւ այլ ճաւաքեալ սրբութեաճնցս ի ղանութեան Բյուստիտին (2) եւ ի քաճանայապե-
տութեան տեառն Զաքարիայի ձեռամբ ամենամեղ եւ անարճեստ գրչի Յակոբայ մեղապարտ...
ճանդէպ սրբարար ծովուն, ուր մանր ձկունք ելանեն... ստացող սորա Մոսէս կրաւնաւոր ճանդերձ
ծնողիւք եւ եղբայրք կենդանեաւք...»:

Վերջին յիշատակարանիգ. «Գրեցաւ ի թուին Հայոց ՊԵ. են ի դուռն սուրբ Նախավկային
ձեռամբ սրբոյ Էջմիածնի նուիրակ Սիմէոն վարդապետի լառաջնորդութեան սուրբ սքանչելա-
գործայ տեառն Ներսիսի եպիսկոպոսի, վկայութեամբ բազմաց ժողովրդոց...»:

Բ. Աւնտարան՝ փոքրադիր, թղթնայ, ամբողջապէս դլխագրով գրուած, որի սկզբից պակաս
են թերթեր, վասն ոբույ չունի միշատակարան: Սակույն նայնլով դլիադրերի ձեւերին՝ 800 տա-

|Աա գրուած լինելու մ աւնտալրանս:
Գ, Աշնտարան՝ միջակ դիրքով Աաաան որ ունի միայն չորս աւշհտարանչաց անճաշակ ւպւաւո-

կերներ. Յիշատակարանից. «Եւ ես յետինս հ կրաւնաւորաց... Գրիգոր եպիսկոպոս... գծեցի զսա
մեղսամած մատամբիմուվ|/ ի Բջնի ընդ ճովանեաւ երկնանման աթոռոյ սուրը Աստուածածնիս ի
ճայրապետութեան տեառն Սարգսի(Բ-ի) Հայոց վերադիտողի լի թուաբերութեանսՀայոց ՋԻԷ...
Եւ արդ ես պատրոնս եւ ամուսին իմ Մելիքխաթուն ստացաք զսուրբ աւետարանս ի լարդար վաս-
տակոց մերոց եւ տուաք ընծայ լի դուռն սուրբ Ամենափրկիչ Աշտարակու եւ սուրբ Մարիամինեւ
սուրբ Կամբրաւորին ի վայելումն մանկանց սոցա»:

«... ծւ ես տէր Գրիգոր եպիսկոպոս Աշտարակեցի նստելով եպիսկոսլոս իմ ի սուրբ աթոռս
ԺԷ. ամ եւ. Զ. ամիս գրեցի զսուրբ աւետարաննս...»:

Դ. Աւհտարան՝ փոքրադիր: Թղ։թնայ, պատկերազարդ, որք նկարուած են ճաշակով, արունս-
տով եւ ընտիր գոյներով, ընկած է յիշատակարանի կէսն, վասն որոյ մնում է անյայտ գրողի
անունն, տեղն նւ Թուսականն: Միայն դրուաձ է Մասոլթէոսի վերջում. «Զստացող սուրբ աւետա-
րանիս զբարեմիտ եւ ճաւատարիմ տանուտէր Յովճաննէսնեւ զեղբայրն իւր զՄարտիրոսն, որ
ստացաւ զսուրբ աւետարանս... թվ. ՌՃԻԱ.»:

Ե. Աւետարան՝ միջակ դիրքով թղթնաւյ, "պատկերազարդ (անճաշակ նն). Ցիշատակարա-
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եբց. «Արդ գրեցաւ եւ աւարտեցաւ սուրբ աւետարանս ի գաւառս Միջագետաց յԱմիթ մայրաքա-
ղաքի ընդ ճովանեաւ Թէոդորոսի զինւորին եւ ամենասրբուտճի (ուսին Մարիամու Աստուածածնի
եւ սուրբ Կարապետին Յովճաննու եւ Գէորգայ զաւրավարին ի ճայրապետութեան տեառն Կոս-
տանդնի Վաճկեցոյեւ ի վերադիտողութեան Ամիթ Շաճաստանի տեառն Մկրտչի աստուածաբան
վարդապետիեւ արքեպիսկոպոսի ամենայն միջագետաց եւ երիցփոխանի Կաթուղիկոսի ամենայն
Հայաստանեայց եւ մինչ ի ծայրս արեւելեան իշխեցողի, եւ ի թագաւորութեան ամենայն  միջագե-

տացս պարունայց պարոնի, որ կոչի Զառ Աւթման պաճաթուր ի թվ. Հայկականս տումարի ՊՅ

երորդի, յորում ամի մերկացաւ սուրն վաղակաւոր յազդերէ իւրմէ եւ վասն ծովացեալ մեղաց սուր
պյատուճասի Աստուծոյ տարածեցաւ տարաժամմաճ ընդ ամենայն երկիր եւ առաւելեւս բարկու-
թիւնն Աստուծոյ տեղեաց յԱմիթ մայրաքաղաքի եւ իսպառ կոտորեաց զամենայնՒառճասայ

ակ
առաւել քան զանդրանկածախն Եգիպտոսի, որպէս յանապատի զԻսրայէլ եւ յաւուրս Դաւ իչԷ
ճազարացն.զի անկաւ ի ժողովրդենԷն ՕՌ. (6000) արանց միայն, զորս ՛հ թիւ արկին որ թ
ճամարսնեւ զայն, որ արտաքոյ քաղաքինի Գաւաոսն եւ ի գեաւղսն, որ եւ բազում աւանսան-
մարդաբնակ արար, մինչ զի չորքոտանիքն յամայի շրջէին եւ ամենայն ճայրենիք կողոպուտ
եղեն յարքունեան:Եւ արդ ոչ ոք կարէ ընդ գրով արկանել կամ լեզուաւ ճառել զաղԷտս կսկծանա
եւ զողբս տարակուսանաց եւ զճառաչանս սրտիցեւ զգործս տարակուսանաց, որ գործեցան

ի
միջի մերում, զի բարկութիւն Աստուածային էր եւ սաստիկ էր ճրաման... յամենայնու ։ շ
ճառաշանացեւ յամենայն տուն գործս տարակուսանաց լալումն որբոց եւ աղաղակ ա եա կոս
կիծ ծերոց եւ մաղկատումն մանկամեռ մարց, յամենայն լեզուէ վա՛յ եւ յամենայն երանոց ապա-
շաւանք... Մայտեսի Ազիզն... ոը ստացաւ զսուրբ աւետարանս... եւ ընծայեաց ուր, րաւետա ան
ճուիրէք սուրբ Թորոս զաւրավարին... եւ կայցէ սուրբ աւետարանս յիշատակ ան ջե ի ,
հ Քրիստոս... զԳրիգոր գրագիր, որ գրեաց զսա լոնտ

/Ի2 ջնջելի... յիշեցէք

ե ե .
9 զսա յընտիր աւրինակէ, այլեւ զԱբրաճամ վարդա-

պետ, որ զարդարեաց զսա ծաղկով»:
«Նորոգեցաւ սուրբ աւետարանս ի թվ. ՌԽԴ.ի քաղաքն յԱմիթ ի դուռն սուրբ Կիրակ

յառաջնորդութիւն Ամթայ Ղուկաս քաջ րաբունապետի... ի դառն եւ ի Շեղ ամա րակոսի, ի

տԱ.Դ որիշ կայի արկապաճանջութիւն շատացերէր չի վերայ արիատուէիցը
արաջ . Դ. ղուրիշջ կառնին, ճա՛նց (այնպե

:

կու առնեն. այս տարի մեռաւ Խոնթքար ուրանԱաԱԱոՒթ որեն "ր շառի

Սուր Գրիգոր մատուռ, շինուած անտաշ Քարով, խոնարծուած է ծածքն, որ դ

թր ար ե-
լեան կողմումն չ- Գնլեց(աքանդակ խաչարձաններով զարդարուած է մատ ան Բ եր
ռի օրն է Աստուածածնայ վնրավոխուժն: / լ ս ննըսն նւ ուխ-

խող-մարադ կոչուած տեղում կայ գիւղատեղի նւ Հանդստարոան:
ԺԶ. ՎԵՐԻՆ-ԱՂԴԱ Ն. Շինուած է կարվանսարայի Ւ արաւային կողմում, Աղդան վտակի աջ

ու ձալխ ալինրի վերայ: Դիչղս բաժանուածէ երեք լթաղի՝ Ներբին, Միջին եւ Վե եւ. նակիչք տե-

ղաոխուած են Ներջին-Ազդանից, Հողն՝ արքունի, լնոնային եւ միջակ արդիւնալ է Ար
կան՝ օգն, կլիման նւ ֆուրե: երկար կնանք՝ 100 տարի, եկեղեցին՝ երկու, ներ են ինն" Աա-

տուածածին , մերի թազինն՝ նորաշէն (դեու չունի անուն), քածանայ՝ մի: Ծուխ ց. ււ էո 638:
Գիւղիս արեւելնան կողմում, սարի ոտորոտում կայ ընդարձակ Հանգատայան էո մէ

կան խիստ Հին ամփովնալննր: Տապանաքարերից չատերն ունեն լաչարգանենը: Մի րա
քարի վերայ, որի խաչարձանն չայ. «Խաշչս բարեխաւս Սուլթանի Նաւին»: Այլ քարի վերայ
«Խաշս բարեխաւս Ասպբտէրին ամենայն ննջեցելոց» (բազմախաչ է տառանաքալա)» ,

«Սուրբ խաչս Ավաքին ամուսին»: Սորանից փոթը-ինչ վերեւ է գիւղատեղին եւ եկեղեցու
աւերակն, որ շինուած է եղել մի սնռածարթիվերայ, որի շուրջն պարասլուած է ելել ածադին
քարերով: Այժմ մնացած են միայն հկեղեցու եւ պարապի աւնրակներ:

ԲԱՐ

) Եկեղեցումս կայ մի մասունք արծաթեապլ աջի մէջ, ո որը ճերկելու ժամ
յայտնի չԷ, թէ որ սրբի մասունքիցն է:

րկելու ժամանակ գութանն ճանաձ Է ճողի տակից,
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Մի միասլաղաղ քորի վելոթյ շինուած է մատուռ, որ կայ նկեղեցու աւնրակի Հարաւային
Հանդէս. ձորի ձակ կողժի սնոի վեր ույ: Մատուռ ս. որի չորս պատերն շինուած է անտաշ եւ

թաղն՝ տաշուտած զուլւով, ու նի մի (շորն. երկու Խործրդարուն, չորս լուսամում», մի դուուն արեւմը-
տնան կողմից եւ մի դավմու դի նէ եւ. 14 մեսոր ըրա, արտաքուստ չափելով: Դրան ճակատա-

կաղ Քարին վերոյ.
«կամաւն Աստուծոյ, ղանութիւն Արղունին, թագաւորութիւն Դեմետրի ես Մկրտիչս շինեցի

զեկեղեցիս ծնողաց իմոց եւ վասն թողութեան մեղաց իմոց. ամէն. թիվ. ՉԼԵ.»: Հիւսիսային սեմ

խաչարձանի ռտորուռում. « Աստուծով ես Ալափես ետու զմարանս Մարկոս. ՄԽ. (իթա) քառանա
ետ ա. պատարագ զգաւիթա փ սուրբ խաչին» (ուօնին)- Մատրանս շուրջն Հանդստարան է, իսկ

ծիւսիսային կողմում իտ մուռ կան լւուցերի սաւնրակներ:
Անանուն «Իա ւու ու. Շինուած միեւնոյն անմի վերայ, փոբը-ինչ վերեւ մացառուտների մէֆ,

ամ աւնհրակ դրութեան մէջ չ այժմ-
Քոսի աղբի-ր- Երկու ոլաստուսկան ջրով աղիիւըներ են, որք բղլում են աւնրակ մատրան

ստորուսի ձորից եւ Հոսում Սուրը եխլչսկի մատրան Հարաւային ձորով: Աղբիշրներիս ակների
մօտ կայ մի տորոնադոյն իուչ արձան, որի ւօ: լուաւցունլով սբբւում են բորուութիւնից`

ԼԱՉԻՆ-ՂԱՅԱԻ-ՁՈՐ

Գանւում է Վերին-Աղդանի Հարաշային սարիմէջ մի չբաձորիվերի մառումն: Այո մի ի"-
բադոյն, Հորիղոնն նեղ, անտառ ասլա, ածճարկու եւ ժրնադին ձոր վ, որ ունի միայն մի մուտք

ջրաձորով-Հիւսի սիդ Հարա: փերնամասն դողաւոր է նւ ամէն կողմերից անմասչնլի- Սոյն մա-

սում կան Փարայրբնել:. ան մին անմատչելի չ այժմ, քանգի աւնրուած է վերելակ կածանն եւ

ուռից կռուաններն: ԱՀա: ույս ձորում եւ ւյընրում սչատասլարուած նն շրջարբնակ Հայնըն եւ ազատ

մնադած եկղիների աւերիչ արշաւանքննըից եւ դերեվարութիշւնից: Երեք ւուսրի առաֆ ձորիցս

դտած են տասներկու ոլղ նձնայ ավան եւ նրկվու արույրձ աշտանակ:
Անասլատ. Մբղուզ ռարի արնւմանան տտոլուտում, Մալա Դիւղի մօտ (այժմ թրբաբնակ է, որ

կանխաւ հղած է Հայաբնակ) դայ մի փխոթը վանք՝ անապատ անուն, շինուած օրրատաշ քարով:
Բացի անացլատից դիւղումմս կայ քարուկիր մնծ եկեղեցի եւ ընդարձակ Հանդատարան:

Գետաշքէնում (Զայթեանդ.). Թարսա-չայի աֆ կողմում, կայ մեծ եկեղեցի եւ Հանդստարան:
Մինչդեռ. կանխաւ Հայաբնակ նղած է, այժմ Թրքարնակ է:

Հանքային ջուր, որ դտնւում չ մօւո կես մղոնից աւելի վերեւ նոյն ֆրի ձախ ավումն եւ

կոչւում է տաճվ. Դոթուր-բուլաղ: Յար եւ նման է բրուտ ամենույնի ջուրս Շուչուց վերեւ եղած

քու ֆրին:
ԺԷ. ՆԵՐՔԻՆ-ՃԱՄԲԱՐԱԿ. Շինուած է նոյն վտակի (Թարսայ-չայի) աջ ափում, Հանբա-

յին ջրից վերեւ, բնակիչք `րնիկ, Հողն՝ արքունի եւ խիստ: սակաւ արդիւնարեր, քանզի մօւո 6000

ուռբք բարձր է սոցա բնակութեան եւ դանքսնրի տնղերձ. տեղական բնըքերն՝ ցորեն, զարի. ոչ-
լար, տաւար հւ դոմէշ. դերաղանց՝ օդն, կլի ման եւ ջուրն ամու ն. նկեղնցին՝ Սուրբ Աստուտսծա-

ծին, քաչանան դալիս է Վերին-Ճամբարակից:
ԺԸ. ՎԵՐԻՆ-ՃԱՄԲԱՐԱ կ. Շինուած նոյն վտակի աջ կողմում մի առուտսկի աֆ ափի վերայ.

ամենայն ինչ նոյն. եկեղեցին՝ Սուբբ Աստուածածին, քարուկիր եւ Հին, քածանայ՝ միչ
Ծուլս (երկու գի էղ երում միասին) 67, ար- 550, հդ- 440:
Գիւղիս արեւմոնան Հանդեպ փոկի ձավ կողմի բարձրութեան վերայ կայ դիւղատեղի:

Հանդատարան եւ. նկեղեցու աւերակ:
վիմափոր (.աչարձաններ. Գշ ւսուուի ձախ ափում, Թարսա-չային խառնուրդին ւօւո, ճաս-

նաղարձի գլխին. ւռ պրաւաժ երծի ճակատին փորուած է երեք լոաչ, երկուսն՝ մեծ եւ մին՝ վոքը:
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Մեծերի դլիչին. Հ Գրիգորոյ է». նսկ տակին. «ՈՌՁԳ. թուին Հայոց» -
ԺԹ. ԴՕՇԱՅ-ՎԱ ԵՔ-ՇԻՆ. Շինուած Հ Թարսա-չայի 4ավս կողմում` Հովուի սարի (Զորան-

դազի ծ435 ուռթ) ուտորուռում, մի արենւնլածայնագ լանջի վերույ. բնակիչը 1555-ին ւռնղավոլխ-
ւաձեն այստեղ Զուէ դաւառի կոթ, Դոստլու, Գինդ եւ Սուի։ դիշղերից- Հող ն` վանքապատական,
տեղական բնրբքերն՝ նոյն, օղ.ն, կլիման եւ ֆուրն՝ սլատուակա՛ն, քածանայ՝ մի, Հոդեւոր ոլէտ-
քերն կատարւում են վանքումն: Ծուլ» 25, աբ. 140, Իդ. 130:

ԳՕՇ-ՄԽԻԹԱՐԱՅ ՎԱՆՔ (59)
Հիժնարկուած է շինի մէջ մի գեղեցիկ Հարլակի վերույ. բարձր եւ անտա ասլա լեռներ

սլատած նն վանքիս եւ շինիս Հարաւային, արեւմտեան եւ Հիւախսույին կողմերը. բաղ է միայն
արեւելեան կողմն եւ չչոդաւոր խոր փոս փանքիո եւ շինիս ոնդն: Մ նաատան ս շինուածէ յա-նուն Սուրբ Աստուածածնայ. ամբողջաղէս տորոնադոյն մաշուած թարով|/ եւ Հոյակասլ կառու-
ցնալ չորս բարձրաշէն կամարների վերայ՝ Գանձասար վանքի կշկական ձեւով Վանքս ունի
չորս փոքրը եւ մի աւագ խորան, նրկու խԽործրդարան, տաներնք լուսամուտ, մի մեղարաձեւ
կաթուղիկէ, նրկու դուուն՝ արեւմոնանեւ Հիւսիսային կողմերից. 15 մեր 75 ռանքթիմ երկարու-
Թլիւն, 11 մետր 50 սանթիմ լայնութիւն: Շարժից վնասուած են արտաքուստ արնւելեուն որն,
կաթուղիկէն եւ տեղ-տեղ սալկալվխն, իսկ նները քուութ՝ արեւմտնան եւ Հարաւային դուլմելրն:

Աջակողմնան դասի Բ. խորանի ճակատին.
«Ի ՈԽ. թուին զկնի չորս ամացառնկլոյ զերուսաղէմ Սալաճադինին՝ սկսեալ եկեղեցիս սուրբի նորս Գետիկ եւ կատարիամսԷ, ի խանգար զատկին յունաց ձեռամբ վարդապետին Մխիթարայ

ի ճայրութեան Վարդանայ, ձեռնտւութեամբ բարեպաշտ իշխանին Վախտանկայ եւ Շորին զու-գակցին Արզու խաթունին, եւ նորին եղբարցն Սմբատայ, Վասակայեւ խորթնԼ Գրիգորոյ եւ նոցին
զաւակացն: Լիցի նոցա պատարագ յեկեղեցիս ի տաւնի սուրբ Աստուածածնին Գ. աւուրն. բայցզԱ. Հասանայ ճաւրն Վախտանկայ. Ա. մաւրն նոցին Մամբ՛ճեւ Ա. ճաւրն Արզու խաթունին Քրդին
բարեպաշտի անխափան»:

Աւագ խորանիվերու.
«Յուսով ողորմութեան Աստուծոյ ես Ճարս որդի պարոն Ումիկին, թոռն Ճարին, աշխարճաւ

Մանածկերտացի յաշխարճակալութեան Ղարա ճնուին ի թագաւորութեան վրաց Դեմետ ի Բագ-
րատունոյ իմ ճայրն Ումիկ գնեալ էր զ Գետիկ հ ԽՌ. կարմիր տուգատի. ես Ճարս դրե. ի Հովս
(գեղս) իւր ամէն սաճմանաւք ի դառն ժամանակի, որ ճայրենիքն աժան էր եւ ոսկին թանկ ԴՌ
կարմիր տուգատ տուի Գետկալ Աստուածածնին իմ ճոգոյ տանս յիշատակ անջնջելի իմ ծնողացն
Ումիկին եւ Թագուուոյ, ինձ եւ իմ որդեացն Արղութին եւ իւր եղբարցն, առաջնորդութեամբ Ղա-
սապ վարդապետին. եւ միաբանքս սաճմանեցին զաւագ Ե. շաբաթաւրն, եւ զատկի աւրն զամէն
ելեղեցիքս պատարագ որշաւի մեք կենդանի եմք' մեր ծնողացն լինի, եւ յետ ելից մերոց լյաշխար-
2էս' մեզ լինի: Արդ՝ ով այս գեղս ճանել ջանայ յայս եկեղեցւոյս, կամ զիմ յիշատակն խափանէ ով
ոք եւ իցէ, որ լինիցի ի ծննդոցն Ադամայ, եղիցի նզովեալ ՉԼԲ.»:

Վանքս ունի եւ գաւիթ, որ կառուցեալ է չորս միապաղաղ եւ բոլորակ սիւների եւ ութ կի-
ռասիւների վերայ տաճարի արեւմանան կողմին նի` Խոյնոլէս սրբատաշ քարով: Գաւթի կեդրո-
ջի ուզդութնամբ շինուած էմի ուքանկիշնի գմբեթ իբը նրդիկ- Գոււիլքսունիչորա աան այա
նեւմի լուսամուտ, մի երդի, երկու դուռն, 15 մետր 79 սանթիմ նրկարույիւն (Հիւսիսից Հա-
բաւ), 13 մետր 40 սանթիմ լայնութիւն: Արեւմտնան դրան վնրաւյ. «... Եցի ես որդի Գայլաձագին
միաբանեցայ սուրբ Աստուածածնիս. ճաստատեցին մեզ Դ. պատարագ ի տաւնի Յովճաննու Կա-

րապետին զկնի յայտնութեան զԱ. իմ ճաւրն Գայլաձագին, զԱ. իմ մաւրն Մամաքին. զԲ. իմ եղ-

լ «Վախթանկայ Խաչեճւոլ տեաոն Հաթերքոլ, եւ եղբարց իւրոց՝ Գրիգորոլ եւ Գրիգորիսի եւ Խոլդանալ եւ Վասա-
կայ»(Կիր. եր. 125, տպ. 'ի Մոսկ. 1858):
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բարցն Բուսլանին եւ Աղբերկանն. կատարիչքն աւրճնին յԱստուծոյ ի թվ. ՉԽԲ.»:

Երկրորչ վանբ. որ կոչւում է Սուրը Գրիգոր Լուսաւորիչ, ւլատկից է գրեթէ Սուրբ Աս-

տուածածին մանին Հարաւային կողմին: Շինուած է յար եւ նման մեծ տաճարի ձեւով, բայց
առանց դաւթլի: Սուրը Գրիղ որս ունի 11 մեր 90 ռանթիմ նրկարութիւն, 9 մնտր 12 սաանթիմ

լայնութիւն, րայց բանդուած լ ամրողջ կալոաղիկլն, լիորանի կամարի վերի քարերից մ բա-
նիսն, Հարաւային կողմի նչկրորգ կումարի քարերից մի քանիսն նւ սալլկակխներ:

Աւագ. խորանի վերոյ.
«Շնորճիւն Աստուծոյ եւ կամակցութեամբեղբարցս եւ միջնորդութեամբ տէր Գրիգորիսի գրե-

ցաւ լիշատակ եղբաւրս մերոյ Պետրոն Արտաւազայ. միաբանք Սուրբ ուխտիս սաճմանեցաք հ
տաւնի Դաւթի եւ Յակոբայ մատուցանել պատարագ ամենայն եկեղեցիքս զկէսն Արդաւազայեւ
զկէսն ամուսնոյն իւրոյ Աւթային, որ խափանէ, դատի ի տեառնէ»:

Հիւսիսային ութը խորանի գլան վելայ
«Ի տաւնի սուրբ խաչին Ա. աւրն պատարագ Խաչատուր վարդապետին եւ եղբարց իւրոց եւ

ծնողացն, զի նոցա ընՇչիւք շինեցաւ խորանս»:
Հարաւային փութը լյորանի լուն վերայ.
«Ծառայն Աստուծոյ Գերգ ( ԳԼո՞րդ) եւ ամուսին իւր Կատայեւ զաւակունք նոցին շինեցին

իւրանց ընչիւք զխորաճս. Բ. աւր պատարագն նոցա Է ի տաւնի սրբոցն Գէորգայ. խափանողքն
դատին ի Տեառնէ»:

Տաճարիս դրան ճակատակալ քարին վերայ.
«Յուսովն Աստուծոյ Բ. եղբարքս Մարտիրոս եւ Գրիգոր, եւ ամուսին Թամար միաբանեալ

Եփրեմաւ շինեցաք զեկեղեցիս, վասն որոյ տնկեցաքեւ զայգիսն. տէր Յովճաննէս եւ միաբանքս
ետուն նոցա պատարագ զեկեղեցիսԲ. տաւնն սրբոյն Գրիգորի զԵ. խորանս Մարտիրոսի, Գրիգո-
րի, Փիրաժի, Թամարին, Նազխաթունին եւ Մատթէոսի անխափան. կատարիչքն աւրճնին յԱստու-
ծոյ ՈՁ»: (Արեւի ժամացոյց տաճարիս Հարաւային արտաքուստ որմի վերայ):

եքրորդ տաճար. Սուրը, Սարասընտ, որ Համարնա թէ կիզ է մեծ տաճարի դգաւքին Հարաւա-
յին որմին: Այս նւս շինուած է Համակ սըբատաշ քարով մի կամարի վերայ: Քանդակաղզարդ են

բեմն 1 Խոռրծրդարաններն եւ զոյգ լուսամուտներ ունի մեծ խորանն: Տաճար» ունի երկու սվոքը
Նը մի մենծ խորան, Հինգ լուաամում», մքի դուուն, 6 Մետր 90 աանթիմ երկարութիւն, 5 մետր 38
սանթիմ լայնութիւն:

Տաճարի» Հարաւային որմի վերայ արտա.քու մո.
«Ի ՈՁՋ. ես Գրիգոր որդիՍ... միաբանքս ետուն զաւագ խորան եկեղեցւոյս ինձ պատարագ...»:

խախտուած են Սուրբ Սարասլետիս Հարաւային որմի արտաքին երեսի քարերն եւ քափուած մի
Քանիսն սալկակվխի Հետ:

Սուրբ կարաղետիս դրան աֆ ու ձախ կողմերում արտաքուստ դրուած են երկու քարեայ
ականաւոր խաչարձաններ, որք գրաւում նն այցելուների ուշադրութիւնը իչբնանց սխրալի քան-
դակաղործույթնամբ: Հարաւային դողմինն ոտորուած է ստորոտի մօւռից. անվնաս է Հիւսիսա-
յինն, որի ստորութում քանդակուած 4: .« Պաւղոս», ռր է շինող վարդասլետի նունն:

ԶՋԱՆԳԱՏՈՒՆ

եռայարվ նւ բարձը շինութիւնէ,որ գրեթէ զլատկից մեծ տաճարը գաւթի Հիւսիսային կող-
մին: Մարանատուն է դետնայարվն, որ սլատերի արտաքին երեսներն շինուած նն ածադգին ան-

տաջ Քարերով: Միմեանց միֆով անցած են չորս կամարներ, որոց ուռքերն Հաստատուատած են չորս
սպատնրի մէջ ղետեղուսսծ ուլ դիսասիւննրի վերայ Հիանալի ճարտարապնտութնեամբ: Գեւոնուա-

յարկս, ռրի մատավն չի է ւս Հաղին քարուկիր ծոռրնրով-տաքարներով, ունի վեց լուսամուտ եւ մի
դուռն: Միջնայարկն դաղտնի ռպլածարան է: խսչ աձեւ շինուած է վերնայարկն, որ ունի մի դուոն
Հարաւային կողմից, երկու փոքրը սեղաններ Գարբիէլ եւ Միքայէլ Հրեշտակապետաց անուամբ,
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արեւելեան դողմում մի լուաամո ւո (միջնասիւնով դոյգ լուսամուտ) Հիւախաային եւ մի՝
արեւմտեան (ողմից: Մուտքի առաջ կայ մի ծակ. որից ներո մոնելով՝ մարդ զտնում է դինքը
թանձրամած խաւարի մէջ. ԱՀա այս է միջնայարկ դաղատնի սլաչարանի դու ն: Այժմ խոնարՀ-
չած է ղանդատանս կաթուղիկէն:

Արձանագրութիւն. «Կամաւն Ամենակալին Աստուծոյ ի թվիս ՉԽ. մենք երկու եղբարքս Դա-
սապետ վարդասյետ եւ Կարապետ եդաք ճիմն եւ հ վերայ եդաք զանգակատուն եւ եկեղեցի յա-նուն ճրեշտակապետացն Գաբրիէլի եւ Միքայէլի սակաւ ընչիւք մերովք եւ քեռոյն մերոյ Իգնա-
տիոսի. արդեամբք բազմաւք եդաք եւ պարիսպ շուրջ եկեղեցեաւքս եւ այլ աշխատութիւնս ըստ
մերում կարի: Սարգիս վարդապետն ճայր վանիցս եւ միաբանքս Ճճաստատեցին զատկին եւ ճրա-
գալուցին պատարագ, յոր եկեղեցին Դասապետ վարդապետին եւ Կարապետին սաճմանեսցին:
Արդ աղաչեմ զամէնայն ժառանգաւորսդ յիշման արժանի արարէք զամէնայն աշխատեալսն ի
սմա, եւս առաւել Զաշէոսն եւ Գրիգորն»:

Սեղանատունն, որ ընդարձակ շէնք չեւ որի դլուլթն ամրող ջասլք ռ՞ (ոնարծուած է այժմ.
պատկից է ղանդատան դետնայարկի արեւմտեան եւ դաւլ|ն՝ Հիւսիսային կող մերին: Ձորս պա-

րն շինուած նն անտաշ մեծ-մեծ քարերով. երկարութիւնն է 17 մետր եւ չույնութիւնն՝ 12:
էոանողաց

մու միաբանից Թիչն Թէ որքա՛ն մեծ նղաձ Լ, դիւբ սու կարելի1 մսկարելրել սեղանա-
տանս ժեծութիւնիցն: Այժմ քայքայուած են միաբանից բոլոր սնննակներն
թողլով միայն ՔՒրնանց մոխուր Հնտքթերն եւ աւեր Հիմբերն:

Շատ տապանաքարեր կան բոլոր տաճարների արնեւմուն ա դողմերում եւ սակաւ՝ արեւե-Լենան: Իսկ մնծ տաճարի արեւելեան կողմում դույ մր փոթը մւու ու ու` շինուած սրբատաշ քարով,որի մասին ոմանք կարծում են, Թէ դբրադարան եղած 4:

եւ շրֆասլարիսլն՝

Սուրբ Հռիփսիմէ մատուռ
Այսպէս են անուանում մատուուր, որը չի

ճարների 4եւովի որ դւոնւում է շինամի
նոյնչափ լայնութիւն:

ւ բՐԻՔուտո Հարաւային որմի վերայ. «Ի տաւնի սուրբ Գ-որգայ Ա. պատարագ Շերանշաձին

-
անխափան»: կաթուղիկքի վերայ. «Չ. ՏԷր Աստուած ողորմեա՛ Խաչատուր վարդապետին եւարսղին շինողաց եկեղեցւոյս եւ ամենայն աշխատողացնճի սմա»:

Մատրանս ւօ նւս կան ամվուինալներ:

նուած լ Համակ որբ ուտուաշ արով նախորդ ում`
ջում եւ որ ունի 5 մետր 70 ունիցիմ նրկարութիւն եւ

Հոգին Սուրբ մատուռ

րոր «որա ԳՏւոԻՑ մորու չ գիրի դլիշ իլն, որ ունի՛ գ «" ւատ Փարսատանեանն: ավլում կայ երկու
թարի վերոյ փորադգրուաձ (է. « Մխիթար»: ԱՀ, այս է Գօշ-Մխիլթաւրի դերնդմանն, "՞ ի խա-տակի Հողը բժշկութեան ծամար Հառառով այնքան տարած են, որ մեծ փոս Հ եւացած չ: Իսկ

Հարաւային տառղպանաքարին վնրայ. «Գրիգոր քաճանայ»: Մատտրանա եւ դալիս շուրջն Լե էՍիոնի, դերեղմաններով: Մասորանո Հարաւային կողմում կայ ոլատուսկան խաչարձա-
«1 մի տապանաքար, որի վերայ քանդակուած Լ. «Ոգոյն ճարազատ եղբարք Պաւղոս եւ Յով-աննէս երկորեակ նշանքսաւծելոյն Յիսուսի, ծնող աց մերոց, որք երկրպագէք...մի թուի...» (եղծ-ւած Է եւ անընթեռնելի):

Հաղար ափսո՛ս, Հնտղծետք բոլորովին ոչնչանում են այս սլատուական տաճարներն. կա-
Ըօտ են նորողութնուն, բոսյց խորոգզող չկայ. խղճալի դրութնան մէջ նն, րույց նայող չկայ. բոլորտաճարներ» յանձնուած է մի անչասկացող քածանայի, որ իսսլառ անձող է:

եւ դաւիլթ: Մատուռը եւ դաւիքը
ասլան ուք այր. Հիւսիսային շիր-
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Ցասիչտսակու ած նլ դվոաու դո լրոլոր կալուածները. որովք 700 տարի շէն, սլայծառ նանք եւ

կենդանութիւն ու նեցոոծ են վունք երս. այժմ դոՀ են դնում անՀողութնան:
Վանքիցո փոքիչ ներթեւ է Ռւոելանջ գիւղն, ոը այժմ անրակ է, բայց կայ իւր Հանգրս-

տարանն եւ կիսաւեր եկեղեցի: Իսկ վանքիս Հոարաւույին կողմումն է Տղըկածով անուն դիւղն,

որ այժմ թրքարնակ է- Բայ յչոյսդանն լճակի Հարաւային կողմումէ Աղջիլիսա անուն դիւղն,
որի մէջ կայ եւ փոթը եկեղ եցի եւ Հանդ ոմւուրուն. այլ այժմ Թրքարնակ:

Յին-Շար-Խաչ

Վանուցա ծիւսիա- արե ՄԱՍԵԱՌ կողմու մ. սալի Հիւսիսածայնաց լանջի վերոյ կայ մի աւե-

բակ դիւղ եւ ծՓանդստարուն: երկոցու նդո մ(ջաեղում. աի: աւներակի նւ Հանդատարանի միջեւ,

կայ մի բարձը փույո, ոթի Հարաւային եւ արեւ մտնան երեսների վերայ շարքով շինուած են

քսանեւվեց Հո մեձ եւ վութրը խոեր Հաստատում նն, թմ սոյն Հանլամանքից ստացած է Շար-

խաչ անունը ծին դի: դո, որ ունդ ուծ չեւ նորի վերոյ:
Աշուղի դի ւղաուեղ. ժոոնւում է նոյն աարի ատորութում, մի առուակի Ճալկս կողմին. ուր կայ

եւ Հանդստարան: Սորանից փոթր-ինչ Լելե: է Եղցու-Թալա կոչուած տեղե, ուր է դիւղատեղզի,

ծանդոտարան եւ եկեղ եդի Այսատեզից աա Հեուի չ1 Գորգ Ձղնաւորի քարայրն եւ դերեզմանն:
իսկ սողունից փոթը-ինչ ներթեւ Աղոտեւ զ ետակի աֆ սիլ վնրայ կայ մի կիսաւեր եկեղեցի. որ է

Հին-դետակի վանքի ավերայկն. մեր Համեստ դուբծի թով:
Ի. ԴԻԼԻՋԱՆ ԳԻՒՂ. Հիմնուած է նոյն սարի (եղջերուասար: Մարալ-դաղի) արեւմտածա-

նաց լանջի վերոյ. նոյնալէա Աղ ոուեւ զ հատակի աֆ կողժի բարձրութեան վերայ. բնակիչք տեղա-
փոլսուած են Սեւ-թար. Հաչա-ջուր դի' դերից եւ Ջրարերդի դիչղ երից. Հողն՝ արքունի անջրդի.
սակաւ եւ նուազ արդիւնարեր- մւեցչական բնբքերն՝ նոյն. դնրաղանց՝ 21/12 կլիման եւ ջուրն.
երկար կենոն.ք` 100 ուսրիի եկեղեցի ն՝ Սուրը Առտուածաձին, Հնաչեն ((լատրաստւում են շինել
նորը). Ք ածանայ՝ ատ

Ծուլս 100, այր. 537, 'ղ: Վ74:
Միղասնան էրկան

ու
/: ռումզարան (գեղեցիկ է մանաւանդ օրիորդաց ուսումնարանի շէնքն),

ուր ուսանում նն 60 աշակերտ եւ 25 օրիորգ. բոշակատու՝ 70 (երկանո ժիասին). տարեկան ու-
ռուցչաց՝ 1015 Ըուբլի:

ԱՒԷԵՐԱԿՆԵՐ

Գիւղիս արեւելեան լոզ մում, ճանապարծի վերույ ճ Դեւի անուանեալ անրակ դիւդն, եկե-
ղեպին եւ Հանդ ստարաննե: Դիլիջան դիղիս մջեմի Հին եկեղեցի (Բանանց դիւղացի Ձղելթանց
Ալեքսանի խանութի դիմացն), որի երկարութիւնն ք 14 մնսը, լայնութիւնն 6 եւոր 80 սանթիմ,
եւ ընդարձակ Հին ծՀանդատարան:

Բավտիալրի դիւղատեղի եւ Հանգլատարոան՝ Աղօտեւի ւջ ափի Հովոում: կիսաւնը եկեղեցի:
ոը դունւում1 Աղոատեւ դնտակի եւ Դիչիֆ ան փոկի խառնուրդի Ժէջ, որի մօտ բնակում նն այժմ
մալականներ:

լ Ինչպէս երեւում Է արձանագրութիւններից. վանքերս ունեցած են սեպճական շատ անշարժ կալուածներ-այգի-
ճեր. ջրաղացներ, գիւղեր. վարելահողեր, անտառներ եւ ամառանոցներ: Սակայն այժմ յափչշտակուած են ան-

տիրութեան պատճառաւ:
2 Կոչում Է եւ Մալմեխ սար, որ ունի 8435 բարձր.:
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ԳԱՒԱՌԻՍ ԲԵՐԴԵՐՆ

Ա. ԵՐԳԵՎԱՆՔ ԲԵՐԴ (60)
Գոնւում է Ղուլալի գիւղի արեւմտնան Հանդէպ Տաւուշչի օժանդակ (Ախջըի) վտակի ձավ

կողմի բարձր սարի վերայ: Տակաւին նրբեւում են ռլարսասլի սլատերն եւ տնդ-ունզ աւնրուածների
Հեւոքերն: Թէեւ ցՑից-ցի գ ժայունը, ննդ-նեզ կիրճեր եւ մացառուտ ձորեր մ,

սուամննայնիւ այնքան ասլածովչէ: Ջուրը ամաններով բնրած /,
աղբիւրից: որի ւօւո լայ ընկուղի մեծ-մեծ ծառեր, դիչդղատեղի

Բ. ՏԱԻՌԻՇ կամ ԹՈՎՈՒԶ բերդ, որ կայ նոյնանուն դետակի աջ ափի բարձրը սարի վերայ,Բերդ գիշղի արեւելեան Հանդես: Բնրդավայր սարս բոլորովին առանձնացած | Է-ր չրֆապա-ոից՝ արեւելեան նեւ Հիւսիսային կողմերից, եւ անջրոլնտուած է լայնագոգ ձորերով: Հարա ինեւ արնեւմոհան կողմերն ածադին վիժաչերձ եւ բարձ ' ,
բարձր աղառաժներն 22 որոց ստորուռը քերե-Լով խոռխոջում է Տաւուշ դետակն: Բերդս ունի կըկնապարիսղլ. որոնց մին ռւսրիս ուռորուռով, որսկսուած է սաստիկ ղառիվայր Հարաւային կողմից եւ Հասած մինչեւ արեւմոնան վմիմածերձն,իսկ միւսն բրգաշատ, որ ձգուած է վերնաբերդի արեւելեան եւ Հիւսիսային կողմերով: Սառրինբերդում երեւում են տնաբակեր եւ քարուկիր կիսաւեր ելնեղեցի, իկ վենրնաբերդում, որ գրեթէանառիկ է, նրեւում են քարուկիր շինութեանը Հիմունքներն միայն եւ ֆրաւազանննր: Բնըդումսչկայ ջուր, վասն որոյ խորագոյն ականով եւ խնցեղէն խողովակներով ջուր նն բնրբած ի Հնումնկիլիլուան (ոչուած առուսկից մինչեւ ուռորին բերդն, որից ամաններով փոխադրուած են վեր-նարերդիս ֆրաւազաններն:

Գ. ԿԱԾԱՐԵԹ ԴՂԵԱԿ. որ կայ Տաւուշ գիւղի Հարաւային Հանդէսը հղած սարի վերույ: Սա-
բիս բնրդաքբարժձ մասն միապաղաղեւ առլառաժ քար է, որի Հարաւային եւ արեւմտեան կողմերնվիժաՀչերձ են, իսկ արեւելնան եւ Հիւսիսային կողմերն՝ խիստ ղառիվայը լանջեր: ՄիասլաղաղՓարաժայոիս գագաթի շուրջն արասլուած է քարուկիր ռլատուվ եւ ձՎեւառրած իո իկ դդ նակ.որի երկարութիւնն է 50 մետրեւ լայնութիւնն՝ 20: Դղեկ , Ո

Ր Ն 27
: Իղեկիս արեւնլետսն մասում սլար ննրսումկույ վիմասխոր մի ֆրաւազան, որի ջուրն բնրուած է հ ղաչանջել Հարկին արնւմոնան կողմից՝Հգնաւորի աղբիչրից, խնցեղէն խողովակներով մինչեւ դղեկիս ոտորու ն, որից եւ ֆրաւաղան»:երբեմն-երբեմն նլնում են խողովակներիցն դնբնդման փորելու ժամանակ, քանզիմօսո է ՍուրբԳէորգ մատուուն եւ Հանգոատարանն. (տե՛ս Տաւուչ գիւղի շարքում): Վիմավիոր քարասյը: էդղե-

միա թար բ մի մուտք միայն ունի Հիւսիս- արեւելեան կողմից: Այցելուն, ննըս մտնելով, նախ
տոանում է մի փոքը քարայր,որից միայլ մուտք տանում կ վիմափոր քարայբն: Այժմ Հող լցուածէ թէ առաջին եւ թէ՛ երկրորդ մուքն, վասն որոյ դժուարութնամբ է մուտ դործւում ներո:

ւ 7 ԴՌԸԿԵԱՆԱՑ ԲԵՐԴ. Գոնւում է Տաւուշչ Դիւղից վար Համանուն դնտակի ալ» կող--մ. էքսուղլու թրքարբնակ դիւղիմօտ մի բարձը ԲԼԸի գլիսին: Չարոաւլուած է սարիս վտանդա-ւոր կարձուած տնղերն եւ կիրճերն: Ունի նշանաւոր ամրություն, բարձր դիրք. ղուարճալի տե-սարան եւ ֆրամբարներ- Ջուրն բերուած է ամաններով մօաթակույ ֆոիցն:Ե. ՑԻՑ ԲԱՐ կամ ՆՈՐ-ԲԵՐԴ (61). Զուաձու. բարձրացած նւ միասլաղաղ արձանացած ժայուէ, որի կատարը դղնակ ձեւացրած նն Հնուց՝ պատելով Հարկ եղած տնդերը: Ջուր չկայ դղնակիսմէջ, երեւի Թէ բերած Լ27 մնրժակաւյ ազբիչրիցն: Դղեակա դւոնւում է Վարադայ վանքի եւ Աչու-Ղի գիւղի միջեւ եղած սեռի վերայ: ըոտ նոր բաժանման ռնուխս դադախթնադիծն է սածման Շամ-
շադին եւ Ղազախ դաւառննրի-

ն բենրդիս չուրջֆն, ւմյ-
ն ՁԷւը արեւմանան 4որում եղած

եւ Հանդուտարան:

մէջ կայ մի քարայրա-
որի մակերեւոյթի տարածույթիւնն մօտ նեբնք դալաչասի է: (Բարայրիս առաֆքն պատ-ւած է Քարուկիր ոլատով եւ ձեւացած անմատչելի բերդ, որ ունի մի դժուարաոար, սանդղաձեւ
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եւ երկիւղալի կածան: Այսոեղ եւս չկույ փուր. բոոյց նրեւի 2չ ռավիորներով ջուր բնրած եւ կա-

բասների մէջ լցրած ենւ զ հակս կոչւու մ Լեւ Ճզ նաւորի թար. զի այստնղ կայ եւ երկու դերեզ-
ման (62):

Ի. ՂԸԶ- ԴՂԱԼԱ. Գոնւ ուժ է քղ ոնի ց սփիոթբ աւելի վերեւ կարվանսարայից Աղստեւ դետի աջ

կողմի բարգձլյութնսոն վելրույ մի ժույոր զլիոի ն. որ աւան ձնադած է իւր շըջապատից: կամենալով
յարգել Հանդուցենալ Մարտիրոս Սիմոննանյի միշատակը, զետեղում ենք այստեղ նորա իշկ Հե-

տաղօտությիւելը. որ սոսլու ած Լ Դրզ- Դալույիս մսին « Մեղու Հույ...» մէֆ 1874 ամի 31 Թուածա-

մարում. «Մենք ճասանք բերդի պատերին եւ նորա միակ մուտքով, որ քարից ու կրից շինածկի-
սաւեր կամար էր եւ երկու կողմից մարտկոցներ եւ բուրջեր, ներս մտանք բերդը, բարձրացանք
նորա ամենաբարձր կԷտը..., ժայոի գագաթին գտանւումԷ մի քառակուսի ճրապարակ, որի երկա-
րութիւնը եւ լայնութիւնն մօտ 15 սաժէն... մի ընդճանուր պարսպով շրջապատուած Է այդ ճրա-
պարակը... Պարսպյի անկիւններում գտանւում են բոլորակ բուրջեր... ներսը գտանւում են մեծ եւ

փոքր սենեակների աւերակներ, ոմանք՝ երկյարկ: ԴԷպի ճիւսիս գտանուող բուրջը չունէ ոչինչ
արճեստական մուտք... մի աւերակ... ընդարձակ սենեակ, որի չորս պատերը կանգնածԷին առանց
առաստաղի եւ երկյարկ Էր եղած... ամէնից մեծ սենեակիներսը(մէջ) դուրս Էին եկած մեծամեծ
ծառեր: Հարաւային կողմում գտանւում Էին... երկու.. նեղ եւ ձիգ սենեակների աւերակ... երդիկի
տակ գտանւում Էր... մեծ ծառ, որ գլուխը դուրս Էր ճանել երդից... Այդ սենեակից մի դուռը տանում
էր դէպի ներսի կամարակապսենեակը, որ բացի այդ դռնից ոչինչ մուտք եւ երդիկ չունէր... Ժայ-
ռի մէջ փորած գտանւում Էր... մի երկայն սենեակ, որ ունէր մի մուտք... ժայռից կտրած սան-
դուխտ: Դա պաճպանւում Էր ամբողջութեամբ, կային եւ մի քանի այլ շինութիւններ.. կան եւ բաց
դեղանգոյն սրբատաշ քարեր, որոնք գործ են դրուած դռների, երդիկների եւ կամարների ճամար:
..Ամբողջ մնացած շինութիւնների ոմանց ներսը գտանւում Էր կարմիր ներկ քսած. իսկ մԷկի պա-
տի վերայ մի տող գրուածքի տեղ Էր, որ աւերուել Էր, եւ միայն կարողացանք պարզ որոշել տողի
սկզբի ճայերէն տառերը «ԱԾ» (Աստուածձ)»:

Ը. ՇՆՐԱՐ կամ ՍԴՆԱԽԻ ԶՈՐ. Գոնւումէ Թռսրատ չայի արեւելեան եւ Աղստեւ դնտակի
աջ կողմում: Ձորի» դիլրթնլած է դձոլի արեւելք. որի միջով Հոսում է մի առուակ եւ քավիւում
Աղստեւի էջ: Ձորիս ւջ կող մում շինուած են վաղուց չոր քարով ւն ծ-:Խծ ռննենակննր. կան եւ
քարայլել:. որոց առաջի դող ժերը ամրացրած նեն Հնուց սլատերով եւ 4նւացրած մի-մի ամրադին
դղնակ: Այս տնդերթումս եւո ամրանալով բաղ մալժիւ Հայեր ազատ Մնացած նն լեկզիների դե-
ընվարութիւններից: Աւելորդ1 գովել Գորիս յարմարութիւնները՝ ամուր գիրք, ապաՀով պատըո-
սլարան, աւա տ փուլ», ոլատուական ջուլր ածարկու Մուսոք եւ սոսկալի ննդուց:

ԺԹ. ԶԱՒԷ ԳԱՒԱՌ (Ղազախ)
Ա. ՉՕՂՈՍ-ԲԻԼԻՍԱ դի ւղ- Հի ժնուտծ է Դիլիջանի Հիւսիս-արեւմտնան դողմում, Աղուոեւ

դետակի Ճավս կողմում րի լնոնալանջի վելրույ. բնակիչք դաղլթած են երեւանի Արզնի եւ կամժրիս

դիւղերիըդ Հասան լանի ժամանակ. Հողն՝ արքունի, լնոնային եւ միջակ արդիւնաբեր. տեղա-
կան բերքերն նոյն՝ ցորեն, դարի, դարնանի, ոչվուր, տաւար. սլատուտկան՝ օղ.ն, ջուրն ու մե
ւմն, նրկար կնանբ՝ 115 ւուսբ ի. եկեղ նցին՝ Մուրբ Աստուածածին, Հնաշէն, /ամարակապ. քաՀա-
նայ՝ միչ

Ծուխ: 74, ար. 501, Իդ. ՎՕՏ:

Գիւղումս կայ մի միղասետան ուսումնարան, աշակնըտ՝ 25, վարժապետին տարեկան՝ 300
րուբլի

ՂՈՒՇ- ԴՈՂԱՆ կոչուած անում, գիւդիս Հիւսիսային կողմում կայ աւհրակ նկեղնցի, դիօղ
եւ ծանդստարան:
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ՋՈԽՏԱԿ ՎԱՆՔ
Գոնւում է Չօղոս-քիլիսայի արեւմտեան կողմում նրբկու տռուակները 171 ընկած մի ան-

սառասլատ Հովտում: Երկու վանքեր են՝ Մօտ առոմօ շինուած:
լԱբեւնլնան վանքն դառուցեալ չորս (ամարնելի վերոյ. որոց դլիշին բաղմած է կաթուղի-լէն, ունի չորս փոքը եւ մի աւաղ (որան. ութ լուսամուտ. նրբկու շործրդ արան, մի դուուն արեւմը-ոնն կողմից եւ նրկու ճգնարան. 9 մետր 79 սանլի 7 ելկալու Թիւ ն. 7 ժեր 57 սանթիմ լայնու-Թիւն: Գեղեցկաքանդակ աչերով զարդարուած են երկու փերըեւ մութը խորաններըեւ սոցաժողովրդածայնաց նրնսներն: Այժմ խոնարՀուած Լ ամրողջ կաթոդի (1 ն, Հարաւային լուսամտիշրջանակ անկիւնաքարերն, դրան սեմերն եւ լիի արն նւ բուսած են տւաննաց վերայ ծառեր:Վանքիս Հարաւային կողմում արտաքուստ. «Կամաւն Աստուծոյ ես Տալիթայս միաբանե-

ցայ սուրբ Գրիգորիս. միաբանքս ետուն Ա. պատարագ ի տաւնի ձառազա 6. Սատ. ա, ն աւրճ-

նին յԱստուծոյ»:
Գարդին. Ս րիքն աւր

Աւագ խորանի Հիւսիսային կողմում ննրքուստ.
«Այս իմ գիր Է ԲԷկիս եւ Բարինիս, որ գնեցաք զաջոյ խորանս ճանապազ մեզ պատարագ.կատարիչք գրոյս աւրճնին յԱստուծոյ»:

եւմտնան յ Է

ո

,..
Ար ւմն Հարք Շինուած Լ այս եկեղեցու ձեւով մի կամարի վերայ, որ ունի երկու փռքը

Լ ժի աւագ խորան, չորո լուսամուտ նւ մի դուոն արեւմտեան դողմխց. ծ «Բեստ 62 սանթիմ եր-կարութիւն, 6 նոր 40 սանթիմ լայնութիւն: Ամբողջասլէս կանգուն մ նքա հւ անվնաս. միայնբուսած են ւռանենաց վնրայ ծառեր:
Դրան ճակատակալ քարիվերայ.
«ՈԾ. Հայոց ... ամիրութեան Լաշայի, ի տէրութեան... խանին ես Հայրապետ առաջնորդ ուխ-տիս որ կոչի Պետրոսի վանս, շինեցի զսուրբ Աստուածածինս եւ յուսով կարգեցի զճրագալոյցն բ.

խորանն ինճ պատարագ առճկլեւ Ա. իմ եղբաւրն Շմաւոճին եւ... զամէն եկեղեցիս իմ ծնողացն:ակաց. կատարիչք գրոյս աւրճնեալ... խափանիչք դատա ւ
պյարտինճ... մե -

տուծոյ» (կէտադրնալ բառերն եղծուած են)-
Բտի Ղացս տոր է առաջի Աս

Հիւսիսային փոքր խորանի դրան վերայ.
«Ի թվ: ՈԾՁ. ես Մայրացեալս շինեցի զիխորանս հ ճալալ արդեանց իմոցեւ առաջնորդք սորաետուն ի տարումը... ժամ տեառնընդառաջին. խափանողքն դատին ի Տեառնէ»:
Հարաւային փոքը խորանի դրնագլիաին.
«Յայսմ խորանի Ա. ժամի տաւնի սուրբ Սարգսին՝ Սարգսին արասցեն, զի նորա արդեամբքշինեցաւ խորանս, ով զժամս խատանք, դատի ի Տեառնէ» ՛ նայի ն արձա Խաղրությիւն ներ եւ վան-Քիս արեւելնան արտաքին դողզմում, բույց մեձ մասաժբ նղձումոծ, վասն որոյ Թողինք:Վանքերիս շուրջն լի է դերեզմաններով: Միաբանից անննակննրն չինուած են եղել գետ-նախոր, վիմափոր եւ փայտեայ: Իսկ շրջասլարսպի Հետքերն անգամ անկարելի նղաւ դնել:

ՄԱԹՈՍԻ ԳԻՒՂԱՏԵՂ
Ձոլուոակ վանքին Հարաւային Հանդկար մի առուիխ աջ դողի բարձրութնան վերայ, մի կա-

նաչաղարդ ռարաձարլթում, որի Հարաւ-արեւելնան ծայրումին է Հանդատարան ը եկեղեցին, որփոքր է եւ կառուցեսղ մի կամարի վերայ: Վերից մինչեւ մար քանդուած է ոռրանի Լուսամուտն
Ք-բ կողերի ռ"լատներով միասին նւ բուսած տաննաց վերոյ ծառեր: ելնղեցիս ունի եւ դաւիթ, որի
երկարութիւնն ձգուած է Հիւսիսիդ Հարու ժի միջնակամարով: Գաւթումս ամխուվխուած են շատ
ննջեցեալներ:

|

2,2.
Արձճանագրութիւնից երեւում Է. որ Սուրբ Գրիգոր Է անունը:
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Ելեղնցւոյ դբնադլիոիս վերույ. «Կամաւն Աստուծոյ (նա) տէր Յորդանան շինեցի զեկեղեցիս
ի թվին ՈՂՋ. իշխանութեան Աւագին ողորմութեամբ եւ տրաւք Պղնձաճանացն Աստուածածնի եւ
առաջնորդութեամբ Պետրէի եւ Համազասպա, որք երկրպագէք, յիշեցէք ի Քրիստոս զԾնողք մեր
զենոք եւ զմարթա իւր եւ զՄխիթար, զՄենաւոս,զոր (դին) Նաթանաէլն Յորդանանա Հոռիմսի-
մի...»: «Աստուած ողորմի Խաչատուրին», «Տէր Աստուած ողորմի Աղբադին եւ Անդաւին»:

Հարաւային ռեժի վեր ույ.
«Ես Պետրէ եւ Համազասպ ճամարեցաք զԾովքն. եդաք սաճման ժողովուրդ Աստուածած-

նիս, ով որ խափանԷէ, դատի ի տեառնէ, ամէն»:
եկեղեցում Հիւսիսային ոլ'մի մո արտաքուստ կույ ոս չարձան, որի նրկարութիւնն ռանց

սլատուունդանի Լ 2 մետր 50 ռանժիմժ եւ Լույնութիւնն՝ ) մետր 20 ռանթիմ, որբի վերայ քանդակ-
ւած էչ

«Շնորճիւ Աստուծոյ ես Մխիթարեւ Արուեր (կանդնեցոաւք) Սուրբ խաչս բարեխաւս մեզ թվ. Չ.»:
Սուրբ Սարդիս մոուուու. Չօղ ոս-թիլի սայի տարեւմունան դողմում մի ոնսարւսնաւոր Բրի վերայ:

ՀԱՂԱՐԾԻՆ ՎԱՆՔ (63)
Հիմնարկուած է Պողոս-Հ/իլիսայի Հիւսիսային կողմում,միլոր ձորի Վալ, լանջի Հարթակի

վերայ: Վանքիս Հարաուույխն ձորով Հոսում( Հաղարծին վառուկն եւ արեւելնան ձորով ւնծ աղ-
բիչրի ջուրն. ոլ դարձնում է նրկու ֆրաղաց: երկու րես միանալով վանքից վոքը-ինչ փար»
լշաւնւում են Ազ մուն ւին:

Ա. ՎԱՆՃՔՍ, որ ունու ան ումած է Սուրբ Աստուածածին, շինուած է լաչաձեւ չորս կամարնե-
Րի վերոյ սրբատաշ Մովխլուդույն թարով որոց վերայ բաղմած է դեղեցկաձեւ կաքուղիկէն. ունի
մի աւագ, երկու փութը (սորաններ, երկու դուն Հարաւային եւ արեւմանան կողմերից, Հինգ
լուսամումո, (եւ մի զոյգ չուռսամումտ մեծ խորանի ն նւ), նրկու լշործըրդգարան, 14 մնտր 50 սան-

Թիմ երկարութիւնն, ն մեւր լաւյնուլժիւն. (երկու փուքը խորանների դունելրն բացուսծ 27 աղագ
իորան|միֆուլ):

Վանքիս Հարաւայրն դբնագլիշի վերայ՝ լսոչոր դրերով. «Թվ. ՇԻ.»:
Միւս կողմում «ՉԼ.»:
Դրանս արեւելեան կողմում կայ մի դեղեցկաթանդակ լշաչարձան սլատուանդանով Հան-

դերձ, որի մօ մի արի վերայ քանդակուած է երկու վեղարաւոր վարդապետների սատկերներ,
որթ փիլոն ծածկած եւ բոա ձր ազատած են Հաղարձին վանքիս կաղապարը: խԽաչարձանիս մից է ժի
մեծ եւ լայն տասլանուք ար, որն բաժանուած է միջի ը մի զծով. այս քարիս տակ ամվփուիուած են
նըկու Հոգեւոր եղբարք, որթ միազած նն եղել Հոդւով, ռրտուվի Համամիտ հեւ Համակամ դործով:
Զոր օրինակ մի Հոգւով բնակած են երկու մարմնոց մէջ դենդանութեա մբ. նոյնպէս մի Քարի
տակ ինակաց նն Մմածուտմր երկու մարմնով:

Ներքուստ մուսճ ալիս Հարաւային որմի վերայ.
«Շնորձիւն Աստուծոյ ես ԲԷկս որդի Աշոտոյ յազգէ Հարբանց եւ ամուսին իմ Բոբոնա եւ

եղբայր իմ Սմբատ միաբանեցաքի սուրբ ուխտս, որպէսեւ ճայրս իմ եւ տվաք գինս շինութեան»:
փանքս նորողդած են Թիեփլի նցի Ձիթավխեանն ելն.
«Ես Թիֆլիզեցի Չիթաղի որդի Թաղայ, որդի Մաճտեսի Սուլխանս եւ եղբայրն իմ ալն եւ

մեր որդիքն Ստեփաննոսն եւ Թաղին եւ Փաճրապատցի ԽոճաԳուլինեւ իւր որդի Յարութիւն մե-
ծաւ յուսով որ առ Քրիստոս վերստին նորոգեցաք զժաղարծինոյ զեկեղեցիսն զսուրբ Աստուածա-
ծինն եւ սրբոյն Գրիգորին՝ յիշատակ մեզ եւ ճամօրէն ննջեցելոց մերոց ի թվ. ՌՃԼ. Հայոց»:

մանքիս ունի եւ մեծ դաւիթ, որ չինուած է կախթնադոյն չիչ քարով նւ ունի 15 մետր 30
սանթիմ երկարութիւն, 13 եւոր 82 սանթիմ լայնութիւն: Ամբողջապէս խոնարծուած է գաւիս
գլուխն:
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Բ. ՎԱՆՔ ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐ, որ շինուած է մեծ վանբի Հարաւային կողմում մինւնոյն 4ե-
Լռվ, բայց կաթնադոյն չիչ քարով եւ որ ունի չորս փոթը եւ մի աւագ ռան) , մի դուռն, ինն
լուսամուտ, նրկու խործրդարան, ժի կաթուղիկք՝ 9 ժեր նրկարությվիւն. 7 րն սոլ: 90 սանթիմ լայ-
նութիւն: Վանքս ունի Հրաշալի գաւիթ,որ կառուցեալ է չորս միասլաղաղ սիւների եւ տասներ-
կու կիսասիւների վերայ: Առաստաղի մեջտեղում բազմած մ կամարն ելի վելրոույ մի ութանկիւնի
դմրէթ, որ ունի նոյն ձեւով նրդիկ- Երկալչութիւն Հիւսիսի յ Հարաւ՝ 44 Մետր: 30 սանթիմ, Լայ՝
նութիւն արեւելից արնւմուք՝ 11 մնտը 50 սանթիմ:

Դրան վերայ.
«կամաւ ամենակալին Աստուծոյ այս մեր գիր յիշատակի Է եւ արձան մշտնջենաւոր որդոց

մերին Սարգսին յազգէ Բագրատունեան Իւանէի եւ Զաքարէի. յորժամ նախախնամութիւնն Աս-
տուծոյ եճաս յարարածս եւ ետ տիրել սեփճոական ժառանգութեան նախնեաց մերոց, ետ ի ձեռս
մեր յառաջ զանառիկ դղեակն զԱնբերդ եւ զթագաւորանիստ քաղաքն Անի եւ ապա զամուրն Բըջ-
նի. զՄարանդ մինչեւ Գաւազան: ի Թավրեզ, ի Կարնոյ քաղաքէն մինչեւ ի Խլաթ, զՇաքիեւ
զՇրուան, զԲարտա մինչեւ ի ՊԷլուկան եւ այլ բազումս իւրեանց սաճմաճաւքն, զոր աւելորդ ճա-
մարեցաք յիշատակել: Այլեւ անբարկանալին Աստուած սիրեաց զթագ պարծանաց գլխոյիմոյ Զա-
քարիայն եւ կոչեաց առինքն, որոյ ձեռն եղեւ արիութիւն: Եւ ես շինեցի ի մեր վանքս Հաղարձին
ժամատուն վիմարդեան, կամարակապի դրան սուրբ Գրիգորիս եւ այգի Երեւան ետու վասն յի-
շատակի եղբաւրն իմոյ. եւ պարտին սպասաւորք սորա զաւագ խորանի պատարագն Զաքարէի
մատուցանել անխափան: Կատարիչք գրոյս աւրճնեալ լինին յԱստուծոյ. ամէն»:

Գաւլթումս.
«Ի թվին ՈԾԵ. յաշխարճակալ տէրութեան Զաքարէի եւ Իւանէի, յառաջնորդութեան Ստե-

փաննոսի ես Խալաթ որդի Սմբատա իմ գեղն Քանաքեղ Սկանդարեանց զճողն գնեցի եւ ի Հա-
ղարծինս ետու վասնիմ ճոգոյս եւ վասն յերկարութեան Շաճանշի եւ Աւագին: Եւ միաբանքս զծառ-
զարդարին զերկրորդ գալստեան ժամն ինձ ետուն զամենայն եկեղեցեացս, ով զայգին աստից
ճանցէ կամ զիմ ժամն խափանէ, իմ մեղաց տէրԷ եւ Յուդայի մասնակից եղիցի»:

Գաւթիս Հիւսիս- արեւելեան կողմում հրկու քարերի վերայ անդակուտսծ է մի Թւռդաւորի
եւ մի վարդապետի պատկերներ, որոզ շրառլատում կայ դրութիեն, բայց գրեթէ անվերծանելի:

Տաճարիս նորողութեոււն ժասին.
«Ի թուին ՈԴ. ի Թագաւորութեան Ափխազաց Գաւրգեայ, ի ճայրապետութեան Հայոց տեաոն

Գրիգորիսի ես Խաչատուր վարդապետ եւ Սուքեաս նորոգեցաք զսուրբ Գրիգորիս Ճճրամանաւ թա-
գաւորին եւ իւր մեծ իշխանին Սարգսի ամիր սպյասալարին' զճին եւ զնոր կազմութիւնս գրով ետ ի
սուրբ Գրիգորս զայգին Միջնաշինին ջրին, զՏեառն խա. Կոպավանից ՛ի միջին զՔուրդ գեղանն,
զԱբասաձորն, զՏանձուտն. եւ ճրամալեաց թագաւորն զսուրբ Խաշն տաւնն յիւր յիշատակ կա-
տարել: Արդ՝ որք ճակառակ կանեւ ճանել ջանան, քակեսցին տամբք եւ որդւովք եւ ազգայնովք.
նզովեսցին ի վարձէ Աստուածածնէն եւ ՅԺԸ. ճայրապետաց եւ ջնջեսցին լայսմ կենաց. ամէն»:

Գաւթիս մէջ կան Հատ ամփուինալներ:
Սուրբ Գրիգոր վանքիս Հարաւային կողժին կից շինուած է Համակ սրբատաշ քարով թա-

դաւօրաց Դամբարան մատուուն, որ ունի երկու լշորան: Հիւսիսային (շորանի առաջ եղած տա-
սլանաքարիվերոյ քանդակուած է. «ՍՄԲԱՏ ԹԱԳԱԻՈՐ»-: Իսկ Հարաւային. «Հանգիստ.. ա. թա-
գաւորին Գագկայ»: ԽռնարՀած է մատուոներիս դլուխթներն եւ սողա դաւթի թողն:

Գ. ՎԱՆՔ ՍՈՒՐԲ ՍՏԵՓԱՆՆՈՍ Շինուած է Սուրբ Դրիգոր վանքի սրեւելնան կողմում,
խիստ օո. մինւնոյն ձեւով, ոճով եւ ճաշակով: Փոքրիկ, դեղնեցկադոյն եւ ուշագրաւ վանբս
ունի չորս փոքրը եւ մի աւազ լսորան, նրկու խործրդարաչն, ինն լուսամուտ. մի կաթուղիկէ, մի

լ Բեմի մէջտեղից Է խորաճս բարձրանալու սանդուղն:
2  Գովզան"գետ Պարսից. որ ալժմ կոչլում Է Կզլ-Օզան եւ որ Բոսում Է Պարսկաստանի Բիւսիսային կողմից եւ

թափւում Կասպից ծովի մէջ ( Դ. Թագ. ԺԷ. 6. եւ Ա. Մնաց. Ե. 26):

346

դուոն ալամեան կող մից. 6 եսոր: 32 սանիմ նըկարութիւն, Ց մնտր 80 ռանչթիմ լայնութիւն:
կաթուզիկէլ) վերայ. «ի թվ ՈՂԳ. իշխանութեան Իւանէի եւ առաջնորդութեան Խաչատուր վար-
դապետի ես Խալթ որդի Հարբայ շինեցի զեկեղեցիս վասն իմ ճոգւոյս փրկութեան. եւ ամէնայն
միաբանքս զյայտնութեան ճրագալուցին ժամն ինձ ճրամայեցին եւ զզատիկն որ անխափան առ-
նեն. կատարիչք գրոյս աւրճնին յԱստուծոյ»:

Հարաւային որմի վերու արտաքուստ. «Ի թուին Հայոց ՌՃ..... աց Շաճ Սուլէմանին որդոյ
փոքր Շառ Ապասին եւ տէ... Ս. իշխանին եւ մելիքութեան պարոն Շաճնազարին եւ ի ճայրապետ..
Ջուղայեցւոյ եւ առաջնորդութեամբսուրբ ուխտիս Յակովբայ եպիսկոպ... տէր Պետրոս աշակեր-
տի նորին. ողորմութեամբ Աստուծոյ մեք լետինքս ի կրօնից Թիփլիզեցի ճոգեջան որդիքս Պարոս,
Սխիթարս, Սափարս եւ Զալիս եւ որդիքն տէր Գասսյարն, Հոգեջանն, Բաղդասարը եւ Մելքոնն
զմեր ճոգոյ արդեամբքն նորոգեցաք զՍուրբ Ստեփաննոս, որ յոյժ խախտեալ էր' վասն փրկու-
թեան ճոգւոց մերոցեւ երկարութեան կենաց որդոց մերոց. եւ միաբանք սորա Ճճաստատեցին յայտ-
նութեան եւ յարութեան պատարագն զմեզ յիշատակել եւ մեք խոստացաք, որ զկանթեղ սորին
միշտ ի վառ պաճել որդէց որդի, կատարողքն օրճնին յԱստուծոյ. ամէն»:

Սեղանատուն
Շինուած Է Մեծ Վանթրի փլած դուխի Հիւոիս-արնւմտնան կողմում տաշուած չիչ քարով

երկու սիւների եւ տասներմլու կիսասիւննրի վերայ. այնոլէա որ առաստաղն ունի չորո-չորս իւա-
չաձեւ կաղզուաձ էառմար նել, նրկու երդի. երկու Լուսամումո, մի ղուուն, 23 մետր երկարութիւն,
10 մետր լայնություն.

Հարաւային դրան վերայ.
«Ի թվ. ՈՂԷ. յառաջնորդութեան Յովճաննէսի վարդապետի շինեալ...... 1»:
Հարկ է յաւյսնել, որ քանդուած խախտուտած են վանքնրիս ռալկալվներն եւ չոնղ-տեղ որմե-

ըից՝ քարեր: Բոլոր վանքերի շրֆայոլույթոււմ կան դերեցմաննել,: Վանբս ուննցած էնւ շրֆասպա-
Ըիսոը որ այժմ հասլաու առնհրուտծ ձ. եւ միարանից սննեակներ. որթ ծառսած նն եղե նղել թայքայնադրութեան: Մո ասն սարի է, որ արժունասութ ՄԲՉօղոս վարդապետ Մարգարնանցն արիւնե-
Քրտինք Թասիելով ճղ նում է սլույծառագնել վաննրքո: Նորողել ւռուած է ժի Քանի խուցեր, որոցառջեւ տնալեամբ դյտած է մի ոլզնձնայ ածադին կախսայ, առա փորելով գետինը Հանած էնոյնկաթսայն եւ դըկած Մայր աթոռի Սուրբ Էջմիածնի տաճարի սլածարան, որ ունի 4ուլածոյ շին-
Լածք 21 փութ նւ. 26 ֆուն ծանրութիւշւն, ճրեք Հնաձեւ ուք, չորս ամուր դանթեր նւ այս արձնո-
նադրութիւնը. « Ի թ. ՈՁԱ. ես Ձոսիմա քաճանայմեղ ապարտ անձամբ ստացա զքոբս յարդեանց
իմոց. միաբանքս Էտուն ինձ հ տարին Ա. ժամ Գորգա ( ԳԼորգայ) զաւրավարի տաւնին»:

կաթսայի Հետ դտած է նանւ մի զանգակ, որ ունի2 փութ 2 ֆունտ ծանրութիւն: Արժանա-
ղատիւ ծայր սուրըն, մաքառելով ամէն անսակ նեղութնանց, աղքատութնանց եւ թչուառու-
նանց Հեւո, սլաչղանում է վանքերս եւ ալո Հազիւ կարողացած է վանքապատկան անն, 5000
օրավար ծողերից միայն 1105 օրավար (դնեսնհառին) Հող, եւ այս նես տակաւին վճոռուած չէ մերջ-
նականապքա:

Վանքերս իւրեանց արեւմտեան կողմում ունին կող, քարուկիր մարագ, կալապան եւ ածւա-
դին ցորննածոր. ունին նաեւ վարնլածող, ւնա ու, խմոտաձարք, Թոնբասոուն, րաղաց, դում եւ
տնտսուն: Այս ամենի վերակենդանութիւնը սլարտական ենք Չօռոս Հայր սրբին:

փանքիոս ալեւնլնան կողմում կայ նընք քարուկիր մատուռ:
կիսաւեր է Ա. մատուուն, որ շինուած է մի միապադաղ քարի վերույ:
Բ. Մատուուն փութրիկ է եւ ունի գաւիթ:
Գ. Մատրան, որ նոյնալէս ունի գաւիթ, փլած է ազն: Երեւի Թէ յատուկ դամբարաններ

Է Եղծուած են բոլոր կԷտադրեալ բառերն:
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եղած են Մատուուներա, որոց դաւիթներում եւ շրջառղասում կան դերեզմաններ: Շատ Հեռի չեն
վանքերիս քարաձանքերն:

Վանքերիս շրջապատներում.
ԽԱԶԻՆԱ ԲԱՐ. ՎիմաՀչերձ ասլաղւաժ քարայր, որ գտնւում 4 վանուցո Հիւաիս-արեւմտնան

կողմում: Վիմաչերձա իւր Հիչսիաային կողմով ունեցած Լ միայն մվ, դ ժուսրատալը ժուաղը, որ
աւերուելով ժամանակի մաշի չ բոռնութիւնից, այմժ եղած 1 անմատչ ելի: Աւանդարար ասում են,
թէ վանքիս դանձն պածուած է քարայրում: Մի բանի տարի առաջ Լռռվիցիոմն Էրիտառարդ
Դալլաք-Յովսէի անուն կտրում է երկար եւ բազմաճղի ծառեր. շարում թերձրի ճակատին, բարվ-

բանալով վերելակ ճղներով մտնում ննրա եւ տեսնում, որ խազի նաւթար: ասու ածն ոչ այլ ինչ է,
եթէ ոչ մի քարայր, որի առաջի բաց կողմը քարուկիր պլատով ալատոււծ հխ ժամանակաւ եւ Ժեւաց-
րած մի փոբրիկ բնրդակ:նոյն դալլաթն (սավրիչ) Հանած Լ այրս միջից գորգի, կարպետի եւ
այլ բրդեղեն կարասնաց փտած մանրուքներ: Բարայրիս վնրեւում Քերձր գլիշին կայ մի կռրա-
դոյն Հոր, որի բերանի լայնութիւնն մօտ մի մետըէ: Շատերն կարծում են, Թէ Հորս Հաղորդակ-
ցութիւն ունի քարայրին Հետ եւ դուցէ մի ժամանակ Հռրովս ել եւ (ջ արած Լէնին մարդիկ:

ՄԵԾ-ԱՂԲԻԻՐ. «/արայրլս ստորոտից բղլխում է. լորդ առատ ակն,
ֆրաղաց:

ԱՆՑԱՅՏԱՑԱԾ ՋԵՐՄՈՒԿ. Պաոմում են, ԹՀ ւոուք ֆուր եղած Հ վանուցոս սր եւ մնան կող-
մում. բայց վանքնըս անմարդաբնակ մնալուց յնտոյ՝բնակում նն սրբավայրերումս մածմեդա-
կաններ, որք անյայտացնում են տաք ջուրո՝ կասկաձնլով թէ րին պատճառաւ քրիստոնեայք
շինութիւններ կը շիննն ջրին մօտ եւ իչրնանց ձեռքերից կը /ոլուրն շատ բարիքներ: Մի քանի
տարի առաջ մի լխողարած տեսնում է, որ իր խողերից մին ընկս,ւ մի փոքրիկ լճակի մէջ, իսկոյն
աղիողորմ խանչեց խոզն եւ առժամայն Թասիունցան խոզին մազերն: Խոզարածն փորձելու Հւաս-

մար 4եռնը մօւնցնում է ֆրին եւ իսկոյն զդում, որ սարսափիխնլի տաք էայն: Խոզարածս լոստա-
նում է ցոյց մռալ լճակը արժ. Պօղոս վարդաղեւռին, բայց անսպասելի մածուտամժր վակխճանւում է
նւ վնրոտին անյույո մնում ֆերմկի ւտնդնչ

ԱՒԵՐԱԿ ՀԱ ՂԱՐԾԻՆ ԳԻԻՂ. Վանջքերիցս քառորդ մղոնաչավի փուր, ճանասվարծի վերայ.
Հաղարծին վտակի ձախ ափին չ դիւղի աւնհրակն, ուր կույ ՍՈ Հանդատարան եւ դործաննեալ եկե-
դեցի-

Բ. ՆՈՐ-ՇԱՐ-ԽԱՋ ԳԻԻՂ. Հիմնուած է Հաղարձին առնրակից մղոնաչասի վար՝ Աղոտեւ դե-
տակիձախ առի լանջի վերայ. բնակիչք նավ, Ֆրարծրդի գիւղերից ատկղավալխուած նն, Հայա
ջուր, աղա Նոր-Շար- Խաչ գիւղս. Հողն՝ արքունի եւ սակոու արդիւնարեր. տեղական րբերքերն՝
նոյն. բարնլառն՝ օդն, կլիման, եւ անվնաս՝ ջուրն. երկար կնանք՝ 50-90 արի. նկեզեցին՝ Սուրբ
Աստուածածին, ծածքն՝ փայտաշէն, քաչանայ՝ մի:

Ծուխ 55, ար. 504, Իդ 483:
Հախկալխլու կոչուած տեղում, որ բաւական վար է Նոր-Շար- Խաչից. կայ աւնրակ գիւղա-

եղի, կանգուն մատուռ եւ ծանդստարան. այժմ մածմեդականաբնակ է:
Գ. ԲՐԴԵՒԱՆ ԳԻԻՂ. Հիմնուածէ կայննի լնոնարաղուկների ՆԱ Հարաւածայնաց լանջի

վերայ, բնակիչք նախ Արցախի դաւառննրից տեղափոխուած են Սեւ-քար դիւղն. առլա՝ այս-նղ. Հողն՝ արքունի, Հացատու, բայց բազմիցս կարկտածար. տեղական ըերքերն՝ նոյն. դերա-
ղանց՝ օդն, կլիման եւ ջուրն. նրկար նանթ՝ 110 տարի, ելեղեցին՝ Սուրբ Աստուածածին:

Ծուխ 32, ար: 255, 12 233:
Դ. ԹԱԼԱ ԳԻԻՂ. Շինուած Լ Աղոտեւ ղետակի Ճավա կողմում, մի սարի ստորոտում. բնա-

ճիչ տեղափոլնուած են Խաչեն եւ Ձրարնրդ դաւաուներից. Հողն՝ արքունի. տեղական բերբերն՝

որ բանեցնում է երկու

1 Հայերէն Կայենի սար (տաճ. Դալի դաղ) Է կոչւում լեռս. որ կայ Նոր-Շար-Խաչի Բիւսիսային կողմումեւ ունի
8741 ոտք բարձրութիւն: ՏԷրն մի արասցէ, եթէ շրջակայ գաւառներումս կարկուտ իջնելու լինի. փորձով ճաս-
տատուած Է, որ կարկուտն նախ գոյանում Է սարիս վերալ դիզուած ամպերի բովի մէջ. թերեւս ալս վատ լատ-
կութեանց ճամար անուանած են ԿԱՅԵՆԻ ՍԱՐ:
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նույն, օդն, լի 71: եւ ֆութն՝ ան վնսոս. երկար դնանք՝ 40 տարի, նկեղեցին՝ Սուրբ Նշուն, ծածքն՝
փայտաշէն, քաճանույ՝ մի

Ծուխ 40, «լո. 2665. Իգ. 230:
Ե. ԽԱՒԱՐԱՑՈՐ ՇԷՆ (Դարանլուղ դ երն). Հիմնուած է նոյն սարի Հիւսիսային կողմի խոր

ձորի բնրանի Հովիոում, բնակիչթ՝ նլավիովւուած Արդալվի նոյն դաւառներից- Հողն՝ արքունի,
տեղական բերք ելչն` սաղ ոզ. լութ, ոչխար, ոաւար. ոզ. վատառողջ՝ օդն եւ կլիման, երկար
կնանք՝ 55-60 առարթվի- նկեզեղին՝ Սուլը: Առտուածաձին, ծածքն՝ փայտաշեն, քածշանան դալիս է
Հաչա-ջրից- Ծուլ» 15. ուր. 42, հդ. 67:

Ց. ՆԵՐՔԻՆ-ԱՂԴԱՆ ՇԻՆ. Հիմնուած չ Աղատեւ դետի ձավ կողմում՝ խճուղու լին, բնա-
կիչ.ք՝ վոքը մասամբ բնիկ. Հողն՝ արքունի եւ նուազ բարերեր, տնղական բնբքթերն՝ նոյն, վնա-
սակար՝ ամուսն օգն եւ կլիման. երկար կնանք՝ 54 տարի. նկեղեցին՝ Սուրբ Աստուածածին. քա-
անան գալիս է Թաղյից:

Ծուլւ 20, ար. 127, 212 400:
Է. ՆՈՐ-ՀԱԶԱ-ՋՈՒՐ ԳԻԻՂ (Աչա-սու). Հիմնարկուած է նոյն դնտվի ձախ կողմում՝ երկու

առուակների մէջ. բնակչաց ւմն ծ մասն՝ բնիկ. Իսկ փոթը ման` տնղակիոլթյուած Արցավխի միչեալ
դաւառներից. Հող ն՝ ալքունի եւ բարելմելր, դինեւետ եւ ուրեք ջրարբի. ւռեղական բերբերն՝ նոյն,
բարելխաուն՝ օդն եւ կլի մուն. սլաստուսկան՝ ջուրն. երկար կնանք՝ 80-85 արի. նկեղեցին՝ Սուրբ
Աստուածաձին, նհորաշնկն, կլառուցնալ չորս սիւների վերայ. նրբկարութիւնն՝ 21 Մետը 40 սան-
Թիմ, լայնութվիւնն՝ 13 Ժեսոր 25 ռանլժիմ. Քաչանայ՝ երկու: Եկեզեդումս կայ ժի ձեռագիր յայո-
մաւութրք. բայց Թասիուած են Թերթեր. ղակասաւոր է եւ անյայտ դրողի ւնունն եւն:

Ծու|ս 151, ր 1007. 12 290:
Նածառտակ. Անունն անյայտ ուխտաւոնդիս դւոնւում է գիւղիս Հիւսիսային կողմում ւի բարձրա-

կատար սարի վերոյ. անտաշ թարով շինուած Փարուկիը մատուռ է, որ ունի սքանչելի տեսարան:
Սուրը: ՅովՀաննԼո. Հարուկի մատուո, ուխտատնղի գիւղիս արեւմտեան կողմում, որի Մօր

լայ ծանդստարան:
Հին-Հաչա-ջուր. Գիշղիցս վերեւ. չրածորի ձախ կողմում, Մակարայ վանքի Հիւսիսային

Հանդես, ուր կայ դիւղատեղին եւ Հանդստարանն:

ՄԱԿԱՐԱՅ ՎԱՆՔ (64)
Հիմնուած Հ Հին-Հաչա-ջրի Հարաւային Հանդ, մի գեղեցիկ եւ բարձրածայնաց աալրա-«արի վերայ:

Ա. ՀԻՆ-ՎԱՆՀ. Սուրբ Աստուածածին ամէնից առաջ շինուած կիսատաշ բարնրով, խաչա-
ձեւ, որ ունի չորս փոքը, մի աւազ խորան, նց լուսամուտ, մի դուոն, 11 մետր երկարութիւն, ծ
մետր 40 սանթիմ լայնութիւն եւ մի գաւիթ եւը արեւմտեան կողմին կից. որ դառուցնալ է չորս
ռիւների նւ ռասն կիսասիւների վերայ: Մէջտեղում չորս կամարների վերայ նղած է մի Հրաշայի
գաւիթ, ակ խոնարչած չ այժմ: Միաղազաղ նեն եւ բոլորշի ռաշուած սիւները եւ կիսասիւներն,
որք ունին եւ դնղեցիկ ռլատուանդաններ եւ խոյակներ: Գաւիթս հր Հարաւային կողմում ունի
երկու վոբ լշորան իրարու վերայ. Հիանալի մ քանդակադորձ սանդուղն, որ ւուսնում՝ է վերին
խորանն. իսկ իւր Հիւսիսային կողմում ունի մի մեծ օնննակ, ռր եղած է մասնատուն (նշխար
դործելու ւռեղ). որի 131 Նան վառարան (բուխարի): Գաւիթ ունի նաւ ծրկու դուոն Հարաւա-
յին եւ արեւմտեան կողմերից, վեց լուսամուտ. 14 մետր 10 սանթիմ երկարութիւն եւ նոյնչափ
լայնութիւն:

Գաւթիս դրան սեմիվերայ. «ՈՂ. թիւս. Թամելս մեծ յուսով միաբանեցայ Աստուածածնիս եւ
ետու (զարդիւնս) լուսովն աստուծոյ»:

լ 22մետր 71 սանթիմ Է սիւների ճաստութիւնն:

349



Սորանից ներքեւ. «Ես Սերոբ եւ Թոմա քաճանայք եւ եղբարք զմեր ճոգոյ արդիւնս տուաք ի
սուրբ Աստուածածինս. ճայրս Յովճաննէս եւ միաբանքս ետուն մեզ Բ. պատարագ Թռմային ի
տաւնի Անտոնի. որ խափանէ, մեր մեղացն պարտական Է եւ դատի յԱստուծոյ թվ. ՕԲ.»:

Բ. ՆՈՐ-ՎԱՆԲՔ. Շինուած չ ամրողջապէս օրբատաշ պղնձագոյն փարով՝ կից Հին վանջին
եւ գաւթին խաչաձեւ, չորս բարձրակառոյց կամարների վերայ. րույց լիոնարծուած է այժմառրա
կաթուղիկէն: Վանքս, որ շինուած է Գանձասարի ճաշավվ. ոճով եւ ճարտարաալնտութնամբ.
ունի ն՛օթն փոքը եւ մի աւադ խորան, տասն եւ մի լուսամուտ (նթե.թ Մ լլ ոլուսկ մ). նբկու խործըը-
դարան, նբկու դուուն՝ Հիւսիսիդ եւ արեւմոււոքիգ. 15 ժեր 30 սանթիմ ելկոարութի Էն եւ 11 մեւտր
70 սանթիմ լայնութիւն: Աւագ (թորանի կլորակի մերոյ շինու ած 1 տասնելն.ք Հատ ամենա-
փոքը, բայդ ամեննադնեղեցիկ խորաններ, որպիսին տնսանք միայն Խոլուսն աշ ատ վունքի սւադ
խորանում: Վերին փոքը խորանների մուսքն բացոււծ Լ ա (շորանր միջով: Հրաշալի եւ
ուշադրաւ է բեմի ժողովրչածայնաց ճակատն, որ շինուած Լ դոյնդդ ոյն թարերով նւ դարմանա-
ղան նրբաքանդակ նախշերով:

Հարաւային փոթը լսորանի դրան վերայ.
«Կամաւն Աստուծոյ ես Դաւիթ առաջնորդ սուրբ ուխտիս կամակցութեամբ եղբարցս գրեցաք

զՏեառն ընդառաջ աւրն զամէնեկեղեցիքս, որ Վաճրամալինի պատարագ, որչափ ի շինութեանԷ սուրբ ուխտս, ով խափանէ...»:
Հարաւային որմի վերայ, ննրքուստ, նոյն խորանի ւի ծոո.
«Անուամբն Աստուծոյ այս մեր գիր Է Դաւթի եւ այլ միաբանացսոր գրեցաք վասն Յովսէ-փայ, որ ետ ոսկի ի գին եկեղեցւոյս եւ մեք տուաք Ա. պատարագի տաւնի քառասնիցն»:Արեւմտնան լուսամտից վերեւ, արտաքուստ.

«Տէր Յիսուս Քրիստոս ողորմեա՛ Իւան Շաճին եւ ամուսնոյն ՌՂԲ.»:
Արտաքուստ Հարաւ. որմի վերայ, արեւի ժամադոյցի տակ.
«Յուսով Աստուծոյ ես Յովանէս քաճանայ էտու զիմ ճոգոյ արդիւնս եւ գնեցի լԱրտաւազայիւր ամէն որդեանցն զայգին եւ ընծայեցի Աստուածածնիս. Յովանէս առաջնորդ եւ միաբանքսԷտուն Բ. ժամ ի տաւնի աշխարճամատրան.Ա. ժամինձ եւ Ա. ժամ իմ մաւրն Զուզին. ով զայգինխափանէ, ՅԺԸ. ճարապետաց0ն անիծածէ թվ. ՉԹ.»:
Գ. ՓՈ.ԲՐ ՄԱՏՈՒՌ. Շինուած է

գրութիւնը.
«Ի թուին ՈԽԷ. Հայ (ոց) ես յամենայնի մեղապարտս Յովճանէս՝ ամէն միաբան եղբարցսկամակցութեամբեւ ձեռնտւութեամբ' զեկեղեցիս' յիմ ծնողացն եւ եղբարցն, որ այժմ ննջեցեալեն, յանուն շինեցի Վասակայ, Շուշկանն, Հասանա եւ Վայքի, եւ խնդրեմ մեծ յուսով եւ ճաւատովեւ զմստուածածին եւ զՔրիստոսի չարչարանսն բարեխաւս ունիմ, որ լետ իմ սսյասաւորին տե-

Դո. զի զատկի աւրն նոցա արասցենժամ, որ խափանէ, նզով առցէ. կատարիչքն աւրճնին յԱս-տուժոյ»:
Այժմ աւնրուած են վանուցս

վանքերիս արեւելեուն կողմում եւ ունի սոյն արձանա-

շրգասլարիսոլն եւ միաբանի դ ոննենակներն եւ փշուցերն եւ սռնղ-նղ Թավուտծ վանքերի սալկախներիցն եւ որմերի ց քարեր: Փերեզմաններ դան դաւիթենրում,փանքերիս արեւմտնան դողժերում եւ դոների աւաֆ:
Հարկ է յայտնել, որ Բ. վանքի արեւնլնան արտուքի ն որմի վերայ լայ մի երկար արձանա-գրութիւն, որի մէջ յիշուած է միայն Մակարայ մանք անունն: Անմարդաբնակ նն վանջքներս:ՀԻՆ-ՊԻԴԻՍ ԳԻԻՂ. Այժմ աւհրակ դիէզ, Սուրը: Առտուածածին անուամբ կանդուն մատուռնւ ծանգատարաւն վանթերիս Հարաւային կողմում:
ՔՈԼԱՄԻՋԻ ԽԱԶ. Մակարայ վանքից փար, ճանասլարծի Հարաւային կողմում (եւ Հաչա-րից վերեւ) դի«ղատեղի, Հանդստարան նւ փոբը նկեղեցի Սուրբ Աստուածաձին անուն:

Ը. ՍԵՒ ՔԱՐ ԳԻՒՂ. Հիմնուած է Հաչա-ջըի Հիւսիս-արնեւմտնան կողմում, ժի Հովի մէջ.
բնակիչք տնդափոխուտծ են կեւչստան եւ Ջրաբերդ դաւառներից, Հողն՝ արքաենի, ֆուրն՝ սա-
կաւ, տեղական բնրքերն՝ նոյն, սլատուական՝ օդն, կլիման եւ ջուրն, նրկար կեանք՝ 90-95 ւոարի.
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եկեղեցին՝ մուրը Չելյոռ. ծաձք Խ՝ փայտաշէն, քածանայ՝ նրկու: Ելեղեցումս կայ նբկու Գնու-
դիր աւնտարան, որք լակասաւոլրը են եւ չունին յիշատակարան:

Ծուիս 175, ոլո. 1306. իզ: 1116:
Թ. ՆՈՐԱԳԵՂ. Մուլ։ դեղ կամ Դլիջ-քնանգ. Հիմնուած 1 մի ռեոխ վերայ Սեւ-քարի Հիւսիսա-

յեն կողմում, ընակիչթ՝ բնին. Հողն՝ ալոթունի, անջրդի եւ միջակ արդիւնարնը, տնղական բեր-
Քերն՝ նոյն, բարեվոաուն՝ օդ ն ն. կլիման. ոլակաս՝ ֆուրն, երկար կնանք՝ 60-65 տարի, եկեղեցին՝
Սուրը ժովՀաննքա. ծՓածք ս,՝ փոայտաշչն 1. քածանայ՝ միչ

Ծուխ 77, ար. 1411. Ի- 342:
ժ. ՄԵԼԻ՛Բ- ԳԻԴ. Հիմնուած ( մի տեսարանաւոր Հարի վերայ. Սուի գիւղի արեւմտա-

Հիւսիս կողմում. բնակի չթ բ եիկ. Հողն՝ արքունի, անջրդի. ժի ջակ արդգիւնաւէ. տեղական բեր-
ջեբն՝ նոյն, լատուտվան՝ օղ ն. կլիման եւ ֆուրն, ելկար կնունք՝ 90-00 ւոալրի. եկեղեցին՝ Սուրբ
Յովչանեքս, ծածթ ն` փայ տաշկն, քածանայ՝ մի-

Ծուլ 3ձ, ար. 262. Ըգ- 175:
ՎԱ. ՆՈՐ-ՉԻՊԻՍ կամ Ձողող. Հիմնուած 1 Ոսկեղլալի (բոտ տաճկ. Ասկի փարա) վտակի աջ

կողմի բարձրութեան վերայ. բնակիչ ք՝ բնիկ. Հողն՝ կիսով չասի արքունի, տնղական բենրքերն՝
նոյն. անախորժ՝ ամուսան օղ. ն. կլիմանեւ ջուրն, եւ ոննդգարբներ, երկար կնանք՝ 50 տարի, նկեղե-
զեն՝ Սուրը Գէոլող. ծածթն՝ փույտաշչէն. քածանան գալիս է Մելիք դիշզից:

Մուլս 35, ար. 177, 12 174:
ԺԲ. ՆՈՐ-ԿՌՒՆԻՆ ԳԻՒՂ. Հիմնուած | Նոր-Պիսլիսի արեւմանան կողմում այն անի վերայ,

որ ընկած Լ Ուզեսպլար վտակը ՆԸ կունքն չուուակի մէջ. բնակիչբ՝ դաղլիած երեւանի Նորք եւ
կնողթ կամ Շամշչատվին դու ուի Կուղէն դիւղերից- Հողն՝ կիսով չասի արքունի. տեղական բեր-
Փերն՝ նոյն, օդն կլիման եւ ջուրն՝ ոչ յնքան դովնլի, երկար կենանք՝ 60-70 ւուսթի, եկեղեցին՝
Սուրը երբորդութիւն, քաձանան գալիս 1 Ոսկեպար գիւղից:

Մուլ 34, ար. 165, 12 156:
Սուրբ Աստուածածին մատուու. Գիւղիցս վերեւ կունէնչ առուակի աջ ավի բարձրութեան

մնրայ շինուած անտաշ քարով մի կամարի վերայ: Դրան գլի քարին վերայ. «Թվին ՌՃԽԴ. ես
Մելիք-Շաճնազարս... ամուսին Խանզատէն շինեցինք Սուրբ Աստուածածին ձեռամբ Յակոբին»:Մեծ Հանդստարան շբֆասլամոա ծ չ մատրանս շուրջն:

Հին կունէն ւնր ակ, որ կայ մատրան ս Հիւսիս- արեւմտնան Հանդ էլ, առու 4ավխ ւսվիին:

ԱՌԱՔԵԼՈՑ ՎԱՆՔ3

Հին-Կունէնից փոքը-ինչ վերեւ, նոյն առուակի 4ավխ կողմում մի նոնաբազկի վերայ:
Հիմնուած է չորս կամարների վերայ, որ ունի մի աւաղ խորան (առանց փոք խորանի), չորս
լուսամումո, երկու լխործրդարան, մի կաթուղիկէ. մի սչուուն րեւ մոնան դողմից, 40 մետր 25
սանթիմ նրկարուլյիւն, 7 մետր 45 սանի մ լայնութիւն: Որմերի ննրոի երեսներն շինուած նն
անտաշ, հսկ դրսի հրեսներն՝ սրբատաշ քարով: Մենաստանս ունի եւ դաւիլ, որ մից էիչւր արեւմր-
տնան կողմին, կառուցնալ ուլ կիստսլների վերայ, երկարութիւն (Հիւսիաից Հարու) 10 մետր
40 սանչքիմ, լայնույիւն 9 մեւր 50 աանթի մ: Գաւթիս դրնագլուխ քարի վերայ. «Ի թվին ՈՂԴ.
կամաւ բարերարին Աստուծոյ եւ ողորմութեամբ' Աթաբագ ամիր սպասալար Խութլու տուղին
(Խութէ եւ Բուղին) ես Գրիգոր թոռն Խաչենիսենց ապաւինեցայ սուրբ առաքելոյս իմ ճալալ ար-
դեամբ եւ բնակիչք սուրբ ուխտիս ետուն Բ. պատարագ փի տաւնի սուրբ Գրիգորի գիւտի նշխա-
րացն. կատարի շչքն աւրճնին Աստուծոյ եւ խափանողքն դատին ի Տէր»:

Էէ .:.Վտակիս ջուրն միանում Է Աղստեւին Ղազախ քաղաքի ճանդէպ: Գիւղիս մօտ կայ մի ուխտատեղի՝ Պիպիս կամ
Ջողազ անուն, ուխտի օրն Է զատիկ օրերն:

2 Խառնում Է Ոսկեպարին:
3 Հիւսիսային պատում կալ մի գաղտնի պաճարան, որի Ճճառապարճն գաւթի տանեաց վերայովճն Է:
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Արտաքոււտ տաճարիս Հարաւային որմի տակ կայ մի նշանւու ոլ իճաչ արձան, "բի երկա-
բութիւնն 2 մետր 50 ռա նիմ է (առանց ոլատուանդանում դետեղուած մասի). (ույնութունն՝ 1
մետր 10 սանթիմ: խԽաչարձանիս վերին մասումն քա նդակու ած է Յիսուս Բրիոտոսի սլատկերնի ,

որը բունած են նրկու Հրեշտակներ: Իսկ Յիսուս Քրիստոս չլշւնած ( իւր Ճեռթում ժի թուզ, որի
վերայ քանդակուած է.

«Ես եմ լոյս աշխարճի....»:
Իսկ ստորին մասում.
«Ով քառաթեւ սուրբ պանծալի,
Փրկագործող մարդկան ազգի,
Տեսիլ փառաց անճառելի,
Գերապայծաղ եւ սխրալի,
Յորժամ փայլես ընդ ամպսերկնի,
Լե՛ր բարեխաւս Տեառն Յիսուսի,
Կարապետինքո աւգնողի,
Ալմկանին իւր կենակցի,
Եւ զաւակացն գովելի,
Համայն ազգացն,որ ի կամս Հաւր ննջեցին»:
Խաչարձանիա վերայ փորադրուած նն նանւ ուրիշ (շօսթեր աւելի |սոջոր դբերով, սակայն

անընթեռնելի 12 քանզի նղծուած նն:
Մնենաստանս ունի մրոցի նման ամուր սլարիառը՝ չինուած լեւնախազկի դիրըբով ոը ձդուած

է դրեթէ Հիւսիսից ՀՇարաւ եւ ունի Հաստատուն եւ բարձր բուրդել Չարսոլի ննրաում կան միա ա-
նից խուցել, ւլալատանման բնակարաններ, ոռննեակներ եւ դումն: փանթիս չարնւելան կողմում,
ծովաիխ 174 կայ դիղատեղի, ձիքածանքեր եւ Հին շինութիւններ: Իսկ Հարաւ-արնւմոն:ն կող-
մում, ձորի Ժիւս լանջի մերույ, Հանդստարան եւ մի առաւ եւ բարձլ: աշ որի սին տնսանք
խամշի վանքի մօաո:

Կերանց վանք
Հիմնուած է Առաքելոց մանքից բաւական մերեւ՝ նոյն վաակի ձավ առիիխ մօտ: Տաշուած

մոխրագոյն քարով շինուած են դուներն եւ չիմթից բարձր երկու շար քարերով շրֆասլատն. իսկ
մնացեալ բոլոր ժասերն շինուած են Թրծեալ աղիւսով: Մ, նաստոան ս դառուցեսոլ է երկու սիւեն-
բի եւ երկու կիսասիւների վնրայ, խաչաձեւ է ներքուստ, բայց եկեղ նղու 4ոեւ ունի արւույքուստ:
Ունի երկու փուքը եւ մի ւղ. լւորան, երկու խործրդարոաւն, նբկու դուուն՝ Հարաւիգ, ւրեւմուտ-
Քիզ՝ ութ նեղ եւ երկար լուսամուտ, մի բարձրագոյն եւ գեղեցիկ կաթուղիկք՝. 17 Մնտր 60 սան-
Թիմ երկարութիւն, 12 Մնւոր 15 սանթիմ լայնութիւն: Բարձրում նկարուած են սրբող ռլատկեր-
ներ, բույդ ոչ Հայկական ճաշակով նւ ոճով այլ` յունակուն. մուկաւյն ռդատկերենրի ստորոտում
լան Հայերէն գրեր: դորս անչնարին եղաւ մեզ դարգչաը խիա Հեռաւորութնան ռսլատճառաւ:
Հիւսիսային փոքր խորանի միջից կայ մի վերելակ, նեղ եւ ժույ սանդուղ, որ տանում է մի դաղտնի
սպլածարան: Բեմի դասածայնաց ճակատն 13 շինուած աղիւսով, այլ` քարերով որոց վերայ կան
նրրագործ քանդակներ, ծաղիկներ եւ նախշեր. դեղեցկաքանդակ ննեւ դուննրի ռեմերն:

ՄՇնաււտանա ունի երկու դաւիթ. արեւմտեան դրան վերայ հղած գ ւին շինուած է տա-
ճայրիս լաւյնութես,ն չավով. հսկ Հարաւային դրոշն վերույ նղածն՝ բոտ երկարության: Տաճարիս
Հիւսիսային կողման կից կայ մի մատուռ, որի ստորին մասն շինուտծ է քարով, իոկ վերնամասն՝
աղիւաով: Տաճարիո արեւմտեան դաւթից մի քանի քայլ դէւղի արեւմումոք, ներեք կամարի վերայ

1) .,Փորագրուած Է պատկերիս կողքերով. «Բանն Հաւր Բարձրեալ անսկզբնական Կարապետին լեր աւգնական»:
2..կԿկաթուղիկէիս արտաքին երեսն շինուած Է մանր եւ գոլնզգոյն եփած աղիւսներով:
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շինուած է մի ընդ արձակ ՀրՅոույթվուն, որ ունի երկու դուն արեւելքից եւ արեւմուսւթիդ: կար-
ծում ենք, 24 ռեղանաուու Խ Վ ոյս կամ ուսումնարան:

Տաճար ունեցած է բառակուսի ձեւով շրջաղարիսոլ, որ սկսուած է սեղանատուն կար-
ծուած շինութեուն Հի" սիսային այոխց: ո"լատած Հարաւային եւ արեւելքից Հասցրած նոյն ասլա-
աժ ժյուրի ծայրի1:. որ աե ուծ Լ արդգէն- Ունեցած չեւ սենեակներ եււ (շուցեր. որբ աւե-
բուած նն այժմ: Տաճարի Հարու ույն եւ արեւելեան րտաթին որմերի տակերն Լե են դերեղ-
մաններով:

դարուլի չուրֆելի լ անատեղի բակերուլ իոկ գիւղիս Հանդատարանն դանւում է Հիչսիսա-
յին ծանդեալ հղած մօ ԸԼԻ «կլ վերայ:

Դեղձնուտի վանք
Հիմնուած մ Անլուն գ վահչ»ի Հոլաու արեւելեան կողի անտաւասլատ լեռների մէջ: Հարա-

չային կողմից միանում մ Մի նե վուսշկլի Մի ույլ ւռ ուակ, որի ջրաձորի արեւմանան կողմում
բաւական վերեւ Հի ուած ( Դեղ4 Կ սնուն վանք Խ՝ Դեղձնումտ կոչուած տեղում: վանքս ւսմ-
բողֆաղէս շիուաձ ե սրբատաշ բսորով. որ ղրեացկ ունի Մակարույ վանքի մեծութիւնը եւ մի
դաւիթ, որ շինուած է շատ նայ: Տաճալրա ունի երկու վոբըեւ մի աւագ լսորուն, երկու լործըը-
դարան, ի դուռ Խ՝ ալե ւմխունան կող միգ: Գաւթումս ամփուիուած են մի թանի նենջեցնալներ, սա-
կայն աւելի ուշադ ար էն երկու դեզեցկաթանդաշկ (մաչարձաններն, որոց լեղզարունոտինրբա-
դործութիւնն ներ կույ ադ նու Մ 4 ժամանակի, ճարաարասլնսոութն ան արտոսիայլումը: Հար է
յայտնել, թ( խմավոթուտաձ է վանբիս զաւիլժն. որի մօռելքում կան գերեզմաններ:

Սամսոնի անշ Սաո ուց նուլ / խնձորկուտի ֆրաձորում, մի տափարակ տեղում, անտաշ բա-
բով: Փոքը վանքր, ոլ ներ սիդ իշուչ աձեւ1. ունի լախուղիկք, աւերակ խուցեր եւ Հանդատարան:

ԺԳ. ՆՈՐ-ՌԱԿԵՉԱՐ (Աբի). Հիմնուած չ ամն147 գիւղի Հիւսիա-ալեւմտնան կողմում
Ոսկեսլալ փոկի աջ (ողժի բարձրութեան վերույ. բնակիչ.թ՝ ոնիկ. Հողն՝ արքունի, տնղական
ընրքերն՝ նոյն, ոչ ույն.քուն գ ովելի՝ ռլ Մը կլիման մամուն, երկար դնան.ք՝ 75 արի նեկեղեցին՝
Սուրը Առտուածա ձվին, ձածթ ն` միում» Լն. Քո Հւ նյ՝ ատ

Ծուլս 35, ար. 172. 12 121:
ՀԻՆ-ՈՍԿԵՊԱՐՐ. Ըեղարձավ աւերակ, նոր-ին Հանդ. վտակիձալխ կողմումն,որ,մէջ վայ

կիսաւեր ւծ եկեղեցի ն. Հանդ ստարան, բողանիս եւ փլոռոակների տակ ծածկուտ:ծ չէնբեր-
Փոռրուածթների ց դտնում են Աա 112 արծումեղ էն եւ ոլղնձեղէն զարդեր եւ անօ«թներ ե. եր-
կոլնայ ւով 4եշրչ, ճամլոսբակ: Այսունդից փոլսաղբուած են եռր-Ոսկնոարի բնակիչներն. բայց
այժմ Թրքարնակ է աւերակ:

ԱՇՏԱՐԱԿ. Աւերակ Ոսկեսլարիցա վերեւ կայ ժի քարուկիր բարձը աշտարակ նոյն վտակի
ձախ կողմում, որը անուանում նն Դոզ- Դալ: Մի դի տարան է այս:

ՋՈԽՏԱԿ ԵԿԵՂԵՑԻ. Մօտ Մղոնաչավփվ վերեւ կայ անրակ Հայկական Դր եղ. Հանգատարան
եւ երկու մօտ առ ժա կիսաւեր եկեղեդինել:: ԱՀա այս է նոյն անունը կրող աւնրակն, որ այժմ
թրքարնակ 4:

Աւերակ դիշզասոնղի, Հանդատարան եւ նկեղեցի կայ նոր-Ոսկեսղարի Հիւսիսային Հանգէղ՝
վոտ կի 4 ավ Ց ող մում:

ՎԴ. ԲԱՂԱ ՆԻՍ ԳԻՒՂ. Հիմնուած է այն լնոնաշղթայի Հարաւածայնաց Լանջի վերայ, որ
սկսուաձ է արնեւմտհաշն լնոներից. ոնդած ճչնվանք. Բաղանիս եւ Դոչջղոլթան չիւղերի Հիւավիթա-

յին կոզմով դէպի Փաւարգին: Բեսկիչ ք՝ բնիկ, Հողն՝ արքունի, տեղական բերքերն՝ նոյն, բարե-
իոաուն՝ օն եւ կլիման. երկար կնանք՝ ծ5 տարի. եկեղեցին՝ փայտաշէն եւ վնասուած, քածանան
դայիս է Դոչղոան դիշղդից. որ լսիստ մօտ է:

Ծուլս 47, ւբ: 239, Իգ- 183:
ԺԵ. ՂՈՇՂՈԹԱՆ ԳԻԻՂ. Հիմնուած է Բաղանիսի Հիւսիս-արնւելեան կողմում. բնակիչք՝
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ենիկ, Հողն՝ ւր քունի, տեղական բնրըբերն՝ Խոյն, սլաոուու ավան` օղ ն. հլը նոն նշ ջուրն, երկար
դնանք՝ 400 սարի. եկեղեղին՝ Սուրը Մովծան նէս. ձածթ ս՝ փայսոռ»4 ն. փո Հանայ՝ նրկու:

Ծու|ս 49, ար- 575. /դ- 450-
ԺՋ. ՑԶԵՎԱ ՆՔ Շ Ին. Բոս ան ՎՀՆԵՏՆ ն չեւ մի տատու ու 114 1 էչ 117 Է 4ո ՄԱ ձա ԼԱ սն ք հ ն 2451 էւ ւն ա-1 2 «21 / / ոնչ բայ էկիչք տեղափոխուած ԼՆ այստեղ Զալու եւ Հաղբատ Դի" դերիգ. Հող ,՝ 127Ո: Խի. տեղական բնը-Քերն՝ նոյն. ւղատուական՝ օղն, կլի մուն եւ ջուրն. եկեղ եգին` Խորա ն Մուրը Աստուաձածին, Քա-Հանան գալիս ք Դարանայ դիւղից-
Ծուլս 17, (արականք եւ իգականք Հաշուոծ Թո Դոջղ օժան, վերու ):

Դվեղայ Սուրբ Սարգիս վանք
Հիմնարվուած է մի անտառասրատ էւ լիար ձորլիաջ լանջի Հարվեռկիվերոյ. որվ Հիւսիսայինկողմն վիմածերձ առլաոււժ Լ: Մննաստանս շինուծ ( ամբող ջառլեա որլրասո ու» Փարով. բայցեկեղեցու ձեւով եւ ունի երկու փութը, մի /.ւադ |սորան. մի ոո անձին զոր ան եւո ՀիւաիսայինորմիմԼջ. մի դուուն Հարաւային կոզմից. մի թանի (ոո սամու սւ մի դանդաււուն. որ բազմած էաւադ (սորանի գլիշին, 11 մետր 60 սանչքիմ նրկարութիւ ն. 7 մե ուր ՃՕ ոնի մ լույնուլիւն: Հնա-շէն նն աւախորանն եւ Հիւսիսային

մասերն:
Հարաւային կամարի

Դարչօ Հախվերտեաճնցի»:
Դրան ճակատին. «Ողորմութեամբն Աստուծոյ շինեցաւ եկեղեցիս լանուն սրբոյն Սարգսիտրովք բարեպաշտից, ջանիւք եւ վերակացութեամբ տփիխիսեցի Եսայեան Նուրեճնց, զոր յիշատա-(Է Տէր յաւուրն վերջին: Հիմնարկեցաւ ՛ի 1845 եւ աւարտեցաւ 1849 ամի Տեառն»:Վանքիս Հիւսիսային կողժում կոյ մի մամու ու Սուրը կեւրակք աուն: Մատլրանա Հիւսի-սային ոբ ձորում ժայոիդ բղխում Լ մի սլատուտսկան ջուր. որը այնու այում են ՕրՀնած աղզբիչը:Ոմանք թիլեզնցից շինած են վանքիս մոտմի բանկ աննեկին. մեծ բազմութիւն է Լինում այսուն
ԺԻ. ՆՈՐ-ՊԱՐԱՆ կամ ԱԶԱՐԱՆ

կողմում մի ֆրաձորի արեւնլածայնա

երկու խորաններ ն. իշկ հորոզ "1 ուծ 7 մնացեալ Բոլոր

մերոյ. « Շինեցաւ յատակս սուրբ սեղանոյս արդեամբ Խաչատուր եւ

Խեակնելր. ուսի օրերն ե ամէն զատ`
Ղ ուխտաւոր աց:
դիզ. Շինուտծ Հ Սո, ՐԸ Սոռլդ ռի արեւ մոն ան Հիւսիսային

ՒԶ լանջի վնրույ. ամրողջ 4որն «րոր դարու ծ Հ այդիներով.բնակիչք տեղափոխուած են այստեղ Ապարանից. մասն ոլո եւ ոլո/ ծած Էշընանդ հալին բնա-համայրի անունը՝ Ասլարան, որը կրճատելով դոչսսծ եՍ արուն: Հողն՝ ալք ունի, Լհունային, ռա(աս բայց արգի նաւէտ, ոնղական բենրթերն՝ նոյն, օդն, լի Ժան եւ ֆուրն՝ դովելիղ երմվար կնանք՝100 տարի. ենի նգի ն՝ Ս,րի 42Ղ յի 7 Սուրր Սարդիս, ձած
թ ն` իտլ» 11). ա ծանաը՝ երնթ:ծուի. 95, ար. 573,|լ. 44|:

Քո Ոոժտաշնն վ ԲԺ
Աւերակ Դիժղ, Հանդոտա

նաձորում: Իսկ ՉղնձաՀանք,
աւնրակից:

ԺԸ. ՆՈՐ-ԿՈՂԲ ԳիիԴ. Շինուսծ է Դարանայի արեւմտեան կողմում (հիս մբօմ) մի ֆրա-ձորի արեւմտածայնաց լոնջի վնքայ, բնակիչբ տնեղավովուած են Արարատնան նածանդի կողբդիշղիցն, վասն որոյ ածած նն մինւնոյն դիւղանունը, բարլոաուր եւ ռոովորութիւնննրը. Հովն՝արքունի. տնզական ինըքերն՝ նոյն, դովելի՝ օգն եւ կլիման. բայդ ոչ` ջուլոն. երկար դնանբ՝ 100տարի, նկնղեցին՝ Սուրբ Առառւածածին, Հոյակաղլ, (առուցնալ վեզ միասլաղաղ սիւների վերայ.նրկարութիւն՝ 22 մետր 35 '
՝ոմ բութի ( սանթիմ, ըռյնությիւն 13 մետր 5 մաւնիժիմ, քազանայ՝ նրկու: Ենեղե-ցում» կայ մի գրչադիր աւնտարան, որ սլակասաւոր, անոլատվկեր էւ Թղթե ույ մ. որը դրած է Սար-աւագ Նասիալն Դիզակ դա »

.(ւագ նասիոն ժիզակ գաւառին ՏաղզիւղումեՀ, ոց ՌԺԲ. թո. ին:Ծուլս 460, ար- 979, Բդ- 814: 7

Միդասնան ուսումնարան,

րան եւ եկեղեցի կոյ Հին- Չարանու ւ, որ դիւզիցս վերեւ է եւ Մով-
որ կայ Միոխանա կոչուած տեղում, աւելի մելեւ / Հին- Չարանայ

որ ունի Դ նղնցիկ շինութիւն, մարմուր դասարանի երեւ սոյն ար-
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ձանադլրութիւնը. Հ Կանգնեցաւ ուսումնարանական շինութիւնս ի սեպճական տեղոջն սեպճական
արդեամբ կամ ծախիւք Կողպա բնակիչք պ. ԲԷկլարի եւ որդոց նորա Սարգսի եւ Մարտիրոսի ՏԷր-
Բարսեղեանցի յիշատակ նոցա եւ որդոց նոցա ի թուականին Փրկչին 1892-ին եւ Հայոց ՌԻԱ»:

Աշակելրոութ 50. Հոռմալւն ույ Սէ ամենքն եւս ձրվոսվոարժ են. տարեկան վարժասլետլին 250 բուբ-:
Սուրը Առուու ածածրին մ ոսւու ան Գի դիչ Հին Տանդ ուտարանում սրբ մատո մովրադոյն Քա՝

բով շինուած է կիւ նր Մմառոու ո ս. որի վերոյ. «Ես Ասլան եւ Սար... զերկն խաչին զ... յեկեղեցիս
եւ տվաք Ե.. Սուրբ Աստուածածին Բ. աւր ժամ.. տարումն կարգեցաքլոյս.. Ադիղին եւ Արեւտեղին.
ով այլ ճակառակեսցէ. Կայենին եւ Յուդային մասն ժառանգեսցէ»:

Մատլոաւնս մօ (որ ես հլեան կոզ մուժ) մի (շա չալձանի վերայ.
«Ի թլիս ՈՂԳ. ես Սարգիս քաճանայ կանգնեցի զխաչսի յիշատակինձ եւ որդոց իմոց Եպի-

փանայ. Եփրեմի եւ եղբարց Ունծ Ալէքսիոսի. Իգնատիոսի եւ ճաւրեղբաւր իմոյ Ոճանին, արդ որք
երկրպագէք, յիշեսջիք զմեզ առ Քրիստոս»: Շարայարուտծ է. «ԶԱբԷլ եւ տէր Աւագ կազմող խա-

ս յիշեցէքիՏԷր»:7 125, թ: ուխոռատեղի. Գանւում 1 գիւղիս Հարաւային կողմի բարձրագոյն սարի արեւմոա-
Հայհաց սնուի վելու: փաշենէ. որի մէֆ մի կիսատ խաչքարիվերայ. «Ես Բենիամին վարդա-
պետ Հայոց արարի յիշատակ ինձ սուրբ զբեմս, որ Է ճիմն ճաւատոյ եւ պատուանդան սուրբ Նշա-
նիս տեղի աղաւթից երթեւեկաց եւյոյս, որ գնան արդարութեամբ յերկրի»:

Այլ Փարի վերոյ. «Յանուն սրբոյն Գիսայ (դույն Սալրգիսույ) ես ճայր Գրիգոր կանգնեցի
նշանս Քրիստոսի աւգնական մեր ի ՏԷր եւ որք Տեառն են»:

ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԱՅ ՎԱՆՔ (65)
Սուրը նշանիյ փոթը ինչ վերեւ մբ զ ժայլելի սարածարիի վերայ կառուցեալ Լ վանքս Հա-

մակ սրբատաշ, ուղի ւով, տորոն աղ ոյն եւ նրկնադոյն քարերով մի կամարի վերայ. որ ունի չորա
փոբը եւ մի աւազ լոլուն. երկու Խորչրգարան. չորս լուռամոււ,, մի դուռն, 12 մեթ երկարու-
Թլիշն եւծ մինոր լույնույիւն: Հիանալի անդ ակներով զարդարուտծ են բեմի եւ խործրդարան-
նների Քարեր ն-

Դրան Գլիի թարի Վեր ույ:
«Ես Ռըստակէս եւ այլ միաբանքս ճաստատեցաք բ տարին Բ. ժամ Ա. Աբեսալայ, Ա. Ազըզին

ի տաւնի քառասնից, որ խափանէ մեր մեղացս տէր Է առաջի Աստուծոյ»:
Տաճարի ալե ւսխուն ան կողմին կիը մ Փառակամար: եւ դեզեցիկ դի, որ կ(անդնած չ երկու

՛ իաղաղաղ ոխւնելրի եւ վեց (խոտսիւ երը: վերայ: Գաւիլս ունի երկու փոքր (որան, երկու դե-
ղնցկտաքանդակ (շաչարժուն, երեթ Լուսամուտ, մի դուուն, 14 մետր ծ5 սանթիոի նրկարութիւն, 13
մետր լայնութիւն:

Հարաւային թորան| վելույ. «Տէր Աստուած ողորմեա՛յ Ազատիճ եւիւր ծնողացն ամէն ՈՂՋ.»
Հար. խաչարձանի վերայ. «ՏԷր Աստուած ողորմի Աւմ Տողմիշին, Դաւփիճ, Խոյտանին»:

Հիաիաային լխաչարձան|ի վերայ. «Տէր ողորմեայ Թաջտին եւիւր ծնողաց,որ զխայս կանգ-
նեաց ի թվիս ՃՀայոց ԹԶԽ.» : Գաւթիս ատակն Լն չ տասլանաթարերով, որք եխ դնրեղման նպիսկո-
ոլոսաց եւ վարդա հտագ:

Տաճարվս Հարսուույին որի վերայ ար տուութ ուտ մո արեւի ժամացզոյց. « Ի թուակ ԷՃԲ.( ԶԲ.) ես
Վասակ, Սիսխաթունս Էգի ետու Աստուածածնիս. Ռըստակէս եւ միաբանքս տվաք Գ. ժամ աւե-
տեացն տաւնին. ով զիրուր տայ(լոաունէ), յԱստուծոյ անիծած եղեցի»:

Վանքիս արեւելեան կողմում (ալոռուք ուռ) ընկած է մի կոտրած տասիակ քար. որի վերայ
դծուած | տասն եւ ինն կարակնաձեւ գծեր. որոց մէջ գրուած են Հայոց թուեր՝ ա. բ: գ. դ. ն. զ.
էւ.ն. քունըն նման նն տարեդրի: վերադրի նօթննրնակի. երեւի ԹԼ դասս տալու ծամար շինուած
է: փոսրիս ուտորուսում Ք անդակուած մ.

«Շարադրութիւն Գրիգորոյ»: Շատ ջանացի ընդօրինակել նոյնութնաւմբ, բայդ որովչեւոեւ
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եղծուած 27 շատ դրեր. վասն որոյ Թողի ակամոյրդ եւ Հենոդ ույ: Վանքի ծուրջն Լ(. Հ Հերեղզ-
մաններով, այստեղ կայ եւ դիչղատեղի, որ կոչւում է Վախբ: Անյայտ նն միր անից (շուզերի
տեղերն:

Վանքիս արեւմտածիւսիս կողմում քարընկնց Հեռի կայ մի չխոտու ու. որ շինուած է սրբա-
ռաշ քարով, իսկ Հարաւ- արեւելեան դոզմում՝ փայտաշէն ծաձջքով, Բարձրեալ անուն, ւյլ ւմա-
չո ւու:

Անշարժ (շաչարձան. Վանքիս աղբիւրից վերեւ, Փարաչանթում վուն քաշեն փարսլնտներն
ւուսշած են քարածանքի ճակատը, Խավս՝ շինած իի մեծ խոնչայ եւ ասլա՝ խոնչույիռ մէջ մի Հիանալի
մաչարձան:

Հին- կողը. Աւերոկ գիւղատեղի, կիսաւեր եկեղեցի եւ Հին Հանղ ոսուսրան. որթ կան Եռր-
կ նւ Համանուն ի մ 'ողբիդ վեր Լ Շ'ամանու մա նի չաֆ կողմում:

Տւալրոույ եղի. Աւնրակ դիւդատեզղի. Հանդատարան եւ կիսաւեր Ընդ ուր ձակ նկեղեցի, Հին-
կողբիդ մօռ քառորդ մղոն վերեւ նոյն ֆրաձորի ձավ ափի վերույ:

'

Մխիթար մարդասլետի Ժատուո. Նոր- Կողրի այգինելի լիչիչն. Քի Ճավա ափին. ծածքբն՝ փայ-
տաշէն մաոսոուո, որի մՀչֆ ամփովփուտծ են նբկու փարդուոլն ուի եւ երկու աճանույր մարմիններ:

Սուրբ Առուքել. Գիւղիս արեւմտա-Հիւսիա Հանդէսը սարի մերույ քարուկիր ւումւուռ, որիցմնում են միայն չորս սլատերն, որի օո կայ դիւղատնեղի եւ Հանդ մռարան:
Ամուրիներ (Աղասիլուր). Մատրանս Հարաւային կողմի բարձրութեան վերայ խաչարձան-

ններով գնրեղմաններ, որոց մասին աւանդարար ասում են, թէ երեսուն Հոյ ամուրի նրի տասալիդ-ներ քաջֆութնամբ սլատերաղզմում են լենկվիների Հետ եւ մաղթում նողսա Հրոսակների ն, բայց Ժե-
տոյ նածատակւշում են օժանդակ հկածլեկզիներից նւ ամվովւում ե իւրնանդ ընկած տեղերումեւ խաչեր կանդնում դերեղմանների վերայ հեշ անուանում Ամուրինել:

հարդի ազ Գիւղիս արոամանան (ողժուժմ աւնրակ դիղատեղի. Հանդատաղրուն եւ եկեղե-
Ցի. որից ու չորս ոլասո ներն եւ վէմ քարե- Հանգատարանումս կայ Սուրը Գորգ անուն միՄատուռ:

Բարսում դիւղատեղի, ծանդստարան եւ մի մո ւտու ու, որի միֆի դ նրեղմանը անուսսմնում են
Բարսում Հղգնաւոր:

ԺԹ. ՇԷՆ կամ ՇԻՆՈՂ դիօղզ-. Հիմնուած է Ջորադելվ ոջ կողմի բարձրութեան վերայ եւ
բաժանուասծ նրկու Թաղի: մալ

Հիւսիսային աղն արդէն հղած է բնրդաթաղում, որի շրֆասասոն անմաստչնլի միմաՀերժ-ներ նն. այսբերդիս Հիւսիսային կողմով Հոսում է Ձորադգնան, արեւմոնան՝ Շինող դնետակն,

ՀռաաիԵաաԱեՀԻԱԻկան լակորորակմունրչեր, այնսլես որ բնրդավայրն բ ԸՃԸ ցած է իւր չորս դողմի 4որերից- Ամբթոցո ունի նրկու մուտք՝
արեւելնան եւ Հարաւային, ասւաջի մուտքով ել եւ Մուսոք են անում սայլեր եւ անասուններ, իսկ
երկրորդով ընդանիք ջուր նն բնրում աղզբիւըներից, քանզի նեղ, դառիվայր եւ դժուարատար է:
Բոլորովին Հարթ է բնրդիս մակնրեւոյլն, ռր ունի բաւական մեծութիւն եւ չնդենցիկ տնսարան:Եկեղեցին՝ Սուրբ Գորգ . նորաշվ ն, Հոյակասը, որ ունի ԱԶ մեր 30 ռանիի ժ նրկարությիւն, ջ
ժեր 82 սանթիմ լայնութիւն, Փոաչանայ՝ մի Բարեկըօն Ալեքսան քածանույիխ մօւո լույ մի ձեռա-
դիր շարական՝ դրուած թղթի վերայ. փոքրադիր: Յիշատակարանից.

«Արդ եղեւ աւարտ գրչութեան.. ի շրջակայութեան Հայկազեան տումարի ճազար ճարիւր եւ
ճորս ամի ի դառն եւ ամբարի, վշտաշատ ժամանակի, որ երերուր եւ տատանեալ ազգս Հայոց իձեռն այլազգեացեւ անօրինացեւ յանիրաւ պաճանջողաց,ի Ճճայրապետութեան տեառն Պետրոսի
նորընծայ եւ սրբազան կաթուղիկոսի եւ առաքելական աթոռ սորին Գանձասարկոչի եւ 'ի խանու-

1 Բերդիս մէջ արեւմտեան կողմում կայ մի Բին եկեղեցի, որ կանգուն Է ամբողջութեամբ: Արեւելեան կողմում.
արտաքոյ բերդին մի քարուկիր մատուռ՝ Սուրբ Աստուածածին անուն, որի մօտ կայ եւ ճանգստարան եւ քարալր-ներ. որք փոխուած են գոմերի: Իսկ բերդիս Բիւսիսային քերծի քարայրներից ելնում Է բորակ:
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թեան երկրիս մերում Սուրթուզա խանին ր սուրբ եւ ի գերաճոչակ ուխտիս որ կոչի... Չարեքայ
անապատ... բայց եղեւ Կկսանել շարականոցիս ի երկրին մերում վերին Զակամ ի ճայրենական

գեօղն իմ անուն Պապաջան եւ այժմ օտարացեալեւ փախուցեալ կամ ի երկիրս. զոր ի վերոյ
գրեցաք, ՛ի գիւղս որ կոչի Ի՛աւու Զիս. որ եղեւ աւարտ շարականոցիս, զի ի շէնս այս կայ պատուական
Ջուխտակեկեղեցիս ...Գերեցաւ ձեռամբ ամենամեղ.., գրչի Աւետիս անպիտանի քաճանայկոչի»:

Հարուույի (7 մ (ոչ ւում է եոլուռ»( Ս. որի բնակիչ ննըն մՄ. քառասուն տարի առաջ Հաաւո-

ւածելով Շնողից Հի մնարկո' աձ են բենրգի Հալութոույին Հանդ նոլ: Թաղս եւս ունի ԻԷ-ր յատուկ

եկեղեցին՝ Սուրը: (արգ իո: Հոյակաս, կանդ նել չորս ռիւների վերայ: ածանայ՝ քրվու- Երկու

Թաղնբիս բնակիչ խել եւո գաղթած են Արգալվաի եյիքների դաւառներից, Հողն՝ արքունի եւ

նուաղ արդ իու Խլել» ունդ ակուն Բերբ եր աա 2 բոսլյեվուուն՝ օդն եւ կլիման, ո"լատուական՝ ջուրն.
85-90 տարի նկար դեար:

Երկու (Ժող երո 1 մրառլ ,. Ծուխ 197. ար. 961. ք «26:

Դավո նի Հանդ ոթոսլոն 7,. Նոլոռչմ նր արեւմտեան կող մում, որի Մէջ դայ մինչեւ 900 ւռար-

Լայ խաչ արձան նիր մաս ղիւղատեզղի հեւ ււ նլուկ նկեղեցի:
Բուրայ նղծի. որ դույ Դնոլոավոանի Հանդ ռտարանի Հարաւային կողմում, որի մէջ տարին մի

անդամ ոլաստար ազ են մնաու դմա նու ւմ Րուրաւյ թաշանայի տօնին, որի մարմինն բոտ աւանդու-

Քնան ամվիուվիուտծ է նկեղ հյու մո, ոլ նորոգուած է:
Շինու Սարկոու աե ("լ Ամե) նլոռկ մատուռ, որ ան Բուրայ

ն. «(ատրանս մէջ ամփոփուածԷ Շինու սարկաւագի մարմինն»:
հւս՝ քածանային եւ ռարկաւագիս:

կան աւնրակ

եկեղեցու արեւմտնան կողմում:

Աւանդար ար 174271. մ ն

Ուլտւատեղի նն եր դոցունցո ղերեղմաններն
Ալեզցու ա2 Դալոււբեօթի' դ. Թեղուտ եւ Ձորադեզ կոչուած տեղերում եւս

, Մո տւուա րան ննրթ:գիւղեր, նկեզեցիներ եւ Հոս ) ( ն

Մանստեւի ոո նթ. Ձոր սղ ե դիդ Հոռլոոու, Շինող վուակի վերոյ սրբաոտւմշ քարով շինուած վանք,

աման (թարնայ արձան). որի: դլուիշն երեւում է արնեւելնան դող-

կողմում: ՄԱենաստանս ունի միաբանից խուցեր եւ Հանգատարան-

Ի. ԱՐԳԷՇ ԳԻԻՂ. Հիմնուած չ Շինողի սմ Շինու արեւելան կողմում, «ր Գողի թա
րան ուննցող լանջը երույ: բնակի չբ աեղ աղվխոլուած են Շինող Դիւգեց: Հողն ԿԱՔ Հեր
կան բնրքերն՝ նոյն. գ ովելը՝ -Դ ե. (լբ ման եւ ջուր. երկար կնանք 100 Պրն, կեզ

եզ Ն
ԻԲ

Յակովբ. ծածքն՝ փոաւաշձ ե. աճանայ՝ մի. լի մօ կայ ժի ձնռադիր ար կ, բայց «ՎԻՆ

վերջից Թառիուաձ են Թերթեր:
Մու|ս 64, ւուլ:- 234, Իգ: 202:
Սուրբ Յակով մամոուռ- Այս չ նավակին բնակչաց փուքը

Ուղտլք ամակ դոչուած ձորում, որ կույ դիւղիս արեւել
Հանդստարան նեւ աւերակ մեոտուո:

«նաւոր Հրեան. Գիւղիս Հարաւային կողմում կայ մի Հին ԱԱՀին ամփովնալներով. որոց ւջ կայ Ճդնաւորի գերեզման անուն լ " ալ: ՐԸ

մարգում է ժողովուրդն, մինչեւ անլամժ զղուշանում է երդուել նոյն գերեզ
մում մբ Հիտի-

ԻԱ. Լ2ԿԱ ՋՈՐ ՇԷՆ. Հիմնուած է Արճէշի արեւելեան եւ Զորագետի 1 1"1 Բոչալու կոչ-
սածայնաց |սոր ձորի մէջ. բնալիչ.ք նւռվս Խոյից դաղթած ննԲին է է,
չած բերդն, ասլա անղավոլուած Թարդեւինճ , ապա' ալու նւ ճուսկ յետոյ բ. Հող

արքունի, անվնաս՝ օղ.ն, կլիման եւ ջուրն. եկեղեցըն՝ նորաշէն եւ կիսատ,

Արճէշից:

որի տանեադ վերույ դրուծ չ
մում, հսկ դմակն ' արես մոն 441 Ս

եկեղեցին» չիւզիս վերին կողմին ւԲօւո:

են կողմում. կայ դիչղատեղի,

քածանան դալիս է

ակ եկեղեցին, ո
1 Թերեւս ընթերցողն մտաճան արած չԷ Նոր-Գետաբակի արեւելեան ճանդէպ եղած Ջուխտակ եկեղեցին. որի

մօտ եղած աւերակն Է Խավունիս Գիւղն: երճեւրան զերը:
2.Զորագետի աջ կողմում են Ուլաշլու կամ Ղուշչիճնար, Թարգեւին. Ծալու աւերակ գիւղերն եւ հանգստարաններ

Թարգեւին գիւղում մնում Է կանգուն Սուրբ Նշան եկեղեցին:
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Շինումս կայ 12 ծուխ, որք արականով եւ հղգականուվ Հաշուտսծ են Արճմ»ի ծիսթւոյն Հետ-
ԻԲ. ԲԵՐԴԱ- ԳԻԻՂ ( Դալաչայ). Շինուած ( կողբ Դի դիցը փորբը-ինչ դալ: նոյնունուն վտակի

ւջ ափում: Բաժանուտածէ նրկու թաղի՝ Արեւելեան եւ. Արեւժանան Ժող. բնակի :.թ՝ բնի, Հողն՝
արքունի եւ բարեբեր (առու են այգիներն), անեղակուն բնըթերն՝ Խոյն. ամո ան՝ ճնշիչ 4որի օդն
ու կլի մուն, երկար լնան.ք` 60 տարի: Աբեւելնան Թաղի եկեղեցին` Սուրը Գորգ. քարուկիր:
Արեւժտնան՝ Աստուածածին, ծածքն՝ փայտաշէն. Փաչանայ՝ միչ

Ծուլս 160, ար. 614, Էգ- 461:
Օդարկու ԸԲնությիկ). Գիւղիս Հիւարսոաւյյին կողմում մի Ճռուսսձես, բարձր եւ դեղեցիկ բլուր:ռրի դադղաթի վերայ կայ մի աւերակ մատու Սուրը Առաուածածին նուն. որի ժօւո կայ մի

մոլսրատանձի-
Զուլոյի դերեզման (Խազնադաշ). Օդարկուի ալեւմտան ուն հող մում, ժի ձոր ալեւելնան լան-

ջին վերայ է անրակ դիշզն, իսկ Խոյն ձորի արեւմաւն ուն կողմու մ. ճանածր սալին լ իշա-
չարձաններով դարդարուած Հանդ ստարոոն, "բի 7ջ եւ Ձլոյի ղ ներեղմանն: Մերձարնակ
մածմեղականներն ջարդած են դեղեցկաթանդակ Սաչարձաննելից շուսելն:

Դնառի դիւզատնղի. Ձլոյի դերեզմանի արեւսմխոնան կողմում, խոր Վորր ձան լունջֆի վերայէ այս դիշղատեղին, Հանդստարունն, աւերակ 2գողնցին եւ նշ ոոնուու որ ֆու Ը ուննցող ազրիշրն:ԻԳ. ԴՎԵՂ կամ ԴՈՎԵՂ դիզ. Շինուած ք Խնդ ույ Սուրը Սարգիս մանքի դ վոլ. նոյն ձորի
ձակ» լանջի վելրույ. բնակիչք տեղ ասիոխուտած են Բնրդազիւզից. Հող ն՝ ռրթունի տնղական բեր-քերն՝ նոյն, բարնիսաուն՝ օղ-ն, կլիման, երկար կնեանբ՝ 65 սորվի. ե
շէն, ծածքն՝ փայտաշէն, քածանան դալիս է Չարանից-

Ծուխ: 30. Բնրգաղեղի վերոյ Հաշիւ արուած Վ ծի: ալժ|ու եւ. դլիշաթիւերն-Ի ԴՈՍՏԼՈՒ ԺԵՂ. Շինուած ք Դվեղի արեւելեան կողմում, նոյն սալի Հիւորսածայնաց
լա. եֆի վ րայ- բնակիչք բնիկ. ծող ն արքու նի, լնունոաւյխն, ոնվնաս՝ օդն եւ ճկում 1,. երկար կնանք՝75-80 սարի. նեկեղեցին՝ Սուրբ ԳՀորդ- ծածքն՝ փույաւաշ Լն, Փո ունոուլ՝ ժի:

Ծուխ 72, ար: 322, Իգ. 301:
Ամենասիրկիչ կամ Բարձրեալ. Մր Հի,

արեւմտնան կողմում:
ԻՇ. ԿՈԹԻ ԳԻԻՂ. Շինուած լ ի խոր եւ լայնաղդուտեն կողմում. բնակիչբ՝ էնիկ. Հողն՝ արքունի,

կլի րոն եւ ֆուրն. նրկար կնանք՝ /00 ամ ե

շէն. քաճանայ՝ երկու:
«Այս Աստուածածին եկեղեցին յի
Ծու|ս 200, ար. 961, 2 ծ26:
Գիւղումս ոլ. Տէ

կեղդեցին՝ մուրը Սարգիս. նհորա-

(սարվխուլ. քարուկիր աւո ու, "ր կայ դիւղիս

ձորում ոդ եան Մուրբ Սարգսի արեւմը-
սեղ աուն բերք երխ՝ Խոյն. ոլուաւուակոաւն՝ օդն,

դեղեցին՝ Սու ԸԷ Առաուտածածին, ծածրն փայտոա-

շատակԷ Կոթի գիւղայ ճասարակութեան 1850 ամի»:

|
ը-Սածակնանցգի ւոն կայ նեբկու կոնդակ՝ ուղարկուած եիրեմ կաթուղիկո-ռից չ հր արտայայտում էչ Ի-ր շնործակալութիւնը Սուրը Էջմիածել, Համար դրվուտած դորդերիմասին եւ օրծնում է դրվող ննրը:

«
Ի ոիւղի ս արեւմոնան (լողում, դիւղի ցս Սուրը Սարգիս փվոաւն.ք ւ տանող ճանառյալ:ձճի վերայկայ մարդաչաի բարձրութնամբ: մի արձան, ոբ խիստ ծին (: Մարդարձանս. որ ննըկայացգնում է

մի երիտասարդի չայկական ւոխոլլ» կերսլարոանթլ: ղղնսուր, գուցէ դարերու ծածկուտծ է լինումբարձրակոյտ ծողերի տակ: Ո, երվտասարղ, անիցոռ նրաղում ոնսնել ով, որ ոմն անծանօթ ւնձն
ծրամայում ( քանդել եւ փորելով նեթեւան Հանել մարդարձանը: ԱՀա այսոլկաս դտնումսծ է: Զեմ

կարոզ վճռաբար ասել, 2. որ դարու դործ է այո, րայդ կարող եւ վատածութնամբ ասել, ԹԼ խիստ
չին չ բլոտ երեւոյթին:

| Սոյն երջանկայիշատակ կաթուղիկոսիս օծման հանդիսի առթիւ Կարբեցի Յովսէփ վարդապետ Մարուքեանցն1824 նոեմբեր 9-ին խօսած Է մի ՃԱՌ. որով լալտճում Է Հայաստանեայց Եկեղեցու ուրախութիւնը: Բնագիրճա-
ոը լանձնեցի Մայր Աթոռոյս Ս. Էջմիածնիս Մատենադարանին:
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ԳԱՎԱՌԻՍ ԲԵՐԴԵՐՆ
Ա. ՇԱՐ-ԽԱՑ. Ժի/ւ դի Հի սիս-արեւմտեան կողմում. մեծ ֆերձից վար կայ մի ծին եւ փութը

բնըդ, ոլի արե ելեան եւ Հսլու ս ույին կողմերն վիմաչերձ ժայունհը են, Էկ մնացեալ կողմերն
ռլարօսլուտծ եյ թողու կիրը սլատով՝ Այժմ ռու ռւեղ եր այքոայուած են օլարսսլիցն-

Բ. ՄԱՆԹԱՇ ՂԱԼԱ. « Դրզղոալույի Հանղդէոլ ճանասլարծի Աղոատեւ դետի միւս (ալկո) կողմի
լերանց շղթույումը դ ուանվու մ 4 Մանա» Դոլ ոն. մի սուր-սուլ: ժույուր չաղաթին: ԹՎԼալէ նրան
շատ մօաննալը Հեշսո Լ եւ չ( ներկայադնու Ժառ անձի ն դժու ալրությվւն. խայ նոյնիսկ դադալյին
մետ նոյեպլվա զմաւաը լ բարձրադալ: Մանա Ղալայի չինութիւնեերլի թիւն աշնլի «եռէ եւ
աւելի աւելակ. այնոլնս որ այննղ ոչինչ Հինութիւն չլոայյ ամրողջ մնազած, ինչսլես Ղոզ- Ղա-

լայում: Աւնրուկծելրի ան մսնրոամասնույթիւնները ներկայադնում են մինւնոյն դբութիւնը՝
ինչոր Դոզ- Դաղլայիրւլ: Այդ հլու դալաների Աղատափույ զ հի ավին.. գտնւումէմի փոքրիկ
աւերակ քարուկըի գ շինած. որ. ինչ ոնա ռլատմում են եղացի:թ. բաղնիք / եղել: Այն կղզին...
այժմ եւս կոչվում է «Համամի ճալա» այսինթն՝ բաղնիթի կղզի: »-

Դողզ- Ղալույի. Մանլոո»ղալույի հւ աւերակ բաղնիքի մասին ժողովրդեան 171 մնացել է
նողա մեջ ընդ Հանրըայած աւանդությի ւն: Ասում են.. եղել Լ մի Հերոսուծի ղեղեցիկ աղֆին "ր
ունեցել 1 իր զօլթը: Շա իշին նելով դրուունչով նորա դեզ եցկութիւնից՝ ցանկացել նն ամուս-
հունաւլ նորա դելույ. բույց նոս մերժել / բոլորի առւաֆարկությիունը, կամենալով կոյս մնալ: երբ
ոչինչ միջոցով Հեալրչէ եղել Համոզել նորան. այն ժամանակ այդ բախտախնդիր իշխանները
կամեցել են ուժով տիրանալ նորան: իշխանու Հի Հերոռր իւր կու սութիւնը վլածսլանելու Համար
ժողովում1 Իբ 4նւթր ււկի եղած մոալղ.կանցդ եւ օր կազմելով. շինելով Դբզ- Դալա ամրողը:
առղաձովութիւ ն Դ յունում մգ տեղ նռրա մելույ օիրածարումած իշխաններիդ աւելի ղօրնեգը եւ
ճամարձալկը. չ4 կամենում ձնոնավթող անել իւր սիրոյ առարկան: Աղջկայ քաջադործութիւն-
ներն աւելի նեւ սունլը վառում են Մանթաչի սրտումը սիրոյ կայծը: եւ նո Ղոզ- Ղալի Հանդ
չինումէ Մոանլժաշ Դլե ե. այնտեղիյ երըեմն-երըեմն մարձակմունքներ է անում Դբզ- Ղալի
վերայ. "ի զուր է անցնում Խոլրոս անթը. միշտ: մաղթոզ է Հանդիսանում ազֆինը:

Վերֆասլես ժի ունդ չո աղֆիկը իւր զօր տալիս է հր դօրավարի Գեուշը եւ ուղարկում է
Մանթաշ ղ ալի վերու: Այո դու ում, որ ին ն աղզֆիկը անձամլ: չ4 դօրավարում, մաղլթւում է Խորա
զօրքը, եւ Մանթոաշչը դ որանից յնտոյ Հեշառութնումը կարողանումէ նութ ձգել աղջկան: Դոլեի յնտոյ վրայանում| նոցա Մէջ Հետեւեալ դաշը. որ հոլանի տմքն մինը: դննայ առանձին Ի-ր
ղալայում, միոյն 'ի նշան բարեկամութեան շինում են դետի ասիին վնրոյիշեաը բաղոաւնի քը: "ր
այդ Լենի նոցա մի մեանդ այցել ու Թեւան եզը: Դոցունի ց վետոյ, աժմումի եյ,. նոբա նրկու ժայունըի
դաղալմիգ նշաններով |նօսուժ էին միմեանց Հոտ նւ ալոռայայտում երանց մտթերը եւ աէրը՞ :

Գ. ՄԹՆԱՋՉՈՐ(Ղարանլուի դէրէ). Խորագույն անտաւառլատ, Հորիզոնն՝ նեղ. սոսկալի Ճոր.
որի մէջ կան քարայրներ եւ սլոււասլարունլու տնդեր եւ սլատուական ջուր: Այստեղ սլա: ս-
ոլարուած են լեկղիների արջաւանաց ժամանակ շրջակայ դիւղերի բնակիչներն, ընչոլկա ոլատ`
մում են ծերունի թ: ՛

Դ. ԿԱՅԵՆԻ ԲԵՐԴ. ԺՓոնւում է Մակարույ վանից բաւական ելե. Չայտալթամի (եալթն-
օքան) սարի Հարաւային կոզ մուք: Առանձնացած է Ե-ր չորս լողմերից բնըդակիր սարս եւ անֆըը"
ոլնտուած ձորելով՝ ԱՀագին քարերով ալարսոլուած է տարիս դլուվխն դաղաթի դիլքո: բայց
անսլարիսպ են տնդ-տնղդ վփիմածեր4ձերի դլուխներե- Բերդիս մակերեւույթն Թեջուած է դէպի աղրն-

ւնլածաղուու, ոբի Մեջ նրեւում են բնակարանների աշնրակներն եւ դուտակ-կուտակ քարեր եւ
տնղլ-անհզ ֆրաւաղաններ, որն բնրուած է արտաքուստ Դօտակաւյ աղզրիւրից:

| .ԸԱՍԼԱնշանակում Է Բովիտ եւ ոչ թէ՝ կղզի:
Ղըզ-Ղալա եւ Մանթաշ ամրոցներիս մասին ճանգուցեալ Մարտիրոսի գրածները ստացած եմ շնորճիւ իմ ազ-
նիւ բարեկամ գիւտ քաճանալ Աղանեանցի նեղսակիր ջանից:

Ւ
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Աշերակ մատուռ. բնրդիս Հիւսիսային կողմում արտաթուռ ա. որի 71 չ կոյ չորս կտոր հղած
(աչարձան:

Ե. ԲԵՐԴԱԲԱՐ Գոանւում է Դեղժնուտի ե Սամսոնի, վանքերը /օանր թում. Խնձորկուտ
անուանեալ ջրի աջ կողմում:Իւր շրձաղատից առանձնացած եւ բարձրացած է Բնըդաքալրա. որի
զատարիմնծության ծաւալնՀազիւ լինի Հինգ կալաչառի տեղիտարածու լեան: մեսրուկիր յնըտով պարասլուած է քարագլինի եզերքին: Ունի միույն ժի ժու արատար, իոիստ զառիվերեւ միան-
դամայն վտանգաւոր կածան, որ առաջնորդումէ ղնակն: Կայ յատուկ շինուած ձրաշազան,
բայց ջուրն բնրուած չի ոլածանջել արկին դղզեկիօ Հալրաւայի Խեւ Հիւ սիսային տռորուռներում
եղած աղրիւըների ց:

Ձ. ԳԱԻԱՐԶԻՆ ԱՄՐՈՑ Ռոկեղար կամ Զողազ փակի ձավ կողմում արձանացած է միբարձր, միառսլաղաղ, Դորշադոյն, դարմանայի եւ միանգամայն ածարկու ժոոյո, ոբի արեւելնան
ռոտորուրով չինած նն Հնուց պարիսող, որի ներսի կողմում կան սննեակնելր եւ խուցելը որոնցիցժիոյն մէջ կայ ֆրծոր ե- ջուր: Ժայոիխս դաղդաթն բարձրանալ ու Համար կայ միոյն մի դժուարա-
տար, սոսկալի, նել. չամիաղանց դառլիլել էչ միանգամայն վտտեղառար կածան Հիլաիաաւյինդողմից- Գաղաթն Համարնեա Ժէ Հարլակ է մօտ երկու կալաչ ասի. որի վերույ բուսած նն Թոլզի.
ԼաաաաաաաաԿարաԺայոիս արնւմանան կողմում, բաւական

' թնԿ նրուած 1 181 էՐՀՊՒՑ
, (ան բարձր նրեւումէ մի Ժեծ ծակ. որի նտե ւ, ասումրեն

կայ մի մեծագոյն քարայր, որի ճանապարծն անյայտացաձ է այժմ: երբնմե-նրըեմն արծիւներնայրիցս Հանում նն դորդիեւ դարոլետի փռած կառրներ նւ ձղդում վալ Փաւարղ նր Հարաւ- արն-ւնչնան (ողմում, Ոռկնոլար փոկի աի մերայ՝ Դամիրչիլար գիւղն. որի, մոէ մեծ Հանդատա-
բան եւ եկեղեցու աւնրայն. բայց ույժմ մաճմնդականարնակ չ գիւղս եւ այլ տի քանի իան,
որք կանլսաւ նղած են Հայաբնակ եւ որք կան Դամիրչիլալվիա չրակույ քում:է. ԳԱԳԱՅ ԲԵՐԴ (66). կոթի գիւղի արեւելեան նւ Գաւարգնի Հիւախս- արեւելեան կողմումառանձնացած է Գազ անունմի տար, որի Հարաւային, արեւելեանեւ Հիւսվտային կողմերն Լո»տալեզուննը են : Գաղ սարիս աղայի նզերննրով ոլարվուսը ձղուած1 վաղուց եւ ձեւացած միանմատչելի բնրդ, զի առանձնացած է սարս: Բաւական ամուր 4 Բնրդո. աազիաոս. որ ջուր չունիհիւր մէջ, վասն որոյ փորուած են մի քանի միմասիոր աւազ աններ, որք րաղզմիցո լի նն Լինումանձրեւաջըով: Համարնհա ԹՀ 20-ից աւելի վիմաղվոր այրեր կան յատկառլէս ոլաատուածորք ի Հնեումն դուցէ ծառայած են հրբեւ դօրանոց, ժորոզ մի Ք անիս ունին նրդիկնել:Գադայ մ/ուն,ք Սուրբ Սարգիս. Բներդիս մքչ, ռոարիո ամե նարարձր դաղախրն վերայ. շատ վա-դուց շինուած է սրբատաշ (ախխագոյն քարով մի փոքր վանք: ժամանակի նրարութիւնն մա-շած լինելով վանքիս շինութիւնը՝ վասն որոյ քանիցս Խորողուած է: Մակայն Հենրին անգամվերանորոդած է վանքս կոթի դիւղացիսլ. Արզուման Խաչ ատրեան Տէր- Սարգսնանցն մինւնոյնդունով տաշուած Փարով: Վանքիս ուխտագնացութեան ժամանակներն են Սուրը Սարգսի եւդասոկի օրերն:

փՎանքիս մօո՝ նոյնալէս շինուած օրբատաշ քարով, կայ մի մաույւ՝ Մուրը կիւրակէ անուն:Ը. ԲԵՐԴԱՏԵՂ. Չարանայ եւ կողբ դիւղերի միջեւ քայ այս անուն մի սոր. օրի կատարիերալ նչմարւում է բնրդի նչանննր: Վաղուց պարապուած եղել սարիգլխի Հարկանի ւժ.ոլասոն, այժմ թԼեւ առնրուած է պարիսոլն, բայց ոչ Հիժունթնելրն, ոլոք դեո մնում են Հողի տուկ:Փոքր չ դղեկիս ծաւալ 5, այսուամննույն|, ոլարասլին ննրսվից փոթուաւծ, դսուսծ հւ Հանած նն մնծ-մեծ կարասներ, որբ ոլրաձուած նն եղել այստեղ հրբեւ ոլաշար ջրի անդի ջուր չկայ այստեղ:

1 Գարգարացւոց մեծ դաշտի շարունակութիւնիցն երկու դաշտալեզուներն եւս. լորոց մեծն ընկած Է Դագ լես-նաշղթայիս եւ Կուր գետի աջ ափերի մէջ եւ ճետզճետԷ նեղանալով վերջացած Կոտրած-Կամրջի մօտ. իսկ փոքրնընկած Է նոլն (Իագ սարի արեւմտաձիգ լեռնաշղթայի եւ Ոսկեպար վտակի մէջ եւ գամ քան զգամ սեղմուելովվերջանում Նոր-Պիպիս գիւղի մօտ:
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Բաղի կարասներիցս դզ Մ կիս արեւել եսն դող մում կոյ մի Հոր. որ բաւական Խոր Լ. կարծում ենք,
որ այս եւս ֆրի Համարէ:

Թ. Բերդ աղիւղը մոտ եղած ԴՂԵԱԿՆ. որ շինուած լ. գիւղիս արեւելնան Թաղի Հիւսիսային
ծայրում մի բլրի վերույ: Դդնակս ունի քառակուսի ձեւ, աշտարակներով պարիսոլ եւ մի փոքը
դուոն, որ այմմ եւս կանդ "4. Ս ( եւ անյինաս:

ժ. ԴԵԱՍԻ ԲԵՐԴ. որ Դրզ- Ղաղլոաս հւս է կոչւում Դնաս անրակ գիշղի արեւմտեան եզրից
բարձրացած լ մի սար. որի երկարութիւնն ձդուած մ արեւելքից արեւմուտք եւ բոլորովին առանժ-
նացած: Ամրոզիս ու տւթն ալեւ մոն ուն կողմից է, որ բարձրանում է սարի դլուխն, ուր կայ մի
խաչարձուն: Մարիո լիո: ելոյ կույ նրկու սարարլուր, ոք բարձրացած են ուղի մէջթից բարձ-
բացած աւնելամոնրի նման, ր ույդ վյոս մնացածէ երկու ռարարլուրննրի մէջտեղն: ԱՀա երկու
բարձրութեան ցս փելրույ Հիմնու սսծ են երկու ումր ագին դղնակներՀ Առանց աշտարակների են
սլարիսսլնելոն, որ տանդ -տնհղ բոլորովին (լունգուն են եւ տեղ-տնղ՝ կիսաւեր: Արեւմտնան դղնեակն
մնծ է, քան արեւենլնանն- երկոցունց մէջ եւս չկայ ջուր. որը բերած են Դեաս աւնրակին մօտի
սլատուական աղբիւրիըն եւ ամբարած կարասներում:

Արեւելեան դղեկիս տուկարեւելեան բարձր թերձի մէջ կայ մի մեձադոյն քարայլո որ ունի
նեղ, բայց երկար եւ բարձրագոյն դիրք: Մարայրիս առաջքը սվլատած են ժամանակաւ եւ ձեւաց-
բաձ բնրդակ. որի մուսւթն բարձրանում 1 սանդղաձեւ աստիճաններով նւ մտնում քարայրս մա՞
տուկ շինուած դռնով: Բանի՛ ածարկու այրբիս արձագանքն. մանաւանդ խորքերում: Այստեղ
եւս չկայ ջուր. բայց կան Հայի տաշտերի նման աւազաններ: Այս եւս ռլատկանում է Ղնասին
(Ղուկասին):

ԺԱ. Բերդն ( Շրնողն, ոլչի մասին (առռած ննք:
ԺԱ. ԲՈՐԶԱԼՈՒ ԲԵՐԴ. Գոնւում( Խրամ եւ Ձորագետ ջրերի միախառնուած տեղից վերեւ,

Ձորադետի աֆ կողմումմի բլրի վնրայ: Բերգիս Հիմունք ներն շինուած են քարուկիր, իսկ դետ-
նից վերեւ՝ թրծեալ աղզիւաով եւ կրաշաղավխ ցեխով: Բերդս փոքթ է, Ի«ր ներսում ունի Թաղակազ
ռնննակեեր. Բշ /97 չունի ջուր: Սակայն բնրգիս մօո կայ մի փոքը լճակ, որից արտածոսում են
երկու ֆրաղաց դարձնելու չամի (վնասակար Դարառու) ջուր: Եբեւի 23 ջրիցս գործաձած ենն

բնրդումս, ոլ կիսաւեր է այժմ:
Հնարակնրտ ամրոց կուր ու Խրամ դետերի մէջ ԸՆկած է մի շատ Հին ամբոց, որի նրկարու-

Թիւնն ծլուտծ է գրելէ արեւմուտքից արեւելք: Բնրդավայրի ւմնծ մասի մակնրեւոյլն թեքուաձ
է կուր դետի կողմից գէր խԽրամն. իսկ ստորին մասինն՝ խոնարբՀուած է դէլի դնտախառնուրդնչ
Բնրդավայրիս նրկու ֆրերի մ(ջ մտած մասն ուռաղոած է սուրանկիւն 4եւ, միջի մասն՝ լայն ձեւ եւ
վերին մասն՝ ննդ ձեւ. քանդի խԽլրամն արմունկ տալով նենդացրած է այս մասը: Մակերեւույթի
հըկարութիւնն այժմ քառորդ մղոնաչափ քեւ լայնութիւնն՝ մի տասն եւ չորսերորդ մղոնա-
չափի: Հարկ է լայտնել, ոլ: |ժէ՛ երկարութիւնից 2 Թէ՛ լայնութիւնից շատ պակասեցրած են դնե-
տերն, մանաւանդ խԽրամն, ինչոլէս ակներեւ է: Գետից դեւ մփիռրուած Լայն եւ լոր լւ՛րամով բա-
ժանուածձ է երեք մասի. Մաորին, Միջին եւ Վերին ամրոց: Միջավայրի բարձրութեան վերոյ
կրացեխով եւ Թրծեալ աղիւսով շինուած է մի ւամիր ու, որ ունի չորս աշտարակ Ե-ր չորս ւանկիւն-
ննքում եւ 120 մնտր շրջասլատ (արտաքուստ չափերով): կռրծանուած է այժմ ամրոցս, բայց դեռ
մնում նՖ աշտարակների Մնացորդննըն եւ սլարսպի Հետքթերն- Ամրբոզիս կուրի դնտածայնաց
կողմերն յատուկ սպատրաստուտծ այնոլիսի լանջեր են, որի անծշնար է ԸԹշնամւոյն բարձրանալ.
երեւի 23 այսպեռ ռպլատրաստուած է նղել եւ Խրամածայնաց լանջերն, սակայն ժորդւսծ ժամանակ
դետն երկար դարերի ընթացքում քանդած եւ տարած է:

Բոլոր բերդամասերի երեսներն լի են վաղեմի աղիւոների, մախճապակետայ անօթների, վւե-
ցեղէն կոպիտ եւ Հաստ կարասների, ռասվիորների եւ ամանների բեկորենրով եւ շինութնանց Հետ-

երով: Թուի, Թէ ննըկայ դարուս առաջին եւ երկրորդ քառորդում Հերկածեն ամրոցներիս ժա-
կերեւոյթը, մանաւանղդ՝ վերնամասերն:

երկու տեզ երեւում 27 Հանդատարաններ. մին՝ ամրոցիս արնեւժտնան կողմում, փոշտի Հին
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հեսա աուլ ձի րամը ի8. փ: «1: 3` Խլորոժլը «Կար» ավեր Լելույ: Մեր (չռլչԳ(ոթ ով երկու Գանգ րսս,,-
բաններս ժի աղած են եղել, այս 1` կոարած-կամրջի մոռիլ միչ ի, նո, ի ԱՆՆՆԱՌԴՆ ամփովեալ
նն ննջեյյնալնելը լոյց յուս ղանութարերը աան ե) |,. դործ դրած ուրիշ Հիոոս Թեւ, եյ Համալ: Ի

նկատի ունենալով այդ բոլոր մասկուլիւնները:,. (րածում ննթ. ոլր ույս մ Հեարոակելոու ամրոցն (67):
կոտրած-կամուրչ. Շինուած լ խրամի վերայ Նոռր-կամլըջից փոթր-ինչ հոր: Տակաւին նրե-

ւում են Խրումի աֆ ու ձավ ափերի վերայ ութերի անբ ուկ ոոնա մասերն
ՀՆ ԷՆոլ։ յամուրջ. Հիմնուած լ կուտրաւծից փոբը-ինչ վերն ւ. որ կառ ու պե ոլ 1 կրաղդեվխով եւ Թրը-

ծեալ աղիւսով եւ ունի չորս աչք. ամենաժեծն1 Հիւսխոային աչքն Երկու եզերթների ռոութերի
մէջ չինուտած են երկու մեձ սնննակնելր, իսկ մեջտեղի ւա, կամրջի երեսի ալեւել եւան կողմից կայ
մի մոււուք. որ սանդղներով իջնում1 մի ույլ սենեկ. որ շինուած 1 ր ուութի ժմ ջ: Երեւի թմ ւլա-Հասանի տեղերն Են սննեակներա: կամրջիս երկարութիւ նխ լ 160 Մնալ: եւ լույնութիւնն՝ 7, որի
երկու նղզերբներով Համսումատուտսծ են երկաես,յ մանդ ակներ: կամրջի» Հի Խութի. ն Թերեւս Հին
է, ա| նորոդութիւններ եղած են Ռուսադ երկրիս տիրելու ժետույ

Հարաւային կամ վերին գաւառներ
ի. Բերձոր կամ Բերդաձոր դառա, որի բնակչաց ամենամեծ մասն այմմ մածմեղականներեն: Հետեւել դիւղելրն, որ (լանլոոու Հայարնակ հղած եյ. ույժմ մսծ

կան եկեղեցիներ ԵԼ Հանդատարաններ: Սկսնալ երասիոլ ալս ավխիդ մինչն, Ղ արաղ չլաղ դիւղն1) Դիրի՝ Երառվաի 4այվա առխում կամրֆի օո Դիրի սարի աա2) Թոմաս գիւղում եկեղեցին աւերակ
3) Բայ, այժի՝ Բաշար
4) Հին-Փոքր Թաղլարում
5) Հորնաւոտում .6) Հառոք դիւղում կիսաւեր
7) Դաշտածատ դիւղում աւերակ
8) ՉԷ
9) Փարաջան
40) Հին-Մնծ Թաղլարում
11) Եաւրին-լսութ (մերձ կողառ)
12) երկալթաւոր (Դամիրլու)
13) Սավին դիւդում
14) Թումասլու
45) Ամուտուկա
16) Խոջիկ
17) Դատար
16) Սարգիս
49) Ձղջիկ, մյժժ՝ Ձաղջֆիկ
20) Սղիտակ շէն
21) Զամին դիւմ (րում)
22) Գառնավաշ
23) Ծակարի
Հայարնակ են այժմ միայն ծնտեւեաղը դիւղերն.
Ա. ԴՈՒԱՆԼԱՐ Շինուած է Հին-Մեձ-Թաղլարի

մեղոակարնակ են, որոց մէջ

՛,

Հարաւային կողմում մի արի վերույ. բնա-

' նոր- ղլալ ց) ք կ լյնտոլ ս եղաւ րոխուած ենՆոր-Թաղյարեգի նախ Պարսկաստան ց գաղթած են այստեղ եւ մի ժամանա 1'
ի լ ի 9 ե | ի
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«Իչբ ողլիոսծ են Դարաղ աղի. Տողն՝ արքունի. լեռնային նւ նուազ Տայատու. անգ ուկան բել
թերն՝ ցոլչնե. ոի» զ ալրուի Հաճայո, կորեկ. ոչիոար, արար ար, այծ. խոզ. զոմէշ. զերաղանց՝
օդն, կլի մոշ), է... ջու ն. րոր կնրդոբ՝ 100 տարի. եկեղեցին Ս, բլ, Աստուածածին. ծածքն՝ փայ-

աշն Փածանույ՝ ի. Ծ/ու |ս 29, ամ 123. ՁԻդ: 117:
Բ ԽԱ ՆՋԱԶՑՈՐ ԳԻԻՒ Դ. Հիմն: ծ է Ժամ-ձոր դի ղին ալեւմտնեան կողմում. բնակիչք դաղ-

քած նն Ղարադաղի ը: Հողի ըն(կկան. ունղական բելրբերն՝ միեւնոյն. զերաղանց՝ օդն. կլիման
եւ ջուրն, երկար կենանչթ՝ ՕՕ ուսրիի. եկեղեցի ն՝ Սուրը Ձովծաննլս:

Ծուխ 57, ար: 267. Իգ: 223:
Գ. ՅԱՐԱՐ ԳԻԻՂԴ. Շիոս ած 1 խղալերդգի արեւժանհան լողլմում. բնակիչ. դաղթքած են Ղա-

բաղուղից: Հող ն` բնկակա հն. /ոնդական բելթելն՝ միեւնոյն, դ հրազանց՝ օդն, կլիման եւ ջուրն,
երկար դեանբ՝ 100. նկեղեցր չունին. քաչանույ՝ մի-

Ծուխ 134. ար. 532. հղ: ՎՃշ:
Դ. ԽՑԱԲԵՐԴ ԳԻԻԴ. Շինուաձ ( Դի դառիաւյյտի արեւմաածոայնաց լանջին վերայ. բնակիչք

դաղլիած են ԴՂալոաղ աղից. Հողն՝ ալոբունի, լնոնույին. (6000 ոսւթից աւելի բարձր է) ղդերազանց՝
օդն, կլին եւ ջուրն. ել կալ: կնանք՝ 100 սո.. եկեղեգդին՝ Սուրը Աստուածածին, ծածքն՝ փայտա-
շէն, քածանույ՝ իչ

Ծուլս 50, ւր. 766. 12 154:
ե. ՂԱԼԱ- ԴՂՇՒԱ է. Հիմնուած է (Սաղստաղան 7083 ուռթ) բարձը սարի Հարաւային լանջի

վերայ. բնակիչ բը՝ ընի կ. Տողն՝ չ2ր-քո նի. տեղական բեր.թերն՝ նոյն. դերազանց՝ օղն, կլիման նւ
ջուլւն. երկար կնանթ՝ 110... եկեղեցին` Սուլը Աստու ածածլին, ծաձթն՝ փայտաշչէն. քածանայ՝
հրկու: Ծուխ 337. ոսք 14.36, նդ. 1175:

ԳԱՒԱՌԻՍ ԲԵՐԴԵՐՆ

մ. ԱՄՈՒ ՏԵՂ ԱՄՐՈՑ. Շինուտծ լ Հակարիգնալ ձուկողմում Համանուն սարիվերայ.
(որի րարձր: 4131 րութ) Մարո: կիր ոչատով օլարասլուած է մաղ ժամանակից սարիս դլուվն. որ
ունի բաւական մեծություն, ամուր գիրթ: ալուոուական տնսարան եւ բոանվուուն ճլիմյ: Ամբո-
յիշ մակերեւույթնլե Լ չինութնանց բեկորներով, որոց մէջ տակաւին կանղուն էմի թարուկիր
մառոուո, որ ուխտառնդի չն. որի չուրֆն ամվոսիուաձ են Հնուղ ննջեցնալներ- Մատլրւսնս Հի«-
սիսային դողմում կոյ երու ույլ դերեղմուն, Էշկ արեւմտեան կողմում կույ ժի վիմասիոր աւա-
դան, որ ժիշտ Լե է ջրով. դ ալիս են կաշուի Հիւանդությվւն ունեցողներ (ինչալէս ք բորուռութիւն
եւն.) լողանում ֆրումս եւ աղօլում մատրան» մէջ եւ վերադառնում աող ացած:

Բ. ԹՈՄԱՍ ԲԵՐԴ. Հիմնուած է Համանուն սարի վերայ (որի րարձր: 5230 ռււք), որ կայ
Ամու տեղի Հարաւ-արնւնլետան կողմում: Թ.ուքւուս արս առանձնացած Է իւր ամեն կողմերից եւ
բարձրացած Ճուտ ձեւ, որի մենրաւյ է ամրողն: Այս եւս ունի քարուկիր արի սալ, նշանաւոր ւա մ-
բութիուն, սքանչելի տեսարան եւ Մի աւերակ փուքը նկեղեպի:

Գ. ՂԱԼԱԼՈՒ ԲԵՐԴ. որի սալոն արձանացած է Քաշարայ աարի արնեւմտնան Հանդէպ եւ
Բազմին (Բեզմին) սարի Հարաւային Հանդէս: Առանձնացած է իւր շրֆառատից եւ բերդասարս,
որ ունի մօտ 3600 ուուք բարձրութիւն եւ որի շուրջն սծաղգին քերծեր Ե Հնուց ւլարասլուտծ են
մուուքի կողմերն եւ Հայկ հղած տեղերն: Ամրոցի ս Մէջ եւս կան ծին շինութնանց շատ բեկորներ
2 աւհրակ էաոուու:

Դ. ԽՏԱԲԵՐԴ. ռրի մէջ ալուէն բնակում են Հայնը, ուր Նան եւ նկեղեցի: ինչպէս դիտենք:
Ամբոցս, որի բարձրութիւնը ալական չէ 6000-ից. ունի ամուր ռլարիոսը բերդակալ ռար. ազնիւ
ջուր, ղմայլելի մեսարան նեւ ամէն Ընտիր յատկութիւն: Հարկ է յայտնել, որ Հենողծնտէ քայքույ-
ւում նն բոլոր բնրդեթիս պարիսպներն:



ԻԱ. եւ ԻՐ. Վաւաոներն են Հարճլանք եւ փակունիթ: Ա. Հռասսրուկ նո Խուսո են երկու գա`էառներս եւս, որող մէջ են Արտաչաւի սարն ՎՎՇ ուռ թռ. Տղին հոմ Տղ ուլ՝ 5180, աչի ն՝ 6328.Ը բոց մէջ բտաշ / Ք: Տղի ( զան չՍարի սառը (Սարի ռլասլու)՝ 7574, կարմիր ֆար ( Դզըլ-գ աշ )՝ 60552. /որ աղն 6006, Փինկան՝ 7903,
Յուշարձան (Վանքասար)՝ 1861. ՏԼրտմրի սար ԸԲՀշիշ-ղ ռղի)՝ 2560, ներթլի: ն-Րե ւնուախուռի (Մբլ-Թեօքան)՝ 6944, Աղզջկայ բնըդ (Ղրզ- Ղալա)՝ 932-, Դիւրին ( Դիւրու դսաղ)՝ 60911, Սոլիչոակ Քերծ(Ալա կայա)՝ 7672, Չիլ-կնաղզ (Զիլկնաղ)՝ 7777, Սածշմանասար՝ ՓՕՈՃ7,

դուղի)՝ 7553. երկաթաղրիւր ( Դամիւր-բուլաղ)՝ 7639, կովոաը (Ի
ֆա-ղուրդ)՝ 7675, Սարի աղզբիւր (Սարի բուլաղ)՝ 9896, Չել-ռաղր:
ւԼեռաթավի (Մ/խթեօթան)՝ 11851, Աղլխասար (Ախլխո-դ ուղ)՝ Փ30

լեոներս-

Վանք ուլ սար ԸՔիլիսա-
Խշութ-դ աղի)՝ ծՓ343, Հին-դայլ (Ղո-
( Դոլի -դ ող. )՝ 11907, Վերին-Բե-

Ը: մբա. չելի ամառւանոցննր են

երկու դաւառներումս կան Մօո մախթռուն դի ւղ. որ կանու եղ ած է Հայան ուկ, բայց այմմմածմեդականաբնակ Են, որոց մմջ սակայն անսլակաս եխ Հայկական ՀՂոուլեսւնց Հետւթեր՝ կա՛մկիսակործան, կա՛մ Հիմնայատակ կորձանուասծ եւ կա՛մ կանդ ուն տաճարներ, նրեդեցիներ. մա-ուռներ եւ չՀանդստարաններ:
ԱՀո՛ ւսյն գիւղերից մի քանիսն.
Զերդի (Զարդ) Տիկ. Բարադեմ, նիլջան, Ենկի

Հոչաղ, Հաճի Սամլու, Խալլոիալլու (Առաջնորդ,
Լոէ), Հաթամլար, Հաճիլար (Հարճլանք), Ձուրմա
բաչանի, Լիլօ-Բաղը (Էիլարակ), Այսկչի (Մաղաղդորձ), Թուրքիչվան (Թ. ւթաշվան՝ լուր քաշողեւ Հալածող դի-ղ), Շուքարան, Աղան, Ասրիկ (Իսրայնլի ԱՆԱ Աղջաքթանդ (Ըղֆլաքանդ-Աղչ-դույ քանդաձ), Այուլխան, Սեւանդ (Մ. Հանդ.) եւն.:

Մխույն մի Հայաբնակ ԱՆ մնացած է
Ալղույի. Հիմնուած է Արտաշի սարի

օղն, կլիման եւ ջուրն՝ սլատուտվա՛ն, նբկ:
քածչանայ՝ Մի:

Ծուլ 74, ար- 372, Իգ. 286:
Մի բերդ. դայ միայն նեքկու դաւաոննրումսՂբրի-զող (40 շրիոլ:ղ.) սարի Հիւոխսային

ժայտննլ, Թէ այնքան ամուր տնեզեր կան դբնբդերի:
11 Սիսական-Ոստան, Սի ոոկուն, Ծար.Գաղ աում եւս, որ

ֆո. Դ ալու չա ւ. Արտո» չուի. Վաղաղին, Հաճի,
ասլակա ամ Սուլ, Մարջանլու (Մունջուխ-
ն, Շամբթեսս նդիչ կարարույնի ( Սարոարաց), կա-

այժմ Հարճլանք դաւառում, որ Ա
Հարաւային դող մու մ. բնակի չթ բ ն/լ. Հող ` ալմքունի,

ար կնանք ՝ 95-05 4Ռ.. նկեզ ա ' Մուրը Աստուածածին.

Աղջկայ-լելդ ( Դրղ-ղալա) աուն, որ դունւում Լ
կողմում եւ ունի 9321 ոուութ բռ ձրուլիւն: Հարկ է
աւոուներումս, Մինչ ն... անդամ դալչօտությիւն չկայ

Վերին-խԽաչլն, այժմ Զոյու (աժ Զոր դաւ:կանխաւ եղած է Հայարնակ, ույ ժ:7 Թր.քալնուկ ( ամբող ջուռլէս, այսու:ԼԴ7 այնիւ կան լանգուն, կիսաւնը կամ Հի մնա յառա դործադնալ նկեդեցրներ. վանքեր եւՀանդատարաններ ծնտեւնալ դիւղերուժ.Էն (Լեւոնի Դիզ), Զամիլ, Եղջերուաղդոմ (Մարալ Դ ամի), Դամիրչիլար (Դարբնոց), Աղա-Լար, Քիլիսաքնանդ (Եղեղնցաձոր), Ղաժիշլու (եղմզնուտ), ԶՁիլչբթին. Այլ ածվերակի (Առտուածատրիգիւղ), Շածքնանդ (ՇաՀնչէի դիզ), Լու ղՂալու, ՉՁաղվնի, Քիլիսալու, Ալիոաալու, Չայքնանդ ( Դե-աշէն), Քալուաջար, Բաշքեանդ( Գլխաւոր Դիւղ), Մելւի։. Ջոմարդ, Շաչղամ, Հաճի- Բալա, Շուոթ-կան, Խաչսլարալի (Խաչ-սլարան), Ուլուվան, Փիրխանայի (մրրոատուն), Թարխանլու, Խոյի ւտ-ցոկ (Հայոց 4որ), Զոակլիկ, Ձավոնալվս, Զրիլ, Ղարախաչ, Ձիրուվ», Մսոմոուո- Մավլի, Իստի-ռու (Ջեր-մուլ), Բաղասաղ եւն.:
Գաւառիս հշիանանի ստ դիւզաքաղաքն եղած է Ծարն, որ ան մի (նոնածովոում: Գիւղա-քաղաքիս չորս կողմերն ն բացուռւո շրֆասլատոաւծ նն բարձրագոյն, ձիւ Խաալաա արակնաձեւ եւշ1Թայաշալ (նոներ՝ ակսնալ արեւելքից մինչեւ Հիւսխո, որք են. Մարի աղբիւր (Սարի-բուլաղ)9900 թուք, Տաք ֆրին ռար՝ 7240, Սե. Խաչ՝ 9000, Բիթ ԸԲեթլ:)՝ 112684, կութ սար՝ 9000 ոտք:ՎիժաՀերձ ե բարձր Փերծեր են դիշղաքաղաքիս Հիւսիսային. արեւելեան նւ Հարաւային դող-Մերն, որոց միջից Հոսում նն օրընլաց Թարթաու դնի վատնելն եւ միանում դիւդաքաղաքիս
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մռորուտումէ. իսկ այեւ Մունան կողմով՝ վիմա ՀերՎ4ր ց վիմածելր 4 ձղուած Լ Հարմա Կ» "ո
միանդամայն նշու որ ամբող ղալձած ն Ծո: Գիւղաթաղաքիս անոթում ծարէ թբին կողմն փութո-ի նչ (Ժեւբու աձ Լ դնի արեւելթ) եւ. ունի մեձ տարածութիւ ն, ոլ Լե Լաւ բակ
շինութեան ց կուլյոկոյտ բեկորներով. մտոտոււնելրով| եւ կւաչարձաններով: լԱ. ՍՈՒՐԻ ՍԱՐԳԻՍ «ոուուուռ. զարու կիլ: կանդուն եւ Տի նու ած Ծարիս Հարաւային եզբու
որ ունի 7 մնար 15 ռանմ երկարութիւն. Վ մետր 75 ասնլթիմ լույնութիւն:

Արտաքուստ դրան գլխի խաչքարի վերայ

«Սուրբ Սարգիս»: Ալու «Քրիստոս որդի Դաւթի աւգնէ վանս Հասանայ անարժան ծառայիս
յաւուրն ատենի ամէնթվ. ՉԻԳ.»: Մսաոլոանո դրան Հարա ույին կողմում արտաքուստ կայ երկու
նչանաւոր եւ դեղ եցկութանղդ ակ սչ ալձան՝ ղնետնեղուտծ տստիճանաւոր սլաւտուանդանների վե-շ ( Է 42:24 1:74

ԼԸ.բայ: Հիսի ոյի ն ուս չ արձանի վելրույ. (ոքի երկար. 2 7160... Լայն. 17 10.,.) «թվիս Հայոց
Աստուծով ես Գրիգոր որդի Հասանայ քաջ եւ լաղթող զաւրավարին եւ մեծի իշխանին Ականոյ,
Հանդաբերդոյ, Սոթից, Շողգաճո եւ այլ բազում գաւառաց, կանգնեցի զխաշս ի գեղս. որ կոչի
Ծար սիրեցելոյն ճաւրն իմոյ ճայրենիք եւ պարգեւ քաջութեան»:

Հարաւույրն իոուչ աձանի ճակատի վերի կողմում քանդակուած է Սուրբ Աստուածածնայ
պատկելն, որ գրկած ք մանկ եալ Ձիսուս ` Հրիստոսը: Տէլլունական սլասկերիս շուրջն սլատած
են Փառակերոլեան կենդոաւնիԼթ. Մուրը Հոդին, արեգակն եւ մի թոռչուն: Խաչարձանիս ստորո-
տում. «Սուրբ Աստուածածին Քրիստոս Աստուած... ես Մամքան դուստր Քրդին ու Խորիշաճի,
ամուսին Հասանայ կանգնեցի զխաչս»: Կն ուրիշ շատ տապանաքարեր եւ ոլատուական ւմլ,-
ծարձաններ, րույց անիրաւ թրդերն որը կոորուծ են եւ որի դրերը ջնջած: Մամքան տիկնոջ կանզ-
նած արձանի ծամանմանն ամենույն մասամը ույ փոբթը-ինչ Հնռի դելի ւսրեւմուտ (5 բայլա-
չաղ), որի վերայ փորագրուած է.

«Քրիստոս Աստուած. նշանս բարեխաւս Դաւլաթին. Աստուծով ես Դաւլաթս, ամուսին իմ մեծ
իշխան Սիրզաջան Խիկար, որդիքս իմ Տաւիտ բԷկ, Մելիք պէկի գանգնեցին զխաչս փրկութիւն
ճոգոյ ի տանէն Գեղամայ. դուստր Մելիք Ղուկասին թ. ՋՂԸ.»:

Սորա, մօ. «Այս Է Դանգիստ պարոն Ճճանկիր բԷկին թվ. ՌՃԻԵ.»: Այս Է Ճանգիստ Մելիք
Պէկին կողակից ՕՇայամին, որ ճանգուցաւ(ի) տապաճնս թվ. ՌՃԿԶ.»: Այստեղ են նանւ ՇաՀվա-
բու եւ Վածրամի աւասչանաւքթայրելոն: Մատրանս Հիւոխիսաւյին կողմում. «....Աիրզա Ճճան կանգ-
նեցաք զխաչս բարեխաւս եղբաւրն իմ պարոն Ճճան Բնուր (՞) Շաճիճանին... Թվ. ՋԿ.»:

Բ. Մատուռ. ՍՈՒՐԲ ՍԱՐԳԻՍ, թարուկիլը որ Հիմնարկուաձ է դիւդաքաղաքիս միջում, ար-
տաքին որմերի եսն շի ուած / սրբատաշ քարով եւ միւս 1 ոն՝ (ատորին մասն) անտաչ. նրկա-
բութիւնն՝ 6 ժեր 65 սանի ժ, լայնուլթիւնն՝ գ ւմնտր 6 սանթիմ:

Դրնագլուխ քարի վերայ
«Թվ. ՉԻԸ. ի ճայրապետութեան տէր Աթանասի, ի սյարոնութեան Դուփին որդոյն Ուճան երէ-

ցու, Ուճանէս շինեցաք զսուրբ Սարգիս կենաց բարեխաւս, ճոգոց փրկութիւն, ով կարդ....»:
Դրան Հարաւային կողմի շարվոոչ ելի ուկ. «Ես ճայր Անտուն տվի սուրբ Սարգիսս Համար-

բակի ճողին... Ա. ժամ տվին զծառազարդին»:
Մատրանտ դրոն վերոյ. « Շաճանշաճ կանգնեց խաչս որդոց...... (եղծուած Է)»-
Մատրանա Հարաւ- արեւելեան կողմում արտաք ուաւո. « Յանուն Աստուծոյ մեք Խաչատուր,

Զաքարէս կանգնեցաք սուրբ խայ, բարեխաւս ճաւրն իմոյ եւ եղբարց Վելին, Ովանէսին, Մարգա-
րէին, Միրաքին.. թվ. Լ Գ.»:
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ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ
Համարկա Թէ սլատկից է Բ մատբրանս Հիւսիսույին դող միշ եւ դիսսոս ել. լոսյց ունի 26 մետր70 սանթիմ երկարութիւն եւ 11 մետր 55 սանթիմ լայնույիւ ս: ՀԿռորռու ոյիՔարի ստորոտում. «Ի թուին ՌՀ Դ. ես Մելիք ճոգեւորդի իմ Ակո

ցաք զխաչս»: :

Գ. ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐ մատուռ, իստ մօտ մայր եկեղ եգու արեւ ելն ա իչն. շինուած ան-
տաշ քարով, երկարությվւնն՝ 6 մետր 40 սանիվիմ. լայնու Թիւն՝4 մե սը ՎՕՍ ս Խ/ժլուր: Դրան ճակա-տակալ թարին վերույ. «Խորբ տէր (ս) շինեցի Սուրբ Գրիգոր թ ճայայ արդեամբ ինձ, ամուսկնյոյ,իմ որդոյ Մարգարէին, յիշէք ի Տէր թվ. ՉԻԳ.»:

Դրանս Հիւսիսային քարին վերայ. «Յանուն Աստուծոյ ԿՕուկս միաբանեցայ սուրբ Գրիգորիս(տվի) իմ ճողն Սոսթանիսի տւին այւագ ճինգշաբաթ աւր ժամեճ...»:Մատրանս Հարաւային որմին վերայ նոկի
«Աստուծով մեք Տաբըբի որդիքս տվաք զմեր Կապին ճողնճ.ի սուրբ Գրիգորիս. Սոսթանէս ետՂազարու տաւնին Ա. ժամ.....»: Սորտ (օո. « Գրիգոր Ջաջուռ կանգնեցաք խաչս մեզ եւ ծնողացմերոց. Աստուած ողորմի Շ.»: Բոլոր մատուուների շուրջն Սն աաա Դ նրեդմաններով եւխաչարձանննրով:

ն դրան վերայ մի լաչ-
ւտին ու Մխիթար եղբայր կանգնե-

1, ար 477 «2.թ ԱԼ: Ա1717

Սուրբ Աստուածածին վանք
Սրբատաշ քարով շինուած մաւճայրա, որ կանգուն-ային միմաՀեր4ի տակ երկու

հնաստանա թէեւ փոբըլ«Ի ժամանակին յորուծով եւ Ստամպալլն,ի Պոն
պաճանջութեամբ ցաւեցոթիւն մատնելով, յայսմ ժա
նուաստ եւ տկար ճոգի, 6
առաջնո մաթոռն ճռակելզատ աւագ եղբաւր Հաս
Գոր սիրող եկեղեցոլ եւ
Տարսայիճի իշխեցողիեւ անտի եւ միջի նոցաշինել մատուռ մի եւ յայՀատ կողմանցիշխեցո
Քրիստոճն-էից. ես տէր

/ Խոյնումեոժլ,. դանւում Ծարի Հարա-
ձրախառնուրդի մօտ, որթ ն, Տար-ջրիեւ Զրվել գիւղի վաավներն-

"բայց շատ դեղ նցիկ է ամէն /հռոտմ/ւ: Վ, խույս արձանադրութիւնն.մ տիրեալ ազգն Նետողաց բազում աշխարճացեւ մինչեւ Ովկիանոս
տոս եւ մինչեւ ցգետն Եփրատես տիրելով գոռոզաբարեւ ծանըր ճարկա-
ւցանելով զամենեսեան՝ զմեծամեծսեւ զփոքունս ի մաճ եւ ի գերու-
մանակի դառնութեան, որ Էաք մեք տէր ՅովռաննԷս Դուհեան տրուպ եւասաւ մեզ ճրամանի նախաճարցն մերոց գնալ ի մեր Ճճայրապետացնի Հախպատ. դարձ արարեալ ի մեր ճայրենական եւ բճիկ տունս ճարա-

անայ քաջ զաւրականին եւ ճռչչակաւոր արիացելոյն, որ եւ որդի իւր Գրի-
քաճանայից եւ ամուսինն իւր բարեճամբաւ Ասվփայ դուստր մեծի կոմսիկողմանցն Սիւնեաց' եւ մեր ճայեցեալ ի ձորակս, զի ճոսէին ջուրք աստի
բլրակ մի գեղեցիկ, ես Դաճեցայ ընդ սա եւ մտայ լանապատս եւ սկսայնմ խորճրդի եկն Գրիգոր եղբաւրորդ մերեւ իշխան գաւառիս եւայլ շատ-ղ եւ կամեցաւ շինել զսուրբ Աստուածածինս ի բարեխաւս մեզ եւ ամենայնՅովճաննէս արարի սկիզբն շինութեան եկեղեցւոյ ի թուին ՉԾ.»:

Տաճարիս մօտ եղած սքանչելի խաչարձանի վերայ
Սայտի որդի պարոն Ծանշին քաջեւ յաղթող զաւրաւարին եւ մեծ իշխանացՊՀԹ. տեղեացս տէր եւ պարոն Փոքր Սիւնեաց, Ականայ, Հաթերքոյ եւ Հանդա-

կայ նւ մ
6 Գեղամայմինչ ի Շաղվաքայ՝ կանգնեցաք զխաչս ճաւր մերոյ Շանշին...»:

Տ
ժու մի ալ փոթր վանք Ծարիս արեւելեան ուորուտում՝ նբկու ֆաք-ֆուր. Բղխում էչ այսԻր տեսակին մչջ եւ առատ:խի սո խոր է ծնրմուկի ձորնՀաւաքւում այստեղ ՄՍ

շե րաններում:

րերի /ոառնուրդում:Ծարի Հարաւային կողմի ֆրա ձորից նշանաւոր մ ծծմբային ջուրսՄիայն ախս ո՛ւ, որ Բ-ր Մօ չկան «զէ սք հղած շինութիւնննր եւ
նւ եեղ` Հորիդոնն: Այսու ամենայնիւ բազմաթիւ մաճաիկորդննր ննմուն երեք ամիսներում շրջակայ դաւաոներից. բ.ք եւ ոլսսռոսլարւում
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ԳԱՒԱՌԻՍ ԲԵՐԴԵՐՆ
մ կեանԱ.-ն Րերղ , 1 ամ12 որին աղեն ձոնօլա ցունթ. ամ 71ջ մւյժմ բնակում են ֆարիկեա

ե թուրդեր:7 77 Մ 1 " Դալ Սուտ ոմ ուծ բերդն. ոլո զ ոնչ ում 1 Ծարի Հիւոիս ային կողմում եւ Սոթի ու.-Խ Ը` Ւ«ն(/ 4 «

Լ երալ. որ մոտ 9000 ոսք րարձր չեւ միան-Զարո ի է լեւ հլ ՍԵԴ Տունդ է սլ արձան ագծ ռոարի ) »լոոյ. ոլա նյ նւ Սո ղ աւառների:Մ, Ֆ ՄԱԼՎԵՌԱ Ս 7 շիի ե, Գեղ ում ւոյ կոմ 41761 ՛Լ ր Ա /)աջ ` 17 -
1 մք կոչում է էեւա- ԴՂալա: Բերդսգ. -5 է «ո ուլի 7 »անոաս ոլն. ոլ չ Հոնդ արել ղ Խ եւ որ 7 (2. ՛ Լ չ `Ն : 4

Ֆ առյուռ ուժի վե այր որ առանձնացած Լ երՀիմեոս ած է ժի մի ասչուղ ոդ ն. Ճոձեւ բարձրացած տառը ըա.:
: - ) նդ 4ո ով Հոսում Լ Թարթառի միչոլո կողմերի դ- Րերդ տալու4 ժայուվո Հի" սխալին ամմա Դ Ա 4 (

Գ ։ (11051օժանդ ակն, որի ակոս նբ Խելն տոսծ եյ ն Ընանդ սկիզբը Դոզ- Դողու Ռմբաաոը, ի յ ուլ
ութ) նւ Մոոնու ակ (/սռնովբ ուլի 210100 ութ) խոչ ենաՀայեաոց լանջերից եւ միացած նոյն ի,"բանդունդ ձոլչում: էրե, ելեսոն կողմու մ. ձորի ոֆ կողմի Հարվխակի վերայ երեւում Լ արեք
աւերակ դիզ Խե, դիո»: հր եկեղեցին. ոչ ինչ ոլակոոս խոր Հոր ձեւ Հարաւային կողմն. «ոմ ի
Թրաձեւ սնուվ բերդ մո մմայուռ Հաղ ող ակդու (7լ: Ս ունի ախ ալբեւմուե աշն դողմի սարի Հեւո, որի
վերոյ մ ԱՍԱՄՆՀ դի դի "ս երկն: Այսու տմենույնի բու Ս բերդ աժայուն շառ բալձր է ռեռիցս: Մի
հեղ, դառիվեր եւ ներկի դալի կածան. ոլ: ոուսծ 1 փարից: աուաջնորդում է արարթնան 14ժից. անցնում Հիւ սախաույին վլորավոուր եւ փլու իբ. բլույդ կիսաւեր ղ ունից, որի Մոտ չ 7" յառա

յ,

ների վիմառիոր ույն եյ. առլու՝ Հի սվա- արեւելեան կող մով մոտենում բնըզի դրան: Հարկ է այտ
նել, որ կիսել դուոնա հ. սրասոս ծառ այած են ի1չոլես արաութի ն ոլարիսոլ եւ դուուն, որող
ծամոանմանն կույ եւ բուն բնըդի Հար ոու- արեւել եսն կոզ մում:

Ներթին բելգ նու Խր չոմուր Հր ֆառլալյի ս սլ, մատ բուրդ եր. 400 մնսոր նրվլարութիւն, 80 մետր
լայնութիւն. 6 մել: 40 ռանլքիմ՝ ոլարսսոլի դոս ձրուլթի: ՆՍ. եւ միայն մի դուռն Հիւսիսային կոզ-
մից- Ամրոցիս "հակելչես ոյն զղալի կերով Թնքումոծ ճ դելի արեւելք. որի վփերնամտասն կաղ-
Մուտած 1 առանձին ամրոց. որ ունի միսն "Մի, ղուուծ. նչանտուռը ամրույթիւն եւ ռլալատանման
4եւ: Մակելչե' ոյի աման կայ ցորենի եւ. ռլրի ատմրոալ:, Հազ նվելու մփիուուն ՆՈ ւյլ շինութեանց
Հետբել շ Ամենայն ինչ կառուսել մ. միայն առի սո՛ս. որ ջուր չկայ էլել ումո- Սակայն դան
նեօան վի ճավփուր. բոլորո ի եւ |ռռր Հոլեր. ոլբոց ծվնդն՝ ալւեւ մնան եւ ներկուսան արեւնլնա /լոզ-
մում` Նեղ են բոլոր Հորերի բերանն երն. լոյն եւ բոլորակ՝ մեջերջն եւ թագեր. ե: մօա 53 մնտր
խոբութիւնն: Ջուրլ, բերած են Մուտակույ աղբիւրի դն եւ. (դած Հորերվս մէջ ն ռլաշար սլատներազ-
մի: Այժմ բելզ ումս բուսած են Փոուեր ե, Հետոծեսն ժամանակի մշտուադործ մուրճն քանդում չ
ամրոցիոռ ֆարերը (06):

Լ2Գաւառիս իշխողներն թէեւ տիրապետած եւ իշխած են ճաեւ Սոթի Ծխել ՍարգիսԱ, ընդհանրական կագր Փրի-նակ տեսանք արձանագրութեանց մէջ. սակալն մենք չուզեցինք շեղուել րամարեջինք ճերկալացնել ազնիւ ըը,սի Հայոց ՆԾԵ. եւ Փրկչ. 1006 թուի որոշած սաճմանից: Միայն հ որի վերալ ԲիմճոււծԷեւ հանգուցեալթերցողաց Մ'եծ եւ Փոքր Սիւնեաց մէջ ընկած բնական սաճմանագիծը. Ի) 100) Ղոզ-Ղալա (9000), Կարկիաճայրապետի որոշումն: Սաճմանագիծն սկսեալ Գինալ (1 1057). ԲՏ Կալից կար` Ղալին-Ղալա (11005)կումուր (8000) Քեթ-Վչիթ (11284), Քեթի (10000), Սարմուսաղ. Զինկին
(

մանը սարերին զազաթնածերովն ԲաՊել սար՝ Ռալի-Դաղ (11907). Մեծ բեւեռաթափ՝ Մխթեօքան (118- Բարին ի Բարաւաճալեաց լանջերից:սած Է Հակարի զետի ակունքներին, որ առած են իւրեանց Կկիզբը Պել-սար
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Ձուկն եւ ձկնեղԷն
կուր գետիպ ու նրա մէջ Թոռիուող Հարաւույլին գ հանրիդ ն. զ Խոտկների պ եւ Խոյն դողմե-

բում եղող (ճնրից նլնում ե,.

Սալիանի փերի կողմից Մոլիուն|։ մրի դոզժից
Փու թ Փ,ւ Թթ

/) Սոլիտակ 4ուկն (ռուս. բնլուղու) 150 3/3Վ
2) Թարթ (ռանտր, կամ շիլա) 21538 29773
3) Երկարաթիթ ձուն (ռեւրուդա) 39098 506-Վ(-Վ65
4) կարմրախայտ ,, (լօսոս) 419 15520
5) Շարմագի ամ չամածի (շեմաՀի) 27958 325670
6) Լոքո (սոմա) 29550 70646
7) Մէջքն ոսկրուս միջակ (սռւտալ) Ց996 204000
ձ) Թեւխամորթ (ոչ այնքան Քաղցր)

Բա. (ըեշչա) 6171 255236
9) խԽաշամ (լաշամա) 20699 271315
70) Դասփիչ (կութումա) 7-11 66831
11) Օ4աձուկն (մինոլի) 500 3300
12) Սազան (մազան) 126606 /.006.30013) 0ձաձուկն (բալիկ) 78748 6017.
Սալի տակ, Թարթ եւ երկարա քիլթ
ձլներից ժիույն ելնում են.
ՋլնՀաւկիթ (իկրա) 6064 17109մոսին 438 1675
Փորալթել " (վնազիկա) 835 2025
Թմբկի երնսի Համար Փար:

Վերջին 3 ձ4լննրից շինում են
նանւ զիւրկեար եւ դէօշ ւմնծ ֆանակութնամբ:
Լոքո ձկնից նլ նում էնւ ույլ սոսինձ 356 546
Գետնրըից եւ դնետակենքից այլ եւ այլ

Արցալխնան նածանդի բոլոր դետերիդ Սը գետակների ց հլնում չ չորս տեսակ մանը ձուկն.
Բոզնավուշ կողակ, ռակաւավուշ դողակ, (արմրավխոայտ ՆՈ նրկարաքիլթ կամ բնզլու: Ա. ոն-սակ նլնում չ միայն Թարթառ եւ Հակարի դնանրից, որ Համնմատարար մնծ-մնծ են բնում,Քան Թէ դետակներից նլածներն: աա

հսկ Բ. նւ Գ. տնսակներն նչնում են բոլոր դետալներից եւ փտռկներից ոք Համեմատաբարա եւ Քաղցը նն լինում, քան Թարթառ եւ Հաարլվ դնտնրից հլածներն: Բայց թաղցը նն միայն
Ա արուց նչած մեծ կարմրավոույոն, որ երասխով դալ ով մոնում է Հակարու ժէջ. ւայսոլէս են եւ

րասվխից հյածներն: Համարնթէ մինւնոյն տնսակ ձենը ելնում նն ն՛ւ կասոլից ծովիցն, ե՛ւԴարբանդի կողմերում՝ ՄՆծ- Սամուր դեոխցն:

1 Միջակ մեծութեամբ ձուկն: Թուանշաններն ներկայացնում են տարեկան ելած ձկների քանակութիւնը:2  Գործէ ածում կերակրի մէջ:
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1) Նշանաւոր ռեղ գլու ուծէ Մու դոնի դաշտն ոչ միոյն Հայոց, այլեւ օտարազգի սլատմու-
քնանդ ձջֆերում: 5Օ մղոնի դ ո ելի է դաշավա հելկաղլութիւնն երասիվի ձա ռռիից մինչեւ կուո-

րած կամրֆի մօռնլոթն եւ 3-27 չույնությվիւն՝ Գաղայ ռարից եւ Հատրութից ժինչեւ կուր: Դաշտս
կոչուած Լ Դարդ ար ույ: ոց. Մու դանի եւ Արցուվխոի դ աշչո- Ըստ ասուլեան Հմուտ երկրադգեաների
աւելի բարձր մ ո. Փոսի մակերե ոյն Մուղանի դ ճշտի ս մակնըեւութի ցն, այս իսկ է պատճառւն,
որ դաշտի փելոոյ. մո նաու ս նդ Սուր Դ եվ եղեր ներում, տեղ-տեղ լճանայլով, անշարժ մնացած
են բաւական ֆլ 6լ:- Աղ ունից ող սու որբները եւ Էշիոաննների ժամանակ դրախտի նմանութիւն
ունեցած է դաշտա, թանդի աչաղին առու Հանած են Երասխից եւ ջրարբի արած ընդարձակ դաշ-
տիս ամենամեծ աալ. վասն որու դոշ ոռ լք եղ ած չ ամենայն բարութ եսոժբ. Ինչոլես դրում է կիր
(եր. 137). «Եւ սլ եկի Հասին (Թաթարթ) մաշխթարչձա Աղուանից ամենայն աղիոիւբ բազմու-
թնամըր իւրեանց եւի րբերըի ն: արգ աւանդ դ աշտին, որ կոչի Մուղան, ի ամենայն բարութեամբ,
ֆրով եւ փայսվ. մլրղով եւ որսով անդ Հարին դխորանս իւրնանդ»:« Եւ դարձան յերկիրն Մու-
ղանայ. որ միշսո կանաչ լինի իշուն ամառն եւ 4մնոն վասն սլարարտութնան երկրին» (Վարդ-
պատմիչ. մ 14): Այստեղ ձժեւանող Հաստասնցին թԹաարներն. դաշտիս սւռորին մասում խագ
կանդ նոյնը Նադիր-Շաչն: Դաշսոումս ներկայաւդա՛ւ Աղուանից Ներսէս կախուղիկոսն թաթա-
բաց ղօրադլու Սարովոի» ( Կիլ... ն.բ.. 215-2 /6), Վարդան Բարձրրերդգին (ՉԺԳ.-ին. եր. 204-
209), Հուլաւու-Իլղ անին՝ Մարդի» եւ. Գրրդոր վարդասլնտների Հետ, եւ Հայող կաթուղիկոս Աբ-
բածամ կրնտագին Նադիր-Շածին՝ Հաղ ադրութետան ժամանակ: Բայդ այժմ ո՛չ ջուր կայ ղաշ-տումս եւ ո՛չ բնակիչ. ո՛չ ծա կայ եւ ո՛չ մի միրգ. կամ ոլտուղ, այլ չա մոււ ն սարսասիելի սուք.
թունաւոր եւ ածարկու օ4եր. դռռոաղզի կարիճներ եւ մորժեր եւ քառասնուտննայ մածավոյն դե-
ռուններ: Գուցէ անր բոաղյաթի ոեւ Ինըդ երիս մասին է նոյն Վարդ. Բաժ. (նր. 196- 199), « Դար-
ձաւ Հուլաւուն իջեւան» ն 4ժերոցս 6 դաշսոն Մուղանայ եւ ն լույս ամարաւյնի ե Դառին (2)
կոչեցնալն կամ ըասո այլոցի Դարոն դ աժշսո, զի այըբ եւ ըերգուկբ արանց կան անդ չուրջանա-
(ի առ լնրամբ թ Ս, Դոլ օիբ նաց եւ շինեաց անդ, շինումսծս բո սրտի Էշբում: ԵԼ կշորճնեցաւ շինել
քաղաքբ, յորմէ ռլատճառվ տաուասսլեցաւ նրկիլ» մարդ եւ անասունՖ՝ փայտ ծանունս հ Հնեռույա-
տանէ բնրել ով ».

2) Չորս դաւայւներս եւո կազմում էի Ուտի նածանդի ւիւն, բայց սլատկանում էին Հայոց
Թագաւորութնեան Արցավի ծնո, որից անբաժան եղած նն ամէն ժամանակ, ինչսլես եւ Աղուանից
թադաւորութնան ննթժարկուտծ ժամանակ եւ յնտոյ: Այժմո մի ռուն անգամ Հայ չկայ դաւառ-
ենքոումս, մինչդեո կանխաւ մի տուն անգամ մածմնդական նղած չէ: Ելեղեցեաց աւնրակներ եւ
ծանդստարանների քարեր բոլորովին անծետացրոաւծ են մածմնդականներն:

3) Աւանդութիւն Տիգրանակերտ գաւառի Հովուասարի մասին. «Մի աղքատ մարդ ռոչլւարի
կաք է նդրում մի Հարուստ Հովուից, բայց Հովիւս կալչէ տալիս: իսկոյն չոքում էնեզառըբ-
տած աղքատ մարդն եւ անում այտ աղ օլթթը: «Աստուած, նթմի Հօ ոչիսար տաս եծ, ամէն
խնդրողի կաթ կտամ նս»: էսում է ամենաբարի Յիսուս Քրիստոս եւ իսկոյն ոչխար փոխում
մօոխ բոլոր ռալիոակ քարերը: Աղան այնքան ուրախանում է, որ կարծես Թեւ է առնում, որ
Թոչի: որովծնտեւ մի Հօսո ոչխարի էր եղաւ յանկարծ եւ ոչխարները քշում է դէպի սարն: Յի-
սուս Քրիստոս ութսուն ուսրեկան ծերունու կերսլարանքով մօտենում է նոր ծարստացած Հով-
ւին եւ աղերսել "վ (նդրում. «Հովի՛ւ ջան, որդի՛ս, սիրտս կալ է ուզում, խնդրեմ էս սեւ ոչխարը
կես, ինձ ուսս (ամե եւ օրծնեմ քնզ »- Ինչքան սղաչում Լ, ծովիւն չէ տալիս դալ. էս պատճա-
՛ւաւ խաչակնքում է Տէրն եւ իսկոյն էլի քարանում են ոչխարներն եւ Հովիւն- Էն օրից մինչեւ
էսօր Հայնըէն Հուվուի սւր է ասում էս սարն, թուրքերն էլ` Զորան դաղի: Ամէն ժամանակ դայ-
լերն անսաս են ուսրիդո »- Այժմ մի /հաչարձան չ քարացեալ Հովիւն Համանուն աւարի վերայ
յոնկուած: Սարիս բարձրութիւնն է 2316 ուք: Սարիս Հետ Հաղորդակցութիշն ունի Ճիշսիսային
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կողմից Վանքասարն. որ թուրքերէն կոչում է ԲԼչիկ-դ աղի (օրորոցի ռայ) եւ գրեթէ ունիմիեւ-
նոյն բարձրուլթյվւնն. որի վերայ Աղուանից Վաչէ Բչինոծ Լ մր լուսչ աձեւ մենաստան. ոքի վլուվշն
այժմ (շոնարչուած է ամբողֆասլէս: Բ. Աւանդութիւ ն. « Մի չբեր բ հռմույ։ կին ուվուտ 1 դալիս
վանքս եւ խնդրում մի արու զաւակ: Միւս արու Մ ուվուռի եկած մռմանակ ծնում է մանուկը
վանքումս, բայց որովծետեւ արար է լինում (ինն եւ աաա նեա շրիը Վորջ)իւր մանկան
Հեւ, այս չլատճառաւ ալարագի,ք աշխատու մեն բարձրու Խալ վու Խթն. ռոլաղել կի 7 էլ: Մանուկն
էլ: կինն աղօլժք է անում. «ՏԼ՛ր իմ Յիսուս. փրկի ը ինձ »: Փրկիչ Ս Հլումոլո մ 1 օ4նրին, որ Հւ-
Էաքւում են, Լց-ում ռարո, (սածնում բարձրագող ներին եւ մինչ եւ ցայսօր (իբն մ ույս ռարն օ4ն-
բով: Կինն չլ մի քորի օրորոցում մեծազնում կ փաղոթիս մեչ իո Մանու լո». տոլ Համար իքը Թէ
Բէշչիլու են անուանում սարո:

Հ) Աղուանից Ա. մայրաքաղաքն ձը Չողայ . Բոց որովչետնւ մոռակվակի ալրշչառոաւնքներ
էին դործում Հիւսվխաս. «ն խուժաղուժ աղդ ելն Ձողյի վելույ. փասն ոՐՌյ Հռրկ հղաու եղա չո
խել Թաղզաւորանի սո ճլժոուր:

Չար ավը չար Չերող Թադաւորին ծրամաոնճու Աղուանից փոոչ1 Բ. չար հ սլա» ու |Մաղաւորն
շինում չ Չարտոււ քաղաջքս Գարդարացւոց դաշտի վելույ «Շ, Ը Հրամանք Չերողզի Չորսը ար-ա շինեցաւ ե Վաչէ Դերողասլատ մեծ փայ ոաւթ. որ այժմ կոչի Դարա: » (Մոլ կաղ-. եր. 33):

Ը4չ: 55) եւ Հայկական / Թուականի ն Ձողայից Փաղաջա է փովխաղդլո ում նանս Աղուանից կա-
Թուղիկոսական ալթոուն. «եո այսորիկ դերեցաւ ն խԽազլոուը աշխար Աղ ուտնի յ. Հլկեզ եղեն
եկեղեդիք եւ կտակարանք: Առա մորժամ սկիղըն Հոյ Թո ականին եղ ե. հ ռոյն ամի փխոլնցին
դալվոո. Հայրասետութնան Աղուանից Է Ձող այ քողլաւթեն ի մայրաւթաղ ութն Դորա վասն Հի-
նաչաղլած արշաւանաց Սշնամեաց Խաչին Քրիստոսի. եւ Խատուցին
դաւաուն Մեծ իերանադ» (Մով. Կղ-, եր. 9|): Մաղաքիա ռրարիաոլն ու նեղդած է չորո դչուուն, երը
խազիրենրն սլաշարում նն քաղոաքռ. որի ընաիչ.ք «Եւ դեմ հեղ նոլ առ Տասուլյուվ Ընդ չորս դրունս
Քաղաքին աճասչարելին անկանիլ Է լնոնակողմն Արդավոա կան դոռառին» (Խոյն. եր. 104-107):

Քաղարիս մեջ լածակալած են Աղուանից Վաչլ ՐԲ. նե. փաչակա Խ Գ. բարեալաշոո լմաղտւոր-ներն, շառը կաթուղիկոսննը, Վարաղ- Գբիդ ոբ: Ջուանշիր՝ է. Վալաող- ՏՖրոլ ո եշիշաններն Խոյն-«էս Վաջավան Գ. Շուիծաղիշոյ զոթուղիկոսվ,Հես (Մով. կաղ. էր. 05-69).
Դարտաշիս 174 ժողով գումարեց Հայոց եղի» կայու դիկոսն Փրկչ. 709 Թուին եւ Դ ածլն-(էը արու Աղուանից Ներկա Բակուր դաթուղիկոսը (Խոյո ե

ղաբումո Հայոց Սիշն կախուղիկուսն Փոկչ. 708-|ն եւն
ւռատւնց 24 դանոն: Քաղաքա նկած են նանո
Գէորգ Բ. կալուղիկոսն (Մով. կղ., ել.
Աղուանից

Հ տյրուղ եո զ ռւծը Ար այս է

ը: 236): Բ. ժողովը գումարեց քա-
կեղ եզու բարեկալոզ ուլմեսն Համար Հաս-

Հայող Եսայի դոոլուղիկո»ն (Մ, նող., եր. 262) եւ
208-269): Մաղաքումս վերականգ ա Համամ իշչլոաւնն

կորձաննալ Թաղաւորութիւնը (Խոյն. հը. 268-269. Ասոզ., եր. 404. Մոնվի. Օր.. նր. 43):
Քաղզաթիս վերայ արշուտծ են ոլարսխկք, րադիլբ. Հանք. արարացի ք. գնլէժէկ (մարացպեղի մի ուեսան. ե՛ւ Սեր. դօլ., զլ: ԼԷ.) ոռւռթ (Մով. Կող. 270). դլացի,թ. Թաթոոլ:թ. վերստինոլարսիք, օսմանցիք եւ լնկվիներն(ես. Կոթ., եր. 21-40): Վերջառ նա ամեն բարութեամբ լի եւ

վաճառաշած հղած է քաղաքը այս սլատճ այու այւ. քւլոսքանչիւր արշաւող ազգդ ճղնած Լ Էր ագնել
այս իւղալի ոլատաուը: Աղուանից Եռ. Կաթ. դրուաձներից(ել. 37-32) երեւում 1. որ Հայոց ՌՃՀ.(Փլլչ. 1721-ին) թուխն Պարտաււն տակաւին կորուսաձ Լն Ի-Ւր քաղութ Լ(Ղել ու փառութը՝ : Երեւի
Թէ այնուծնանւ աւերակ դարձաձ է ֆաղոաւթա: |

Մաչմեղդականաց ատղօխարանս հմամզատե հղած է Դարա մայր եկեղեցին Սուրը Դրի-
դոր անումը, որի Մէջ աժմփովիուած են երկու նածատակուող աա մ2 Մանկիկ եւ Մերդազատ
Հայոց Ճկ. 71) Թուին (Մ,վ. կազ. եր. 259): Ուշիմ ընթերյող ն այժմ Ե մսգաու, 24 Իիմամզատվում

յ Որի մասին տե՛ս «Աղուանից Եր. եւ Դր.»:
2: Սորա անուամբ Ջուանշիր կոչուած են գաւառներս: Ուտեաց լետագաճերից են Ուտի-Առանծնակ գաւառիեւբոլոր ճայադաւան գիւղերի բնակիչներն:
3 Վկայում Է եւ Ծարեցի Յովհաննէս վարդապետն (Սամ. ԱՇ. եր. 189)
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նեղաձ դոյղ տոռսդանաւք ուլելչն են երկու եղրալրդ դերեղմանների: ՊարւութԷ ումս նածատակուած
են այլ եւա երկու արաղ աս: հղլոարբ՝ Արծրունի իշլշանբ Սաչակ եւ Համաղասոլ, որոց յիշատա-
լութիւնն կառու մ է Հայաոտաննույը եկեղեցին Ք տաղա սրբոց (Ժասմ. ՏԼր-իսրաւյ.. ծաո. Ա..
եր. 155): Բայը սոլո մարմիններ: չարժանացան Հողին. այլ այրեցին եւ մոխիրը դետին մէջ
Թավեցին ( Դեւոնղ. հլ. /105- )65. Հոռյոց ՄԼ Գ. Թուփ):

5) /աղ մատուռ Դ. մ. Ինոիճնան ան Հնավ. Ա. Հասո եր 329-332 (առխելով օտարաղգի
սլատմուվժիւ ն ներիդ) դլոձ է. ԹԼ ոկվու թագիթ դօրանաղ վ ԱՆՆ) պեղ դ արձան եւ. սուաջ բերին քա-
դաւորներ. «յորոց ձեռն Սո, վ.բ ես Մողթոս Թր». եւ Սէ «րի սկզլրան քէ. ունդ Շակթ անուն ժողո-
վուրդ Հայկական բնակեալ անդ 71. սի նաձանդին մերում. ոլչող եւ դլիոաւորի սնուամը կոչե-
դաւ դաւաո Ս, Շակա»են ». (Սակ-Շակ-Շակոաչէն): Ռբոլնս Թ ոակաւին չծՀիմնարկուած Գանձակ
քաղաքն Շակոա»վն (ր կոչում գաւառս: խորննագին անուանում 1 դաւառս Շիկաչեն, իսկ կա-
ղանկատուադու Հեղի նակ նել:ն /41 1. 2`) եր.՝ Շակաշչէն. իկ 170 եւ 265 եր. Արչշակաշեն են
անուանում Գանձակի Բին, նոյն գ 4441 աոլը՝ Աւելի ուղիզ եւ. Հայկական Լ Թւում Շիկաշէնն, քան-
դի շեկբառով բշ դ ուծ տոռո ունուննել, ունին. նոյնիսկ Արդուխում եւ կաղանկատուացու Դաւո-
մութեան մք ջ. ինչ սլա Լ Շիկո»էն. Շի կոաւտառի. ՇիկաՀող. ՇիկաչՀեր նւն: Եւ դոր օրինակ տեսանք
յխուխովո՞ււե ուն ց հ Խ/Ժաղրկու ա:ծձ բոլոր դաւառ ների սնու ննեթըո անչձաւանական չԼ. եթէ փոլխուս:ծ

Լինի եւ Շիա» են լ Ար» ակա» ն:
Բաղղ ուի րայի վույի Հրամանա: եւ «ճրլք ու եի Դ անձով Փրկչ. Փ36 Թուին դալիս է արաբ

Խաղը- Փասկոսի ոբ դի եւ Հի նոլ1լււ "7 խո նձակ քաղաբը Շիկա» շ դ ու այւուժն «իսկ նորա որ-
դին Խազը- Փավկուլն )... եկեալ արքունի Հլսամմուն սու եւ դ անձութ շինետադ զ Գանձակ զՓաղա.ք
յԱրշակա»էն գոս ատռխր » (Մով նղ. եր. 264): ԱյնուՀետեւ Չարաոուի փոխարեն ամխլրայանիոստ
քաղաթ ( Դ ոնում Գան ձայն. ուր փոոիոաւդր ւում չ եւ Աղուանից կաթուղիկոսարան ն (Մատ.
Ուր. եր. 276), տոկուն ւյս Գախձակնխ կործանւում 4 Փրկչ. 1139 Թուին մեձ շարժով. «Ի ՇՋԸ.
թուականին եղեւ շարժ ռասատվխկ եւ կործանեց սու աղան Գանձակ ւ տասլալնցան շինուածքորն նմալ, վերոյ բնակչաց իճրոց. եւ եկն ցազաւորն Վրայ Դեմեարվ Հայրն Դաւթի նւ Գվալը
դնայ եւ տարաւ զդրու նռ Քոդ ւթի փաշլխարծն իւր », (Կիլ.. ել». 65: մարզ. Բարձր». 162): Վերստին
շինում են Գախժճուկ թաղաբը նոյն իսկ փլուձ տեղում: Մակայն 4235 Փբկչ. Թուին դարձեալ
աւերւում է նոյ Ս, աղոթ ՍԽ. « նելն ւեդան մառաֆաղ ոյն Խշսանթ տաւնրԺան... որոլնա ն վերայ Երուսա-
ղմի առաջ թոն «լ 1444 եբ նորո». նոյնոլմա ճւ ույս թաղզաթի ( Գանձակի), քանգի ման լ ալծ ելամտա:-
ւնաղ երկրի եւ մոլոոուչչ ո ի նալ ջութ «ենճ... հեւ մանկարձակի Հասին շչօրբ (Թաղթարին եւ սլատնեգին
դքաղաքն լսորե նայն (կողմանց... ար Ինակիչ.բ թաղաքին իրլեւ տեսի, ԹՀ առաւ քաղաքն ի
Սշնամնացն. մրւոն ուլ իւրաբանչիւր ոթ Ր տուն Իւր այլընաց Ր ժերույ Ի-ր դշի նուածն. Զի ժի անկգի
Է ձեւ Թշնամեուն... եւ աւյոոլն ս ամայի եկաղ քաղաքն ն չորս մամ եւ ճառին ծրաման ետուն
շինութեսն զող ութին » ( նիլ».. եր. 117-134): 1239-ին շինուած Գանձակն եւս կործանում մ Ա.
Շած-Ալոսի ծրամանաւ 1606-ի, եւ Հինում ատյմմեսն քաղաքն Գեանջա անուամբ:

ԱՀա այսոլնս դործանւում ՍԱՆԸ նրբոլ անդամ շինուած Գանձակ քաղուքն: Բայց ռակաւին
երեւում նն Հին-Գանձակի ւու հլոկներն նորից բսուսսկան վար՝ Համանուն դետակի աջ ու ձայ
ափերի վերույ՝ ուն երի շուկաների: Ընըդերի: առշսոարակների, կամուրջների բնկորնելն եւ Հետ-
թերն: Այժմ երեւում եխ Իչաից դանաղդան չափով Հեռու ներեք բաղմաչ հայ. Համի փխլոծ մչաւ-

մուրջներ, որոց Ա.-ն՝ այժմեան կամուրջից փար. Բ-Ն՝ եր(աթուղու կամուրջից նրեւ. իսկ Գ.-ն՝
ռլլանից վաբ- Գեսոսկի ւջ "Լ ձաշ|ս կողմերում դեո նրեւոււի են ընըդերի ւերակնելր ն, որք Հա-
դորդակցույթիւն ունեցած նեն միմ նանց Հեռ սւոորին ամուրջներովս, որոց օւ դնտակի Ճախ

ափի բերգն եղած ճ բրաւական ընդարձակ. ռբի աշտարակների ց մի քանիսն կիսակործան Ե:
Գետակի աջ կողմում նավս ընկած են վերոյիշեալ քաղաքի եւ շուկայի աւնրակներն, որոց ստո-
բոտում աւերակ բնըդն, որ միացած չ նեղել նրկու դուգածեոսսկան ռ"լատնրով եւ բաժանուած

1 292:Վարդ. Բարձ.. եր. 189:
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երկու միջնորմ սլատերով, մյժմ երեւում են միայն բերդ ներիս Հի մ.թելո. Այ» բերդ երի2 փութբ-ինչ
վար եղած է ծայոց խաղն եւ եկեղեցին. որի մէջ է ամխուիուտած ս. Խոսրով Խադտաւավի մարմինն -

Չարսիկներն եկեղեցիս փոլած են մզկիլցի, որը անուսնում նն Գեշզ-իմ ամ: Խոսրովի դերեզ-
մանն եւս ղարդարուած է Թանկագին կնեըոլասներով: Շինութիւնս ամէն խսռամր նման Լ Դար-
տաւի իմամղզառէին, տարբընրութիւնն այն է միոյն. որ Գեօղ ի մումիս դաւրթժն լը էզ նրնեզման-
ներով եւ սորա դմրւթի արտաքին կողժն խաչաղզարգարուտծ չ դոյ նդ դոյն մս Խլ' աղզիւսներով:

Հեն- Գանձակուժս ծնած եւ սնած են Գօշ-Մխիթարն եւ պլատմալուսն կիրակոս Գանձակն-
ցին: Գանձակումս կասխուղիկոս օծունդան Է շարս այլող մանկաչասակ Ժովչաննենս եւ Գադիկ
( Կիր., եր. 105 եւ 116):Խո Նոր- Գանձակիս վերայ հղած են Ռուս-սլարսկական սլաւանրազմնել:ն. Խաս 1604-ին
դեկտ. 3-ին ռուսներն մաղթում եւ գրաւում նն յող ութո. որը եւ. ելի տաւվատասլոլ սնուսանում է
սլատիւ ելեիսաւետա, կայսերուծւոյն ռուսաց: Երկրոլդ՝ 1420-ին այո սլուունրաղմում վերջնա-
կան կերպով յաղթում են սլարսիկներն-

6) կողթ դաւառիս մէջ այժմ եւս գտնում են ֆոալրչուտած արնրում Փարավխուն. ինչքա
ակնարկում է Խորենացին: Փոնում նն ջարնբը փարդած ժամանակ. բույց լիա: ոուկաու

Շամքոր եւ ԶՋակաժ դնտակների ռլամոճայուոու նբկու զլլշաւոր մառսելի բամանուած է դա-
ւԼառս եւ մտաղզած ժետոյ երկու աւանձին անուն՝ Շամբ որ ե. Զակում:

7) Կողթ դաւառիս արեւելեան մասում շինուած Լ Շամբթոր՞ Փաղայջն Ձ
յանուն Շաթ-խաղզրի (ներ-. եր. 113-114):

Բադրատունի Աչուո Գ. Ռղորմած Թազաւորի կրաւսեր որգի Ժուլդմ ՆԹ. դ ռլրի վերջին քա-
ռորդում քաֆութնամրը ւիլրում է ե միֆի այլող Սնեւորդեացը ձորին, կայան նեւ Կայծոն բերդերին
(Վարդ- Բարժ., 422):

Գուրգէն այս դործողութենեամը դնումէ Հիմ մի առանձին թադաւորութեան: Գուրդէնիս
որդի Դաւիթ ԱնՀողին, Ժ. դարի առաջին քառորդում յաֆորդել ով Իւր Հօր. աւելի ընդարձակում
է եբ տերութնան սածմանները:. Հնաղանդեցնում Թիսիլի սի ամվխլրոոն, աղիքում Գանձակի
Փալտուն ամիրային՝ սրավսողլաող ՍԸ դնտավքլժ անելով նորա դօրթելլը սիրում ւում եւ կայենինւ Քաւս կամ Քուստի եւ կողթ դաւաշւներին էւ. սոցարոլոլԱղուանից անունը (Առող.. եր. 257):

Այնուծեւոեւ Դաւիթ Թաղաւորն մաղում Լ Դարսից Ասլուսուարի 700000-ի, գ բրաղզկաղած
դօրադն եւ տիրում Արցալվոլ Գարդման դաւառին եւս եւ շատ բերդ երի (Մատ. Ռւո., եր. 92-96):
Աղուանից Թաղաւոր կոչուցեաւ նաեւ կեւրկէ Ա.՝ որդի Դաւիթ ԱնՀոդինի, որովճետեւ տիրում
էր Աղուանից երկթի Հարաւ- արեւմանան ժասին այն 1 իր Հօր ամաշ բոլոր դսուառներին եւ
բնրդերին: Այս ռլաւոճաութաւ Մատթ. Ուո. (եր. 276) դրում է. «եւ (Թագա,բ Աղուանից Գադիկ
(Գուրդքն) եւ Դաւիթ եւ կորիկէ (նիւրիկէ) ,չ որք նովին այժմու ն Էշոււ աղաք»: Շարունա-
կարար տիրեցին եւ սոցա որդիքն եւ Թոռներն: :

Յետոյ նոյն դաւառները դրաւնցին Մնլճուկնաններն ոլարսիկ դօրքթով. առլա՝ « Այսոլէս եւ
միւս Եշիոանն Զաւքարէ անուն եւ նղբաւյը Ձ-ր Սարգիս Հայրն Շալաուն| եւ Իւանէի. ազդականքմեծ իշիան ացն... առին բազում դաւառս հ Չարսից եւ դրերղչո ամուլըս զ Գարդմուն, Զ Մարածնրձ
եւ զ երդեվանք, ղՏաւուշ, ռ կածարէլթ եւ զ Տէրունականն, ղդ Գաղեւ դՇաժք որ քաղութ ի նեղ էարկ.

. Դ արում ռրոլէս թէ

բերդերին եւ սւանգ ում քաղգաւոր

Էէ Բնիկ Գանձակեցի Է Խոսրով նաճատակս, որը զփրիստոս չուրանալու ճամար կապեցին թթենի ծառից եւ նա-
Բատակեցին. որի մարմինը ամփոփեցին հայք եկեղեցումս. (նոլն Յալսմ., ճատ. Բ., եր. 5):
Քաղաքումս ժողով գումարեց Աղուանից Միքայել կաթուղիկոսն (Մով. Կաղ.. եր. 258):

3.Աշոտ-Ողորմածի որդի Գուրգէնից ծնուած Էր Դաւիթ-Անճողին թագաւորն. որից Կիւրիկէ թագաւորն եւ Կիւրի-
կէիցս Աբաս թագաւորն. որ տիրում էր Գարդման գաւառին եւ Մածնաբերդին, այսպէս եւ իւր լետագաներն
մինչեւ ՄԷլիք-Աոստամ Բարսումգիւղի:

ԷՋ

զոր յետոյ կտ որդի նոլոթ փար ում Հայր Աղ ոլու գի. «լ»ոլն Վածրամայ եւ Զաթարէի եւ
իւանկի »( Կիր... եր. 95): «Եւ աղա Վեռն տունալ (Իւանն եղբայր Սպասալարին) աղզդայնոյնիչրոյ Վածրամայ որդւոյ աւր արվիույ. ստոնու Վ Շամբթոր » (Վալոդ. Բոր Գլ.., եր. 184):

1235-ին (ւավժուրելն գլրաւում են Խո» «աուին զնա (չՇամբոբ)... նւ այրեցին վշինուածն,
որ ի նմա. ասլա լար ձակեցունի վերույույլ ընբ դիրն. ոլլղ Քշիոանութեամը Վածրամայ հ Տէրու-
նականն նւ յերզ հվանք Խե. ի (Իո/ձ Խալելդ Խ. ղոր ու եը Կրւրի կք Բաղրատունի որդի Աղսարթա-
նայ եւ ի Գարդ մարէւ լայլ կողմնա էս | Զուլչնթ եւ ի Գետարաւկո... ի Տաւուշ եւի կԿածարելթ եւ
է Նոր բնրցն եւ. Կող » ( Կիրո. եր. 141-112): Ձեսոոյ դարձետղ ծազկում է զքաղաքս: Վերջապէս
քաղաբիս Հույ ընակչոց Ժենծ մառն փովրաղըոումէ Թիվլիս եւ շինում եւը Համար առանձին
եկեղեցի. որ դոչ ւում ճ Շամբ որդւոց ոզ եւ Շաժթ որդւող եկեղ եդի: Իսկ Շամքոր անրակ բքաղա-քում մնացեալ Խ2նուս ոլ: ես ազի ռա» նե. բար ձրուղ ոյն դիոարանն կործանում է 1540 Թուսա-
կանին ւծ չարժով:

Կաւաուի» երկրորդ սհսոանէր Զակոամ. ոը կրկին Լ. Ստորին-Զակամ եւ Վերին-Զակատ: ԵրկուԶակամներ» ժլոոաին Աղ ու տնրգ Եսայի կալուղիկուսն (եր- 23) անուանում է « Ամիրշամ Շատին-
լու, որ են Ձակաժներն ». Իոկ Աո ութ. ոլա. (եր. 9) որոշակի դրած է. « Մելիք»ելթ նպիսկուլոսն եՎերի ն Զակամույ ».

Համլետն Թ Ձոակամների ս արեւ Մանան մասն այմմ կոչւում է Շամշատին, ռը կարծում նենք.ունի մի թանի դասը Ամիր» ամ Շասլինլ ու անուան Հեւ: Հաւանական Լ Թւում մեզ. որ արարաց-ւոց ժամանուկիյ Մեաղած Լինի անունս զ 12 ուի ս վերայ, վասն գի ալարական բառ Լէ Ամիր-Շամ ( Դամասկոսի Հրում Խատար) անունա:
ծ) կողթ դու տովխո 7(ջ ( եւ խաղվաուղ թաղ աթի Ա12 ելան. հ նչող(ս գիտէ ընթերցողն: Բոլորո-վին անյայտ է մեղ թաղոաթյվիս Հիմնարկութեան նւ աւնրմուն տարնթիւերն ե. շինողի անունն,միայն ժայոնի1. որ թաղաթս ձմնո ոդ ձր Աղուանից Թաղաւորներին՝ :
Համողուած հնք. որ «ու երկո չ Խաղխոաղ Փաղոաւքն ու Զակամ դետակս է Լոինաս գետն:Մեր Համողմունքն Հիրնու ուծ / Հետեւեալ կետերի մելոույ.
Ա. Ռ/ր Խաղվոող թաղութն դղյոնւում ձր կուր դեսի աջ կող մում:
Բ. Ռբ Սաղիոաղ թաղ սղքս մօտ էր Վրաց սածմանին, քանդր

նում ձը փրագ:
Գ. Ռր որոտերաղ մն հղած 1 Խաղաղ թաղաթի դիմացն նւ Դարսիը Ժառդվլուած ռօրբն ակսածէ էոինաս դչնտուվն Ր մեր փի: չ իլ դճոլի ամուլ ն սոսունելո: Հ Մելրուվու»... ոչ նրաց մնա ն չող-մանս Դորա» այլ որո նրա Բազաուիւն աթո եւ փութանակի անցանէր ընդմեծ գետն ուր անուն եւ որուտաՀկր նմա( արդա նույ) Ը ի ռոաՀմանս Վրաց Հանդէպ /աղ-խաղ քաղութի...: Անցաեր. բովանդգակէլր ամենայն լօրօբք Իչրուիվբ, ում արարեալ դբոլոր Մե-

ծուլիւն դաշտին ն նելթո փալծր »( Եղիչ(. եր. 140: Մով. կաղ.. եր. 87): «Ընդ այն ժամանակս (Ե.
դարի ներկրող, քառոլուում) (աղ ւորն Ռոսմոսոքնան իւրովք զօրօք եւ Թորելնան դեդիւն դու-մարնալ ժողովեաց դամն նայն դօրո Հոնաց եւ մանց Մույս կոյս կուրական գետոյն... նատուցանքէր
դղակիշ Է-ը մել ձ ն հուղիոաղ աղաք» (Մով. Կաղ.. եր- 73)-

Պատմաբանների մաւոնունիչ մարած բոլոր ժատկույիւնները մենք գտանք միայն աւերա-
կիս ւ. ւո, որք Թ դաշ, Վրոզ ոաձմանի մ օաո, դեն սավ, որի նզերքթուվ ճանացլարծ չայ որ փշոր եւ
անտառասգասռ ձորերով առաջնորդում է մինչեւ Ճամբարակ գիւղ ն. Զորբորդ եւ գլխաւոր իասոն

Կուր դետի ձավ վն սպատկա-

լ Սպասալար Զաքարէն եւ իւանէն չեն սոքա, պյլ ազգական են սոքա նոցա: Սպասալարների ճամար գրած Է
Կիր.. եր. 94. ԶաքարԷ եւ Իւանէ Էին. «Որդիք Սարգսի բարեպաշտ իշխանի, որդւոլ Վաճրամալ, որդւոլ Ջաբա-
րեալ որ հատուածեալ ի Քրթաց ի Բաբիրական խելԷն (եկն ի Հալաստան)»: Իսկ միւս ՋաքարԷէի եւ հւազԷի
մասին որոշ գրում Է նոյն Կիր.. եր. 95. թԷ միւս իշխաններն ԶաքարԷէ եւ Սարգիս եղբարք Էին. բայց ազգական
Սպասալար եղբարց: ԶաքարԷ իշխանիցս ծնուած Էր Վաճրամ. որ Բայր Էր ԱղպուղԷին, եւ պապ Վաճրամին եւ
Զաքարէին եւ ԻւանԷին: Վաճրամ իշխանսԷրվերեւ յիշուած բոլոր բերդերի տէր Թաթարաց եկած ժամանակ:

2 Եղիշէ. եր. 140, «Զմերոց Էր թագաւորացն Աղուանից». Մով. Կաղ.. եր. 87. «թագաւորութեանն»:
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այն է. ռր ցարդ Խալլալ է կոչւում Փաղաթիս աւերակին վեր ույ եղ ած (բթ ունակ դիւղն: Դաշ-
խս վերայ չկայ յ այնսլիսի անրակ թաղուք, որ ունե Խոյ ույդ բոլոր սռոկու Թր: ննելոլ: եւ անունը
բացի Սազլաաղ աւերակիցո-

9) Զարրայել անունը, կարծում նն.թ. Թ գ 4421 առ ոուսուծ մ Ձարլըոյնել Հայ Իշիոոնի անու-
" դ. նՆՄԼՊՎՀԱ Ջուան չի 7 ուսն չղ ` Ջուան ՄմԱՆՆՂԵԱԼՆԱ ԼԱ (Գող 47Է.. Մ . 501 եւ 187 խք. ինչը չեր իշ 5 ՀԶՐ 7 լ )

10) Անյայտ է ժեղ բելդիս շինողի անունն. շինութեան սոուլ:ելմի, Խն. մի աղ ամայն սորա
անցնալն:

11) Անծձանօթ է ժեղ եւ այո րերդիս անցեալն, միսւյն տուկաւին (ռոմ1 Հասալրոսկուլթնան
մէջ Աւան-իւզրաշու աւանդութիւնն նւ կենդանի սորա անունն ե, փոռջույմեուն Տամրաւն: Հարկ
է յայտնել, Թչ ույս լողմերուժ բնակած չեւ Աւուն անուն իշին եւ Մելիթ- Սոսն( Գազանիք եր.
201): ԹՀ նբկութից» որն Հիմնած / բենրդս. չգիտենթ:

12) Ինչայէս միւս րոլոր բերդերն. նոյնողկո եւ. բերդս ոլաաւկանու մէ Ալյչոլալ հշիաններին:Եւ ինչոլէռ Դոխչ է կոչւում Դողայ մօային վոշն.քն. Խմանասլնա Գողիչ ( կոչ ուժ եւ վանջթիս մօտի
բերդն: Ամբոցզի մասին դրում լ. Թովմժայ Արձրունին (եր. 77-55). ան Ա ու անից Հայ իչլուսննե-
Շիդ Ասլումուսէ ոմն, Հաւաքում Լ երկրի բաղմութիւնը եւ ՀՌՂՆԼԵԼԸ դօրականա դսակաւա (ամ-
բանայ) ե լեառնն ամուր անուանեալն Բթիջ »- իմանալով. Բուղ ու ոստիկանն "մեծ դօրբով ժար-ձակւում է Գաիխչ բնըդի վերայ բայդ յաղթումէ չարոաւչար.: Վերջառոլւս «եղեւ թիւ. պղատերազ-
մազ նոցա (Բուղայի ե. Ասլումուսի) ԻՐ. (24) անկամ եւ Հարա դօլոբ ն ալք ունի յայոթան Հան-
դէսս եւ են կռուխ »:- Բուղան ակամայից ոտիաչնուլ դրում եւ մայոնու մէա միլ ասեին. որից Հրա-
ժման է ստանում ընդունել ղԱղումուսէն մեծ սվոռոուով հրբեւ մաղլժող դոռրավար: մասն որոյԲուղան Հեծան ընդառւաջ նորա (Ասլու-Մուսէի) դու եչ ո-ղուն դո վառե ալղինու եւ Ը նտրնալ երի
վարօք եւե: տանել ընդառաջ նորու Խժոյդո մեծաղարղ ռեւ երեւ ելիս եւ երդեցիկս եւ դովասացսեւն. »: Բերդումս սլատերազմեց եւ Դիզակի Մելիթ-եռային եւ մաղթեց ԻլՀիմ ձՃրո-խոանին:
Արդէն յայտնիէ, որ Դող աւանիս շրծառլարի ոը շինած են Դող ոյ Մելիթ ներն եւ նԽորողդած Դող
կամ Գոխչ բնրդիս սլարիս ը:

13) Դիզակիայտ սարից բալձրութիւնն 1 6166 ութ: Մարիս կատարի մելույ եղած է կաւուա-
բոյ անուն նշանաւոր վոնք: ՄՆենաստանիս 171 ասրոստոս ծալում ն դոոած Լին Մ ոնեսան Թաղդառո-
Բի երեք որգիքն՝ Մու սէս, Դանիխէլ եւ Եղրա՝ 3670 մարդ ով. ամ/Ձ Հաւա դուծ նին Յիսուս Բրիս-
տոսին Ս. Գրիգորիսի քարողութնամըն: ալիս 1 Սանեսան Թող ւորն զօրքով նածատակումիր որդիները եւ Հաւատացեալ ները սրով: ԱյսոլւԼս նաձ ուժ նն նանւ Ռոռսմժոսուք Թադ աւո-
Բի ԹԼվուիիլ է Սուրբ դօրավարի որդիք-Հաւատագեսլ Մովոնս եւ Աներող ողես Ադիստրոսնան
դնդով միասին (Մոլ. կող. ել. 73-74): Անձանօր Լ մեղ Դիղավիույ ուիս օո հղ ղծ բերդի անցեալ ն:

14) Ինչ ոլա տնաանք, Հերծերի եկեղեցու արձանագրու Թեյ /1ջ (որ Հուվար ան էր Ամարա-
ռույ վանքին) Բոչիղ կոչուած լ Ծռվատեղ գիւղս եւ հղուծ Ժելիբանիս, աթոռ Մոլի ջ-Փոշա-
վնանդ ազնիւ տոծմին մինչեւ Մոլի ք-Շածնազարնան Մելիչթ- Րա ու ժամանակնելն- Առութ. ոլսոմ:-մադիրն ( Գ. դլ.) միշում է դրելով . «Մելիք Փաշիկն ր Բօչիզ դեղջէ ».

15) Դատմութիւններից որոշակի հրբեւում մ, մանաւանդ Մով. Կաղ ւս նկատուտղուց, որ Ամա-
րաս դիւղաթաղաքն (ոմանք աւան նն անուսնում եւ ոմանբ՝ դիւդաթաղութ) շինուած է հղելԱմարառայ այժմետն վանքի մօ. « երթեալ լուսաւորքը դ փրազ եւ զ Աղ ուսանից աշլվարծն (Սուրբ
Չրիդոր Ւհուսաւորիչ): Եւ երթար ի Հարանդ դաւուսու դանէր ե. (ռրասոէր ոլածնել դռղլատ-
ւիրանս Որդւոյն Աստուծոյ եւ արկանել Հիմն եկեղ նզւոյ ն իւղ չուքսող աքի ն Ամարասույ. եւ կա-
ցուցանէր ղղդործուննայս եւ ծրամանատարս շինել դ հկեղ եցին »... մետոյ դլոսծ է. «որ (զ Սուրբ
մարմինն Փորխդորիսի) բարձնալ աշակերտացն բնրէին Ամարաս դիւդաքաղաք ն... անդ նդնալ

| «Յառաջ քան զտեսչատրելն տեառն Աբասալի թշնամեաց հրդեճեցանի Դիզափայտ լերին ի Կատարոլ վանս...
Սուրբն Մովսէս. սուրբն Դանիել. սուրբն Եղիա, սոքա որդիք գոլով Սանեսանալ արքային Մասքութաց. որ աշա-
կերտեալ սրբոյն Դրիզորիսի եւ երեք Բազար ութ ճարիւր եւ եօթանասուն այր ընդ նոսա: Ամենեքեան սոքաիլեաոնն Ռիզափալտ... արիւնարբուն Սանեսան ի սուր սուսերի արկ զնոսա»: (Մով. Կաղ.. եր. 92):

առ եկեղեցոյն Հուս "ի լչեմե ԽՀ օիոոյ հող մանն (մի ե, նոյն հղումն ճե այժմ) » (Մով կաղ,
եր- 28-31): Հոու անսովուն ն (7. ում մեղ. ոլր ռգի Փոանլրու թեան ոլատւճաուսու դիւղաթաղաթի շինու-
Թիւննել ը ովալուծ (ինեն լիոյ մանբիս մոտվղն Հանդ իողակուղ սարին Հիւսիսածայնաց լանջի
վերայ. որի մեծ սու հելու կն մնում 4 լող է՛ն. եւ որի մսին դրած ենք- Աղուանից Վաչական Գ. 1:
ինչնա նկա, դսոռւ սուրբ Ժրրգ որի ւի դ հրեմունր. վ անկանում / Թոզ աման Մով. կաղ.,
Հատ. Ա.. ԴԸ ԺԽԹ--/Դ..:

16) Ժոռրայրնելրո նշանա ոլր դ եր դուտաաւծ եխ չռմանուկին. մէն Մի անառիկ բնրգի չասի
օգնած լ Արդուվոի Հռյող: Գակաւին ԽՀ նմուդուծ չ41 ժող ովրգ են միշողութիւնիդ եւ տւանդու-
Թիւնիցն թաղույը ներիս ոջ ուումոս Սիս Խեելն- -ոո հոտի Փալրոոյլրում նովս երկար ժամանակ մնա-
դած 1 Աւան-ի: Դր ութիւն. Ռի /ւյ տանու նր մ ովութեսոքը: / միջու մ Աղունի Եսույի կաթուղիկոսն (էբ.
47): Ալո 16246 (ուխ ոու ոշոր ակական ոլոր աղ մի ժումոանուկ բոսկում է ֆարույրումս Թար-
իշանհաւն Սափոր ր: դլոսչ իմ: վոր բաներով ե. Հուրնակ ալիւր Հառցնելով՝ Շուչին աղատում
սովից (եղ ոո. եր. 302-400): ԱՀա մյս ոլն ս օղ ոակար եղած եխ Փարույ ելն. յալն ս եւ Աւանայ
եւ ԱժարալնելոԽ չույրել: Խ:

17) Արդ էն լայոնի: 1 դրորկոնու թի: Խիզ Ա, հտարանոցի եւ Շուշու բերդերի ո"լատմուլիւն-
ներն, բայդ աա եխ Բրգ սջչոնջի բնի անցեալն. միայն մույտնի է. որ 2ինոււած է Աղուանից
իշիշանների ցն: հոլի խու աշա մաին դրած 1 Մով. կաղանկատուտցու շարայարողն (եր.
264), «Աանց Բորա դգնաավն եր առվի» ր Չաւլչովը եւ. Ամարաս դւաու բնակեցաւ, բոան խաղզա-
դութնան Ան (շշսել. Դի Ա Հեւող անդ ւ Թր ն Խաս եկեսցեն (սլաշարեալ Հայք)... ել տոլ սլատե-
բազմ ընգ ամրոց ել ոյն ն բել իԴ-- հոյ նժամ չռռլոււին նոլ բերդ եցեադն Է դօրութիւնն Քրիստո-
սի... ե Հարու ոծս մճռսուիկ ս Հալրկանքին դոլարսկական գ ունդ Խե ղերծնեալը փոաւյնմանէ զՔրլի-
տոս փառս ոլնին»: Անձ նօ1 մե դ նաեւ Ա դֆրարելղի անցեալ ե.

16) փանքոս Հի նուսձ մ Հոյոց ԶԺՐ. (ուկ անին/ Աշուռ փոսզ ւորի որգի Շաչանչածից, բայցնորողդուած 1 մերժ ընդ մեր: Ռո. կալչձու Ժ ննխ. 21 անքո շինուած Հ ոմն Ցովչաննկս անուն
փարդաեսի. ոլ'ի գ նրեղպ մանն կայ Հիւս սային փոթ վրորանի ԱՀԱՆԸ որի անունն դրուած է
նոյն խորանի Մ չո ստուղդի ծես ի վելոույ. ե, ոմանք կարծում են, Թ շի նուտ ծ չ Յովավ փ անունվարդանգ` Սո,(ույ 7 մարղ ալե ուներ ա նորոգ ած են միայ:
ւում է Հեսող ծետք. գի փութըիչ լոարոռու ած մ ոուս նիքիգն:

19) Վանքս չինա, ածլ Ջալալ - Դողանիչ բալեպլաջտ Հր Վալլքանվ իչխանլ կավի, Հաւմա-
ձայն, իակ Հրաշաղան դառիթը չինատ են ինքն Ֆալալ- Դոլան, լիր, ամուսին, Մամջան ե, եջորդի Աթարակն Երբ Դոմբարուն Ը: ը նանց Տեղի ծամար- «Հ Շիննաց (Զալալ- Դօլույն) ննեղեցի մի
դեղեյվազարդ մօրինու ածո 4 մր իհոյյարգ երկնանման տաճար փառացն Աստուծոյ... որ կոչի
մանձառար. Հանող է լ խովամերդոյ հ աւեղի Հիլմի իւբնանդ եւ ժոլով աւ աշխատ եղեն ն
նմու: Եւ Իրեր աու. լաւ ալրտու ւ. արար Խուակասոլիս մեծաչանդկա ոու հ ժօրծնել զեկեղեցին.
անդ. էր եւ կալուղիկուսն Աղու անի չուր Ներանս բաղում հոլիսկոսլուօք, այլ եւ մեծ փարդա-
ոլեան Վանական. մոլոըրոո իթ. անդ էին եւ ուրբ վարդաղետքն Խաչննոյ Գրիգորիս եւ տէր
եղի Հարաղասութ միմն նյյ. ղոր դարդարնաղլ չը Աստուած երկուց մարդով... եւ բազում քաՀա-
նայի Էք (700), եւ նրրես կնքեց օծմամր. Ճաշ մեծ մօրինեալ ինքնին իսկ (ոյ. Դ-օլ.) Ճեռովք
(շրովք ոլաշչունը դրաղ Ժնալոն... եւ նդես այս ի ՌՋԹ. Թուին Հոսյոց ժաւուր մեծի տօնի Վարդա-
ւառին»( Գիր., եր. 4159): Ֆոայա- Դօլառ Դաղուինում նաձճասուսկւում է Արզունին անօրէն Հրամա-
նաւն Հայոց ԶԺ. Թուին, որի մարմինը ինրել տալով` ԷՀբ որգի Աթարակն ամփուխել Հ ւռալիս
Գանձասարի դաւվլմում: տաճարի դրան մօտ (Կիր. եր- 234-236): Հարկ է յայտնել, որ ականաւոր

Բոց Հաղար առվռոս, որ ՔՀքայը

իշխանս Ցալալ- Դօլ ույ նածատա կուս ծ ( ՉԺ. Թուին. հոկ ռորաւ գերեզմանի շիրմաքարն կրում 4

Հայող ՒԶ Թիւը: Ձայնի մ, Թ1 (Հ Այ. մ Հանդիոստ մեծին Ձոլալի՛ մաղաւյաս ժիշեցէք (Թվ. 7. »)
տասվլանա թուա կամ նաչատակվու|ժի, եից 470 ուսթի ցետոյ ձգուած Լեւ դամ մփոլթուած է Հին
տապանաքար ն եւ ճղ.ուծ Մորս Սը լամ 147| ( Ձալալ- Դօլույի եւ ւյլ Զալալի դերեղզմաննելըն,

Ը. տարան ութաւթ ն միայն իի Համո մ:

«թ ՀՎ ԺԻ



20) Մննաստանումս միշատակ դրուտծ էլ այն ձեռադիր ա-նտարան ն, ոլ այժմ դանւում է
Շաքուայ Դեօդ-Բուլաղ դիշւղում: Բոսկ Էշլին ն (Եղիշէ. Է. եդ.. եր. 233)« ծաւթն Հարիւր արամբ
դնաց վփավսատնեայ... մամուրն Արցավխոայ եւ դեզնալ բարնպաշտութե ամբ... մինչեւ տայս րարն-
սլաշտ իշիանս Ձաջուռ եւ 'ի սմին որդի Այնսալ Փրիստոսասքր Վանիլ. որ եւ սաագցաւ զայս
աստուսծավուուս աւետարանս միշատակ եւ փոկութիւն Հողւոյ Հաւր րոյ բարնսլաշտ Իշլա-
նին Զաջոոյ եւ եւո հ սուրբ ւմն նաստանն, որ կոչի Հաւասլտուկ. ռր 1 Հինեալ յանուն Սուրը Աս-
սռուածածնին նւ էբնական ռուն նւ շիրիմ Ջաջուռ եշիաանին եւ Խանեգ (ո բոց եւ է ն դ աւաովին
Արզալայ, որ կոչի Խոխանարերդ » (Ազ. ներկիր եւ Դրաց.. եր. 234-235):

21) Բերդո շատ Հինէ եւ, ինչոլս կարծում նն.ք, շինու՞ւծԼ Հայող Թաղզտւորներից եւ յետոյ
ենթարկուաձ Աղուանից իշխանութնան: Ռրոլէս ակներեւէ Բարազլիոի Հին-Հանդատարանի ար-ձանագրութիւնիցն՝ Հասան մնծն բերդս տուած էր Սմբա: անուն ումն Քշլանագնի նբը ճայրե-նիք եւ դնեընդմանատուն: Բերդիս մասին դրում| Աղուանից «զատմիչն ( Մ,փ. կոո. եր. 263).
«ելին գաղտարար հ Չարտաւայ արք ընտիրթ 'ի Տաճկաց եւ ժաւարի առին զ Ամարաս դաւառ՝դերի աոնալ իբրեւ ողիս Հաղարս եւ ի Մեծիրանաց սաշմանի ամրաց նաղլ.ք 'ի տնղզւոջն, ոբ կոչիՇիկաքար: Մայնժաժ արի եւ շքեղատնսակն Սածղի Սմրատնան եռանչածիկն ուէր՝ քաջազօրեղբարք իշրովք եւ դօրօք հ լուսանալ ում. օաուն ի վերոյ արձակեալ մմուՀասարակ դիաթա-
ւալ զնոսա ցիր եւ ցան կազուցանէին եւ որսլէս մառիւծոյ ժաննաց զղերնարլան ԻԷ բաղ կորզէին»:22) Հին է կաչաղակարնրդիս շինութիւնն, որ կոչւում1 եւ Խաչենոյ բնըդ: (Մով. կաղ., եր.272-273) «առեալ զմնացնալ դուստն Սոլբ ամ... մոանկ ի բերդն Խաչենոյ եւ... ամուսնացուցա-նէ ղՍպրաժ Ընդ Առտրներանչի Սածլի որդւոյ»: Բայդ մետոյ ռլատկանում էր Զալալնաններին:23) Ինչոլէս Ռւլու-ոլավը, նոյնողէս եւ Խոթանարերդն սլոռսոկանում է Ջալալ հաններին: Գրումէ կիրակոս (եր. 185) վերջին բերդիս մաօվւն. Ջալալ- Դշլայ «իրրեւ հետեւ դյարձակումն անօրի-նաց (թաթարաց) ամրացոյց դբնակիչս իւրոյ աշխթարծին ի բնրդն, որ կոչի Խոլանարնրդ... Եւ
նբբեւ եկին սլաշարել զն, տնսին, զի ոչ էր Հեա առնուլ դամուրան, դոչեն շնա սիրով լմաղա-դութնան ճյու իչրնանա եւ նա իմաստնարբար Հաճնաց զմիւս նոցա »:24) եւ 25) Երկու բնրդեր» եւ Անանուն (Առաջաձորի մօռոի) հերն եւս սլաւկանում 22 Վավ-Թանկնան-Ջալալնաններին, սակայն ալատմութնանց մէջ չ լույ ակնարկություն սոցա մասին:26) Արդէն նմացանբ, որ Աղուանք էր կոչւում ռլատա- Մովաքս (եր. 65 եւ 66) դրած է .Հ Ասլակամ եղեւ արքաւյի աուննլ ժողով յԱղուէն բազմամբոլթ ատնան... Ես փաչական (Գ.) Աղուանիցարքայ եւ Շուվծաղիշայ... եւ աղատ մարդիկ նւ նածասլնոյք Արցավաույ... եւ այլք բաղզումբ, որքմիարան առաջի իմ ելին ե Հանգս ե Հովոցի տեղւոջո Աղում նն»: Արդ. ժողովրդեան բենրանումՑ«րդ ժնացնալ Այուանք եւ «ի Հովոցի տեղզւէոջս Աղուէնն » դարձել ել ւոալիս մեղ Հաւատալ, Թէժողովն հղած է ոլատիս մօտնրքում, Թէ սլատս է Աղուէնն, եւ ոչ թէ Աղդուէ դաւաուն, քանզի նթէԱղուէ դաւառում հղած լինէր, (յիշէր պատմաբանն դաւառ րաուլ,, մանաւանդ Թէ Աղուէ դաւա-ռում չկայ Հովասուն ստեղ:

27) ժԲ դարում նշանաւոր է Հաթերքս,
Բայց ոբովծետեւ այո թագաւորական եւ
Թանկներ եւ Հասաններ,
շփոթութնանց:

Ա. Վախթանկ Սմբատեան, որից ծնուած է Հասան, որի մասին դրած է Ս. Օրբել. (Բ. Հուո.,եր. 79-8 1), 24 Սիւննաց Գրիդոր Թադաւորն եւ Ե-ր նղբույը Սմբատն անզաւակ է՛ն. «բույց միայնմի դուստր ունէր Գրիգոր (թաղաւորն) կատայ անուն... բոց Դրիգոր որ Իշիշէր Բաղաց. նտածելի Խաչենոյ իշխանացն մանուկ մի Հասան անուն ն Գնոաքթարնցնացն նւ նտ զղդուտոր իւրկատայն նւ է կնութեան նւ կացոյց ժառանգ Թաղաւորութենան իւ ոյ, եւ ինքն եւ եղբայրըիւրՍմբատ... մեռանի 61/5 Թուին (Հայոց): Մինչ զբերդն կամէին առնուլ (տաճիկքն) Հասան կացոցբնրդապածս եւ ինքն առեալ դկին եւր եւ ղդընտանիս Ի դիշերի ել 'ի բերդն եւ անդ չնագ եդաւառ /ուր ի սուն հ Խաչէն »: Հասան Թադաւորիցս ծնում է Դարա- Գրիգորն, որի կինն ինում

այստնղ էին նստում Վախթանկնան հշիշաններն:
իշիշանազն ցեղի 134 եղած են ժամանակից շատ Վախ-

վասն որոյ Հարկ Համարնցինք որոշել այսանղ, որսլես գի աուիմ չալ
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։ Դօւի՝ դուժուր Քչվիոանազ Ըշոուն Սարգ ռին. ռող անից ծնւում է Բաջն-Հասան, որի ամուսինն էՄամբան՝ դուսար Բրդի. ռոդանիըդ ձեւում | Գրիգորն, որի կինն է Մեծ-Սիւննաց ՏարսայիճՁեչլխանի դուռր: Ասֆ,,խ- Գրիգ որիցո ծնուած Լ Վաչրամ հշիանն: Այս ցեղին մ վերաբերումՎերին-Խոշչ նն. Հանդ որ երդ ե. Ծարն ան վանթերով եւ Խալժլույ վանբթն:
Բ. Հասան. որի դ ծնւում ( փ. ոխանկ Մակաո նլ: Վախլթանկ Սակաոնի ամուսինն է խԽորի-

շած (թոյր է սա ուղ ատարար Հեռթարքի ն. ի անքի). որդի սոցա Ջալալ- Դօլա-Հասան, որի ամու-
սինն էր Մամբթողն Թոռ ե /սող ուդ Թագ "ու ոլչիչն. ռսողւս որդին Աթարակ եւն: Այս ցեղին է ոլատկա-նում Վաղածասի նպրակուուսանոցն. Փանձառարույ եւ Սուրը Մակովբույ եւ Վաճառի վանքերնեւ ծանգստարանն ել Ն ե, Ապոնույ. հովա նույ. Նասր այ. կաչաղակաւյ եւ Անանուն բնըդերնխ:Գ. վա սլժանկ Ռազ չուոր ադեն, որի որգի ն է Հասան, որբի կենակիցն եր Մամա դուստրը նիւրի-կէ Քագաւորին (ռութ ւյր ն. կին կրօնաւոր եղան Դատի վանքում), սոցանից ծնւում է Վալվա-
թանկ. որի ամուսին ր Արզու վոթու նԲուրգ Ըշիոանուդ Քշլիշանի դուս ոլն, եւ բոյն Դաւիթեւ Սադուն Էշիելի ( Կ/լ». մլ 124): Այս ցեղին չ սլատկանում Դատի կամ Խոթս վանքն,Հաթնրթ-ղղզ ե ակն եւ խն. Հու թաղիւաղուժնհւ Հակառւակարելդ ե Գերդառտանիս մասին դրումէ Գոշ Միիլժոոլո1, 122 ՈՃ-71). «րույց Հեո նարկությիւն մեզ փոյսմ իրողութիւն ( Դատաս -
դիրք դրելն) նդես / /ժոս տկանույթնանա Հայող ՌՈՒւԳ.... տայսժ անիխշլանութնեան Թաղաւորու-Անան մերոյ ն փող Խ ջու ց. փ ժամահխակի մեագելոց սակաւ եչի անաց եժաման ակս անուն ի ոյ Հասան ուլ

կովմանա խաչննոյ, ընդ
եի չ թ.

կրոնա որեցել ոյ եւ ռլւոյ նորա Վախաանդգայ հ դղեկին, որանուանի ույժ երթ »:
28) Առադարըըի մառոլանա Մէջ մուր ուիուած Լ Թազուծի սնուն Խածատակուծու մարմինն,որ Աղուանից երկրի դ. ոի աման ք բնիկ Բաղ նագ Դիզիցն չը եւ իշիանական ցեղից: Նածատակ-ւած է Հոնաց կամ Ռո ամոռութնո» ն դօրուղ Ա դիստրոսեուն դնչի դ Խոասռլեսո Թլ ոփիլոս իշլրանի Հրա-մանաւ (Մով. Կաղ., հլ. 23-77. Խոսե եր. /60- 164):
29) Հաւքավաղ գ բերդ ւ ծրնած չ Աղուանից ԱտրներսեՀ Իշիանի որգի Գրիգոր Իջին ն(Մով. կաղ-, նը- 271): Բ,կ Թ ով շինած չ Հաթելոթ-ղ դեակր եւ Հակառակարերդը, անյայտ է Մեղ:ԱՈՈՈՒ մ. ԱԱՐԻ» չավագանց մալդ կոտորած նն Հաւքախագացը դլոռւելու ժա-

անակ ը: եր. 127/7-13Օ6):
30) Կունիաւ. Միոած1նե ԱՄԱ ՆԱՈՒՒՆ Հետ19 նլ աչքն զ

է Թոարլուու Դ նտի. Խոոչ (ն Դ եո ռակի ե, դոշ ոարելւն
Թնան ժամանակ: Մո յըաւթաւղ մթի Հանդ

Զրարնըդ չաւառիս այն մասն. որ ընկած
ն մքջ: Բաժանում ունդի ուննցած է մելչիթու-

ուալուսնի մատրան արձանադրութիւնից նրեւում է, որՓրկչ. 1260 Թուրն Իշի ձր Ջոյ ոլ- Դօլի Թռոն /ւթոան Իշի նոն. (անս Առաջաձոր գիդի Անոլ.արձանագ. մք չ):
31) ԹԼ ո՞չց եւ ե՞րը շինուած մ Փաղայքա, չունինթ Հաւատոիխ նզեկութիւն: Միայն դգի-ննք. ռր մի ժամանակ նոռլիկոսլոսանի ստ ալյոռ եղած է:
32) Խաղզիրներն ռլաշարուսք ենն Չարտւուր,. ամք ն ուք աճառչարում է փավչել եւ ւպատասլար-ւիլ Արցավնան լնուներում: Աղ ուանից Վիրոյ դաթուղիկուն եւս փախչելու ասիաստանում է քա-բայրի»» որը դուցը շի նւսծ (իա այն ժամանակ եւ որը նողթ աղարակ է անուանում Մով. Կւս-

ղանկատուացի ն (եր. 404-129): Խեղճ դախթուղիկուն այստեղ եւս նեղունլով խուզարկու Թշնա-
միննըից, աճասչարոս նօք իու|սչ ուսի ( Ձարարերդ տսմրոցն Թարլթաուխ ձռրով:

33) եղիչ-առաւթնալի գլուխը գողանալով բերած եւ քաղած էին այստեղ Վաչական Գ. թա-
դաւորի ժամանակ, վառն որոյ կոչում էր Գլխոյ վանքն. « Ասլա Հրաման տայր մուղարկել զնա...
Է վերնակողմ դնա Էւոուն Մեծ-կուլնից հ բարձրավանդակ Լնաուն, ի տեղի ոն նաստանի նորա ե
Գլիոյ վանս » (Մով. ան նբ 469 տե՛ս եւ 186): Բոյց 23 նրբ Հիւրեկ կամ Հոռնկ փոխուած է
վանքիս անուն ն, նյ ույտ է:

լ կոչւում Է եւ Տանկիկ (տե՛սԿիր.. յեր. 158):
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34) Այս դիւղն առանձնասլես սես չականէլ Աղ ուանից Թողու որների ն իրրեւ ամառանոց:
Վաչական Գ. մատկապէս շինել տուած է այս փորիկ. բույց զ եղեցի կ եկեղ նշիր մանուն Չանդա-

Լիոնի, որի մէջ սլածւում էր ե դատնուտծ մասունը ներն (Մով. կոող.. եր. ՎՉ հւ 2):
35) փաչական Գ-ի Թաղուծու անունն Շուշանիկ էր (Մ,ոլ. նող-. եր. ՎՓ6). որդու անունն

Չանղդալիոն (եր. 47) եւ աղջկույ անունի՝ Խեչիկ (եր. 62): «Եւ չու ռումր Խնչիկ անուն տղայՀառսակաւ ոյժ սիրելի արքայի (Վաչականայ). որոյ անուամը Հին սոլ եր Դաստակելոտ մի մույնմա մասն մի հ Սուրբ նշխալոացն ե. ի նժին Դաստակերու| մն ձոսալմ " դ աաաի միշ ատակ սրրոյն
(Գրիգորիսի Աղուանից կաթուղիկոսի) ալատուով» (Մով. կող.. եր. Ոշ):

36) Աւանդութնամը ասում են. որ վանքո Հիմնարկուտծ է նոյն բարնալաշո Վաչական Գ.

Թադաւորից: Մենաստանո, որ նավ կոչուած մր ՆնըսժերՀույ (ռոլ. ր Փոարվզ ՝ ենրո- Մի Հրույ) ուտ,
մետոյ կոչունցաւ Ջովշոխկ: Բայը առոաթնալիս սուրը Մարժինը. որ Խսսիս ոմխուխած էրն Հիչրե-
կայ (Մով. կաղ., եր. 9-10 Ուուեկան) վանթում, Վանքս շինունլուղ մոոոլ ոսը վփոխոսդգրում են
այստեղ, որ այժմ կոչւում է Եդիշ առաքեալ:

37) Այս ամենարարնսլաշտ լթաղաւորիս մասին գրուած է (Ս Օթլրել.. Ա. Հոտ... էր. 126) « Ասլա
մեուսն "ի Բարկուշատ խազաւորքն փաչական եւ Արլ-Արաս (ինռույ Վոչ ական ԹՌաղաւորիս)»:
Երեւի Թէ մեռնելուց յետոյ բելած եւ այստեղ ամվխուիած են Խուն Թոդ ու որի մարմինը:

38) Լճակս առաջ եղած չէ, այլ զոյլաղած Լ 1139-ին. «"ի ՇՋՐ. Թու ակունին եղեւ շարժ սաս-
տիկ եւ կործանունդաւ քաղուքն Գանա... փխլաւ եւ լնաոն ԱլՀարակ / շարժմանն էւ արգել
դձորակն, որ անդանէր Ընդ 131 նռրա, եւ եղեւ ծովուկ. ոը 1 մի1:չ եւ րոյա օլ:. Լլան Ս ի նմու (ունքաղնիւ» (Կիր., եր. 65):՛ Եջ Խր բաթից ռլակաս չէ դրել սարիս բարձրութիւ 17. որի զ ռող աժի ն վերայ հղած մատ-
բան տեղում շինուած է եղել մեծ վանք: Վանքումս դրած Լ Հայոց ՌՃԻ.-ին Գանձայի Համոինա
գիւղացի Ղազար քածանան այն աւետարանը, ոլո ույժ: կայ Դոլ 1լթլ վանքում (տե՛ս Աղ. եր. եւ
դրադի ք, ն . 251):Ր 76 Արջն, ալատ. (եր. 9) Մնծ-ՇաՀչ-Արասի օրով Աղուանից երկրիդ ԱռսլաՀուն դաղլոած
ժողովրգող շարքում դնելու, դրած ք. «գնացին Սարուիոթն ԱՆԱ եւ իւ
նասլաւո գեղջէ »-

41) Արդէն խմազանք, ոլ այստեղ կան ոլզնձածանք եւ նրաՀանք. որ.թ սաստկանում էինԳարդման դաւառիս Իշիաններին- Աւանդարբար ոու: են, ԹՀ սուրբ

Ը է դբայր եռազ ուլն ՄՈսկա-

Մորուս դռ նձածան թիՔո" «(Դ Քձորումս սատա ծ ծ է Դարդժանույ Խուրս իշխանին էւ. ող անդ աւոր Խերին: Մն անդութիենս ար-դարացնում է Խորենադին (գիլ"ք Գ., դլ: կ.) դրելով. «ինքն (սութլրւն Մեսրոռլ) դառնայմանաց ձորովն, դի եւ ի նմա լուտւ ենել յընկերագ նոցին աղանղզոյն:
ղնոսա հ դիտութիւն ճշմարտութնան ծանդել 4 վերստին ուղղ ութնամժբ
որում անուն էր խԽուրո »:

42) Ինչոլէս հրեւում է, Գօչ-Մխիթար իւր Դատաստանաղդրբի հախագրութիւնր (եր. 69-7-)ակսած է վանքում» եւ վերջացրած Սուրը Հուխիսիմէլ: վանբքու մ (վերջի, վանուղս մասին ե՛սՓառիսոս դաւաուի Բարսում գիւղի նկարագրութնանց ի « Բոյդ Ճեու նարկութիւն մեղ մայսմհրողութիւն եղեւ հ Թուակունութեանս Հայող ՈԼ Գ..... ժոաշլվար ձիս Առանայ ի նաշանդիս որկոչի մայբաքաղաքիս Գանձավ՝ յանառղլատա եւ մենդրոյրանոցզս անուանեալ Դասնոյ. ոկզբնաւո-բեղ ն լնունակողժմն ժենասաանի կոչեցելոյ Հուոմաշնն ընդ ծով
ռանացն միշեգելոց»:

բ Գարդ-
Զորս դուն ալ. ածէ եւ

Իշիշանին Գարդմանայ.

անն ււ սրբոց եկեզեցնաղ կու-

43) Աւանդութիւն. Հետաքրքթրութեան եւ ուշադրութեան արժունի, փիսլասանութիւնն,
դառլուած Լ ույս ղուդանիՀետ: « Մի
եր: Եշթն դուդան ք ունննում ժեր
ունենում լ ի դունով եղ ներ.

որ
շուտ արու մարդ 1 լինում Գիչին Սավար դիշզիս կշի
Գիչին հւը տունից ոլակուած (դոյագզած). ւմն մի դուդան

ւառւաֆլ, դուղոաւնի նղզնեերը բոլորն էլ սեւ նն 1իննում. Բ. դուդանին՝բոլոլն էլ սլի տակ. Գ. -ինն՝ կարմիր, Դ.-ինն՝ մոխրագոյն Ե. -ինն՝ մուդ կարմիր եւն: Մեր Գիչինունենումէ անծեսառը ոչիոար, աւար, դոմէշ, այծ. եղել, Հերինջ, աչառ (արֆոո): Իւր կալումն
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աջ ու 4ավո Հուո էյ ել է» չո յ... չդ եր ե. կաժել:՝ Աչազին ե Ժիչու ցորենի եւ զա
Գիչու կալի Ժետ,,, Թո,մլ դոլ: եղած չէ. ոտն մեծութեամբ: տուն. տոլարի մեծութնեաժը՝ առլ-բանք, Հարառու քնա մլտա լլա Հարատաւլքիեւն: իատարվաւրլ քերն) կողմում էլած լատ,ժամանակնելոու, Գի ու ուղարը ուի գլիչիդ միչեւ իչու դարնատունն շարած չ եղել Թինկ(լանցեղէնխող ամ ոարի դլիիր" կթել նն կովերը: «չլխոորները եւ էծերը եւ լաթները դած Սիւն-
դերի մէի նո առքը Հաս արուած ննբոլոր կաթները էս տեղ իչր կաթնատունն: Գիչին ուննցածլ12 սողույ. սլոռ աա ամն մեկը մին բնի սրաձայունէ եղել. «րիկ մին ոչլոտրի Հօաին վերայ,
մին տտւալվի նախրխերի ե. մլն` զ ոժքչ նելի. մին՝ 4րերի եւն: Հենց Համարի Թ Գիչու տարեկան
ծախած ոչիոօրի. ըրղ ի. զոմբի. եղան. մոացուբի: Գիու փողը կէս մլէօնի (միլէօնի) է Հասկլ: Գի-չեն մի անդամ դն,, 7 է Փեն չոո՝ որան Հոամուր Հող ու ստեղն առնելու, խանութ,

բու Հորերը:

դաններն աղբաո Համարել ով Գոոդրոս ւի նն: Ժիչին բոոլոկուն ալ ով ոնում է (դնել) մի խանութում զտնուած
ամրողջ որղրունց» լ: հ. աոլիո է փողերը ն: զարմացնում ամրողջ փֆղոքը: ՇաՀ-Արասը լսելովգրչու անունր" դանա, է զային» մի չարա «րում Գիչու տանե նողն թ ուտում արերդօրթերով միալն. օրուան 10Օ ոչխար հս 25 Հերի նջ են մորվմում ամլ ներ կերակրելու Համար.
դու տես 214 Հող ոլչվի ղա կլինլ Շաչ-Արաս այս ռարերը շածչական
ւում 1 Գիչու նե, ՀեռրՀակալո: իւն մոոյտնելով Հեռ անում»-

44) Քարույրիս՝ մասին դլոթծ / նիլոսկոս (եր. 105 եւ 105). «Րնաջինջ եղաք ի Թաղաւորացըեւ իշինուց. դայու դի դոռու ախ , Այու անի) ույսը անդը մաձել վ, վասն ոչ ունելոյ Հաս սաունանդի առո ոյ: Դող հղե: նողզող ի թալոոյլ մի ՝ր սաչմանոս Ընրգին՝ որ կոչի 9
դադալրիլ հ: ախ ղու ռաւ Հո ու ել զ Հոռւո եւ բն ոնց»: «եւ կոլ տւ զ առո ն Աղուանից աան ՅովՀան-նէս դամո բԸ'շգու մո: Սո Հաստատեսող զավմոոռ ան "ի ՌՀիանւ Ցալչեթ|ն Ը Քարի անդ՝ զոր առա-ցաք վեր աղոյն »:

45) Ռչ ւի Դ ոուսաո դարդարու ուծ 14 յ ,.թ ան Ֆ արեյ (ոուչ արձաններով.
դաւաուռ Սը նոյ նիսկ Դարզ մուն աւ անո: Գեղ նցի ն լոաչ արոս ններով
դնընդմաննելրն. (ոզ ոյն. ոլ լիու ականին եւս դոողրուաձ եւ

ֆերմանով ոլարվե-

ուրե,ք եւ սնդ

որքան Գար ման
զարդարուած նն աւ նիսչ արդած նն մա Հմ(, գ չկա ն.ք Հ46) Մոլի, անու Խր յիչու մ է Ռ/. Քոոանէս հոլի սկողոսն (եր. 96). ա չ Բլուր մի աշլար-Հին Ուտի ւգւ ոց՝ մերձ առ տռոլոսոթով լերինն, որ (ոչր Արոլթ|ուն. որ դեո. եւս դոչի բլուրն այնԲարասղալրլուր. (այժմ կոչ: չում է բլուրս Դզ ում( Դոաղչաղ Թավ):

Երբ եր 125.7 Թ էն Խու մ ո ալ: ,ել ն. բուլ: ձր անում են ,. ռրի ս դաղ ալթն «րքա Հրվել առնում (Ճազյեսոլ (դերեղ մանի մօտվղ) ֆրի մի-մի փոթբ Փր եւ բերում
ռլատարադ: Թոռմփիորով մի միաթուր ե: ֆրալի ամանի մչջ Հղում "րը:Աւանղդուլժիս ե. «Սու ԻԸ ճղ նու ոլ եղաձ է Արութիւնս. որ «ԿՐԵ ո. ներն բնակած ( բարձր ռսարիսդլիչին, հսկ ՄՈՒՐ Մելն հջած՝ նութ դ հախ եղելթ Ս. ռր լես զի ի" Ը անձն ճնշչ( ամուսն չաքուլթն ամբ.մոձակներով. ճանճերով եւ Ոռ ով. րն ճմո ան` սարիս Դ աղավմր անտանելի շառնամանի թներով»:47) Այս բերդն պոռոկանում ձր Արցավոի Գարդ ման դաւաուխ իշխաններին ականա Առան-
չածիկ կամ եռանչածիկ իչիւանենրի «րեց Լեր: Մեր կարձլքով այս ակէ Գարդման րման, հակ
սորա մօոիննԽ՝ աի դնոսրելր ղն. որի մեջ մաղույ եղած է վանք. իշկ այժժ Խորաշէն եւ փոքը նկեղե-ին, ոլ'ի մաին գլոած ենթ արդ Լն (Բեր Հուն ուտ դալրծիքով. (ըլնում ենք, այս է Գարդման բերդն.
ոլի մասին զրոած 4 ՁովՀուն կավողիկորն Լ(ելր- 162). « Գեյ Բուղա 2 գաւաւն Գարդմանույ էւ.
ոլատնենջ եւ ոյաշալումն չուրջ ց Գարոլման բերդի նեղեալ Ըժրունէ անտի եւ զիշլանն Գարդչմա-
նույ դկարիճն »- Ռնրդի ս (շիռ մօէ եւ Հարցճանդիատ չի«ղն. որի Հարաւային մօտից բարձրա-
դած սարի վերույ ասնվովու ած են դաւառիս կոասլաշտ Իշխանաց մարմիններն, Թերեւա այս ատ-ճառաւ կոչուած է Հարյ-Հանզիստ-Հարցծանգիստ: Վարդան սլատմիչն եւա դրած է. «Եւ յնտ
ներեց ամաց անդելոց (ակ. 1117-ին) դալչձեաը եկն Տալթժորն հեւ մառ զ Գանձակ չածշաստան... դ Սա-

աչանայբ.
Դի դերն. անում

եւ «ռլ Հալիս չ անձրեւ:

| Արդարեւ չափազանց մեծ Է Գիչու կալ0 եւ բակն:
2 ԻՔարաճերձ Է անուանում Կիրակոս Ռանձակեցին (եր. 95):
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դամ (Զակոամ), զ Բարածեր 4, զ Տէրեւին (ՏԼրունակոան Մը ղմե ծ ղղ եկ ան Մ որանիստ զ Գալրգդ-
ման, դերդեվանք. ղՄածնաբերդ... » (թոլ. Երուս. 48470):

Օիւրիկեան Թաղաւորներն Հնոտղծչետմ իչրագնում են Գարդ մոն. Փա խռոռ. Բու ս դրամ Բուս-
ոի եւ Զու է դաւառները եւ տիրում սողա րոլոր բերդ ելին. ինչ ոլա դլոձ ն նբ կանի ր այլ է
Մածնարերդն (այմ:ք Մ նալերդ) եւ ամմ1 Գարդ մն բերդ ,. որ երկո ամրոցներըս Դ տնում նին
Գարդման դաւառում. որ Մածնարբերդին Իշիշում ծր Աղ ռար, եւ Փորդ մն բնրդին՝ Վածրամ
իշիանն. որոշակի յայտնում է կիրակոս (եր. 49-60). « Աելոալվոչն. ոլ: եղեւ ժառանդակալ Մ,ած-
նարբերդոյ... Գարդմանայ եւ երգեվանի ցն եւ Տլրունականին եւ Ֆու ուշոլ եւ ույլ դողմանդ Իշ-
խւանութեան Վաչրամայ Էշի անի »- Գաւատոնելրռ բելդ հրով մոսին դլ տուժեն վլաշցիւբ եւ վրա-
ցիների Ճեուքիվ՝ սլարսիկներն եւ սողանից՝ Զաքար եւ Սարդիս Խչվոսաուելր ս. « Զաքալ:վ... եւ եղ-
բայր իւր Սարգի»... առին բազում դաւառս ի «լարոիցեւ դր երդը ամուս Վ Փոսլղ ման. զ Քարա-
Հեր4ձ (մինւեոյն քարայլն է, ռբի մէջ նոտում ձի դ չսթուղիկոսնել ն. որը այստեղ անուանում է
Քարաչերձ) եւ դերդեվանք, դ Տաուշ, զ Սածարել ես Վ ՏՀբու նականն եւն» ( օիր.. հր 95): Այժմ
պլարզ է. որ Մածնաբերդն մնաղած լ նոյն Աղսարթանի 4եութու ւէ. իշկ Գարդ մ անա` Վաւծրաժին:

Անձանօթ նն դաւառիս Ա. Գ. Դ. բերդերի բուն անուննելն եւ անց նոլ ն:
46) ԹՀ ով շինած է քաղաքս եւ որ Սուին, անյույտէ մեզ. միույն ժյոնի է. որ բաղաթումսնստում էին Հայ իշիխաննել: Ժ. դարի վերջերում մանըմակոան բարեկամու Թիւն եւ. սերտ ամր Հասս-

տասոուած էր Աղուանից նւ Մեծ Սիւնեաց Իշիանն ելի եւ Սազ աւորնելրի 137
Մ.ծ-Սրւննաց Սմբատ Բ. Թադաւորի կինն Շածանդուվոտ Աղուանից Սուադ այ Էշիշանի

դուստրն էր: Սնւադայ Եշիչանիո որդի Սենեքերի: մն եղաւ Թագ ւէ որ Մ.5- Մ/- նհսաց- Այս ոլատճ.
Մեծ-Սիւննաց Սենեթերիմ թԹաղաւորն ս լայծառացնում է քաղաքս եկեղեց. եւ բերդովեւ կոչ-ւում թադաւոր Փառիսոսի. նոյնպես եշիւր որգի Գրրդորն... անդր նոյն խկ մամանակներումբուն Աղուանից մարութիւն այւած Թաղաւորութիւնն Հաս տատուսծ ր Դարբըանդում: Սենեքե-ըիժ թաղաւորա նածատակւում է Բաղզարերդուժմ: Գրիդոլր Թաղաւորի ց յնտոյ Փոոխատա քաղաքսմնում է Հայ եշլանոց ձեռքում, ինչպէս տնսանք Փառիսոսի Էշճշչ երի արձանադրութնանց մէջ:«ի՛ ՇՀԸ. Թմին փոխի մաշխթաարծես միծ վարդասլեուն Սարգիս. որ է ի « Փառիսոյ » (Ս. Անեդի. նր.128): Քաղաքումս ծնուած էր նաեւ ՅովՀաննլս Սարկաւագ վարդասեսոն:49) կիրակոս Գանձակեցին (եր. 405-106), Փառիսոս ն. Բ
վերին մասերը միացնելով, անուանում է Միավոր գաւսաու (ոյս
դոդ Հեւ ստաղած դառա), եսկ ԴՂարա-

այս կամ Մուատի դառառւննրիս
է լնոների 171 ընկած եւ լայնա-

Մուրատիս վանբը՝ Խմ»|,- Քարածերձում ընակող Աղու-անից Յովչանելս (աթուղիկոսն նեղունլով ույլազ իների ց՝ դիմում Լ Զաքարկ եւ Իւանէիշ-խաններին. «եւ նոքա (Խոյն իշվաններն) 11777 սլատուռվ ընկաղաոն, եւ բնակեցոյց դնա իւանէե դաւառն Միափոր Է վանքն, որ կոչի Խաշի: Սա (ՅովՀունն. դաթուղ.) ռոկոաւ շինել անդ նկեզե-2ի մեծ եւ Հրաշալի (որ է այժմեան մանքն) եւ մինչեւ աւարտել էր " շավփանումմն եղեւ. զի եկնՍուլթանն Խորասանայ՝ Ջալալատդին կոչեցեալ եւ եծար դթաղգաւորութիւնն Վրաց»: ԱյնուՀե-նւ վանքումոս էին բնակում Աղուանից կարուղիկոսներն (Կիր.. եր- 17 Լ), որք նոյ լրացնում/,1, վանքիս սլակասորդը:
Երկու Դարա-Մուրատ դիղերիս Հայ բնակիչներն ունդ ասիովխուսծ նն Շուլ տւնրի կողերն:50) Աւերակ դիւղիցս էր Մելիքսեթ հալիսկուղոսն, ոլ դաղթող ժողովը գի Հեռ չնաց Առոլա-Հոն, որի մառին դրում է Առաք. ոլա. (եր. 9). « Մելթիոէթ եոլիսկուղուն ն Վերին-ակամայ եՄելիքղատա դեղջէ »: ԱՀ, այսպէս մինւնոյն Փառիսոս գաւառի վերնամասն ժաճախակի փուիո-(ութնանց ննթարկունլով կոչւում է Մրավոր. տռլա՝ Վերին-Զակամ էւ ասլա՝ Շամշադնի դաւաղ:51) Վանքիս մասին դրում է կերակոս (եր. 142), որ աշակերտ նղած էր փանակուն մարդա-

օլեւոի,ն, ԹՀ մի անդամ շինած չը Վանական վարդապղնուն մի վանք այժմեան վանքի տնում, որաւերուած էր Ջալալատդին Սուլթանից: Առա դրում Լ 208-209 նրնսում. «առ Տէր փոլխնցաւ
(Վանական)... հի Վանոն, ղոր իւր շիննալ էր. որ կոչի Խորանաշատ վասնյոլով նկեղնցեացն՝ որհ նմա բնկալաւ դանունն, որ դայ Հանդ ոլ երդեվանից բերդին եւ ի Թիանց Դարդմանայ.
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առնէր շինու ՄԱՆ ն ելիր. Դ ուրք շինելով ի կոփածոյ վիմա ն դուն մեծ նկեղենցւոյն, դորԻւը իսկ ՀՈ եալ «բ ճւ դլոսն փուլ դ /ոռլն արու եւն ուսուղանել այնոցիկ. որ ժոզովէին սո նա
ամենուն դաո ուդ... ե. դողն թաղեցին դնա փ դլուվխ վանիցն ժարեւելիդ կուսվ, ւօ հփոքրադ ոյն ե դ ե դ նգի Խ. ուր մե հզ եր ն դ մոս նք աղզթատացն, զի հ ն. ն(Վա նակ ան) այս ոլն ս Հրամա-
եաց... Եւ. ույո հղե, 39 (1241) Թուին »-

52) Գթոոս որ ոչինչ մեղելու Թիչն չկայ բնըդիս շինողի մասին. բայց ուանդարար ոմանքասում են, ԹՀ Ս Խնթերի մ աա ւորն Հինել տուած 1 բերգ ոռ. ոմանք` Սմ միայն նորող ած է:53)Ա նայա է ե, Բենբդիր ինել տոռուողի անուննէւ ։արելցիւ եչ Զարեքայ բերդ է անուանում
կիր. (եր. 105- 105 հ. 135) ուժոգ ո. որ կոյ ուղիղ Քարածերձին Հիւսիսային կամ Հիւսիս-արեւ-մնան Հա դ ոլ. Շամբոր զ նտի Ցոսիս ասիում: Ինչոլնո Փառիռոս բնրդ ն, նմանապես եւ այսսլատկանու ւի մե դու տոր» ան Խշիոսնների. բոյը աղաս Մնացած 1ն թաթարների ճանկից.ինչու: Զարե.» ամբող, Խոյնոլմ ռես Գետարակ ւնն. որը բերդ է անուանում կիրակոս (եր. 31):

Հին- Գնաարակի չոլյես ել նոն Հանդ / ոլ կայ Սուրբ Սարգիս անուն մի մատուո (տն՛ս նոյն ւա-եի նկարագրութեան շարթոս Մ), որի մմջ. ասումեն. բնակած / Յովծան Մայրադոժեցի մական-ւաննալ փարդ ալե մն Հաստատում կ յո կիրակոս (եր. 3/) դրել ով. «նա (եզը կար.) ոչ տարաւընդ իր ամա խմասատու նո. մանո տնդ մ ԶոՀան վարգ աղեսոն Մայրավանեցի. որ յոյժ տեզնակ էրաստուտծույին զրոց:.. իսկ նա (եղը) փոլանակ դղֆալոյ՝ Հալ ածետդ ղ Սուրբն (Ձո
եօթ Մայրագ ոժեցի կոչ ել ով... 0 երեւալ Յով
Գետար ակս բ եր դոյ»-

54) փածր ամ Իշիունիս մ ասվն արդն տեղե
55) ԱՆձանոլմ / Մեղ բերդչիոշ անցեալ Ս

նման շի նութիւ 7, Դոշաւի գ հ դի արեւ մտռեան

Հան) անարդա-
Հաննու Ընտրնաց ան տեղի լռութեան ի կողմանս

կութիւն 47 ած ե՛ն.թ 7-րգ ծանօթ. մէջ:եւ անունն. կոյ եւ մի Խիստ Հին եւ աւերակ բերդա-
կրոչմում եւ ելեղեցաձորի արեւելեւն կողմում՝ ՕՀա-եի ընըդ անուն (Աղ ան-ղ ուս որի շրֆասլատն դի ւղ նր են Թրբարնակ: Վարդ. Բարձրրերգցի (եր-134-135) դրու մ մ. «Ի սոյն աւուրս կի մի` Մոմ անուն՝ դայ ի Չարսից երեք որզովք հ դաւառւնՓառիսոսոյ ոու Գրրդ ոթ իառաւոլր իշխանն: Եւ տան որդիքն ոլառոանդ զմայրն եւ առնուն դՇօլասգլնըղն Շամիրամայ. եւ չանի ընտանենց եալ ընդ Ալաղիզ 447-Լ խրայն Գանձակայ՝ սանին ղնա եւաշուին դ Գանձուկ... ե սիրոյ «ղդ գ ԱԼՃ դնացնալ մ :1Լ Մա ՓիլիսլԼ որդի Գրիդորոյ: ըմբռնվ դետ հկապանս զկնի մՀու ան Հօրն եւ առնու Է նմանէ զՇաշուաշ ՆՈ դ Շօթս»:

ընրդերն նն Փառիխոոս, Փետարակ. Զարեք կամ Մոմոռւում,, Վաչրամ րչլոանի Բերդ. ՕՀան-րերդեւ Ալջ(այ բերոչ1. ենդ ատմքնն վեգ բերդ: Դոն մենք կարծում ենբ. որ Դղզղալա կոչուածն է Շա-
միբրամայ՞ բերդ 2 ՕՀանինն՝ Շօյն եւ Վաչրամինն՝ (Ղալարոյուն) Շաշուաշն:56) Քարայրիո մասին դրումՎ կԿերակոս (եր. 142- /15). «Մտ վարդապետն Վանական, իւ-բովք աշլխատութես մր փորնալ Լր Իւը քարայրս 'ի կատարս բարձրագոյն քարի միոջ. որ կայՀանդէլ դեղջն. "բ ոչի Ռլ որուն, Է Հարաւոյ կողմանէ Տաւուչ բերդի: ՆՈ շինեալ էը մայրի անդ
նկեղնցի ժի փոթրիկ եւ անդ դաղարնր դաղթութնամբ »: Ասլա սլատմում է կիրակոս. 24 քարայ-բիցս դերի բոնունցոու Թաթարներից Վանական վարդասնեսոն եւ 222 որ աշակերտ էր նոյն
Վանականին...-

Փառիսոս աւան

57) Գիւղ ո նշանաւոր մարդիկներ ձո" 41ծ մ Թէ՛ Հայ եկնղեցականութնան եւ ԹՀ՛ գրականու-
Թեան: Տաւուշեցի ձր Ձովծաննկս վարդավեւոն, որ եղած Լ վարժապետ Գօշ-Մխիթարի եւ քարո-
զիչ (Կիր-, եր- 4/2 1)- Դիւղիցս չր եւ Վանական վարդան, որի իսկական անունն էր ՅովՀան-
նէս (Յառաջ., Գօշ.. դ ուո., ել. 25)- Գիւ դիցա է եւ Մելքիսեդեկ նպիսկուպու Մուրատնեանցն, որ
նշանաւոր է ԻՒ դրականութնամբ:

54) Վանքիո մասին դրած լ կիրակոս (եր- 89-90), Ա4 Վասակ Իշիշանն Բագրատունի, «որ

1 Առաքել վարդապետ (եր. 193) գրում Է «Դաւիթ եպիսկոպոսն, որ Էր "ի Շամքոո ճորէն եւ ի ցեղԷ իշխողաց. զոր
Ղարամանենց կոչեն... ի ձոր Շամքոո... շինեաց անապատ, զոր կոչեն Զարեքի աճապատ»:

2 Շմեւղ Է կոչում բերդս «ՎՂարդան պատմիչն (եր. 18):
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շինեաց զեկեղեցին ծրաշադան ի վլոնքն, որ Անասդոաււռ կոչի՝ Հուպ Մ եռր բներն առ աջնորդու-
Սնամր եւ 4եունաւութնամբ: արքբեպիսկոռչուվն Ցովշաննի սի Տու նղոյ ըազարին Շամթորոյ եւ
Գարդմանույ էւ. երդեվանիդն եւ Տ(րունականի ն եւ Տաշ ոյ...: Եւ ու ոորոոու մն նկեղեցւոյն. որ
օծաւ եւ կնքեցաւ յանուն Սուրբ Առոռուածածնրխ՝ ի Ռ9Թ- /7ու ուկանին Հառյող»- երեւի Թ1 Վա-

բազ անունը ստացած է վանքս ԱՂ փայտի այուտեզ բերու ելու դ յետոյ:
59) Վանքի» մասին դրում է կիրակոս (եր- 122- 26). 21 եղաւ մասուր կ չուր ժ. դոր ձուննցգոււ

Հին-Գետիկ վանքն, որ կար կայենի դաւառում Աղստեւ ցետի աջ կողի մելու: Ալնուծնտեւ/ Ք Ը ("լ Մ Հ / 4 ("Դ (17 մ
Գօչ-Մխիթարն սկսումկ շինել Նոր- Գետիկ վանթը (որ ն այժմեան) Տանձ ու ոի ձոռրու ւ: Ա. վանքն
օծւումէ յանուն ւ. Լուսաւորչի, Ր՝ յանուն 2 կարտռլեավ- Առա դրում է. Հ մոլում ամի (ՈԽԷԼ.)

եղեւ աւարտ Հոչակաւոր եւ խնդրատես եկեղեցւոյն (նռր) Դեկ ույ. դոր Հիննգ վալ ասլնան
Մխիթար Ի-ր միարանօք Գեունաւութեաւմբը Վա ախխանկայ Խաչն ննցւ ոյ ուն աո ն Հավժելոթոյ մ, եզ-
բարց իչրոց Գրիդոլոյ եւ Գրիգորիսի ե, Խոյդոանույ Մը փեռաակույ հւ այլոց Իջինը բբարենսլաչ-
տասը որդոց Բրլին Դաւթի եւ Սաղունին. նաւ թոյլ նող Արզու (ոավժու ն) դին փնախլթանկա
Հաղթել քեցէույ: ու րազում ինչ օժանդակ եղեւ, (Արզու իոսլուն) ալոճը, եւ վոր ագ ոյր ղեղնցիկ
դռատերօք իրովք ծածկում Սուրը խորանին, դարմանալի տեսողաց. Ի մաղոյ այծից կակղադու-
նազ ներկեալ ոլէա-սլլս ե դանադան, դործ Փանդակակերոլ եւ Խերկե ալ սլատվելըութ. ճշդրդ աղոյն
Հանուածովք ատնօրինականօը Փրկչին եւ այլ որբոց, որ Հիտապուցանքեր դանսոզ ոն... ալուսը ծած-
կոյր ամ) եւ այլոց եկեղեցեաց, Հաղբաոույ եւ Մակարայ վանից եւ Դասի փանայ... եւ օծեալ
կնքեցաւ եկեղեղին յանուն սուրբ Աստուածածնին ».

60) ԻնչԼո տնսանք 51-րդ ձանօլուլթեսն 14 երդեվանթ բնըդ ս զանւում| /յոլբանաշատ
վանքի արեւմտեան ունդէալ: երդ նվանք եւ Տաւուջ ե կածարելթ (դ. բել Դրո կենան, որ չ ՏԼ-
բունական) բնրդերս ոլատկանում էին տեղական եշլւշններ ին. ռոակայն ե նթորկունլով փովո-
խութեսնց Հետզ Հեսու է անցան 4եուքիգ Ճեուք այլ եւ այլ տխլոասլետող ներին, Էչ ոլնո չոնսունք
բոլոր քաղաթների եւ բնրդերի անցթերիդ: Տաւուշ Բերիո մասին գրուժ ( ԱՆեգին (եր. 113).
«Ի... 2Ղ1Դ:-: ամի եկն Ձօլի ամիրառլեսոն եւ. ոլաշարեաց զ Տայուշ դաւուրո 2 ե, էուո գ նո Հանելով
դիաղաւորն Աբաս ».

61) Ամրոցո աա մօ Լ փարոադույ ւմ, նաստանին, որի Հիւախիս ային Հան էզ արձանացած է
ընրդաքարս, որի մասին դրում է կիրակոս (եր. 69): «Ընդ Լ (ր նդլ Աղ սարան) (ոարկութնամբ
վարեցու Դաւիթ իշին Նոր բերդին, ղի մր եւ նա մաղգ1 Բազ րատունեաւց. Հայըն վփասակոայ
եչիչնի. որ շինեաց ղեկեղելին (Վարադ... Հուոլ հ Եռր բերըն» (որ ( Ցից արի բելդ ն):

62) Անծանօլթ են մեզ քարայրի, ամրբոցիռ էւ ճլնաւորիս ոլատմուվիւնն, ժամանուն, անուն-
ներն եւ դործերն:

63) Ազնիւ ընթերցողն տեսաւ, որ անյայտ է Սուրը Աստուածածին մեծ մանք շինել ուողիանունն, միոյն յայտնի ւ. որ շինուած Լ Հայոց ՇԻ. եւ Փրկչ. 1071 Թուին: Այսաեղ տամվուխուուծ է
Խաչատուր Վարդապետ Տարոնեցդին, որ մի ժամանակ վանա ծայր եղ ծ Վ մոան.քիճ. որի մմֆ Սա/
մօրի նած է ԽորՀուրդ փորի Հրաշալի երգը, ամս Խավս նբգեղ Լուի թաղ տքի ՋԶոթ ալ: Սոլասալ արի
ժողովում ե. ասլա՝ վանքում»: |

փանքումս ամփուղուտած են Անի բաղ աթում (Սոոդաււորոզ Բաղ-
բատունի Թագաւոբներից Սմբատ եւ Գագիկ Թաղաւորների մարմիննելն- Սեղանատուն մասին
դրած 1 կիրակոս (էր. 130). «էր Յովչաննքս Արժունեցին, որ եւ Հաղարծեին էլ առաֆնորդ....
շինեաց ի Հաղարձինն դոանդանատունն հրեւելի.... Խաչատուր Վարղդասլեսւն, եւ եղբույր իշր Բոսը-
ռեղ ն (ոռ.քա են ժի տառսլանաքարի տակ չանգիոտ եւ դբկալվուունու ած նացող ներն) շինեաց եկն-
դեցի մի եբեք իշորանի ծանդեսլ վանիցն գմրբեթաւոր մանուն սրրույ Գլ որդ այ»- փանքերիս արե-
ւելեան դողմումն / Սուրը ԳԼորգզ, որ 1 երեք մատոււներից ժին:

64) Նավ: ծարկ / խոստովանել, որ տկարանում 1 այգելուի Դիիչն նկարադրել ճշսոիւ այն

1 Միեւնոյն ծրճնեալ տիկինն Է, դուստր Քրթին, քոյր Դաւիթ եւ Սադուն իշխաններին եւ շինող Դատի վանուց
Բրաշազան գաւթին:

ալ , անդ ակ , ելլ': , ոու" հր. ւռ աւի ճոնների Հբվշու նբ ների փոլրուուծք ները` մսե Հի առիւծը, որ
ան ճանկել| մեջ աաա «վո ում 1 կատաղի ուլը էւ ամանւն տկարանումԼ Դրիչ ն Խերկայացնել
սխբելի ընթեր դող "7 գ հզորու նուի ույն ամեն սթանչ ելի Խրլրաղ որձութիւնները նոյնութնամը.
որթ դրոշմուած նն առար ների բողոիրի ո վերոյ:

երկրորդ ` Խոր մախրո Հիու ած է դանադան անձանց մասնաւոր նհումրով:
Երբոր դ` Բույույու է Հին արարին շինել տու ողի անուն եւ շինութեան ժամանակն:
Ձորըորգ` տուրի է. ոլո փոնբ» կրում է Ս ԱԽառ: ածածձին աոունը, թմ ե՞րբ փոխուած Լ

Մազարույ վար կոմ իչ զիոլութիլ կմ սալոր այից «ուաուծ է վերջին անունս, անյայտ է:
65) Որո» ակի ույնի 61 փանբթվուշչինողի անունն ես ինո, Թնանն իսկական ալ ելժիուն, վասն

որոյ ոչինչ չմո Խրւթ սոսնլու փան լիո մասին:
068) փամարդի ն ե. ժող բերդերի ոսին դրած | Վալզ: Բարձրարերղ ցի (ելո 190). «Իսկ

Մոլոր եւ ինն... Խո |ս ոու ոս զ Շամբոր Հերի թ... Դ Գոռ ՍԱԽԱ՛ կածարելժ. դ Տէրունականն... Զ Նոր-
Բերոչն, որ էր փռռակույ թաղա որին է. զ"Բա: արզին անմառչելի ամրոցի եւ զ Գոոդ անուանի
Բերդ ե, դուո ն Ժակը 27 (զ Մշւոր / Հիհալ. ուր կուլ: Հոչակաւոր ժ. վոն երեւանի աշխարի
լշաչ եւ եկեղեցի կողմե հ: օրեր ի Սրբոյն 1նսրուլաւյ փալդ տղեն ե, Թարդմանչէն Հա-
ժո: որ (րոյ ե աման /. Հույի' ն Դ աման ըույնանիատ ե հրկայնատարած եւ ղայլ ամրոցս եւ
դայրն վինիոլ ». Իսկ 160-161 հր դլոաձ չ Խոյն սոր. ԲոլՎ. «ի ՇՀԹ. Թուզ... մոլում ժամանակի
19:դ շողն Ժող ույ սոԽլժիւ ե ում Հաժուր Հեծֆելովթ մամենույն տղղ ուդ անօրինաց Հաւութեւոլ,
որք կամել ուն այլել դսուրը (ոոոչ ն. որ մանու ն զօրավարին Սարգ սի- Եւ ի բարկութենքն ՒՈՒՂ
խելացնոր նող կոտոր նի , Մե Սա անս»:

67) Մել կարծի բր Հի մնած ենբ Հետեւ հաղ կների վերայ:
նսռիս՝ Հեսօլբ ով իու ուծ ամբող (ինելու (լ Հնարակելուն:
Երկլորգ ՝ Սրորուկան ՄԱ 17 եր ե, Շարայեան Գուշարայի միջեւ սածմուն լինելու էր Հնարա-դերն. որ Հա սում ոմ ուծ նր Հասո փող արշ ոակ Թաղգաւորից (Խոլ... Բ. գիրբ- Ը. դլ:)՝
երը "թգ

է Հ Մ այա դ եր ւ" ս հր ոյ ն Լլ Ս ել ու ձր մբ տղի ոբ ն ուկ ԼԱՄ Հ մա նադ լույ Հայող եւ վ յադ:
Հայող Արրա ձում դավժու դի քոն Ի. Դ որու ոկ

11 մ Ր Մ 7 1 7
դրում Իւր 114:Լ Կրւրրոն դրած նամակում Թուարկե-լով Վրաց հսլիսկուզոս Խելր եւ հոլի սկուոս անի սո քաղաք խերը. ն թիւս որող ասում Լ. «Իսածակ

հոլիսկուղոռ Հմռարուսկ ելուի » (7. /. ո Հասոու ած Է եր. ձ06)-
Զորլոլ դ ՝ ակ ներշն: մ. որ /-. դարու մ սո եդ Հու նր ր«շգիք լատի եւ Ջոլրաղդեաի աջ կող մում:
64) Ծարի բոլոր ամրողննըիդ նշանաւ ոբն է Հանդ ալրնրղ ն. որի առին դրած է Աղուանից

ոչաոմչի շարաւյարող ն(եր- 273) « ԱտրներոնՀ շենէ դրերդն Հանդ ունւ դաղարանաիւր տանէ իգելն. որ կոչի Վակունիթ. ուրն: բաղանիքնեն արթունականը... Լինին սորա (ԱտրներանՀի)
որդիք Գրիգոր Էւ Աու Սէթ. Գրիգոր չինկ զՀաւախաղացին ընրդնեւ յայն կողմն ձղէ զՎեոն
իւրոյ Աաաա անեն Գրիգ որի լինին որ ղիք Հինդ. որոց երէց որդին Ասլուլի սղանանի.. եւ
միւս որգին ԱԴՂՎԱՌ որ ես Մ. ան/ ՄԱ կոչ նգ ոու. ամք Փաջ եւ ժոաֆող. սա առՀասարակ տիրեա Գարդ-
մանայ եւ Բաւաայ եհ. Փաո նայ գաւառաց. այլ եւ աւաղակասլետաց Ցորադետոյն բովանդակ
ն դ եւ էշին »-

Ծանօթութնանցդո վերջում ժայունում նն.թ. որ Սալիս»ն դիչղաքաղաթիխ ծիւսիսայրն Դա
դէս, նուր դետի ձավ կողմում դույ մբի աւերակ ֆաղաքատեզի Դբրըվ- Ջրաղ անուն: Աւերակիս
ծաւալի մեծութիւնն կարծել մ մուլի ո մեզ. 24 այո հղած նելու մ Փայտակարան փաղզաքնե, որի
Հարաւային ռտորոթուվ ր Հեումն Հոսած / կու Ի չետն, բայց մետոյ փոխելով իՒ-ր ընթացթը Հո-
սում է այժմ Մալի »ն| աաաի
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Բոստակ 158-160. 173. 563. 583.
293
Ըռուշանալ շէն |(յ6
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խաթրայ վանք 171. 260. 263.

205. 307. 268. 276

Խալթան 346. 41. 44. 80. 81 185.

143
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Խենի գաւառ 61, 119. 149. 150
Խերխան 216. 218
Խիզան 9
Խինալուղ 40
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Խնձորստան 109, 243. 244
Խզուս 96
Խնօ 38
Խոզանագետ 202
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Կարսիր վանք Ժ
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Հաճիշէն 86
Հաճի սամլու 174
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Հարցհանգիստ 183. 184. 189.
309, 310, 316, 324
Հացի 104
Հացոտ 1231

Հաւալտուն - տես Հենգուզակ
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Հին Ղարաբուվլաղ 290-292. 302
Հին Մոխրաթաղ272. 273
Հին Շարխաչ340
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Հնղար գիւղ 97. 98
Հողաբերդ 191
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Ղազանիշ 20
Ղազանչեցոց 12
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Ղարա-Ղոլսու 28
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Ղարաչինար 286
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Ղարուն 93
Ղափան | |, 193. 196.217
Ղափանլու |89
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Ղութղաշէն 23. 66. 136. 147. 145
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Մազան Խանե 193
Մազրա 34. 258
Մազրղու 145. 1Վ3

Մազքթաց աշխարճ 27. 70
Մազքթաց ծով ՎՎ

Մազքութք ՎԸ. Վժ. ՀՍ. 83. 62
Մաթոսի գիւղատեղի 3144
Մալական 180
Մալբել 126

Մալղ 134. 138. 14. 148

Մակարավպնք 11
Մաճսնա 186
Մանճրաւ 205
Մաղայոզ 242
Մաղավուզ 2058. 274-270. 279.
327
Մաճակ 71
Մամասէի վանք 213
Մամատաձոր |Սս7
Մամոուտ 190, 156
Մամրթլու - տես Մամռուտ
Մալմեխ 34|
Մայրաքաղաք 259. 283. 295

Մանածկերտ (Մանազկերտ) 438

Մանաշիթ 289
Մաշադի 2ԷՑ 216
Մաջաոռ 54. Տ()

Մասազի 83
Մասիս 21. 264
Մատաթ-քեանդ 208
Մատաղիս 260). 261. 279
Մատրասա 12. 43. 90-94. 150

Մարազա 38. 85
Մարալեան 171
Մարալեան Սարով 177. 178

Մարաղա 177. 178
Մարանդ 188
Մարդակերտ 272
Մարեւկա 85
Մարզպանեան 60
Մարսանճ 42. 139, 149
Մարտունի 11
Մարք 51

'Ւաւաս 211.213
Րեժլիս 120

Մ'ելիքզատա 408. 51Կ

Մելիքջանլու 196

Մեծարանք 173
Մեծ իրպնաց վանբ505
Մեծ-Իրանք 175
Մեծ Թալաստան ||)
Աեծ-կողմանբ 57. 155. 173. 208
Մնծ նԿուէնք 173. 15)
Մեծ Ղարամուրատ 3418
Սեծ-Ղոզլի 123
Մեծ Մազրա 257. 288
Մեծ շէն 102. | ՏԸ. 543. 2Ը4. 573.
274, 276. 380
Մեծ Սադիր 170
Մեծ |)նօգիւթլու (Սօկութլու) 1 15.
136

Մեծ Սիւնիք 1058. 205. 239. 210
Մեղրակեր 57|
Ս'եղրի 231

ՄԷճմանալ170, 271
ՄԷլսարի92
Մ'Էյտի շէն 210. 241
ՄԷլսարիՎ5. Տ6. 93
Մթկուարի- տես Կուր
Մթնաձոր (Ղարանլուխ դԷրԷ) 264
Միլին դաշտ 172

Միլին քաղ. 195. | 96
Միճրաւան 58
Մինկեաչեօփտ 179

Միջագետք 138
ՄիրզաբԷկլու 126

Միրզիկ186. 189. 301. 302
Միրիշալլու 227
Միրի շէն 92
Միւս-ձաբանդ 173

Մլզնաբերդ 158. 183. 184. 309.
310. 315. 323. 324
Մճակ սար 300
Մշաճանի վազք 269
Մշկապատ 101. 218, 230
Մոգաց երկիր (Ս'ոկք) 91. 117.235
Մոզդոկ 19. 54. 80
Մոլլա-դարա 123

Մոլլա-խալիլ 02
Մոխրաբակ 2566

Մոխրաթաղ 183. 56
Մոխրենիս 11. 15. 201-203
Մոկք 4Ռլ

Մոշ-խմճատ 103. 207. 208
Մոսկվա10. ՎԿ, ՏՏ

Մորոճորոլ վպնք 434
Մսսնալ 212. 2|6

293
Մոութ 599. 300
Մոուտ անապատ 180
Մրճաւան 5|
Մրղուզ 170. 337
Մրջման 262. 574
Մրցունիս ԷՏՇ. 797
Մուխանց 38. 147. 148
Մուխանք 172. |75
Մուղաճ 35. 60. 169. 172. 175.218
Մումպարաք 1Վ2
Մուսկուր 70
Մուրատխան 106
Մուրզախան 20
Ց

Յիրճեր 97. 104
Ցնդուսար 198
Յոնաց աշխարճ 23|
ՅովճաննԷսի բերդ 203
Յունաց աշխարք - տես Յունան-
տան
Յունաստան 29. 48. 102

Ն

Նախիջեւան 40.91.94. 142. 232.
288. 29.
Նախիջեւանիկ109. 226
Նաճենց է|7
Նաղարա-թափա 121

Նաոլըջա 120
Նատարի ղալա 263
Նարին ղալա 64. 65. 315
Նաւուր 32Տ
Նաւուրալ-ջուր 170

Նեմիթապատ 144. 145

Ներսմիճրի վանք 281
Ներքին Աղդան 336

Ներքին Թաղավարդ 206. 207.
230
Ներքին Ղոթիվ 323
Ներքին Օամբարակ 337
Ներքին շէն 227. 235. 2860. 289
Ներքին Զալլու 276
Նիժ 36. 114. 126. 128. 131. 136

Նինկի 103-107. 217

Նիպզար 310, 312. 315. 323
Սովուր 44
Նովուր-ղշլաղ 136. 148

Նովուր-ճլակ 80
Նորագեղ 28. 324

Նորաշէն 105. 194. 286. 292. 305.
327. 328
Նորաշեն (Գանձակ) 179. 185. 188

Նոր-Աոաքել 192. 193

Նորավանք 3400

Նոր-բերդ 331

Նոր Գետաբակ 320, 321
Նոր Գետիկ338
Նոր-Դրախտիկ 206

Նոր-Խաչմաս 74

Նոր խրխափոր 285. 256

Նոր Ղարաբուլաղ 292

Նոր Մոխրաթաղ 273

Նոր ՇԷն 98. 130. 265

Նոր Պարիս 289
Նոր Ջուղա 93. 94

Նոր Սարաթովկա-տես Փնտիլու
Նոր Վարագ 11

Նոր Փիփ 312-314. 323

Նոր եաթուկ 226

Նուխի 18. 34. 36-39. 41. 49, 60.

133. 141. 12
Նուկզար 13

Փ

Շաբրան (Օաբօրան) 34-36. 72. 78
Շակաշէն (Օիկաշէն) 160. 161.
172. 179. 188. 189

Շարբուլաղ 172. 175

Շանբունեաց գաւառ 232
Շաոդար33. 39-41. 72. 132. 281
Շաճկերտ 294

Շաճմասուր 258

Օաճնաբաթ 40

39)



Շաճ-Փեքար 191
Շաղախ 193. 203
Շաղուագ 267. 309
Շամախի7. 10. 13. 17, 19. 33.34.
37-48, 53. 58-60. 69. 72. 78, 80-96.
101, 107, 110, 126, 141. 143, 146.
149. 150. 160. 174. 232
Շամիրամակերտ 19

Շամխալ 18
Շամշադին 172-174, 305. 342
Շամքոր 34, 172. 189. 190, 293.
310-323. 326
Շատախ 330
Շաւաշական գաւառ21

ՕՇաւշ 91
Շաքար բԷկ գիւղ 330
Շաքէ (Շաքի) 38.42. 48. 49. 53.
60. 66. 86. 101. 107. 110. 111. 117.
126, 130. 134-140. 143. 144, |47.
149. 150. է60. 232
Շեխեր 205. 206
ՇԷյխ Լալա 110
ՇԷլյխ Շալբրուս 33, 39. 40
Շիլեան 145
Շիլտի 38
Շիկաքար 262
Շիհար երի - տես Ցոի
Օիրակ 31
Օիրազ 190
Շիրին բուլաղ - տես Կարմիր
եկեղեցի
Շիրուան (Շրուան) 29. 59
Օիիւրչի շէն 105
Շլորուտ 327
Շխմուրատ 1 1, 158, 330. 33)

Շճրատեղ240
Շմեղ 319
Օնաթաղ 236
Օնքար201. 342
Շորաղբիտ (Օորբուլաղ) 107. 123
Շոութ 235
Օուլաւեր 265.274 3|8
Օուշի 7, 8. 10, 12, 15.23, 34, 73.

ՄՏ 175, 191, 211. 212.Ո "230, 236-239, 244, 263.
269. 273. 280. 287. 305. 327.337
Օուշուասար 228

392

Շուքավանք 264
Շօշ (Շօշուգիւղ) 103. 104. 228. 301
Շօշկալ վանք 212, 216

Ո

Ողեր 197

Ոսկանապատ186.189. 300-304.
315
Ռսկեպար 320
Ոստան 58. 85. 96. 274
Որդնաշատ |75. 195. 196
Որմսդպերոժ 61
Որշատ 107
Որոտեան (Որոտան) 205, 286
Որվան 205

Զ

Զաթախ170
Զալապլար 193
Զալդաղ 317
Զախաջուղ35, 78
Զայքեանդ1 |7
Զանաղ բուլաղ112
Զանկեալ 123
Զարաբերդ 123. 173. 181.191. 200
Զարեքալ վանք 15ր, 234, 302.
320. 326
Զարեք բերդ 314,3|6
Զարղաթ 123. |42
Զարտախ 186
Զարտախլու 324
Զափարի ղալա 292
Զափար 265, 269. 270

Զաւդաո 189
Զիլքինլու 325

Զինաստան 178
Զինարի 325. 33|
Զինչին 329
Զող 46, 47. 49-51, 62. 63, 6671
72, 114, 130, 159

Զոմախլու 119

Չոր 64
Չորաթան 319, 327. 328
Զովդաո-տես Հարցճանգիստ
Զուխուրեուրդ 85

Պ

Պազկանք (Պանծկանք) 173.
174. | 92
Պալլուջա 105. 239. 240. 301. 303

Պալեաթ 63

Պանդ 298
Պանդալիոն վանք 299. 300
Պաշնճաղ 36.114. 123. 128-130.
134. 141. 142

Պապարաթմա 141. 143

Պառաաթումբ 217
Պառաւաքար 330
Պատիգեղ324
Պարախ 76
Պարսկաստան (Պարսից երկիր)

34. 48. 51, 53. 67. 83. 86. 93. 94.

117. 135. 160. 178. 192. 207. 211.
226. 228. 234. 204. 271. 276. 283.

297. 324. 334
Պարտաւ 63. 115. 159. 176. 177.

232. 276 |
Պետերբուրգ 8. 18. 20. 21. 31. 85

Պետրովսկ17. 18. 22. 25. 28. 30

Պերոզապատ 46
ՊԷշգենա գոմեր 185

Պիան160. 172. 175. |02. 206

Պիժանճանի (Ատր-պեջան) 61
Պլեթանց 196

Պղնձաճանք 217
Պողրխան 211. 227
Պոնտոս 309
Պպէն 2Էն 244
Պտգեսբերք 159, 244. 262. 310

Պտեզ 130. 137. 147. 148

Պտկաթաղ 198
Պտրէցիք 11. 241. 242. 262

Պօղոս բուլաղ 63. 71
Պօղոս քիլիսա 174. 343. 344

Ջ

Ջաբրալէլ 172-174. 192. 193. 229

Ջաբանի 85
Ջալալ Հասան 240
Ջալէթ 159
Ջակիր 323. 324
Ջաղացներ 208
Ջամիլլու 239

Ջանեաթաղ 186. 270. 27)
Ջանհասան 2380
Ջաոռոչի ղափու 65
Ջարկեալար 1ձ8
Ջաւանշիր 9
Ջաւատ 60|

Ջափարաւատ 121. 134. 150
Ջիզիրա91. 312. 313
Ջիլան 193
Ջիմի 42
Ջիւվջամիշ 120
Ջոխտակ եղցի 207. 262. 321.
343. 344
Ջոխտ Պոռրվածաո 207, 208
Ջոոլու 126. 130, 148
Ջովլան 130
Ջրաբերդ 97. 98. 103. 104, 107.
109, 112-117. 120-125, 130. 134.
158- 160. 170-173. 181. 213. 226.
228. 238. 240, 263-265. 270, 279.
281. 283. 284. 288. 293. 294. 296.
303. 324. 332-334. 34)
Ջրաբերդի առապատ 11
Ջրագող բերդ |19
Ջրակոյս 107

Ջրվշտիկ վանք 132, 158, 186
Ջուանշիր 172, 173
Ջուղա 91

Ռ
Ռանի- տես Առան
Ռաշտի ծով 44
Ռեւ 245
Ռեւազլու 333, 334
Ռմբասար 170. 174
Ռոճա 22
ՈԻոտիբաղա61
Ռստակ 174
Ռոցպատեան 160, 172, 175
ՌուշանաշԷն 38
Ռուսաստան (Ռուսիա) 26, 54.
63, 70. 71, 73. 77. 80. 83. 85. 96.
136, 160

Ս

Սաբաթլու 123
Սաբեթ կէչմազ 317

Սալա 337
Սալեան 61, 83. 92
Սալթի Ղոլսու 28
Սալմաստ 91,312
Սալն առապատ 237
Սաճառ (Սոճառ) 49
Սաղեան (Սաղիան, Սալեան) 7,
10, 13. 40, 45, 46, 48, 86, 87. 93-95,
98
Սամուր35, 38, 41, 63, 70, 71

Սանահին 11, 97
Սարաֆան 54. 80
Սարգսաշէն 208
Սարդարաշէն 245

Սարի շէն 193

Սարճատլու - տես Խաչթառակ
Սարմատք 46
Սարով 178, 188
Սարսանճք 276
Սարուշէն 211-213
Սարուճա (Սարուջա) 36. 61

Սաւալան 62, 283
Սաւեանկա 321
Սեաւ ալգի 171

Սեւան 10/4

Սեւաստ (Սեբաստիա) 9)
Սեւ գետ 34, 78, 285
Սեւ խաչ 326
Սեւ ծով 27, 33, 39. 66, 83

Սեւտրդեաց լեռնաշղթա 36
Սեւ ջուր 119
Սեւ քաղաք42,83 84
Սեւ քար 193, 341

Սզնէք 211
ՍԷլսուլան 178

ՍԷլդիշէն 78, 244
Սիբիրիա 38

Սիճեւ 65
Սիսական 174
Սիսական Ռստան 174
Սիսեան 11
Սիրթենգիջա 1 13

Սիւնիք 35, 70, 73. 207, 217. 256,
267, 274, 282, 300, 304, 308

Սխտորաշէն 211,213
Սկետալ 181
Սղնախ 139, 140, 211. 325, 342

Սոթ (Սոթք) 14, 33, 228, 267. 309
Սոլթան Նուխի 113, 125

Սոլթան-պուտ 176
Սոկութլու (Սօկիւթլու) 12, 123

Սողոմոնի ՇԷն 227

Սորուջա 120

Սոֆուլու 14

Սպաճան (Ասպահան) 9), 150

Սպանդարանպերոժ 61
Սպիտակ գետ - տես Աղսու
Սպիտակ խաչ վանք 158, 159,
194
Սպիտակ ճԷօլ 226

Սպիտակ տղա194
Սպիք 71
Սոռի գիւղ 333, 337

Ստամբուլ (Ստամբոլ) 91, 312

Ստեփան երի 79
ՍրաշԷէն 265
Սրճառ130, 131

Սրվեղ 333

Սուլակ 28

Սուլթանէ319
Սուլտանեցիք 304
Սովտուզ 121

Սովուլ քար 244

Սուլուք (Սուլուկ) 186. 189,

297-299
Սուղայիդ 35, 46, 59.81.83, 85

Սումին 265

Սուրախան 40,43. 48. 61

Սուքման - տես Սուղայիդ

Սօս 103, 218. 219

Վ
Վայկունիք (Վակունիք. Վակու-

նիս) 115, 159- է61. 174, 202

Վաճանալ վանք 51

Վաղադնագետ 202

Վաղազուն 327

Վաղաճաս9, 259-261

Վաղարշապատ 8. 185, 186

Վաճառ 255. 257
|

Վալոց ձոր 11. 267 լ

Վան 19, 91, 232. 264, 297, 312,

335

Վանդամ 131, 147. 148.

393



Վաճնեսալ սար 198

ւ.ՎանքաշԷն 12, 38. 39. 107. 108.
110. 112. 254. 255. 258. 259
.Լանք գիւղ 107. 171. 186. 194.
203. 255. 259
Վանքասար 125. 175

Վանքատեղ120. 121
Վատն 47
Վատնեան դաշտ 34. 36. 37. 51,
62, 63, 71. 72. 74. 149

'Վարագալ վանք 19. 158. 171,297
301. 331, 342
Վարազաբուն 3 | 1, 226
Վարանդալ 58. 96-99. 103. 104.
106. 109. 111-114. 117. 120.
158-160. 171, 173. 192, 200. 204.
210. 211, 214. 223. 232. 283. 303
Վարարակն 239
Վարդանի գիւղ 126. 262
Վարդանակերտ 46.61. 160. 172.
174

Վարդանլու 47. 148
Վարդաշէն 37. 114, 127. 128
Վարդենիս 11
Վարնկաթաղ 276
Վաքա 245
Վենետիկ 9, 10

Վերին Աղդան 336. 337
Վերին Զակամ 304. 306
Վերին Թաղավարդ 207. 208
Վերին Թանդիրլու 170
Վերին Ղօթիւլ 323
Վերին Մամբարակ 337
Վերին շԷն 287-289
Վերին Շնաթաղ 186
Վերին Զալլու 277
ՎԷլԷմիւր 76
ՎԷլիջան 194
Վլադիկաւկաս 66
Վնեսայ ղալա 203
Վրաստան (Վրաց երկիր) 20, 26,
27.51.67. 160. 193. 184. 232. 303
Վրկանալ ծով 44

Տ
Տագ 194. 203
Տաթեւ | 16. 207. 236. 265. 300. 304

394

Տաճկաստան |Վ3
Տաճկաճալաստան 160
Տամիրխան ՕՇուրի- տես Թամիր
խան Շուրա
Տալիս 202
Տանձուտ 316, 121

Տապասարան 70
Տարսոն 181. 185. 310
Տաւրոս 18|
Տաւուշ (գետ) 34. 173. 174. 191...
306. 316. 319. 324. 325-330. 341.
342
Տաւուշ (երկիր) 234
Տաք ջուր 132
Տեղ 205. 207. 282
Տզրկածով 340
Տիգրանակերտ (Տկռանակերտ)

35. 171, 172. 175. 190. 230
Տինար 19

Տրի (Տոի) 160. 172. 175
Տրտու - տես նաեւ Թ"արթար 344

Տուզաղ 200
Տումի 201-205
Տուչկատակ 160. 172. 175
Տփխիս 7. 8. 10

Ր

Րուբաս 35. 70

Ց

Ցախաց քար 300
Ցից քար 342
Ցնծաճալ 186. 301
Ցռի 43. 80
Ցոցագետ 240
Ցօր (Ցոր) 89. 92, 194. 105. 203
Ցօրաբերդ 203
Ու

Ուզուն թալալ 332. 133
Ռւլվար 79. 80
Ուլուպապ 244. 262
ՌՈւղտկակա 186
Ուշ Տալ109
Ուջան 144

Ուջար 146

Ուռելանջ 340

Ուռեկան113
Ուտի Մռակճնակ 160. 171. 172.

17Ը. 129. ՏՏ. 272
Ուտիք (էշխարճն Ուտեպցւոց)
11. 16. 37. 49, 80. 60. 61. 130. 133.

175

Ուրծ 303
Ուրսիա 5227

Փ

Փաթակլու 104

Փաթանող 24. 55

Փախրաքիւշ 15. 94. ՍԸ.

Փաճլուլ 538
Փայտակարան ՎԸ. 61. 85. 83. 89.
101

Փամբակ 32Վ
Փառակալ 110
Փառիս173. 315
Փառիսոս 158-160. 170-173. 816.
317. 319. 324. 320
Փառիսոսի վանք 318
Փառնէս 173
Փառուխ 264
Փասավանք 215. 301

Փասխք 46. 47
Փատաո 126. 1147. 145

Փարա-գիւղ 319
Փարախ 202
Փարիզ ՎԻ

Փելղամպեր 175
Փիբ 292
Փիթդաղ86
Փիլիպլու 132

Փիլիպպու 38
Փիկոնակք (Փիւքաւնա) 46. 47
Փիր-Դինար 105

Փիր Ռամալ 226
Փիր Մուրատ 125

Փիր Նազար 316
Փիր Սճաթ 34. 59. 85. 86. 88. 146

Փնտխլու 318
Փոթի 110

Փոխք 46
Փոքր Ասիա |88
Փոքր Ղարամուրատ 3418

Փոքը Ղոզլու 123

Փոքր Սեօգիւթլու | 15

Փոքր Սիւնիք ՀՏ. 171, 309
Փուսխք 46. 47

Ք

փալախանի 92
Քալբանդ 104
տաղա գաւառ 5Ժ
Քաղադաշտ ՏՀԿ. |ՎԸ. 117, ԷՀՕ

Քաղանատ5Ս
Բասալ 406
Բանաքեո 3410

Քանդակ 414-430. 89. 145

Բաշան 91
Քառասնի (Քոռասնի) 171, 527
Քարագեղ 331
Բարագլուխ 193. 205
Քարագլուխ (Գիւլիստանում)
284
Քարահատ (Բարձառտ:) |70. 171.
209. 234. 307
.Քարաճերձ 159. 314
Քարաճունջ 215. 264. 2585

Քարավազի կամուրջ 33. 161

Քարատակ գիւղ 323
փԲարատնիս 202
Քարին-տակ գիւղ 258
Քարքանջ 89, Ս
Քաս տես Քուստի
Քաֆքաֆ 33
Քեաբիրլու 172
Քեաթուկ 245
Քեարխանապլ վանք 302
Քեաֆուր-Ղումուխ 18. 28. 2930
Քեշիշ-քեանդ 19)
Քեշխուրդ 104

Քերթ 104.218
Քեւանդ գիւղ42, 43. 98
Քեօբաչի 29, 00
Քեօնդալան գետ 35. 174, 206-209
Քեօշք 299
Ֆեօվլուջ 97
Քիլիսաքեանդ 179, 305
Քիլուար 36. 43, 44. 54. 77-80
Քիշ - տես Գիս վանք
Քիրս 34. 172-174, 207.511 235.
263

Քիւո-Ռամիր 146
Ժիւքեալ 1485

փշտաղ գաւաո 135

Վմքաձոր 276
Քոթուկլու 1 41

Քոլատակ 203
Բոչբէկ 196

Քոչէզ (Հոչիզ) 158. 200. 214
Քրտագետ 502
Քունգիւտ 38. 123. 130. 137. 147

Քուշք |82
Քուստի 83. 155-160. 174. 324.
337
Վ'ուրդալան 515
Քուրմուղխ 49
ՔԶօշկ |Լ86

Ս

Օդեսա 07
Սթմանլու 130

Սխտը եղցի 242
0ծկալ վանք 242
0Օկրուջա 326
0ճան երի79
Սճանասար 123
Սձուն |9
0ռաթափէ 276
0րաբան գետակ 60. 124. 137
Սրաբան գիւղ38. 130. 133. 147.
148

0րթա-ղափու 65
0քսուզլու 342

Ֆ
ՆՖերեալ գիւղ 93
ՖԷրրոյ կղզի 82
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ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
Աբաս 369. 379
Աբդ-ար-Ռաշիդ ալ-Բակուվի 13

ԱբեթԷ վարդ. 109

Աբլ-Աբաս 51. 374
Աբլճասան 329
Աբրաճամ (աստ.) 129
Աբրաճամ117
Աբրաճամ (գրիչ) 289
Աբրաճամ Թառումեան 273
Աբրաճամ Խանդամիրեանց 233
Աբրաճամ կաթ. 86. 366. 380
Աբրաճամ Կկանաչճողեցի 325
Աբրաճամ Յովոաննիսեան
Մեճրաբեանց 123
Աբրաճամ (նաճապետ) 50
Աբրաճամ (որդի Գրիգորի) 107
Աբրաճամ (որդի թաղլարեցի
Պաղունց Պօղոսի) 205
Աբրաճամ պարոնտէր209
Աբրաճամ վարդ. 336
ԱբուՄիսլիմ (Աբու ՄԿիմ) 22.29
Աբու ՄուսԷ 201
Աբու Սեդ (եղբ. Վասակալ) 255
Ագաթանգեղոս 45. 46.67
Ադամ 129
Ադամ (կանգնող խաչի) 227
Ադամ ՄԷլիք (որդի Մելիք
Պապին) 216
Ադիլ-բԷկ Ջուլկատարեան 190
Ազատ 353
Ազարիա աբեղալ 197
Ազարիա եպս. 159
Ազարիա (տարբեր) 261. 296
ԱզարիԷ (շինող եկեղ.) 290
Ազիզ մաճտեսի (ստ. աւետ.) 336
Ազիզ 306
Ազիզ (մայր Ղոչ սարկաւագի)
228
Ազիզ (մայր Պետրոսի, Պօղոսի
եւ Բաղդասարի) 104
Ազիզղուլի 223
Աթա (տարբեր) 35. 209. 225
Աթաբագ ամիր 349
Աթաբակ (որդի ՋալալԴոլայի)
257. 258. 372. 374

396

Աթաբակ 252. 253
Աթանաս 327

)31
Աթանաս եպս. 212
Աթանաս կաթ. 2Վ2
Աթանաս վարդ. Զարաբրերդցի
180

Աթաճնաս վարդ. Ջրաբերդցի 12ԿՒ
Աթանաս տէր 266. 268.
Աթաճաս 255
Աթի 286
Աժդաճակ 51
Աիփջան
Ալազիզ ամիրալ Ռանձակալ 378
Ալաճդատ 108

Ալայվերտի (որդի
Միրզախանի) 243
Ալեգսանոս աբեղալ 304
Ալեքսան (գրիչ) 294
Ալեքսան եպս. 214
Ալեքսան Ջղեթանց 341
Ալեքսան քաճ. 354
Ալթա
Ալթուն (որդի Վաճրամալ) 208
Ալթար Կազի 122
Ալիլդատ Սրտծեցի 268
Ալի որդի Զենովբի 207
Ալի- սոլդան 142
Ալլաճեար-բԷկ Զուլկատարեան
190

Ալլաճվերտի քօխալ Պանա-
զուրցի 183

Ալլաճվերտի 294
Ալլաճղուլի սուլթան (մելիք
Ջրաբերդի) 223
Ալլաճղովի 294
ԱՄխիջան որդի Ջալալի 195
Ակոբ 289
Ակովիկ սբ. 199
Ակուլ 223
Ակուտ 363
Աճի (ոմն) 182
Աճմատ աղա Ախունդ 77
Աղաբեկ որդի Պակնալզարի
Աղաճան 108

ՄԷլիք

Աղալ (ճալը Բարսնղ եպս.) 214
Աղաջան խաչատուրեան 180
Աղալպաստ որդի Ջալալի 257
Աղա 220
Աղաբեկ 2522

Աղաջան
Աղասի պեկ
Աղա Քալի Լազրովենց 103
Աղբադ 314
Աղբերկան որդի Դալլաձագի
338
Ազբուղա որդի Հասանալ 267.
300
ԱղԷկորդի ճալալի 257
ԱղԷքսանդը Ր. (կայսր ռուսաց)

23. 184. 23լ
ԱղԷքսանդր Գ. (կայսր ռուսաց)
231

ԱղԷքսանդր եպս. 232
ԱղԷքսանդր (թագ. վրաց) 183
Աղեքսանդր Մակեդոնացի 41.
47. 48, 67. 68
Աղեքսանդր իսաճակեանց 186
ԱղԷքսանդը քաք. 102
Աղըզ 353
Աղխան (մայր Պետրոս կաթ.-ի)
242
Աղպաստ որդի Ջալալի253
Աղսարթանճ 377. 379
Աղութ խաթուն 232
Ամիր 182

Ամիրխան 182118
Ամիր Հասան որդի Ջալալի 257
ԱմիրպէԷկ 206
Ամիրջան 64
Ամիր Վաճապ 297
Ամր Ալի-ԲՐաբա Ղաբալեցի 66
Ամրին փրխոլ- տես Փրխոլ
Այեսալ 372
Այլարպ 331
Այտին 182

Ալտին 252
Այտին (որդի պ. Տուրսունի) 261.
268
Այտին 243

Այտին (որդի Սաւարշի) 12ԷՀ

Այտին որդի (Քեսբարի) 122

Անաճիտ(աստ.) ՎՏ

Անանիա233
Անանիա 3433

Անաստաս ՏԷր-Մկրտչեանց
322

Անդաւ 3Վ4
Անդեաս 13
Անդրեաս325
Անդրեաս բէկ 573
ԱճդրԷասեպս. 2343

Անդրէաս Զաքարեան Վ9. 68
Անդրեաս (սբ.) 234
Անդրի Իսրալելեան 21|Աներողոգես (որդի ԹԷվոփիլէ
զօրավարի) 371
Անթառամ 239
Անճա (դուստր ՄԷլիք Ղորխ-
մազի) 128
Աննա Վարթանեանց 128
Աննա (դուստը Գրիգորի) 223
Աննման 92
Անտօն եպս. 209
Աճտօն նաճատակ Թ-իֆլիսեցի
238
Անտօն վարդ. 93
Անտօն քաճ. 92. ց3
Անտօն 290
Անտուն 363
Աշոտ որդի Ամիր Հասանալ266
Աշոտ Յովճաննիսեան 10
Ապաղալ խան 143. 278
Ապաղալ փադիշաճ 280
Ապաղալ ելչխան 299
Ապաջուր երԷց 253
ՍՄպիրատ 325
Ապողոն 48
Ապրաճամ Ապրել (որդի Ուղտի-
կակա) 272
Ապրես աղա 275
Ապրէս ԲԷկնազարեան 8
Ապուշ (որդի Գրիգորի) 380
Ապումուսէ 371
Ապու-Սէթ (որդի Ատրներսեճի)
380
Աջամ318

Աջամ 195

Աջֆիշեր (որդի Գորգորոլ) 329
Առան Սիսական 33. 5)
Առան վարդ. 215
ՄԺոաքել 64
Մոաքեապլ 314
Առաքեալ թղկա 128

Առաքել 142. 291

Առաքել Բաբաեանց 09
Առաքել Դաւրիժեցի 375. 377
Առաքել կաթ. Աղուանից 127.
Է29

Առաքել (ճայր Ղովու) 239
Աոաքել Մուրատեպնց 127, 128

Առաքել Յարութիւնեանց 219
Առաբել (որդի ՄԷլիք Եկանի)
198

Առաքել վարդ. 251. 282
Առաքել պատմիչ - տես Առաքել
Ռաւրիժեցի
Առաքել քաճ. 228
Առաքել քաճ. Շնաթաղու 236
Աոռստակես կաթ. 2Վ8
Աոռստամ Ափանասեան 1քճ
Առստամ (մելիք) 123
Առուստամ 210
Առուստամ բեկ323
Առուստամ բեկ Բապալ Բեկեան
մելիք Շաճնազարեանց
Շափուրենանց 287. 288
Առուստամ Գիւգիեան Մատա-
թեանց 210
Առուստամ Մատաթով 210
ԱսուդարԱսդոճ 333
Ասալ 82
Ասլան 113
Ասլան բԷկ (թոռ ՄԷլիք Վանու)
125

Ասլան բէկ (որդի Աթաբէկեանց
Յակովբ ՈԲԷկի) 125. 269
Ասիր Ասլիզատ 328
Ասպտեր336
Ասողիկ 67
Աստուածատուր 222
Աստուածատուր Գրիգորեան
Բաճադուրեանց 236
Աստուածատուր Թառումեպնց 273

Սստուածատուր արքեպ. Հաղ-
բատալ 304
Աստւածատուր կաթ. Էջմիածնի
92

Աստուածատուր (որդիԴավթի
եւ Գիւլինարի) 92
Անրի բէկ Մելիք Թամրազեանց
278
Ասուդար 195
Ասփալ (դուստր Տարսայիճի)24,
262. 266. 267. 308. 309,
Ավանէս 115
Ավանէս եպս. 195

Ավանէս երէց
Ավաք 346
Ատոմ 309
Ատի բԷկ 290
Ատրներսեճ 52
Ատրճներսեճ (որդի Սաճլի) 373.
374, 350
Արամ 51
Արամ (եղբայր ՄԷլիք Եկանի)
198

Արամ (որդի ՄԷլիք Եկանի) 198,
199, 200
Արամազդ 48
Արամալէլ 58
Արան Շաճվարդ 105
Արզու խաթուն 266. 267. 338.
374. 379
Արզման Իսրայէլեան 241
Արզման (որդի Պետրոսի) 208
Արզուման Խաչատրեան ՏԷր
Սարգսեանց 358
Արզուման ուզպաշի (որդի
Սարգսի) 181
Արթին ուշաղի 77
ԱրիստակԷս եպս. 253
Արիստակէս (Առստակէս) եպս.
95
Արիստակէս աստ. 205
Արիստակէս վարդ. 97
Արղութին 257
Արղութ 338
Արղան 336, 372
Արշաւիր Արշարունի 82
Արտաշէս արքապլ321. 29. 32. 48
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Արտաշէս Մաթեւոսեան 10
Արտաշիր Ջուշերի որդի 113

Արտաւազ (տարբեր) 133. 338.
348
Արտեմիդես 48
ԱրուԷր 344
Արութւն 34
Արութիւն (ճգն.) 476
Արութիւն 106
Աւագ 344
Աւագ Դանիէլեան Ղազարեանց
236
Աւագեան Ս. Ա. 11. 12

Աւագ Մայիլեանց 180
Աւագ (որդի Իւանէ Աթաբէկի)
122. 344
Աագ (որդի Ստեփանի) 123
Աւագվարդ. (տարբեր) 181, 294
Աապնէս երէց Շաշուացի 289
Ման մէլիք 215. 216. 371,372
Ավար խաթուն 289
Աւաքճան (որդի մէլիք Յիւսէ-
յինի) 211

Աւելդատ Սրտժեցի 325
Աւետ 93
Աւետիս (ազգէն Հասանալ) 297
Աւետիս աղալ Թ'առումեանց 234
Աւետիս (որդի Ստեփանի) 323
Աւետիս քաճ. 354
Աւետիս Մաւի 20
Աւետիս (շինող մատուռի) 290
Աւետիք 223
Աւթալ (պմուսին Արդաւազալ)
338
Աւթանդիլ որդի Բալուի 223
Աւշառեանց 97
Աաալ 64
Բ

Բաբա 372
Բաբա տէր Մատթէոսեան
Թառումեանց 234
Բագրատ Բագրատւնի
(Կիլիկեան իշխան) 323
Բալ 243
Բալա-բէկ 75

Բալաբէկ (որդի Իշխանի) 223
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Բալալ Զաքարեանց 244
Բալախանում
Բալա Ղազար - տես Ղազար
Բախտամմելիք 200
Բակ իշխան 122
Բակում Մելիք Բեկլարեանց 2|ԲաճրամԲէկ Գեօգջանանց 74
Բաղդասար |97. 344
Բաղդասար 232
Բաղդասար բեկ 22|
Բաղդասար Գրիգորեան
Յովսէփեանց 101
Բաղդասար (Սիլ 149

Բաղդասար Հասան-Ջալա-
լեանց 143. 159. 237. 251. 252,269
Բաղդասար Յարութիւնեան
Բաղրեանց 222
Բաղդասար ՕՇամխալեան 226.
238
Բաղդասար Սողոմոնեան 227
Բաղի (Պաղի) մԷլիք 209. 210.
228

Բաղրամ (որդի Յովսէփի) 143
Բաղրբէկ (որդի ՄԷլիք Արամի)
200
Բալում 112

Բաջի 220
Բարդուղիմէոս (ԲարթուղիմԷոս)
209. 234. 235
Բարեատինսկի 21
Բարիզ 90
Բարին 343
Բարխուտար 320
Բարսեղ 340
Բարսեղ արճեպ. 214
Բարսեղ եպս. 95
Բարսեղ եպս. (պարոն տէր) 98.
330
Բարսեղ երԷց 254
Բարսեղ Կեսարացի 199
Բարսեղ (որդի Ապաջուրի) 253
Բարսեղ (որդի Հայրապետի) 242
Բարսեղ (եղբ. Խաչատուր
Արմանեցու) 379
Բարսեղկաթ. Բալոց 273
Բարսեղ քաճ. (գրիչ աւետա-
րանի) 234

Բարսեղ քաճ. 05
Բարսում ճգնաւոր 354
Բափադար 114
Բաքդար Սովդան 230
Բենիամին 3453

Բերամ (որդի ՄԷլիք Ջիմշիտի)
ՕՇահնազարեակց ) 200

Բերեզինա ԸԸ. ՇՏ

ՐԷլԷք-բԷկ 157
ԲԷկ (ոմն) 333
Բէկ (որդի Աշոտոլ) 341
ԲԷկիխաթուն 328
ԲԷկիջան (դուստր Համբուլի) 232
ԲԷկիսուլթան 328

ԲԷկլար-բէԷկ ՄԷլիք Շաճնազա-
րեանց Շաճփուրեանց 287
Բէկլար (որդի ԱԷլիք Իսախանի)
278

Բէկլար Ֆրիդոնեան ՄԷլիք-
Բէկլարեան 280
ՐԲԷկլար ՏԷր-Րարսեղեան 352
էյրամ-բԷկ (որդի ՄԷլիք Ջիմ-
շիտի ՇՕաճնազարեանց) 233
ԸԲճաթուր-բԷկ 115
Բոբոնա (ամուսին ԲԷկի) 143
Բուդաղեան եղբարք 94
Բուզանդ - տես Փաւստոս
Բուզանդ
Բուլբուլ տիրացու 64
Բուխով 139

Բուղա 53. 376
Բուղտալ 127
Բուչկիեւ Գ. 68
Բուսլան (որդի Գալլաձագի) 338
Բուրթել 127

Գ.

Գաբրիէլ 90. 93
Գաբրիէլ եպս. (որդի ՏԷրունց
Յարութիւնի) 306
Գաբրիէլ վարդ. 24|
Գագիկ Բագրատունի թագ. 344,
379. 380
Գագիկ թագ. (որդի Մոաէի) 20)
Գագիկ իշխանաց - իշխան
Աղուանից 207
Գալստեան 106

Գալուստ Գաբրիէլեան 212
Գալուստ Հաթերթեսի ՀՍ
Գալուստ(ոմն) 25344

Գալլաձագ 4855

Գասբար (որդի Խուշուդի) 145

Գասպար 4414
Գասպար խոջա 5-2 |

Գասպար (ստ. աւնտ.)3511
Գասպար վարդ. 223
Գաւրկի 41Վ

ԳԷորգ Բարխուտարեպնց- տես
Մակար Բարխուտարեանց
ԳԷորգ /Ւ. կաթ. 7. 184. 531
ԳԷորգ զաւրավար 4835

ԳԷորգի «Ի. թագ. վրաց 438
ԳԷորգի թագ. վրաց 2ՍԿ4. 40Տ
ԳԷորգ ճգնաւոր 840
ԳԷորգ նաճապետ Սեւորդեաց Հճ
ԳԷորգ (եբ.) 70. 208. 533. 251
ԳԷորգ վանահայր 285
ԳԷորգ վարդ. 129
ԳԷորգ Վասակով185
ԳԷորգ ՏԷր-Ցովճաննիսեան |ձ0
Գ-Էորգ Փարեմուզեանց 520. 82
Գ.Էորգ Բալանթարեանց 9Վ

ԳԷրգ 339
Գիչի 375. 376
Գիւգի (Գրիգոր) ճայր Մոռուս-
տամ Մատաթովի210
Գիվաղալ (մայր Բարսեղ եպս.)
214
Գիւլինար 92
Գիւտ քաճ. Աղանեանց 375
Գնդիկ (ոմն) 93
Գոգջան 92
Գոզալ 198
Գոճար 329
Գոնցա 300
Գորգ 64
Գրիգոր 125

Գրիգոր 87. 223. 254. 268. 274.
282, 290. 323. 325. 331. 334. 336.
338. 339. 353
Գրիգոր 199
Գրիգոր 227
Գրիգոր 236
Գրիգոր (շինող եկեղեցու) 206

«րիգոր Մգտինով 211
րիգոր աղա Սպվազեանց 213

Կ'րիգոր ավագ քահ. (Ռ'ումա-

նեանգ ԼՏ
«րիգոր Բարխուտարեանց 239

«րիգոր Բատասեանց 219
«րիգոր Դեռաքարեցի 295

«րիգոր Դոփեանց 260

«րիգոր եղբայր Վախթանկալ
379
Գրիգոր եպս. 528. 597. 335
Կ րիգոր եպս. Աշտարակեցի 335
Գրիգոր (եպս. ամենալն ճիւսի-
սական կողմանց) 102

«րիգոր եպս. Գանձակպլ 291
Գրիգոր եպս. Մաճնուչարեան
3850

Գրիգոր երէց 205. 22)
(ՓԻրիգոր թագ. 76
Գրիգոր Թառումյան 273
Գրիգոր թոոն խաչենիսենց 349
Գրիգոր իշխան Փառիսոսի 178
Գրիգոր իշխան (ամուսին Աս-
փեի) 2561. 262. 305. 319
Գրիգոր Լուսաւորիչ Վ9. 66. 78.
ՏՎ. 55. 184. 202. 518. 219. 234. 371

Գրիգոր կաթ. Աղուանից
(16Վ45թ.) 2314. 251. 260
Գրիգոր կաթ. Բալոց 303. 304,
344
Գրիգոր (Բայր Ցակովբի) 237
Գրիգոր (որդի Ապրճամի) 223
Գրիգոր (որդի Ատրներսեճի)
374. 380
Գրիգոր (որդի Հասանալ) 267.
268. 302. 30Վ

Գրիգոր (որդի Ղուկասի) 271
Գրիգոր (որդի Զաջուռայ) 256.
363
Գրիգոր (որդի Սենեքերիմալ) 52.
67. 69
Գ. րիգոր (որդի Սենեքերիմ թա-
գաւորի) 377
Գրիգոր (որդի Վաճրամալ) 268

Գրիգոր (որդի Վախթանկալ)
260. 265. 267
Գրիգոր (որդի Վասակալ:) 268. 325

Գրիգոր (ուսուցիչ Սիմէօն րա-
բունու) 201

Գրիգոր վարգ. 209, 253, 278. 366.
372
Գրիգոր քաճ. 266. 340

Գրիգոր քաճ. Հայրապետեան
ՄԷլիք Դադաեանց 73
Գրիգորիս Ա. կաթ. Աղուանից
27. 32. 46. 47. 62. 66. 78, 60, 216.
217. 219, 233. 251. 374

Գրիգորիս Աղթամարցի 91
Գրիգորիս կաթ. Աղթամարալ 19
Գ.րիգորիս կաթ. Աղուանից
(1560թ.) 95. 290

Գրիգորիս (աբ.) 172

Գրիգորիս Ուրֆալեցի91
Գրիգոր ՄԷլիք ԸԷկլարեան 286
Գրիգոր Որբելեանով 140
Գրիգոր տիրացու 183
Գրիգոր Ովուբէկայ որդի 108

Գրիգոր Օճանեանց 262

Գովաղա 3418

Գուլասմար 220
Գուլդանէ 318
Գուլիար 313
Գունդուզ (որդի Սաւարշի) 182
Գուրգեն (որդի Աշոտ Գ.-ի) 369
Գուրզադին 143. 275

Դ
Դաթունա (Դափթ) 26. 27

Դալի Մաճրասալ 180, 274. 282
ՂԴալվաթ 198

Դանիէլ 183. 188. 290. 331

Դանիել բԷկ (որդի ՄԷլիք-ԲԷկի)
238
Դանիէլ եպս. 95
Դանիել եպս. (Էջմիածին) 129

Դանիէլ որդի Յովճանիսի (ստ.
աւետարանի) 19
ԴանիԷլ քաճ. ՏԷր-Ներսիսեան
134

Դասապեսվարդ. 339
Դատ Առաքեալ 268
Դարեճ Ա.48
Դարիճան (կողակից Մելիք
Ղորխմազի) 329



Դարչօ Հախվերտեանց 352
Դաւիդ 106

Դաւիթ աբեղա 215
Դաւիթ Ադամեան 227
Դաւիթ Անճողին 369
Դափթ առաջնորդ 348
Դաւիթ Բարխուդարեանց 140
Դաւիթ եպս. 228
Դաւիթ եպս. (առաջ. Զարեքալ
անապ.) 234
Դաւիթ եպս. 215. 311, 320
Դաւիթ ԷրԷց 228, 256
Դաւիթ ԷրԷց 198

Դաւիթ թագ. վրաց 368
Դափքթ (իշխան Նոր բերդի) 379
Դաւիթ Լազարեանց 135
Դաւիթ խան 215
Դաւիթ կաթ. Աղուանից 215, 251
Դաւիթ կաթ. 235
Դափթ կաթ. (Աղթամարալ) 127
Դափթ Մարգարէ 212, 332
Դամփթ Շիրանշաճանց 277
Դաւիթ (ոմն.) 243. 277, 284. 286.
290,317, 327
Դափթ որդի Գաբրիէլի 210
Դաւիթ որդի Կարապետի 92
Դաւիթ որդի Վասակալ332
Դափթ որդի Քրդի 374, 379
Դաւիթ (ստ. աւետ.) 235
Դաւիթ քաճ. 330
Դաւշա (եղբայր Հասանալ, որդի
Վախթանկալ) 250
Դալլաթ363
թավաթ (դուստր ՄԷլիք Պաղու)

9

Հեմետիէ (թագ. վրաց) 336, 338.
68

ԴԷլոլիխան 264
ԴԷմուրով ԳԷօրգ Դեմինեան 19
Դի-խան- տես Օճան-խան
Դուփ որդի Ուճան երիցու 363
Դօսդաշ 220
Դօփ (Դոփ, Դաւփ) 261. 267,353,
373

Ե

Եաղուպ 90

400

Եաղուբ պէկ 256
Եարաջ 113
Եաւրի Կոսունց 284
Եգանեան 0. |0
Եզիտ Բ. Խալիֆա 29
Եթար Եաղուբեանց 127
Ելեն 183

Ելթի
Եկաղ 290
Եկան ՄԷլիք (որդի Ղուկազ
վարդ.-ի) 198. 200. 203
Եղան 297
Եղիա 258. 286
Եղիա աբեղալ330
Եղիազար 209, 220, 302
Եղիազարեանց ՅովճաննԷս
Դաւթեան - տես Լազրեւ Իւան
Դաւիդիչ
Եղիազար կաթ. Գանձասարի
138

Եղիազար (Եղիա) կաթ. Էջ-
միածնի 236. 367
Եղիա եպս. 214, 257
Եղիա Մարգարէ 13
Եղիալ ԷրԷց 232
Եղիա (առաջ. Գանձասարի)252
Եղիա վարդ.285. 372
Եղիա քաճ. 223
Եղիշէ (Եղիշ, Եղիշա) առաքեալ
49. 62. 122, 128, 129, 131, 138.
143, 159, 296

Չղիշէ (պատմիչ) 46, 47, 68. 70
|

Եղիշէ 277. 290
Եղիսաբէթ 180,239, 319, 320
Եղիսաբէթ Կաճկաճեանց 62, 69
Եղիսապետ (մալր Սարգիս
վարդ.-ի) 199
Եղու 204
Ենոք 344
Եպիփան (որդի Սարգսի քան.)
352
Եսայի (գրիչ աւետարանի) 234
Եսայի (Ըսայի) որդի ՄԷլիք
Եկանի 198-200
Եսալի 75

Եսայի 182

Եսայի դպիր ՏԷր-Խաչատ-
րեանց 32|
Եսայի Հասան-Ջալալեան 41.
92. 136. 175. 198. 551. 278. 304
Նսայի (Նչեցի) 300
Եսայի Նարաենց 352
Եսայի պատրիարք Երուսաղէմի
7

Նսայի վարդ. Կրճեվանցի198
Եսայի քաճ. Բանանցեցի 304
Եսուաղէն 52
Ետկար 286. 293. 318
Երեմիալ կաթ. Գանձասարի
198. 220. 228. 234. 251. 253
Երզնկեանց Ռոստոմ բԷկ10
Երմոլով գեներալ 65
Եւա129. 304
Եւպլ 215
Եփրեմ 95
Եփրեմ Խուրին Ասորիշ87
Եփրեմ կաթ. 180, 356
Եփրեմ (որդի Սարգսի քար.) 352

Ջ

Զալ (որդի Մաճտեսի) 343
Ջալի 344
Ջանէ 319
Ջանի 106
Ջանկի Խարիթոն 25, 26
Ջարդագուն 309
Ջարդմբեր 309
Զաւելի ՄովսԷսեան 277
Զաքար 318
Ջաքարա 139
ՋաքարԷ 363
ԶաքարԷ Ջաքարեան 343, 344
ԶաքարԷ (եղբայր Սարգսի) 369,
377
ԶաքարԷ (որդի Սարգսի) 248.
250
ԶաքարԷ սպասալար 170. 374,
377379
Զաքարիա 122
Զաքարիա եպս. 159
Ջաքարիա եպս.
աւետարանի) 20
Ջաքարիա կաթ. Աղթամարալ 218

(նկարիչ

Ջաքարիա կաթ. |:ջմիածնի 25-.
267. 508. 207. 438
Ջաքարիա մարգարէ 25 |

Զաքարիա Հաճանշահ -2ՍՏ

Զաքարիա վարդ. 208
Ջաքարիավարդ. 226
Զիլփիխան 264
Զոճագ 182
Ջոսիմա քաճ. 18145

Ջրադաշտ ՎՏ

Ջուբով Վ. 54. 03. 71. 7077
Ջօճրապ տէր Մատթէոսեան
Թառումեանց 234

Է
Էդրես (հդրիսի) 64
Էլիկում 300
ԷղիսաբԷթ
Էմին (ստ. աւետարանի) 19

Էմխաթուն 182
Էսուղնա (դուստր ամիր Հասա-
նալ) 253
Էվազ 318
Էվատ (որդի Համզայի) 313

Ը

Ըռոմանոս քեւխալ 136
Ըոռստակես երԷց 64
Ըռստիմ 318
Ըռուզ բԷկ 257
Ըսպընդիար (որդի Մսջարալ)
108

Ըստեփանոս (ռնբ.) 200

Թ

Թագուճի 374
Թագուձի (կողակից Ումիկի) 338
Թագուտի (քոլր Եփրէմի) 296
Թադէոս 92
Թադէոս առաքեսպլ 112, 185. 208.
209, 235
Թադէոս միալնակեաց 303
Թադեոս քաճանապլ 94
Թադեոս քաճանալ 232
Թաթար-խան 64
Թաթէոս 264
Թալիշ բԷկ ԲԷկլարեանց 285

/աճմազ-խան 195
Թաճմազ-շաք 109. 216
Թ"աղալ (որդի Զիթաղի) 433
/"աղի343
Թաղի (այր ՄԵԷլիք Ղորխմազի)
328
Թ-աղի (որդի Մատիճնի. Էլչի) 87

Թամազ շաճ - տես ԹԻաճմազ-

շան
Թամար (թագուճի վրաց) 122.
335
Թամել 347
Թամթար 331
Թամուր (որդի Յակոբի) 92

Թանգնող 109
Թանգրի-խան 29
Թանգրղուլի293
(թանում 324

Թաշտ 453
Թ'ավար (դուստր ՄԷլիք Եկանի)
|98
Թ-արխան 29)
Թ-աւրոս երէց 218
Թ'ելլու 121

Թ-Էոդորոս 199
Թ-Էոդորոս (սբ.) 233, 335
Թ'-Էոս Բարխուտարեանց 239
Թ'Էոփիլոս իշխան 374
Թ'ԷվոփիլԷ 371
Թիթեղնիկ 241

Թիւլի Արզուման 181
ԹԹիւնի 221
Թոմա վարդ. 97
Թոմա քան. 347
Թոմաս 216
Թովմա Մրծրունի 371

Թովմա առաքեալ 235
Թ'ովմալ կաթ. Աղուանից 78,128,
129
Թովմալ Մեծոբեցի 53

Թովմաս Աւան Լալանան-
իւզբաշեանց 208
Թովմաս վարդ. 129
Թովմաս քաճ. ՏԷր-Գրիգո-
րեանց 223
Թորոս 149

Թորոս աղալ 211

Թորոս փիլիսոփալ 182. 300
Թուման Պեկաջ-Թուման 223
Թումար խանում (ամուսին
ՄԷլիք Ադամի) 272
Թումա (գրիչ) 181

Թուման 90
Թ"ուխիկ 90

Ժ
Ժամճարեան եղբայրք 196

Լ
իբրաճիմ 371
Իբրաճիմ խան 238
Իգնատիոս վարդ. 127

իգնատիոս 323. 339. 352

Իգնատիոս վարդ. (եղբ. ՍիմԷոն
կաթ. Աղուանից) 280
Ինթաղի (քույր Մանուէլ վարդ.)
220
ինճիճեան Ղ. 36
Իշխան 195. 223
իշխան (եղբայր Պետրոս կաթ-ի)
242
Իոստամ 125
իսաճակ եպս. Հնարակերտի380
իսամ(որդի Բալի) 243
իսիքնազ 125
իսմալԷլ 67
Իսմայիլ շաճ 109

ԻսրալէԷլ 183, 294
Իսրալէլ արքեպ. 159
ԻսրպԷլ (գրիչ աւետարանի) 235.
301

իսրալէլ Գրիգորեան Բաճա-
դուրեանց 236
Իսրայէլ եպս. Աղուանից (Է.
դար) 27. 29. 32. 46. 62, 81, 82
Իսրայել եպս. Մեծ Կողմանց 46
Իսրայել (որդի Զաքարի) 121
Իսրայէլ (որդի ՄԷլիք Հաթամի)
179

Իւան Դաւիդիչ Լազրեւ (գե-
ճերալ) 18, 19, 21, 26. 27. 32
Իւանէ (եղբայր Հասանալ. որդի
Վախթանգալ) 250
Իւանէ Աթաբակ 122. 170. 248.
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28Ս. 343. 343. 369
իան շաճ 348
իւսսան 233
հւսուֆՓ-խան 70
Իսաղուլեանց Սարդար69
Լ

Լանկ-Թամուր 50. 83. 67
Լաշալ 343
Լեւոն Խաչիկեան 10, |2
Լեւոն թագ. ճալոց 70. 295. 310
ԼԷո Տ

ԼԷօբօլդ 70

Լինչ 14

խ

Խազը Փատկոս 368
Խաթուն 242. 264. 280.318
Խաթուն խաթայի (դուստր
ՄԷլիք Եկանի) 198
Խալթ (Խալաթ) որդի Հարբալ
344

խալաթ (որդի Սմբատալ) 344
Խալաթ վարժ. 129
Խալաթեանց Գր. 10

Խալոմթենչալ 317
Խանզատէ (ամուսին ՄԷլիք
Շաճնազարի) 349
Խանխաթուն 264
Խանպաճի (դուստր Մէլիք
Եկանի) 198
Խանում 221. 223
Խանում Փույր Մելիք Եկանի)
198

Խանում-աղա (կին ՄԷլիք
եկանի) 198

Խաչատուր 108. 143. 281. 344,
363

Խաչատուր Աղսախկալով 62
Խաչատուր Բարխուտարեանց
239
Խ աչատուր
Շամախեցի 90
Խաչատուր եպս. ամենայն
հիաիսական կողմանց 231
Խաչատուր երեց 298
Խաչատուր Կեչառեցի 127

Եղիազարեան
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Խաչատուր Հախվերտեանց 452
Խաչատուր վարդ. 183. 338. ՎՍ.
344

Խաչատուր վարդ. Տարոնացի
379
Խաչատուր քաճ. ժ|. 301
Խաչիկ 93
Խաչիկ վրդ. Դադեան Ս, ||
Խասխաթուն 113. 223

Խատապալ (որդի Սարեցի
Զարմանի) 294
Խաւշէ 273
Խաւչախ 262

Խարպանդալ խան 309
Խիմշէ (որդի Աթաբակի) 252
Խճչիկ (դուստր Վաչական Գ.-ի)
374

խոլդան 262

Խոլդան (եղբայր Վախթանկաչ)
338, 379

Խոյտան 353
Խոնդի խաթուն 215
Խոնդշալ 108
Խոնտի 223
Խոնտբեկ (դուստր Սխիճանի)
195

Խոջա-Դարման 9|
Խոսրով 182. 257.115
Խոսրով Ր. - տես խոսրով Մեծ
թագ. ճալոց
Խոսրով (կոյս) 209
Խոսրով Մեծ թագ. Ռալոց 32. 46.
67, 68. 118

Խոսրով (արքայ Պարսից) 58
Խոսրով Նաճատակ| Տ
Խոսրով Նուշիրաւան 68
Խոսրով Փաթիշաճ 19

Խոտբաշխ 113
Խորեն 317

Խորենացի - տես Մովսէս
Խորենացի
Խորիշաճ 256
Խորիշար (ամուսին Հասանալ)
363

Խորիշաճ (ամուսին Վախթան-
կալ) 248, 250. 374

Խորիշաճ (մայր Հասանալ) 249

խպլա 115
Խուդաթ Մէլիք 511
Խուդա 'Ղովիսօցի 94
խութլափ (ճայր Սիրաւթի) 195
խութլու 250
խութլու բեկ (որդի Խոլդանալ)
218
Խութլու բուղա 44Ռ
Խութլու խաթուն 182
Խունի 296
Խունկ քաճ. 10Կ

Խուչախ 547
խԽուռում 275
Խուրս իշխան 475

Ծ

Ծատուր 314
Ծեր (նռաճատակ) 542

ն

կաբրել 220
Կաղանկատուացի
Մովսէս կաղանկատուացի
կանան 309
Սկանդեմիր իշխան 60
Կատայ 246. 139
կատինկալ Մելիք Ռեկլարեան
75

Կարապետ 92. 258. 339. 350
Կարապետ պաբեղալ 295
Կարապետ Բարխուտարեանց
239

Կարապետ Գանջեցեանց 144

Կարապետ եպս. 273. 296
Կարապետ երէց 312
Կարապետ կաթ. Աղուանից 128.
129

կարապետ կոստանեանց 11. 15.
47
Կարապետ Մայիլեանց 125

կարապետ Յովճաննիսեան
Քալաթարեանց 88
կարապետ Սարկաւագ94
կարապետ տԷր93
կարապետ ուշաղի139
Կարապետ օղլը 148

Կարապետ խոջա Ացատուր 75

տես

Կկպրիճ (իշխ. (Էարդմանաւ 420

կեսբեր Յակոբ 325
Կիրակոս (առաջն. վանբի) 20-
Կիրակոս Գանձակեցի Ը՞., ՏՇ,
133. 325. 802. 370, 577. 57Կ

Կիրակոս320
կիրակոս վարդ. առաջն
Վվարագալ ՄՍ.Սշանի) 401
կիրակոս վարդ. ԿՎ

կիրակոս վարդ. 1Կ

Կիրակոս վարդ. 150.

կիրակոս քաճանալ 2514
կիրակոս (Խտ. աւետարանի) 238
Կիւրիկէ թագ. 266. 507. 5252. 5Ը9.
374
կիւրիոն կաթ. ՏՕ
Կիւրկին բԷկ Մւշառեանց 97
Կոկոն (ոմն) 207
Կոճար-աղայ 229
Կոչ (որդի Սեթիկի) 503
Կոսի 291

կոստանդ 182, 252, 280.
Կոստանդին կաթ. 123. 259. 345
Կոստանտել 195
կովկաս (նաճապետ) 29
կրասիլնիկեան 73
Կովի 90, 121

կուկ 303
Կուլո 107

Հ
Հախիջան 216
Հախնազար 221(). 278, 318
Հաճի Ալի խան 236
Հաճի Զալապի| 15. 136. 142 147
Հաճի Փաճրատ 278
Համազասպ344. 307
Համամ իշխան 52. 307
Համան 293
Համբով 232
Համզա 313
Համզաբէկ 218
Համիտ-բԷկ Զուլկատարով 190
Հայկ (նաճապետ) 29
Հայրապետ242. 273. 274. 581.
313. 317. 343
Հայրապետ Ռօլուխանեանց 22|

Հայրապետ (ստ. աւետպարաճի)
215
«Հայրապետ տէր 129

Հայրուտ 3482

ՀԱսապուլ |82
Հասպն 03. 240. 5247. 250. 261,
ՈՀ. 20ՏՀ. 348. 36Վ

Հասան բեկ 129. 287
Հասան (եղբայր տէր Յովճան-
նեսի) 261

Հասան խան 343
Հասան (այր Վախթանկալ)
ՀՅՏ, 314
Հասան Մեծ 2:49, 250. 373
Հասան (որդի Ղարա Գրիգորի)
267
Հասան (որդի Վախթանկալ)
251Վ. 262. 205-267. 298. 373
Հասան (որդի Վաճրամալ) 208
Հասան (որդի Վասակալ) 241,
2Ը0

Հասան (որդի Սալու) 29
Հասըմբեր 277
Հաւաս 2Վ6
Հեթում թագ. 181. |82
Հեթում Երկրորդ 249
Հեղա240
Հերակլ Ը. 305. 318
Հերանլ (կայսր Րիճզ.) 67. 100
Հերակլես 48
Հերիք 223. 225
Հերիքնազ (կողակից Սալու) 203
Հերիքնազ 239. 294

Հերիքնազ (կողակից ՄԷլիք
Աբովի) 253
ՀիւսԷին խան 147
ՀիւսԷէին Ղուլի խան 84
Հիւրիա 285
Հոգեջան 344
Հոլանւ կարապետ
Յովճանն Մկրտիչ
Հոռոմ 286
Հովադեղ 223
Հոիասմոն 329
Հռիփսիմէ 75. 236

Հռիփսիմէ (դուստր ՄԷլիք
Ղորխմազի) 328

- տես

Հոուբսիմէ
Պաղու) 209
Հուլալու 366
Հուռիփսիմ 313
Հուրի 183

ՀօճանԷս Դաշտեցի 140

(դուստր ՄԷլիք

Ղ
Ղազար (Բալա-Ղազար) 74. 78

Ղազար (գրիչ աւետարանի) 23|
Ղազար երեց 110
Ղազար կրօնաւոր
անտարանի) 234
Ղազար 201. 215. 220. 296. 313
Ղազար (որդի Գրիգորի) 282
Ղազարոս 20. 25

(Գրիչ

Ղազարոս 129
Ղազարոս քաճ. 134

Ղազար քաճ. Գանձակեցի 129
Ղազար քաճ. Համտինացի 375
Ղալաբէկ 264
Ղաճրաման Մալիլեանց 180

Ղաճրամանեան Կ. 12

Ղաճրաման մէլիք 243
Ղամար-Սուլթան 298
Ղալպալպուշ 105
Ղասապ վարդ. 338
Ղասում տանուտէր Հիրճերալ
214
Ղարա-Գրիգոր 267, 373
Ղարրա Նուին 338
Ղարա-Բեշիշ 19

Ղարաք (որդի Զերգամի) 202
Ղարիբ Անդրիասեանց Տճ
Ղարչղա խան 303
Ղեւոնդ (պատմիչ) 61. 67
Ղեւոնդ (շինող մատուռի) 290
Ղոչ սարկաւագ 228
Ղուբաթ 1 13

Ղուլի 84. 117. 121. 214, 290. 314
Ղուկաս աւետարանիչ 96. 127.

221, 234
Ղուկաս129, 318. 331. 332. 336
Ղուկաս կաթ. Կարնեցի 69
Ղուկաս ճայր Գրիգորի 271
Ղուկաս վարդ.19
Ղուկասվարդ. 214



Ղուկաս (ստ. աւետարանի) 232
Ղուկազ վարդ. (ճայր ՄԷլիք
Եկանի) 198-200
Ղուկաս քաճ. 134
Ղուկաս քահ. 182

մ
Օանղու 294
Ծաշ 113
Ծար (որդի Ումեկի) 338
Օրանկիր բԷկ 363
Ծուանշիր 113
Մ

Մազրվան 220
Մաթոս 110
Մաթեոս 277
Մալիջան (ստ. աւետարանի) 232
Մակաեւ 70
ՄակարՄ. կաթ. 231
Մակարարքեպ. 184
Մակար եպս. Բարխուտարեանց
7-17. 160
Մակար վարդ. Արցախեցի 129
Մակրտիչ 195
Մաճեզար 116
Մաճմատ սուլթան 9|. 336
Մաղաք 94. 314.121
Մաղաքիա քաճանալ 232.
Մամ 378
Մամա (դուստր ԿիւրիկԷ թագ.)
374

Մամա խաթուն 247. 269,317
Մամ (Մամքան. դուստր Քրդի)
250. 254. 256. 265-267.
338. 363. 372-374
Մամաք (կողակից Գայլաձագի)
338

Մամխաչուն 280
Մաճասան բէԷկ 21)
Մանկասար 242. 264. 327
Մանուէլ 127. 268
Մանուէլ եպս. 200
Մանուէլ (որդի Համասուտանց
Միրզախանի) 220
Մանուէլ վարդ. 210
Մանուէլ փիլիսոփալ 240

404

Մասան 193
Մասուդի 66
Մատաթեանց իշխան 32
Մատթէոս212
Մատթէոս աւետարանիչ 181.
335
Մատթէոս (գրիչ աւետարանի)
19

Մատթէոս եպս. 28|Մատթէոս երեց 115
Մատթէոս (որդի Յակոբի) 92
Մարգար 222. 239. 260. 263
Մարգար (ստ. աւետարանի) 235
Մարգար Բարխուդարեանց140
Մարգարիտ 80
Մարգարիտ (դուստր Ուխտի-
կալ) 309
Մարգարիտ (մայր Մելիքի եւ
Նուկզարի) 277
Մարգարիտ Շոութեցի |99
Մարգար |.ազարով 89
Մարեա 314
Մարեամ 108
Մարեան (դուստր տէր Սարգսի)
243
Մարիամ Աստուածածին 335
Մարիամ (ստ. աւետարանի) 235
Մարիամ (ոմն) 198
Մարիամ 239
Մարիամ (մալր ՄԵԷլիք Եկանի)
198

Մարիամ (տնտես. եկ.) 214
Մարիան (մայր ՄԷլիք Ս'իրզա-
խանի) 243

Մարիճալ (դուստրը Վախթան-
գալ) 250
Մարկիանոս կայսը 67
Մարկոս 264. 274
Մարկոս աւետարանիչ 20
Մարկոս տէր Մատթէոսեան
Թառումեանց 234
Մարճան (կողակից Սասնալ
Հանդաբերդցու) 252
Մարմար (ամուսին Այտնի) 122
Մարտիրոս 102
Մարտիրոս 117
Մարտիրոս 183

Մարտիրոս 223
Մարտիրոս 238
Մարտիրոս 5Վ7. 500. 3513. 330.
335. 337. 339
Մարտիրոս (առաջնորդ ամե-
նայն Բիւս. կողմանց) 29Վ

Մարտիրոս եպս. 214. 297
Մարտիրոս պարոն տէր232
Մարտիրոս Սիմոնեանց 342
Մարտիրոս Տէր Բարսեղեան
385
Մարտիրոս ՏԵր-Դանիէլով 140

Մարտիրոս օղլը 148

Մարքարիտ ՄԷլիք-Ջիւմշիւ-
տեանց 5208

Մելիտեն քաճ. 257
Մելիք (ոսն) 108. 363
Մելիք Եգան (Եկան) 12

Մելիք Մելքում (որդի Զալա-
պօվի) 142

Մելիք Յովսէփ 210
Մելիք Շաճնազարեան 209. 210.
Մելիք Շառնազարեանց Կ. 69
Մելիք Ջճազկիր 191
Մելիքսեթ 232
Մելիքսեթ (որդի Սողոմոն
վարդ.-ի) 102

Մելքիսեդ 234. 257. 279.281. 282.
377
Մելքիսեդեկ եպս. Մուրատեանց
378

Մելքիսեթ արքեպ. 159
Մելքոն. Ս'ելքում (տարբեր) 208.
274, 285. 286. 328. 344
Մեճրալի-բԷկ Զուլլատարեան
190

Մեճրապ 95, 257
Մեղիդիւթ 290
Մեռկեռիոս սբ. 233
Մեսրոպ Ատիշինեցի 182

Մեսրոպ Բաբանան 98
Մեսրոպ 235. 282
Մեսրոպ Թաոռումեանց 273
Մեսրոպ Մաշտոց 47. 66. 138.
269
Մեսրոպ Սմբատեանց 10. 13

Մեսրոբ վարդ. (որդի Սիմէօնի) 203

Մեսրոպքաճ. 160
ՄԷժլում 1835. 201
ՄԷժլում (որդի Մ էլիթ ՅՑադասի)
273
ՄԷժլում (որդի Մխիթարի) 552
ՄԷԼԻԿ (որդի Մելիքի) 108
ՄԷլիք (ոսն) 108. 178. 577. 303
ՄԷլիք Աբով 2583. 823
ՄԷլիք Ալլաճվերտի 271
ՄԷլիք Սղապէկ 298
ՄԷլիք Առստամ 3823

ՄԷլիք Մոուշան 571
ՄԷլիք Բաղի ՄԷլիք Յաճնպ-
զարեան 208. 37|
ՄԷլիք ԲԷկ 363
ՄԷլիք ԲԷկլարեանզեր 2Կ2. 566
ՄԷլիք ԲԷկլար (որդի ՄԵԷլիք
Աբովի) 253
ՄԷլիք Եաւրի Ս'Էլիք Օաճնազար
Շաճփուրեան 258
ՄԷլիք Շաւրի Ոսկանապատու
304
ՄԷլիք Եսայի 183, 171
ՄԷլիք Թ'ամրազ 3777. 278. 296
ՄԷլիք Իսրայել 29Վ

ՄԷլիք Իսրալէլեաններ 272
ՄԷլիքխաթուն 335
ՄԷլիք Հաթամ (Ադամ) 179. 572-
276. 281, 294
ՄԷլիք Հախնազար 313
ՄԷլիք Հայկազ 135
ՄԷլիք Հասան 105
ՄԷլիք Ղուկաս 303
ՄԷլիք Մ/ատթէոս 3405

ՄԷլիք Ղորխմազ 328
ՄԷլիք Միզա 210
ՄԷլիք Միրզախան Խօնծրուս-
տանցի 243
ՄԷլիք Մնացականեաններ 297
ՄԷլիք ՅովսԷփ 253. 284, 292
Մելիք Յովսէփ իշխանապետ
"Ոսկանապատու ծորոլս" 304

ՄԷլիք Յուսէին ՍԷին (որդի
ՄԷլիք Շաճնազարի) 210. 211
ՄԷլիք Նարնպէկ 294
ՄԷլիք Շաճնազար 349
ՄԷլիք Շաճնազար (որդի ՄԷլիք

Բաղու21Վ
Մելիք Շահնազար (որդի Մ'Էլիք
ՍԷինի) 204-211
ՄԷլիք (որդի Սայտունի) 253
Ս'Էլիբ Ովանէս 305
ՍՄ'Էլիք Պապ 515
ՄԷլիք Ջիւմշիւտ 510-211
ՄԷլիք Ջճանբախշ 211. 221

Ս'Էլիք Սարգիս 304
ՄԷլիք Ստեփան 284
ՄԷլիք Փաշալեանց 215. 371
ՄԷլիք Փաշիկ 215
ՄԷլքԷմ 295
ՄԷճրապ պէկտէր Խաչենոլ 233
ՄԷորիզատ (որդի Մկրտչի) 182
ՄԷջլիս 287
Միանսար-բԷկ 288
Մինա խաթուն
Ջալալի) 5061. 262
Մինաս (սբ.) 197. 233
Միր-Դաւիթ-խան Ծատուրնան

ՄԵԷլիք Շաճնազարեանց 258
Միրաք 293. 363
Միրզայի(որդի Տուրսունին) 257
Միրզա-Ղուլի բԷկ214
Միրզալ ՍԲաննէսեան Ջարկա-
րեանցով (Միրզալ Օճանեան)
512. 213
Միրզաջան Խիկար 363
Միրզաջան Խոջաբաղրեանց
519
Միրզաջան Յովճաննիսեան 78
Միրշաֆ 91

Միքալել 90, 93
Միքալէլ Բաղդասարեանց 130
Միքալել-բէկ Ղազար-բԷկեանց
136
Միքալել Ջալեանց 75
Միքալել Ծատուրեան 109
Միքայել կաթ. Աղուանից 369
Միքալել վարդ. 95
Մլեո 269
Մխիթար 77. 225, 246. 295. 299.
304. 309, 319.
329. 333. 334. 344, 363
Մխիթար Գօշ 33, 94. 270. 337.
338. 340, 344.

(դուստր

369, 374. 378, 379
Մխիթար քաճանալ 19
ՄԿըր (որդի ՍիմԷունի) 90
Մկրտիչ աբեղալ 64
Մկրտիչ աբեղալ237
Մկրտիչ Արզրումցի 234
Մկրտիչ Բարխուտարեանց 239
Մկրտիչ եպս. 195. 297
Մկրտիչ (տարբեր) 184. 257. 274.
320. 336
Մկրտիչ Մուրատեանց 127

Մկրտիչ Յովճաննիսեան 299
Մկրտիչ Ջաղէթեանց 192

Մկրտիչ վարդ. (առաջ. Ամիթի)
335
Մկրտիչ վարդ. Զարեքալ 235.
302
Մնացական
ւլասակով 185

Մնացական մէԷլիք 181

Մճացական (որդի Կորգի) 181

Մոլար ճուին 350
Մովսէս Արղութեանց 18. 19. 32
ՄովնէԷս-բԷկ ԱթաբԷկեանց 201
Մովսէս Խորենացի 20. 46. 47.
50. 51. 61. 64. 70. 82. 161. 369
Մովսէս կաթ. ճալոց 235. 330
Մովսէս կաթ. (1633թ.) 97
Մովսէս Կաղանկատուացի 27.
37. 46. 51. 58. 61. 62. 68.
80, 82. 131. 135. 143. 371, 372
Մովսէս Ներսիսեանց 320
ՄովնԷս (ոմն) 202. 253. 321. 335
Մովսէս (որդի ԹԷվոփիլէ
զօրավարի) 371

Մովսէս (որդի Իթափդուողի)
117

Մովսէս սարկաւագ 241
Մովսէս վարդ. 204
Մովսէս քաճ. 235
Մովրով 303
Մռաւ (ոմն) 182

Մսլիմ (զօրավար) 67
Մսջար (ճայը Ըսպընդիարի) 108
Մսրմէլիք (ամոասին Ներսեսի)
303
Մրճապետ (ոմն) 204

Գրիգորեանց

405



Միքայէլ Ա. (Մուխպեէլ) կաթող.
Էջմիածնի (1569 թ.) 19

Մուճամատ մարգարԷ 29
Մուճամմատ-Համզա 68

Մուղալ խաթուն 236
Մումխանում 220
Մուսաէլ 208
Մուշեղ (որդի Հեջուբի) 248
Մուշքար. Բայր ՕնԿէփի (կանգնող
խաչի) 12)

Մուսայէլ Դօլուխանեանց 288
Մուսէ 280
Մուսէս Ջուղալէցի 318
Մուսի 136

Մուստաֆա-խան 86
Մուրադ 211
Մուրադխան 328
Մուրադշալ 298
Մուրատ 1||3
Մուրատ խոնթքար 336
Մուրատ (ոսկերիչ) 199

Մուրատ (որդի Նիազի) 296
Մուրթուզա-բԷկ 131

Մուրթուզա խան 354
Մուրթուզա ղուլի 290
Մուրթուզա-ղուլի խան 90, 314

Յ

Յաբեթ 29.50. 51

Յազկերտ 68
Յալբանդ փաթիշաճ 19
Յակոբ (տարբեր) 235. 261. 305.
222. 277. 290. 322. 335. 248, 349
Ցակոբ Սոթեցի 297
Յակոբոս (որդի Աբրաճամ
Սպարապետի իւզբաշու) 284
Յակովբ Բարխուտարեանց 239
Յակովբ իշխաճնեան 223
Յակովբ կաթ. Ջուղայեցի 115.

205. 231, 294
Յակովբ (ճալր Մծբնալ) 248. 249
Յակովբ (նկարիչ) 212
Յակովբ վարդ. 198

Յակովբ վարդ. 208
Յակովբ վարդ.
Դերբենտում) 69
Յակովբոս (Յակովբ) Տեաոն-

(նուիրակ
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եղբայրը 49. 121. 183.
187. 197. 199. 251. 33

Յակօբ Բալաեանց 71
Յակովբ կաթ. ( 1283թ.) 151

Յակովբ տանուտէր 237
Յակովբջան խոջա 22|
Յաշաք 198
Յարութիւն 241. 258. 275. 301.
323. 328. 143

Յարութիւն (տանուտեր ՎԷրին
ՇԷնի) 287
Յարութիւն աբեղա 2058

Ցարութին բԷկ ԱթաբԷկեանշ77
Յարութիւն բԷկ Ղազեանց 225
Յարութիւն բԷկ Սիլիկեանց 127
ՅարութիւնՂազարեան 89
Յարութիւն Շաճպարոնեանց
140

Յարութիւն վարդ. 180
Ծարութիւն Տէր-Զաքարեանց
125
Յասան բէկ Ամթեցի 235
Յեզուտ Խոսրով 118
Յիսուս Քրիստոս 20. 99. 100.
102. 109. 112. 114. 122. 125. 129.
136. 138. 179. 185. 204. 207. 239
Յոճան 220. 242. 260. 301. 314.
327. 331. 332
Յովասափ 286
Յովասափ միայնակեաց 250
Յովճան Մայրագոմեցի.
Յովճան վրդ. Մալրավանեցի
320, 378
Յոճան (որդի Մէլիք Իսախանի)
278
Յոճան քան. Ջուղալեցի 95
Յոյսիկ երԷց 294
Յովճաննը (Ովճաննէս) աւետա-
րանիչ 95. 182. 207,231 332
Յովճանն (գրիչ) 182
Յովճանն Մկրտիչ (Հովճաննէս
Մկրտիչ, Հովոան Կարապետ.
Հոլանն կԿարալբետ) 208. 215.
233. 241. 183. 249. 251, 258. 335
Յովճաննէս 87. | 10, 220. 253.
261. 267. 274. 278. 347. 348. 164.
321. 324, 327. 330. 333. 339

Յովճաննէս (ստ. աւնտարանի)
218
Յովճաննէս աբեղալ 95
Ցովճաննէս աբեղալ 238
Յովճաննէս աթոռակալ Վա-
րագալ 5Ւ7
Յովճաննէս աղալ Թառումեանց
234
Ցովճաննէս առաջնորդ Մշա-
հանի վանքի 269
Յովճաննէս Մստուածաբան 152
Յովճաննէս ԱՄրսանեցի 379
Յովճաննէս արքեպ. Ըստաթէի
(Տաթեւ) 236
Յովհաննէս (գրիչ) 184

Ցովճաննէս (գրիչ աւետարանի)
183

Յովճաննէս Դոփեան 364
Յովճաննէս երէց Օատախեցի
303
Յովճաննէս երէց Պետանց 294

Յովճաննէս եպս. Ամարասալ
207
Յովճաննէս եպս. 223. 224. 322.
330
Ցովճաննէս կաթ. Դրասխա-
նակերտցի 376
Յովճաննէս Միալնակեաց 286
Յովճաննէս Մկրտիչ - տես
Յովճանն Մկրտիչ
ՑովճաննԷէս (շինող եկեղեցու)
Է43

ՑովճաննԷս եպս. Աճւոլ 201

Յովճաննէս աստոլածաբան -տես Յովճանն աւետարանիչ
Յովճաննէս (ստ. աւետարանի)
235
Յովճաննէս (որդի Տաւութի) 233
Ցովճաննէս սբ. աւետարանիչ -տես Յովճանն աւետարանիչ
Յովճաննէս Սարբել (Ռրպել) 127,
129

Յովճաննէս-բԷկ Մուրատեանց
127

ՅովճաննԷէս եպս. |95
Յովճաննէս Լ.ազրեւ
Յովճաննէս Խալափեանց 105

Յովճաննէս կաթ. Գաւնձասնւրայ
(Աղուանից) 122. 1542. 50. 1ԿՀՏ,

215. 251. 252. ՀՏՀ ՀՅՐ, ՀՈԼ, ՀՏ.
295. 232. ՀՎ. 355. 4:02. Հ»Ըւ 422
Յովճաննես Կարապետ տես
Յովճանն Մկրտիչ
Յովճաննէս ձեռնաւոր Ոսկա
նապատոլ 401
Յովճաննէս Ս՝իրումեանց 187

ՅովճաննէԿ Ս'Կացականեպտնց
57
ՅովճաննէԿ պարոն տեր 151
Յովճաննէս Պետրոսեան Մայի-
լեանց 109
Յովճաննէս Սարկաւագ 15

Ցովճաննէս վարդ. 321. 431. 515.
375
ՅովճաննԷս վարդ. Մարեցի367
Յովճաննէս վարդ. Տաւուշնցի
378
Յովաննէս տանու տեի 335
Յովճաննէս տիրացու 102
Յովճաննէս Տուեցի 378
Յովճաննէս րաբունապետ 505
Յովճաննէս փակակալ «Ւետա-
միջոյ 287
Յովճաննէս Փանեանց Ը9

Յովճաննես Փիփնեցի 421
ՅովճաննէԿ քաճ. 91, |255

Յովճանջան ՏԷրՎ/ատթէոսյան
Թաոռումեանց 24Վ

ՑովԿԷփ (գրիչ ձեռագրի) 142
ՑովսԷփ 153. 325. 4Վ5

ՅովսԿԷփ-բԷկ Ջաւատ-Բեկեան
Ղազարեանց 7Վ
Յովսէփ վարդ. 208. 372
Ցովսէփ վարդ. ԻսրալէլբԷկեան
Ջալալեանց 2583

ՑովԿԷփ վարդ. Մարուքնեանց
356
Յովսէփ վարդ. Փինաչնանց 272
ՅովսԷփ քաճանալ (գրիչ
աւետարանի) 235
ՅովսԷփ Զառափ «Էրիգորեաճ
80
Յովսէփ վարդ. Արցախեցի 115.
253

ՑովԿէփ տէր 115
Յովսէփ քաճանալ 121. 82|
Յորդանան (ոմն) 341
Յորդան եպս, 257
Յուդայ Գակովբեան առաքեալ
151. 205. 214
Յունան հոնաց եպս-պետ 27. 32

Գուսէփ ուստալ 212
Գուսէւի փիլիսոփալ 182
Ցուսաբ խան 303

Ն
Նադիր շահ50. 834. 86. 146. 1Ս9.

500. 297. 366
Նազար (64

Խազար բէԷկ 375
Նազլու 220
Նախշուն 115

Նապճապետ կաթ. 232
Նանակուլ ՄԵլիք Շաճնա-
զարեանց 22|
Նանի (ոմնճ) 2Վ3

Նաղաշ 504
Նապաթ 108
Նանռիբ սարկ. 352
Նատար 314

Ղազանչեցի (ստ.
աւետարանի) 232
Նարկիզ 313
Ներսեճ իշխան Աղուանից 201
Խերսէս առաջ. Գանձասարի
252

Նարիս

Ներսէս-Բակուր կաթ. Աղուա-
նից 367

Ներսէս Ն. կաթ. Աշտարակեցի
11. 140. Լ80. 156. 187

Ներսէս բԷկ սարումեանց 7Տ
Ներսէս բԷկ Տեր-Ներսիսեանց
170
Ներսէս բԷկ Աբրաճամեան ՏԷր-
Ներսիսեանց 309
Ներսէս (գրիչ) 330
Ներսէս եպս. 225. 335
Ներսէս եպս. Ամարասալ 253
Ներսէս կաթ. Աղուանից 179.
Է83. 195. 523. 250. 260. 277. 278.
366. 172

Ներսէս (ոմճ) 224. 227. 306. 320
Ներսէս Սարգիսեանց 10
Ներսէս Սուքիասեանց 280
Ներսէս վարդ. 284
Ներսէս քաճ. (ստ. աւետարանի)
13. 185, 303

Նիկալալ-բԷկ Փիրումեանց 177

Նիկալալ Պաւլովիչ 140

Նիկալալ Զօրաբովիչ ՕՍավ-

ճավաձե |8. 20
Նիկալալ Քալաշեանց 95. 110
Նիկար 106
Նիկողալոս (գրիչ) 102. 294

Նիկողայոս 121

Նիկողայոս (գրիչ աւետարանի)
23|
Նշանգալ 04
Նոլ նաճապետ 44
Նոլեմզար 275
Նորադին 143. 278

Նուկզար 277
Նունզար 107
Նուրացիան (մայր Ցովճան-
նԷսի) 297

Նփաղճաճ 317

Շ

Շաթ-խազը 86. 134

Շալուէ (որդի Սարգսի) 369
Շաճ Աբաս 264. 288. 298. 303.
312. 323. 330. 344

Շաճ Աբաս Ա. (Շաձ Ապազ) 50.
70. 86. 179. 232. 568. 375. 376
Շաճ Աբաս Բ. 182-184, 209

Շաճ Աւթման Պաճաթուր 335

Շաճանդուխտ 3477
Շաճանդուխտ (դուստր ՄԷլիք
Պաղու) 209
Շաճանշաճ (Շաճանշէ. Շանն-

շաճ) 257. 267. 300, 344.312
Շաճաւոր217
Շաճ Դաման ( 1560թ.) 95

Շաճդիշէն 232

Շաճեն վարդ. 224
Շաճզատ 239
Շաճիջան 293
Շար-իսմույիլ 215
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Շաճխաթունեանց Յ. 10,11. 129.
Լ43

Մաճտեսի Շաճկեալդի 226
ՕՇաճմար 217
Շաճնա 282
Շաճնազար 209. 290
Շաճնազար Գ.ՄԷլիք 228. 344
Շաճնազարեան 17, 29, 51

Շահնազարեան Մ.10
Շաճնազար Պապալեանց 205
Շաճպատ 220
Շաճպանդ 257
Շաճպուտաղ 125
Շաո-ՍուլԷմսն (ՍԷլիման)205.
214. 234, 236. 280. 290, 293. 304.
324, 344
Շաճ-Սեփի 234. 290, 294
Շար-Սուլթան Հիտեյին 70. 87
Շաճվերտի խան 323
Շաճրման 108
Շահրուպան 328
Շաճում (տարբետ) 107, 204, 206
ՕՇաճփար 275. 363
Շաղախ 193
Շաղակ 317
Շաղուպատ274
Շամիլ 21. 26. 27, 29. 30, 66. 140
Օամշիղամար232

Շանշէ 268, 364
Շապան տանատէր 236
Շապուճ 122
Շաւուր 325
Շերանշաճ 340
ՇԷյխ-Աբու-իսախ 68
Շիրին 143
Շճօ 198
Շմաւոն 257. 343
Շոլկովնիկեանց 145

Շողաքաթ 113
Օուշանիկ (կողակից Վաչական
Գ.-ի) 374
Շուղիկ 261

Շուփճաղիշոլ 367.373

Ո

Ոճան 241
Ոճան պարոնտէր Գանճոլ 298

408

ՈճանԷս 223. 264
Ոճանէս Ղալապեէկ 298
Ոճանէս պարոնտէր 264, 208
Ոսաղա 113

Ոսկան նաճատակ 324
Ոսկի 201, 207
Ովանէս եպս. 200, 328
Ովանէս կաթ. Աղուանից - տես
Յովաննէս կաթ. Աղուանից
Ովանէս (տարբեր) 1 13, 214.281.
318. 363
Ովանէս (որդի իշխանի) 242
Ովանէս վարդ. 318. 320
ՈվսէԷփ 294

Զ

Զալաղան ուզպաշի 243
Զալապի խոջա Օաքեցի 310
Զիլաեւ 21, 24

Զինկիզ խան 50
Զօլի ամիրապետ379
Պ

Պազուխ 297
Պալի313
Պախա 217
Պաղտամ (որդի ՄԷլիք Նկանի)
198

Պաղտասար (որդի ՄԷճրապ
պէկի) 233
Պաղը (որդի ՄԷլիք Եկանի) 198
Պաղում (որդի ՄԷլիք Եկանի) 198
Պանդալեոռն բժիշկ109, 183, 209.
234, 251, 374
Պանդալիոն (որդի Վաչական
Գ.-ի) 374
Պապա 225, 246
Պապայ Հախումեանց 235
Պապաս 206
Պապաջան (որդի իշխանի) 242
Պապաք256, 290
Պապէ 282
Պապի 243
Պասկեւիչ 271
ՊարխասԽուպիճան143
Պարոս 344
Պաստամ 257

Պաստամ (որդի ՄԷծին Ջալալի)
252
Պատօ պէկ298
Պարոն 318
Պարսամ Մուրատ 105

Պավիխան 292
Պաւղոս առաքեալ 122. 207. 332
ՊետրԷ առաջ. 341
Պետրոս (տարբեր) 242. 195. 116.
207. 261. 277. 330. 344
Պետրոս առաքեալ 332
Պետրոս բԷկ85
Պետրոս բեկ Ջաւատբէկեան
Ղազարեանց 74. 75
Պետրոս Գրիգորեան Բաճադա-
րեանց 236
Պետրոս Գրիգորեան ՅովսԷ-
փեանց 104

Պետրոս եպս. 215
Պետրոս կաթ. Աղուանից 94. 95.
129. 174. 182-184. 209. 214. 242.
256. 290, 304. 214, 320. 324. 354
Պետրոս Մարաթեանց 208
Պետրոս Մեծ (կայսր Ռ'ոուսաց)18
Պետրոս Յակովբեան Ներսի-
սեանց 88
Պետրոս (որդի ԳԷորգ Ջուղա-
լեցու) 92
Պետրոս վարդ 64
Պերոզ 367
ՊԷկի (որդի Վաճրամալ) 268
Պոլը-Պուղի 7, 228,
Պըորնղուխտ 108
Պլուտարքոս 289
Պճար 256
Պողոս ուզբաշի 243
ՊոմպԷոս 51
Պռոշ 266, 268
Պոոշ (որդի Վասակալ) 247
Պրոկղ 95
Պուճալ 64
Պուտաղ 252
Պօղոս 64. 223, 282. 301, 328, 340
Պօղոս Ամիրխանեանց Գան-
ճակեցի 308
Պողոս Բաղդասարեան Թաղ-
լարեցի 205

Պօղոս Գրիգորեան Յովսե
փեանց 104

Պօղոս Զառափեանգ |ՏԸ. 157
Պօղոս (որդի «Էրիգոր 1Լթոլլեցու)
296
Պօղոս (որդի
Գիւլինարի) ԿՀ

Պօղոս Շաճպարոնեան 130

Ւաւթի եւ

Պօղոս վարդ. Ս5

Պօղոս վարդ. Մարգարեանց
345. 346

Ջ
Ջալալ (տարբեր) 1252. |ՍՀ. 5ՎՏ.
25 |. 595. 300
Ջալալատդին 377
Ջալալ Դօլա Հասան 474
Ջալալ-Դօլա 238. 2.ՎԺ. 251-554.
256-258. 200. 261. 875
Ջալալեսններ 548. 373
Ջալալ (որդի Սաւարշի) 185
Ջանգուլի 293
Ջաջառ իշխան |22. 172 373
Ջաջառ (որդի Խաղբակալ) 225
Ջաւար-բԷկ 71.75
Ջաւատ-խան 18). 305. 3060

Ջափար Ղալի խան 117
Ջերգամ (ճայր Ղարաքի) 202
Ջճան շաճ 50. 52. 53. 257. 297.
303. 304
ՋԲանշալ (ոմնճ)207
Ջղալ սարտար Օլ
Ջոնտար 113
Ջուանշիր իշխան 67. 100. 110.
118
Ջուրճի Ուքան 241
ՌԻ

Ռաճիմ-բեկ Շուշեցի 85
Ռեմանոս 295
Ո՛ըստակԷս 264
Ռոինով Ա. Ս. 26
Ռոսմոսոք 371
Ռստակէս 212
(ԻստակէԷս 353
Ռստակես Գ. կաթ. ճալոց 287
Ռուստամ 188

Ս

Սադիկ 515
Սադրադին 580
Սադուն 331

Սադուն (որդի Քուրդ իշխանի)
5714. 37Ռ

Սաթենիկ 20.21
Սալաճ ադ-դին 338
Սահակ Աբրաճամեան 222
Սաճակ իշխ. Արծրունի 367
Սակո 262
Սաճակ եպս. 215. 216
Սաճակ 557. 250. 290. 295. 319.
850)
Սաճակ վրդ. Ս
Սաճակ Սեւադալ 174. 350
Սաճակ քաճանալ127
Սաճլ Սմբատեան 373
Սաղդաթեար 313
Սամուէլ եպս. Դատեանց 308
Սամուր 315
Սալեամ 222
Սալի Բեկ 2572

Սայի (որդի Սարգսի) 203
Սայտուն 252. 283 :

Սալտի (որդի Շանշի) 364
Սանաթ 87
Սանաս 116
Սաճնաս երեց 254
Սանեսան թագ. մաչքթաց 62,
371
Սաճնվարի 41
Սառա (տարբեր) 107. 198

Սառիկ 318
Սասնալ 277.317
Սասնալ Հանդաբերդցի 252
Սավոյինալ 298
Սատ 315
Սատոլ 51
Սարգիս Ալեքսանեանց 290
Սարգիս (տարբեր) 92. | 16, 182.
223. 243. 246. 248. 254. 267. 274.
278. 280. 287. 313, 333. 317. 327
Սարգիս Ամիր սպասալար 344
Սարգիս առաջնորդ Գետամիջոլ
ուխտի 287
Սարգիս Բագրատունեան 343

Սարգիս ԲաղրբԷկեան ՄԷլիք
Շաճնազարեանց 288

Սարգիս Բարխուդարեանց 140,
239
Սարգիս բէկ 225

Սարգիս բԷկ Ղարախանեան 145
Սարգիս բԷկ ՄուսպԷլբԷկեան
ՄԷլիք Շաճնազարեանց 288
Սարգիս Բ. կաթ. ճալոց 335

Սարգիս Բրտանց 294
Սարգիս եպս. 202
Սարգիս (թոռն ՄԷլիք Մատ-
թէոսի) 305

Սարգիս իշխանաց իշխան (ճայր
Խորիշաճի) 250
Սարգիս իշխան (եղբայր
Ջաքարէի) 377

Սարգիս կաթ.161. 237. 252. 330
Սարգիս կաթ. Աղուանից 252

Սարգիս կաճկաճեանց 69
Սարգիս կարնեցի 256
Սարգիս կրօնաւոր 234
Սարգիս (ճայր Շալուէի եւ

իւանէի) 369
Սարգիս Մեծ 248

Սարգիս Շաճպարոնեանց 140
Սարգիս Շնորճալի 251
Սարգիս (որդի Ասլանալ) 259
Սարգիս (որդի Բազարի) 259

Սարգիս (որդի Գրիգորի
Դոփեան) 309
Սարգիս (որդի Խմիշի) 224

Սարգիս (որդի Սիմոնի Թիփ-
լիսեցու) 238
Սարգիս (որդի Վաճրամի Դո-
փեանց) 262. 267, 268

Սարգիս (որդի տէր Գրիգորի)
266
Սարգիս Ջալալեան 10. 17, 75.
107

Սարգիս (ճբ.) 201

Սարգիս վարդ. (տարբեր) 95.
115. 129. 199. 314. 320, 339, 366

Սարգիս տէր 64
Սարգիս տէր Ազարեանց 183,
299
Սարգիս տէր Բարսեղեանց 352
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Սարգիս տէր Սճանեան 97
Սարգիս քաճ. (տարբեր) 19. 86.
106. 109, 205. 280. 352
Սարգիս քաճ. ՏԷր-Սարգսեանց
289
Սարթախ 360
Սարտար 90
Սարտար Ջղալաւղլի 312
Սարուի Աւան (շինող եկեղ.) 290
Սարուխան բԷկ 375
Սարուխան (որդի ՄԷլիք Թ'ամ-

րազի) 296
Սարում 264
Սապրշ 182
Սափար 334
Սափար Թարխանեան 372
Սափար (որդիՄԷլիք Նկանի) 198
Սափար(որդի ՄԷլիք Եսայու) |99
Սաքար (որդի Մովսէսի) 137
Սեդրակ Ռարխուդարեան 9.11.
12

Սեդրակ քաճ. Տէր-Յովճան-
ռիսեան ՏԷր Մարտիրոսեանց
140. 141

Սեմ 50
Սենեքերիմ 52, 67. 75
Սենեքերիմ (որդի Սեւադայի)
377. 378
Սերոբ քահ. 347
Սեւադալ 161. 247, 377
ՍԷբԷոս 175

ՍԷլին բէկ (որդի ՄԷլիք Շաճ-
նադարի) 209
ՍԷյտի (որդի ՕանշԷի) 268
ՍԷյրար 294
Սիմատն ՄԷլիք 184

Սիմէոն Գանձակեցի 95
Սիմէօն երէց 290
Սիմէօն (տարբեր) 182, 90. 201.
260. 281.319
Միմէօն եպս. 248
Սիմէօն կաթ. Աղուանից 115.
248. 280
Սիմէօն Յովսէփեան Դաւի-
թեանց 115
Սիմէօն տանուտէր 290
Սիմէօն քաճ. 222. 324
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Սիսէոն վարդ.
Էջմիածնի) 335

Սիսխաթուն 353

Սիրական (որդի Մատուրի) 236
Սիրունիկ 317

Սիրաւք (որդի Խութլափի) 195
Սիօն կաթ. ճալոց 367

Սճար խանում 272
Սմբատ (ոմն) 338. 373. 246
Սմբատ Բագրատունի 379
Սմբատ Ր. թագ. Սիւնեաց 377
Սմբատ թագ. 344
Սմբատ իշխ. 254
Սմբատ Մամիկոնեան Չ0, 32. 67
Սմբատ (որդի Աշոտոլ) 343
Սմբատ (որդի Լիպարիտի) 266
Սմպատ (որդի Ջաջուռի) 255
Սմբատ (որդի Փիրճամզի) 252
Սմբատ Փարսատամեան 340
Սնպատ225. 246
Սողոմոն (տարբեր) 112. 207.318
Սողոմոն Յար. Նալչագարեանց
310
Սողոմոն վարդ. 102
Սողոմոն քաճ. 5
Սողրաթմիշ 105
Սոռլի Զիթախէնց 328
ՍոսթանԷս 363
Սոստանէս (որդի Հայրապետի)
242
Սոտումաւկ 112
Սպանդիար 313
Սպանդիար-Նալիպ 68

Սպարապետ 284
Սպրամ 373
Ստափչինսկի ԱռդրէԷլ Միխա-
1Էլովիչ 76. 79
Ստեփան Բարխուտարեանց 239
Ստեփան իսրալէլեան 241
Ստեփան Կկաճկաճեպնց 69
Ստեփան (Ստեփաննոս, տար-
բեր) 64. 94, 107, 121.
122, 127. 343. 344

(նվիրակ

Ստեփան (որդի Մելիք
Աոստամի) 323
Ստեփան (որդի Մելիք
Ղորխմազի) 328

Ստեփաննոս առաջ. Գան-
ձճասարայլ 227
Ստեփաննճոս եպս. 127
Ստեփաննոս ԼԼազարեանց 73
Ստեփաննոս կաթ. Աղուանից
113. 225. 278. 580. 297, 29
Ստեփաննոս նախավկալ 200
Ստեփաննոս (նբ.) 197
Ստեփաննոս վարդ. առաջ.
Ասպիսնկալ անապատի 234
Ստեփաննոս վարդ. (տարբեր)
180. 512. 509
Ստեփազնոս քան. (տարբեր)
143. |5)
Ստեփանճոս Տաիսայիճ 300
Ստեփաննոս ՕրբԷլեան 51
Սրաադին 278
Սրապիոն 315
Սրապիոն Շխեանց Շուշեցի234
Սրաջադին | 43
Սութան շաճ 1 13

Սուլթան Խալ106
Սուլթան 64. 107
Սութան Կուլեանց 87
Սուլթա նաւի336
Սուլխան (որդի Մաճտեսի) 343
Սուլտան ՄԷլիք 232
Սուրապ(ոմն) 195
Սուրվատ 113
Սուքեաս 334
Սուքիաս 125. 275

Վ

Վազգեն Յակոբեան 10
Վալիճան195
Վախթանգ 64. 252. 260
Վախթանկ (տերխաչենոլ) 248.
250. 253. 266. 267. 338. 373. 374
Վախվախխով 24
Վաճագն 48
Վաճան (տարբեր) 64. 183
Վատրամ 224, 225. 348. 363. 469
Վաճրամ իշխան 170. 268. 275.
326. 369. 377
Վաճրամ (որդի Գրիգորի) 267.
373
Վաղարշ թագ. 52. 67

Վաղարշ թագ. հայոց ՏՀԿ Տ)
161

Վանակառ վարդ ՀՍՀ, ՀՀՀ ՅՀՐ

372.577. 175
ՎԼանէս 32Ժ
Վանին |՞՞
վանիջաջուռնեան 155
Վաչագան (Վաչական) «Է 2:վ.
367. 871.171
ւԼլաչակաճ ճոռարբեր) ՀԼ. ՅՀ. ԸԺ,
Տ0. 131

Վաչէ 32. 51 177. «18. «ե. 05
Վառվառա Բահաթրեանց 537
Վառվառա 5349
Վասակ 125. 555. 3482. ՅՀՏ8, ՀՎ.
353
վասակ իշխան Բագրատունի
378
Վասակ իշխան Նոր բերդի 52.
380
Վասակ (եղբայր Վախտանկ
Խաչենցու) 338. 417Ս

Վասակ(որդի Հասանալ) 505
ւլասակ թազ. |6լ
վասիլ թագ. 438
ւԼլասիլ իշխան. 307
ւԼասխոտ| 13

Վարազ-Գրիգոր520
Վարազ-Պերոժ 138
վՎարազ-Տրդատ 220
վարանցով 1|ՎՕ

Վարդ 58. 59
ւլարդան (առաջորդ ուխտի
Գանձասարալ) 250)

վարդան Արեւելցի 67. Հճ. 5ՏԺ.
Դ66. 376. 380
Վարդան Երէց 232. 25լ
վարդան զաւրավար 32, ՎԸ. ՇՏ8.

122
ւ.վարդան (տարբեր) 89. 04. ԸԺ.

100, 12 1. 200. 235. 245
248, 281. 287, 294. 297. 128. 329.
338
ւարդանէս 314
Վարդխաթան 50, 323
Վել 363
.վելիճան (Վելիջան) 223. 251.

ՀԱՅ 415
"Ղելիջան պարոն Խաչենաձորց
ՀՏՅ

Վերտի տրդի ՄԷլիբ Եկանի)
ԷՍՏ,

Վելիջան Ջալալեան 503

ԿՎիրու կաթ. Աղուանից 276. 374

Վլաս 13)

ԿՎլաս վարդ. Շամախեցի 93. 114.
115. 112

վՎշտասպ Վո
Վոպս Հ20
Վրդանես (տարբեր) |15. 1Ս5.
2025. 208. 212

Վարկ 85

Տ

Տաբըբ 34Ը34

Տալիթալ 444

Տաղտան 223
Տանկիկ - տես Վախթանկ
Սակառ
Տարսայիճ 3800. 373
Տաւփիթ տրդի «Զօրգինի) 286
Տաւիտ բԷկ 363
Տաւութ 206. 233
Տաւտար (որդի Ջանասի) 29|
Տեօնմազ 3827

ՏԷր-Աբրաճամ Սպանդունի 69
Տէր-Աոռաքել 129
ՏԷր-Աստուածատրեանց 342

ՏԷր-Աւետիս ՏԷր-Իսրալելեանց
125
ՏԷր-Իիսրալել Ը4

ՏԷր-Մուքալէլ 64
ՏԷր-Ոսկան142
ՏԷր-Ոսկանեան 196
ՏԷր-ՍարգԿեանց 201

Տիգրան Երուանդեան 5 |

Տիրածէր 299. 327
Տիրացու 308
Տողմիշ 3534

Տրդատ (թագ.) 29. 32. 52. 67. 68.
289
Տրդատ 6Վ
Տուրսուն 232. 265
Տուրնուն (որդի Աղբուղի) 267. 268

Ը

Րաֆի 8

Ց

Ցիցիանով18. 33.310

Ու

Ուղուբաբեան Բ. Ա. 9, 11. 12. 14

Ովուբէկ է9

Ուլուխան 102. 284
Ուլուպապ 373
Ովուպէկ257
Ուխտանէս 202. 376
Ոտան Գբնեցի 251
Ու.ճանէս 363
Ուճան (որդի Ետկարի) 278

Ոսրուրլու խան 184. 290. 303
Ումիտ 107. 232
Ունծ ԱլԷքսիոս 352
Ուռնայր 5)
Ուսէփ երէց 207
Ուրպէլեան 308
Ութան իշխան 275. 374

Փ

Փարի (տարբեր) 293. 329
Փախրադին 280
Փախրայլտին ամիր275
Փաւստոս Բուզանդ 46, 47
Փափազչաեն Հ. Դ. 12

Փեփրոնէ Խուբեանց ՄԷլիք
ԲԷկլարեանց 285

Փիլիպէ (որդի Գրիգորի) 378
Փիլիպպոս առաքեալ234
Փիլիպպոմ (Փիլիպպէ) 52. 133.

239
Փիլիպպոս կաթ. 102. 185. 186.

234. 297. 318
Փիրպուտաղ285
Փրխոլ ամիր 103

Ք

Քալոլ Ցովսէփ-բէկ ՄԷլիք-
Շաճնազարեանց 213
Քալպալի խան 303
Քամալ 107
Քամալ բէկ293

411



Քամիլ 223
Քարամ | 10

Քելլ 319
Քեոժվան 328
ՔերովբԷ ՏԷր-Մարտիրոսեանց
184. 300
Քերոբեան Ա. Մ. 12

Բուրդ իշխան 266. 338

0
Օրան Գբրիելեան 80
ճան եպս. 94. 95
Օճանէս (որդի Օսէփ բԷկի) 284
Օճան խան 80
Օճան (տարբեր) 92. 108, է 12,
159. 199. 227
0ճանջան-բԷկ 77, 85
Օմար 71

Շնեփ Արեմաթացի 234
Օսէփ (որդի ՄԷլիք-Եկաճի) 198
Օսման փաշա 86
Օվանէս բԷկ ԻսրալԷլբեկեան 288
Օվասափ որդի Թումանի 90
ՕվսԷփ որդի Մուշքարի121
Օնոփ 109
Օրբելի Յովսէփ 11

Օրտուխան 64
Ֆ

Ֆաթալի խան 223
Նարաւոն վարդ. Երուսաղէմալ
80

Ֆարազալի բԷկ 290
Ֆիրկովիչ Կարալիմ 67

412

ԱՂՈՒԱՆԻՑ ԵՐԿԻՐ ԵՒ ԴՐԱՑԻՔ
Ն ատակ
դոտրովակ
Թէմիրիս անչուրա
Արկոազ աւերակ զի դարոնդի
Դունիր
Ճոխ
Կիրճ
խունժոավ»
Փաթանող
Հայկական եկեղեցի
Զանի խարիթոն օղլու ցուցմունբթը
Հայկակոա՞ն, լէ՞ յունական
կարեւոր սւնղեկութիւննել
Ջեկուցումն
Աղուանից նրկըը սածմանները
Բնական նկարագիր
Հանքեր
Քարածա նթ ներ

նաւթածանքեր
կասոլից ծով
Լճակներ
Բնակիչ ներ
կրօնական նկարադիր
Քրիստոնէական կրօն
Քաղաքական եկարագիր
Բարբառնեը
Փոխոխմունք . .

Ձողա Ա. մ այլյաւքաղ աւք Աղուանից ..
Դարբանգ
Դարբ անդր գաւառներն
Ճղբագզ դաւառներ
Ղուբա
Խաչ -Մաս

Արքունի ձմնեռսանոց
Թալարի
Քելվար
ՔԲիլարի շուրջը
Խաշնի
Ուլ վար.
Դի-խան
ՇիՀար-երի-ցուի

ՑԱՆԿ
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. 40
ծ1

Խա թանի ամաուանոց
էփնաց երկիր
է փնաց մայր աթողութ
Ա, շարան
Բո դու
Ռստան Ի գաւաւ
Շամաիշի
Շամարու աւա
Ս. Սոն վփաննոսի վանք
Գոդման գաւառ
Բերդ եր
Դար դ մուն ընդ.
կո դիսոն դտաւտու
Հողի աին
Խն նր գաւառ
Դա ոլալյա գաւառ
Եղիշ Առաբել
Շաքէ Ռոշւառ
Շաթի Փ'շգզք
Գետնի ուսկից ելած ճաշոց .

Գիս վանք
Ձառւի դաւառ
Շարունակութիւն դչարբանդգնան

ոլարսոյի
Բաղասական դուո . աա
Մոորին դաւառներ. Արաշ դաւառ
Աղ-դաշ գի ղաքաղաք
Աւերակ ընրդատեղի.Քաղադաշտ դշրառ
Հեջար գամժու. աանա Վ ադառ մաս առ

Շաքուայ դաւաւների տաճկացնալ
Հայոց մասին ԼԶԸ աթ

Արտածանումն Լաս

Ժառւաջարանութիւն ն
Արցախի աասծմաններն. ,

Բնական նկարադլիըբ եւան
Արցախեան դաւաղւներ աչ աա արաջ առաջա.

Դաշտային կամ ստորին դաւառներ ար
Լեռնային դաւաշւներ կամ Միջին-Արցախ -

Հարաւային կամ վերին դւաւառներ.....բաւային ( բին գ Ը

Չին դաւաո ....

21
62

մ.
«63
ծ4
ծ6
ծ6
Ճ9

95
97
99

400
..Վ02

112
430

2124
.Վ31

ւ 1433

ա134
Ը 136

1.37
439

1440
.Վ41

141
1444

սաԺ44
ԼաՎ45

«146
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կավ
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Մուխանք կամ Մուղ ան Ձ 242 Է ՅԱԼ

Հաւա Տուչ թատակ, Տիգրանակերտ ՍՈ ամ) ն

Ուտի-Առանձնակ գաւառ
Հասան-Ղայա
Դածրիլարր կամ Խորողլու
Ղա բամանլու
Սարո
Մարալ հան-Աարով
Ետրմջան
Սէյսիշլան
Մարաղա
Շակաշ էն կամ Գանձ ակի դաւատու

նոր- Գանձակ Քդ'"ք
Մասունքներ
Սուրբ Լուսաւորիչ եկեղեցի
Միադասետ Խ նրկանոծլս. ուսումնարան
Սուրբ Դէորդ եկեղեցի
Սուրբ Առտաուածածին եկեղեցի
Սուբր Աստուածածին ուխոտաոոն դի
Սուրբ Սարդիս մատուու
Ս. Կիր ակոս եւ Յու դիտա
ժանձակիս խաղողնել,ի տնսակներն
Դա փոն լու աւեր ակ

ելենդօրֆ
կողք ղառտռ
Շո մքոր աւերակ թաղաթ
Դի տարաններ
Զակամ
Խալիոայ

կողն դիոդ
Հողարերգ Ր:
1 ազա- Փոթրիկ քաղութ
Լեռնային դաւտուննը.
Չա դկածք լյո մ Դիզ ակ դաւտո..
Ճարրոյէլ
Խուսառիիրին կամուրջ
Զալ առլլալը- Հաճի Սաղրամ.մ հաուս Մը դամ մուրը էուտու որիչ
Սելիտակ-նաչ անբ
կաւութ 1
Դող աւանիս Մելիքներիղ ամրալունն
Սուրբ Սանաննոս նախառլվայ
Ան ոլատ
Կարժիր եկեղեցի

414

173
/74
174
176
/70
176
176
177
177
177
177
177
174
142
167
153
183
154

/66
160
166
157
/57
186
185

|86
169
169
169
490
190
190
191
191
49)

ւ 492
492

. 493
194
/96
198
199
200
200

Գաւառվիս վաթ հր
Փոռչ այ փար
փայառիո բնըընբն
Ջաղլալնան փելիջու: իշխան ւնրգի

ա Ցօրաղբերգ

Վելսոյ զայ»
Դող բերդ
Դիզաիոաւյ թի լ'նրզ
Վարանդույ գաւ աո
Դեւոնդնանը անասգաս,
կուսն աղ անա դառ
աաա այորոր ուն ներ
Շոշկայ անր
Մորի ոլչե ուն ուսու ժն Հոու ն

Մաժասքի փոն
դաւթմիրեկեղեցի
/զբիոռնի վանել
Մառն ուխտատեղի
Սուրը էու ճաւոլ|րչ
Մատան ուվոտաունդ|
Ա ժալաս վան,
Եղիշույ ուսի անարատ
նկոՀոկ ուվոատսոն դր
/ոկոնդ Ռոռչ

(աեեավրկիչ (Ֆողոկես, մարող)աւլատառտեղ|
Ռու, Եղցէ (եկեղեցի)
Դորա ուատառռեզիի
նածատակուծի
Դոաւտոխս րներնրն
Բրգաճոնչըն (բնրոչաունչ) Ղալո
Շուչի թաղաթ
Անաստաս կուսա ուղ
Թոմա լա ն դալրոց Զ. Դասետան

Ամենափրկիչ եղեզեցլի
Օլոոլ/ (եօթն) եզի
Դող նսլնը թ փնբ
Ս նասլատ նիչ անի
Կոշի կ անուս ոլոռ
մ. զավավը լանջ
Գանձասար վանբ
Հ աուտաւաձորի եկեղեցին
Դարոլասներ
Հաւապլտուվ վանել
Համամի ձոր ԷԹ

1

ԽՍ

էթ

' --

ՀռԷԴ

201
20)
202

202
203
2505

204
204
207
500
510
212
213
2)5
213
216
217
217
218
518
220
221)

223
227

224
220
236
230
230
251
256
237
231

ւ.242
2Վ5

247
, 246

246

Ի

7

-
ՓԵ

՛-Դ -«-

աճառ առ նրակ զիոգաղրաղաւը
Սժնհաիր նիչ վար
հաթլույ փար կատ Խարավանը:
Խաչեն դաս առր» բերդերն
Դազի վան
Դոխի որդի բն է. թոռներն
ՄլաՀանի, վար
Պա աուիռ բերդերն
Հաւթախադաց (Լաչին Ղայա)
Ջրաղերդ դա աո
Մեյի բ հոարայկլնանեխելր,, Ա. աոլաղումն ն

Կարմելո մու նաարան
Մոյրաթաղաւթի Հանդ տաարան
Մոլյրաւրաղաթ կամ բզլր ատենը
Դառսաւր կամուրք
Հունկաւյ կաժ Հիւրեկայ վոբ
Մելիբ ՈԼկլարնանների ասլարանն
երի ը (Րու նկունդ վաթ
եղիշ-Առաթնայ կամ Ջրվշթիկ վարեր
ճրարերը զաւառիս բնբզերն
Ամենասիր կիչ վաթ Կի լատանի
Դոասոր-ՈԼ կանց վաթ

Մելիթ- ՇուՀՆաղ այլնանցնելրի մասին
Մրջի «լթ
երի վոբ
Ալձարակ լճակ
կոլ կոլ
Բերզ Մելի թ-ՐԼկլարնադոն ելի
Դալաչա
Ձավխարիդայա
Աա Մ Սո «բր Ե» ան
Մոսու 1-թ ներ
Ա Ս «41 ա/ 14 17

եղնասար վաք
Մրցունիս
Դանդալիոն վանթ
Հաճի Բնանդ
Սուրը Ատոուածածնույ վադոք
Սուրբ Սարգոի ողբ
Բեարիխանույ վաք
Թոարզ ււ նչ ց աոնոաարատ

Թարգմանչաց վանք
Մլզնարնը դՀաք (Մածնարերդ փաբ)
Ամենասիրկիչ վանք Նիւկզարիմօ

էշ

42

:Խ

Խէ

Հ

ՀՎ

Վ

Հ

Վ

Վ

Հ

Հա

պ

Հ
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240
24)
241
265
245
245
29)
29)
29)
292
292
292
294
293
296
396
296
297
299
300
301
301
302
306
ԱՀ
310
311

կարժիր եկեղեցի (լամ Հոռ ոմաշքն)
Հին-Փիի զիող

լոբ եզի կամ Վարաձերձ
Գարդման աւան
ուառիս բերդերն

Փառլիաթսի վանը
Փառիսոս ազար ( Ղալաբեանդ)
Խամ»ի վանք
Հիե- Գրտարակ
Զարէբույ անարատ
խունի սույ վաթ
խորանաշջ ատ վանք
Ժո որա բերդ ելն
փաուստի կամ Քաւա գաւառ
Շիժուրատույ աց
փարաղույ Սուրը նչան վանք
Սրոլեղ ենթ
Մորո Ցորոյ կամ Ծովի վանը
Սուրը, կիրակի Մատուռ
Լաչին- Ղայաի-Զոր
Դաշ-Մլոիլարայ վանը

Մուրը: Հոիփոիմէ մատուռ
Հողին Մուրը Մատուռ
Հի ն-Շար-Խաչ
ժեուաոիխս բնըղերն
երդնվա թ բերդ
Զաւէ դաւառ. ( Ղաղ ավո)

Ջուխտաղ վան,
Մութոսի դիղատեզ
Հաղարծին վանք
Մակարայ վանք.
Առ ուքելոց վաղւբ
Կիրանց վանը
Դեղժնու ոի վոբ
Դվեղ «մ Սուրբ մարզիս վանք
Սուրբ Աու ածածնայ վանք
Գաւտառիս բերդերն

Հարաւային կամ վերին դաւառններ :

Գաւառոիխս բերդերն
Մ ույր եկեղեցի ւն
Սուրը Աստուածածին վանք
Ծա նօթութիւններ
Տեղանունների եւ անձնանունների ցանկ
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