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2014 թւականին Թեհրանի Փերիոյ Կրթասիրաց միութեան միջոցով Երեւանում կազմակերպւեց «Փերիայի Օրեր» ծրագիրը: Այդ ընթացքում արդէն ծանօթացել էինք Ստեփանոս Երէց-ի ձեռագիր մատեանին, որը շուրջ
230 տարի մնացել էր անտիպ:
2014-ին Թեհրանի Փերիոյ Կրթասիրաց միութեան վարչութիւնը որոշեց
տպագրել այն:
Այդ նպատակով Երեւանում ՀՀ Սփիւռքի նախարար տկն. Հրանուշ Յակոբեանի հետ 2014-ի յուլիսին կայացած հանդիպման ընթացքում արծարծւեց ձեռագրի տպագրման խնդիրը, որը ընդառաջելով յանձնարարեց
այդ մասին խորհրդակցել պրոֆ. Վահան Բայբուրդեանի հետ:
Ստանալով պրն. Բայբուրդեանի դրական տեսակէտը՝ միութեան վարչութիւնը ձեռագիրը ստանալու համար դիմում կատարեց Սպահանի եւ
հարաւային իրանահայութեան Թեմական Խորհրդին, որը սիրայոժար եւ
շատ արագ ձեռագրի պատճէնը տրամադրեց միութեան: Ապա գրաբարից
աշխարհաբար թարգմանւելու գործը ստանձնեցին Երեւանի Մ. Մաշտոցի
անւան Մատենադարանի գիտաշխատողներ Թամարա Մինասեանը եւ
Լուսինէ Թումանեանը:
Աշխատանքը աւարտւեց 2016 թւականին, գրքի նախաբանը գրեց պրֆ.
Վահան Բայբուրդեանը, ծանօթագրութիւնները գրեցին պրոֆ. Վահան
Բայբուրդեանը եւ Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանի գիտաշխատող
Հասմիկ Կիրակոսեանը, սրբագրման աշխատանքները կատարեց Արմենուհի Դեմիրճեանը, գրքի ձեւամորումը՝ Անահիտ Խանզադեանը, իսկ
գրքի տպագրութիւնը կատարւեց Թեհրանում՝ «Ալիք» հաստատութեան
տպարանում:
Գրքի թարգմանութեան եւ տպագրութեան ամբողջ ծախսերը հոգացին
միութեան բարեկամներն ու որոշ միութենականներ:
Ուստի հարկ ենք համարում շնորհակալական խօսք ուղղել Թ. Հ. Թ.
առաջնորդ Տ. Սեպուհ արք. Սարգսեանին, Հ Հ Սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեանին, Սպահանի եւ Հարաւային Իրանահայութեան Թեմական
Խորհրդին, ձեռագրի թարգմանիչներին, եւ բոլոր այն անհատներին որոնք
օժանդակեցին մեզ՝ Ստեփանոս Երէցի 230 ամեայ «Հանգիտագիրք» ձեռագիր-մատեանը տպագրելու գործում:
ԹԵՀՐԱՆԻ
ՓԵՐԻՈՅ ԿՐԹԱՍԻՐԱՑ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
ՅՈՒՆԻՍ 2017 Թ.
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ԽՕՍՔ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ ԵՒ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ
Քրիստոնէական ջերմ սիրով
եւ գնահատանքի օրհնախառն
զգացումներով ողջունում ենք
Փերիոյ Կրթասիրաց Միութեան
վարչութեան նախաձեռնութեամբ
հրատարակութիւնը՝ Իրան բռնագաղթւած սերունդի ժառանգորդներից քահանայական ընտանիքի
պատկանող եւ Փերիա գաւառի
Հազարջրիբ գիւղի ծնունդ Ստեփանոս Երէց Տէրտէրեանի՝ ծանօթ
Ստեփանոս Երէց Հազարջրիբեցի
անունով, պատմագրքի՝ ծանօթ
«Հանգիտագիրք» անունով։
Շահ Աբբասեան բռնագաղթի
պատճառով հարաւային Իրանում
Սպահանի, Փերիայ եւ Չհարմահալ գաւառներում հաստատւած
հայութիւնը, հակառակ կեանքի ու ապրելակերպի դաժան պայմանների,
յարաբերաբար կարճ ժամանակաշրջանում, կրկին անգամ, «շինեց իր բոյնը» եւ հայ օճախից կրկին ծուխ բարձրացաւ։ Հայը կրկին անգամ կառչեց
հողին՝ հաւատարիմ մնալով սակայն իր հայրենի հողին, որի կարօտով ապրեց ու ստեղծագործեց։
Իր նորահաստատ վայրում հայը կառուցեց իր հոգեւոր ու մտաւոր տունը՝ եկեղեցի եւ դպրոց, որոնք եղան իր հոգեմտաւոր կեանքի ներշնչման,
զօրութեան եւ մխիթարութեան օրրանը։
Ստեփանոս Երէցն այդ հոգեմտաւոր կեանքի ծնունդն է հանդիսանում
եւ իր ստացած՝ այդ օրերի համար բարձր կրթութիւն համարւող ուսումնառութեամբ եւ կեանքի փորձառութեամբ մեզ թողեց գրական եւ պատմական
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այնպիսի ստեղծագործութիւններ, որոնք մինչեւ այսօր իրենց էութեամբ ու
բովանդակութեամբ մեծ արժէք են ներկայացնում մեր ժողովուրդի մշակութային կեանքում, եթէ ոչ անպայման այսօրւայ արւեստի ընկալումով, բայց
հարուստ իր բովանդակութեամբ պատմական, կենցաղային, հաւատքի ու
կրօնական աւանդութիւնների հետ կապւած գիտելիքներով։
Մինչ այսօր Ստեփանոս Երէցի մասին գրւած վկայութիւնները, ցոյց են
տալիս իր անուրանալի դերը, 18-րդ դարի Փերիայի մեր ժողովրդի կեանքի
հետ առնչւած աւանդութիւնների, սովորութիւնների, տօնակատարութիւնների, պատմական դէպքերի պահպանման եւ գրաւոր կերպով այն սերունդներին փոխանցելու, անգնահատելի աշխատանքի մէջ։
Արդարեւ, հրատարակութիւնը Ստեփանոս Երէցի Հանգիտագրքի կամ
Պատմագրքի գրաբար եւ աշխարհաբար թարգմանութեամբ անկասկած, որ
մեր մշակութային կեանքի խոր ուսումնասիրութեան տեսակէտից գնահատելի աշխատանք է համարւում։
Ողջունում եւ օրհնում ենք աշխատանքն ու խոր ուսումնասիրութիւնը
պատմաբան եւ արեւելագէտ պրն. Վահան Բայբուրդեանի, որ լուսաբանիչ
ներածականով ընթերցողը հաղորդութեան մէջ է դնում հեղինակի հետ։
Օրհնութիւն եւ գնահատանք նաեւ գրքի հրատարակութեան նախաձեռնող
եւ հովանաւորող Փերիոյ Կրթասիրաց Միութեան Կենտրոնական Վարչութեան ու գրքի տպագրութեան իրենց նիւթական օժանդակութիւնը բերող
ազգայիններին։
ՍԵՊՈՒՀ ԱՐՔ. ՍԱՐԳՍԵԱՆ
ԱՌԱՋՆՈՐԴ ԹԵՀՐԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ
23 ՄԱՅԻՍ 2017, ԹԵՀՐԱՆ
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ՀՀ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՆՈՒՇ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ ՈՒՂԵՐՁԸ
Ի սրտե ողջունում եմ Փերիո
Կրթասիրաց միության վարչության այս կարևոր նախաձեռնությունը՝ լույս ընծայելու փերիահայ
պատմագիր և բանաստեղծ Տեր
Ստեփանոս քահանա Տերտերյանի
կողմից 18-րդ դարում գրի առնված
պատմագիրքը՝ «Հանգիտագիրք»
մատյանը:
Դարեր շարունակ պատմական
ճակատագրի բերումով հայ ժողովուրդը արմատախիլ է եղել սեփական հայրենիքից և սփռվել ողջ
աշխարհով, ապրելով օտարների
տիրապետության ներքո՝ մարտնչել
է, պայքարել, ապրել ու արարել՝
պահպանելով իր ինքնությունը,
լեզուն ու մշակույթը:
Հայտնի է, որ Շահ Աբբասի պարտադրած բռնագաղթի հետևանքով
ձևավորվեց Սպահանի հայ համայնքը՝ իր Նոր Ջուղա, Փերիա, Բուրվարի,
Չհարմահալ և այլ հայաբնակ շրջաններով: Իր բնօրրանից տարագրված
հայությունը օտար միջավայրում ոչ միայն չձուլվեց, այլև դարձավ
կազմակերպված համայնք՝ պահպանելով իր լեզուն, հավատքը, ազգային
դիմագիծն ու սովորույթները:
Իրավամբ, քահանա Ստեփանոս Երեցի պատմագիրքն արժեքավոր
ձեռագիր է և կարևոր փաստաթուղթ, որն արժանահավատ տեղեկություններ է պարունակում Նոր Ջուղայի, Փերիայի, Բուրվարի և այլ
շրջանների իրանահայության կենցաղի, սովորույթների և ավանդույթների
վերաբերյալ, հետևաբար՝ խիստ անհրաժեշտություն կա, որ այն, ի վերջո,
աշխարհաբար թարգմանությամբ հանձնվի տպագրության, ճանաչում
ստանա հասարակության ավելի լայն շրջանում, փոխանցվի սերունդներին
և գնահատվի ըստ արժանավույն:
Գիրքն արժեքավոր է նաև նրանով, որ հեղինակը, որպես ժամանակաշրXI

ջանի իրադարձությունների ականատես, անաչառ կերպով ներկայացրել է
իրանահայության՝ ոչ միայն մեկ դարից ավել կրած զրկանքները, տառապանքներն ու հարստահարությունը, այլև անդրադարձ է կատարել
Իրանի պատմությանը, ներկայացրել երկրի քաղաքական, տնտեսական
կյանքը:
Ուրախալի է, որ Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի
գիտահետազոտական ինստիտուտի՝ Մատենադարանի գիտաշխատողների
օգնությամբ իրականացվել է ձեռագիր մատյանի աշխարհաբար թարգմանության դժվարին աշխատանքը:
Այսօր մենք ուրախությամբ արձանագրում ենք, որ Իրանի Իսլամական
Հանրապետությունը մեր հայրենակիցների ապրելու և կերտելու համար
ստեղծել է լավագույն պայմանները: Մեր համայնքը դարձել է Հայաստան-Իրան դարավոր բարեկամության ամրակուռ կամուրջը:
Մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս և Փերիո Կրթասիրաց
միության վարչության անխոնջ աշխատակիցներին՝ հայ մշակույթի պահպանմանը միտված այս բարձրարժեք աշխատության հրատարակման
առիթով:

ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝
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ՍՏԵՓԱՆՆՈՍ ԵՐԵՑ ՀԱԶԱՐՋՐԻԲԵՑԻՆ
ԵՎ ՆՐԱ «ՊԱՏՄԱԳԻՐՔԸ»
Ուշ միջնադարի և նոր դարաշրջանի Իրանի պատմության ուսումնասիրության համար բացառիկ կարևոր նշանակություն ունեն հայկական
բազմաբովանդակ և հարուստ աղբյուրները։ Դրանց արժեքը ոչ միայն այդ
երկրի պատմության առանձին հարցերի լուսաբանման համար եզակիության մեջ է, այլև, թերևս առաջին հերթին, փաստերի հավաստիության մեջ։
Գիտահամեմատական եղանակով կատարված բազմաթիվ ուսումնասիրությունները գիտնականներին բերել են այն համոզման, որ հայկական
աղբյուրների ճնշող մեծամասնությունը արժանահավատ է և միանգամայն
վստահելի։
Իրանի պատմությանը վերաբերող հայկական աղբյուրների կարևորությունը կայանում է նաև նրանում, որ դրանք զերծ են պարսկական
պալատական ներբողագրական պատմագրությանը բնորոշ թերություններից ու արատներից, ինչպես նաև շեշտված կողմնակալությունից։
ԺԶ. դարը հայկական իրականության մեջ, ի տարբերություն նախորդ
և հետագա, դարերի, խիստ ամուլ է պատմագիտական աշխատություններով։ Այդ հարյուրամյակի հայկական աղբյուրները սահմանափակվում են
լոկ մի շարք մանր ժամանակագրություններով և ձեռագրերի հիշատակարաններով, սակայն այնուամենայնիվ այդ սակավ աղբյուրները ևս ինչ-որ
չափով լրացնում են այն բացը, որ նկատվում է իրանական աղբյուրների
մեջ։ Մինչդեռ ԺԷ. դարը հայկական իրականության մեջ կտրուկ կերպով
տարբերվում է իր նախորդից աղբյուրների հարստությամբ և առատությամբ։ Այդ հարյուրամյակի քառասունական թվականներից Հայաստանում
սկսված նոր ուսումնալուսավորչական շարժման պայմաններում ստեղծվեցին մի շարք պատմագիտական աշխատություններ, որոնցում, համարյա
առանց բացառության, հեղինակները կանգ են առնում նաև Իրանի պատմության տարբեր հարցերի վրա։
ԺԷ. դարի հայ պատմագրության ամենակարկառուն դեմքն, անշուշտ,
Առաքել Դավրիժեցին է, որն իր «Պատմության»1 մեջ շարադրում է 16011662 թվականներն ընդգրկող դարաշրջանը։ Թեև նրա աշխատությունը
նվիրված է Հայաստանի պատմությանը, սակայն նա պատմական լայն
ընդհանրացումներ է կատարում նաև հարևան երկրների՝ Իրանի, Թուրքիայի և այլնի պատմության վերաբերյալ։ Նրա երկը համարվում է լավագույն աղբյուր Իրանի ԺԷ. դարի պատմության համար։
1

Պատմութիւն Առաքել վարդապետի Դաւրիժեցւոյ, Վաղարշապատ, 1896։
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Իրանի քաղաքական կյանքի, աշխարհագրության, տնտեսության, ազգագրության, կենցաղի, իրանահայ գաղութի ու գաղթօջախների և մի շարք
այլ հարցերի մասին ուշագրավ տեղեկություններ են պարունակվում նաև
ԺԷ. դարի պատմիչներ Գրիգոր Դարանաղցու «Ժամանակագրությունում»2,
Զաքարիա Սարկավագի «Պատմագրութիւնում»3, Զաքարիա Ագուլեցու
«Օրագրութիւնում»4, Ավգուստինոս Բաջեցու «Ճանապարհորդութիւնում»5,
ԺԷ. դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններում և այլն։
ԺԷ. դարում Իրանում տեղի ունեցած վերելքը դարավերջին և համարյա
ողջ ԺԸ. դարի ընթացքում փոխարինվեց տնտեսական, քաղաքական և մշակութային կյանքի անկումով։ Երկրում ծայր առան չդադարող ավատական երկպառակություններ, շեշտակի անկում ապրեցին առևտուրը, արհեստները, մշակութային կյանքում սկսվեց երկարատև լճացում։ Երկրի
ընդհանուր անկումը բացասաբար անդրադարձավ նրա պատմագրության
վրա։ Թեև այդ հարյուրամյակում իրանական պատմագրությունը տվեց
մեծ քանակությամբ գործեր, սակայն նրանց զգալի մասը նվիրված էր
իրադարձությունների պարզունակ ու մակերեսային նկարագրությանը։
Միանգամայն հասկանալի է, որ նման պայմաններում Իրանի պատմության հարցերի գիտական լուսաբանման համար անհրաժեշտ էր դիմել այլ
ժողովուրդների պատմական գրավոր աղբյուրների օգնությանը, որոնց
մեջ, անկասկած, իրենց արժանավոր տեղն ունեն նաև հայկական աղբյուրները։
Հատկանշական է, որ ԺԸ. դարում հայ իրականության մեջ երևան են
գալիս այնպիսի պատմական ստեղծագործություններ, որոնք ուղղակի
նվիրված են Իրանի պատմության հարցերին։ Այդպիսի աղբյուրներից
առաջին հերթին պետք է հիշատակել Խաչատուր Ջուղայեցու «Պատմութիւն Պարսից»6 գործը, որտեղ հեղինակը տալիս է պարսից թագավորների
ժամանակագրությունը Կյուրոսից սկսած և հասնում է մինչև իր ժամանակը՝ Քերիմ խան Զենդի մահը (1779 թ.)։ Իր աշխատությունը շարադրելիս
նա օգտվել է հայ մատենագիրներից, զանազան քրոնիկոններից, գավազանագրքերից, ինչպես նաև պարսկական աղբյուրներից։
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Ժամանակագրութիւն Գրիգոր վարդապետի Կամախեցւոյ կամ Դարանաղցւոյ,
Երուսաղէմ, 1915։
Զաքարեայ Սարկաւագի Պատմագրութիւն, հ. 1-3, Վաղարշապատ, 1870։
Զաքարիա Ագուլեցի, Օրագրութիւն, Երևան, 1938։
Ճանապարհորդութիւն յԵվրոպայ, գրչագիր ի Փարիզ («Նշխարք մատենագրութեան
Հայոց»), Ս. Պետերբուրգ, 1884, էջ 5-26։
Խաչատուր աբեղա Ջուղայեցի, Պատմութիւն Պարսից, աշխատասիրութեամբ Բաբգեն վրդ. Աղաւալեանց, Վաղարշապատ, 1905։
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Խաչատուր Ջուղայեցին իր այս «Պատմությունը» համարում է Ա. հատոր՝ նկատի ունենալով, որ պետք է գրի նաև Բ. հատորը, բայց դժբախտաբար չի հասցրել կյանքի կոչելու իր այդ նպատակը։ Ամենայն հավանականությամբ դրա պատճատը եղել է անժամանակ մահը, որը վրա է հասել
անհայտ է, թե որ թվականին։
Ջուղայեցին իր երկում, իբրև իրադարձություններին ժամանակակից
անձ, ճշգրիտ տեղեկություններ է տալիս Իրանի այդ խառնակ շրջանի
պատմության մասին։
Սեֆեֆյան (Սեֆյան) դինաստիայի կործանման և Իրանում աֆղանական զավթիչների հաստատվելու պատմության փայլուն նկարագրությունը մենք գտնում ենք ԺԸ. դարի Նոր Ջուղայեցի հայ հեղինակ Պետրոս դի
Սարգիս Գիլանենցի օրագրում7։ Նրա այս մեծարժեք գործը ընդհանուր
ճանաչում է գտել որպես վերոհիշյալ իրադարձությունների վերաբերյալ
փաստերի հարստությամբ և հավաստիությամբ փայլող աշխատություն։
ԺԸ. դարի Իրանի պատմության համար առաջնակարգ արժեք է ներկայացնում նաև Աղվանքի կաթողիկոս Եսայի Հասան-Ջալալյանցի Աղվանից
պատմությանը նվիրված աշխատությունը8, որը հատկապես կարևոր նշանակություն ունի Սեֆյան պետության քայքայման պատճառների լուսաբանման համար։
Առավել հարուստ և մեծաթիվ են ԺԸ. դարի հայկական այն աղբյուրները, որոնք նվիրված են Նադիր շահի կառավարման և նրա արշավանքների
պատմությանը։ Դրանցից առաջին հերթին հարկ է հիշատակել Աբրահամ
Կրետացու «Պատմագրութիւնը»9, Աբրահամ Երևանցու «Պատմութիւն պատերազմացն»10, Հակոբ Շամախեցու «Թահմազ Ղուլի խանի արշավանքները և նրա շահ ընտրվելը»11 և այլ գործեր։
ԺԸ. դարի Իրանի քաղաքական իրադարձությունների և սոցալական ու
տնտեսական կյանքի ուսումնասիրության համար կարևոր աղբյուրներ են
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Ժամանակագրութիւն Պետրոս դի Սարգիս Գիլանենցի («Կռունկ հայոց աշխարհի»,
1863, թիվ Ա) Дневник осады Испагани Афганами, веденный Петросом ди Саркис
Гиланенц в 1722 и 1723 г.г., Материалы для истории Персии, пер. и объяснения К.
Патканова, СПБ, 1870.
Եսայի Հասան-Ջալալյանց, Պատմութիւն կամ յիշատակ ինչ-ինչ անցից դիպելոց
յաշխարհին Աղուանից, Ա. տպ. Շուշի, 1839, Բ. տպ Երուսաղէմ, 1868։
Աբրահամ կաթողիկոսի Կրետացւոյ Պատմագրութիւն անցիցն իւրոց և Նատր շահին
պարսից, Ա. հրատ., Կալկաթա, 1796, Բ. հրատ., Վաղարշապատ, 1870։
Աբրահամ Երևանցի, Պատմութիւն պատերազմացն 1721-1736 թ.թ., Երևան, 1938։
Ս. Տեր-Ավետիսյան, Նադիր շահի արշավանքները (ըստ Հակոբ Շամախեցու),
Երևան, 1940։
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նաև Սիմեոն Երևանցու «Ջամբռը»12, Եղիա Կարնեցի Մուշեղյանի «Դիվանը»13, Վարդան Օձնեցու աշխատությունը պարսիկների՝ 1795-1797 թվականների Հարավային Կովկաս կատարած արշավանքների մասին14 և այլն։
Վերևում հիշատակված աղբյուրների թվարկումը ոչ լրիվ ցուցակն է
այն հարուստ նյութերի, որ պարունակում է հայ մատենագրությունը ԺԸ.
դարում Իրանում տեղի ունեցած պատմական-քաղաքական իրադարձություների վերաբերյալ։
Ցավով, սակայն, պետք է նշենք, որ նշված դարաշրջանի մի շարք աղբյուրներ, որոնք նույնպես առատ նյութ են պարունակում Իրանի պատմության, իրանահայ գաղթօջախի, այդ երկրում և նրա շուրջը տեղի ունեցած ռազմական ու քաղաքական իրադարձություների, նրա հոգևոր կյանքի այլևայլ բնագավառների մասին, ոչ միայն դեռևս կարոտ են գիտական
մշակման, այլև գտնվելով անհայտության մեջ, ծանոթ չեն գրասեր հասարակայնությանը և գիտական շրջաններին։ Առհասարակ հայ իրականության մեջ քիչ չեն հայոց պատմությանն ու մշակույթին իրենց բոլորանվեր
նվիրված գրչի այնպիս մշակներ, որոնք իրենց անխոնջ ու տքնաջան աշխատանքով կերտել են մեծ ու փոքր արժեքներ ունեցող գործեր, սակայն,
տարաբախտաբար, դրանք առ այսօր մնացել են անհայտության մեջ և
տակավին չեն գնահատվել ըստ արժանվույն։ Այդպիսի մոռացված երախտավորներից մեկն է տեր Ստեփաննոս Երեց Տերտերյանը, որն առավել
շատ հայտնի է Ստեփաննոս Երեց Հազարջրիբեցի անունով։
Նրա կյանքի մասին մեզ հասած տեղեկությունները վերին աստիճանի
սուղ են և թերի։ Ստույգ հայտնի չեն նույնիսկ նրա ծննդյան ու մահվան
թվականները։ Ենթադրվում է, որ նա ծնվել է 1746 թվականին Իրանի
Սպահան նահանգի Փերիա գավառի Հազարջրիբ գյուղում և մահացել 1813
թվականին՝ 67 տարեկան հասակում։ Հողին է հանձնվել իր ծննդավայր
գյուղի գերեզմանատանը15։ Նրա անձի ու կյանքի մասին որոշ տեղեկություններ են պարունակվում իր իսկ «Պատմագրքում», որոնք սակայն բավարար չեն ամբողջությամբ պատկերացում կազմելու համար նրա կենսագրության ու անցած ճանապարհի մասին։
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Սիմեոն կաթողիկոս Երևանցի, Ջամբռ, Վաղարշապատ, 1873։
«Եղիա Կարնեցու «Դիվանը», Նյութեր մերձավոր Արևելքի և Անդրկովկասի պատմության, առաջաբանը և ծանոթագրություները՝ պրոֆ. Ա. Աբրահամյանի, Երևան,
1968։
Ռ. Տ. Տիտանյան, Վարդան Օձնեցին պարսիկների 1795-1797 թ.թ. Անդրկովկաս կատարած արշավանքների մասին, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1965, թ. 3, էջ
211-222։
Տե՛ս Լևոն Մինասյան, Պատմագիր Ստեփաննոս Երեց, սեղմ տողեր նրա կյանքի ու
գրականության մասին, Թեհրան, 1956։
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«Պատմագրքի» հիշատակարանում Ստեփաննոս Երեցը գրում է, որ ինքը քահանայական տոհմից է։ Նրա նախահայրը եղել է տեր Մատթեոս
անունով քահանան, «որ էր ի բնիկ գաւառացն Արարադեան», այսինքն
եղել է Սեֆյան արքայատոհմի շահ Աբբաս Ա.-ի (1587-1629) կողմից ԺԷ.
դարի սկզբին կազմակերպած մեծ բռնագաղթի ժամանակ Արևելյան Հայաստանից, մասամբ նաև Արևմտյան Հայաստանի մի շարք գավառներից
Իրան տարագրված հայերից։ Բայց նախքան Իրան հասնելը տեր Մատթեոսը մեռնում է գաղթի ճանապարհին։ Նրա որդուն՝ տեր Դավթին, հաջողվում է տարագիր գաղթականության հոծ զանգվածի հետ, անցնելով անասելի զրկանքների ու տառապանքների երկար ճանապարհ, հասնել Հարավային Իրանի Սպահան քաղաքը, որը հանդիսանում էր Սեֆյան պետության մայրաքաղաքը։ Տարիներ անց, հետևելով իր հոր՝ հոգևոր սպասավորի
զբաղմունքին, նա սկսում է քահանայագործել Նոր Ջուղայի Պրտվենց Ս.
Ստեփաննոս եկեղեցում, որտեղ և ավարտում է իր կյանքի ճանապարհը։
Տեր Դավթի մահվանից հետո նրա զավակ տեր Թադեոսը, շարունակելով հոր
գործը, հետագայում դառնում է նույն եկեղեցու ծխատեր և ավագ քահանան։ Նրա մասին մեզ հասած տեղեկության մեջ դրվատանքով ու մեծարանքով ասվում «Այր խոհեմ եւ հանճարեղ՝ լցեալ Նոր եւ Հին կտակարանաց»։ Լինելով հավատավոր և կրոնին նվիրված մարդ՝ երկու անգամ ուխտագնացություն է կատարում Սուրբ քաղաք Երուսաղեմ՝ «ի համբոյր լուսակառուց գերեզմանին Տեառն մերոյ Հիսուսի Քրիստոսի»։
Հայտնի է, որ ի թիվս բազմաթիվ այլ վայրերի, տարագիր բնակչության
մի խոշոր հատված բնակեցվում է Սպահան նահանգի Փերիա գավառում,
որտեղ արդեն ԺԷ. դարի առաջին կեսին ձևավորվում է նորահաստատ
հայկական մի համայնք։ Եվ քանի որ հայրենի ավանդությունները
սրբությամբ պահպանող և ուսումնածարավ Փերիայի հայությունը կարիք
ուներ դպրոցի կամ ծայրահեղ դեպքում հասարակ մի դպրատան, ինչպես
նաև հոգևոր սնունդ պարգևող և ուծացման դեմ հզոր պատվար հանդիսացող եկեղեցու, զանազան մշակութային հաստատությունների և այլն,
գաղթեցվածները միակամ և միախորհուրդ դիմում են տարագիր հայության հոգևոր կենտրոն դարձած Նոր Ջուղայի Ս. Ամենափրկչյան վանքի
առաջնորդ Խաչատուր վարդապետ Կեսարացուն (1623-1629)՝ խնդրելով, որ
տեր Թադեոսին ուղարկի Փերիա՝ հովվելու գավառի հավատացեալ հայ ժողովրդին։
Նոր Ջուղայի առաջնորդը առանց երկմտանքի ընդառաջում է խնդրարկուների դիմումին և տեր Թադեոսին հրահանգում անմիջապես մեկնել
Փերիա և բնակություն հաստատել տեղի գյուղերից մեկում, «զոր ինքն
հաճեսցի»։ տեր Թադեոսը նախընտրում է գավառի հայաշատ և համեմաXVII

տաբար շեն Հազարջրիբ գյուղը, որտեղ բացում է մի դպրոց և սիրով ու
նվիրվածությամբ ձեռնամուխ է լինում հայ մանուկների ուսուցմանը։ Այդ
ձեռներեց, միշտ անհանգիստ ու գործունյա քահանան գյուղացիների
ուժերով կառուցում է նաև մի՝ եկեղեցի՝ Ս. Աստվածածին անունով։ Նա
վախճանվում է 1654 թվականին 63 տարեկան հասակում և թաղվում նույն
գյուղի գերեզմանատանը։ Տապանաքարի վրա գրված արձանագրությունը
տեր Թադեոսին մեծարում է «այր պատվական» և «մեծ քահանա» պատվանուններով։
Հենց այդ տեր Թադեոսի շառավիղներից մեկն է «ծերունազարդ և սրբասնունդ քահանա» տեր Աղեքսանդրի որդի պատմագիր Ստեփաննոս
Երեցը16, որն իր գրվածքներում իրեն անվանում է «լոկ և լպիրշ քահանայս, որ եմ ապիկար ծառայ մանկանցդ սրբոյ Սիօնի»։
Նրա կյանքի մասին մեզ հասած կցկտուր տեղեկություններից կարելի է
ենթադրել, որ ապագա պատմագիրը իր մանկությունն անց է կացրել իր
ծննդավայր Հազարջրիբում՝ գրաճանաչություն սովորելով և նախնական
գիտելիքներ ամբարելով իր հոր՝ տեր Աղեքսանդրի մոտ։ Նախնական
ուսումը ստանալուց հետո տեղափոխվում է Նոր Ջուղա, որը հանդիսանում էր տարագիր հայության կրթական-մշակութային կյանքի լուսավոր
կենտրոնը։ Այստեղ նա աշակերտում է Հայրապետ վարդապետին, որը հետագայում որպես հնդկահայոց նվիրակ մեկնում է Հնդկաստան։ «Պատմագրքի» հիշատակարանում երախտապարտ Ստեփաննոս Երեցը մեծարման խոսքեր է ասում իր ուսուցչի մասին և իր հոգևոր հորը նվիրում է
նաև մի ոտանավոր, որտեղ գրում է «Զներածու վարպետն իմ՝ ծերունազարդ և հանճարեղ Հայրապետ վարդապետն, որ բազում աշխատանս ունի
ի վերայ իմ»։
Ամենափրկչյան վանքում ուսանելուց հետո Ստեփաննոս Երեցը վերադառնում է գյուղ և կարճ ժամանակ հետո ձեռնադրվում քահանա (հավանաբար 1770-1775 թվականների միջև ընկած շրջանում)։ Նրա ընտանիքի
մասին հայտնի է միայն, որ հավանաբար 20-25 տարեկանում ամուսնացել
է Վառվառեի հետ և ունեցել է երեք զավակ. անդրանիկ որդին՝ տեր Աստվածատուրը գնում է հոր ճանապարհով՝ 1838 թ. Խաչատուր արքեպիսկոպոսի կողմից ստանալով ավագ քահանայության աստիճան։ Մյուս զավակներն են Մարտիրոսը և «դեռաբուս նորաբողբոջ» Գրիգորը։
Կենսագրական տվյալներից հայտնի չի դառնում, թե արդյոք Ստեփաննոս Երեցը իր ողջ կյանքը անց է կացրել հարազատ ծննդավայրում՝ Հա16

Ստեփաննոս Երեցի կենսագրությունը շարադրելիս մենք լայնորեն օգտվել ենք
վաստակաշատ բանասեր Լևոնի Մինասյանի վերը նշված աշխատությունից։
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զարջրիբում, թե եղել է նաև օտար եզերքներում, ճանապարհորդել է և
այլն։ Միանգամայն ակնհայտ է սակայն, որ նա եղել է ժամանակի ուսյալ,
կարդացած և բանիմաց անձնավորություններից մեկը։ Ըստ ամենայնի, նա
քաջատեղյակ և իրազեկ է ոչ միայն իր ապրած շրջանում Պարսկաստանում և նրանից դուրս տեղի ունեցող իրադարձություններին, այլև կարողություն է դրսևորում դրանք ընկալելու, վերլուծելու և գնահատելու
հարցում։ Դա անկասկած վկայում է նրա բնատուր օժտվածության, պատրաստվածության և լայն մտահորիզոնի մասին։ Պատկերելով իր ժամանակի դառն ու աղետալի իրադարձությունները՝ Ստեփաննոս Երեցն արտահայտում է այնպիսի տրամադրություններ, որոնք վկայում են, որ նա եղել
է զարգացած անհատականություն։
Հիրավի, Ստեփաննոս Երեցն իր ժամանակի հարազատ զավակն է։ Նրա
դատողությունների կերպը ներշնչված է հայկական ավանդույթների և
հայ Առաքելական եկեղեցու հիմնարար սկզբունքների ոգով։ Չնայած այն
հանգամանքին, որ նրան վիճակված է եղել ապրել և գործել արևելքի ուշ
միջնադարի մութ, երերուն, անհաստատ, անապահով և արյունոտ մղձավանջների ժամանակներում, սակայն իր ողջ էությամբ նա եղել է իր դավանած սկզբունքների մեջ անզիջում և տոգորված պայծառ լավատեսությամբ։ Թեև նա ողբում է Իրանի հայ բնակչության դժբախտ վիճակը, բողոքում նրան բաժին հասած թշվառությունների դեմ, բայց և հորդորում է
չհուսահատվել։ Դա, անշուշտ, վկայում է այն մասին, որ նա վստահ է իր
ժողովրդի կենսունակության մեջ։ Լինելով ստեղծագործ խառնվածքի տեր
հոգևորական՝ Ստեփաննոս Երեցը զբաղվել է գրական գործունեությամբ՝
թողնելով բավականին ծավալուն ժառանգություն։ Նրա գրչին են պատկանում ոտանավորներ, «Երգարան», որն իրենից ներկայացնում է ժողովրդական բովանդակության բազմաթիվ բանաստեղծությունների հավաքածու, «Տաղարան», որտեղ ամփոփված են զանազան սրբերին նվիրված ներբողական տաղեր, ապաշխարության երգեր, «Շարադրանք», ներբողական
գրվածքներ «առ ծնողաց», «հոգևորաց», «առ Աստուած», հանելուկներ,
խրատներ, խրախճանքի երգեր, նամակներ, թուրքերեն լեզվով գրվածքներ
և այլ գրական մեծ ու փոքր գործեր։ Նրա բանաստեղծությունները թե՛
բովանդակությամբ և թե՛ բանաստեղծական արվեստի տեսակետից հետաքրքրություն չեն ներկայացնում, սակայն գրված են պարզ ու անպաճույճ լեզվով, ժողովրդական դարձվածքներով և կարող են որոշակի արժեք
ներկայացնել Փերիա գավառի բանահյուսության, տեղի հայ բնակչության
առօրյա կյանքի խնդիրներին, նրա կենցաղին, մտածելակերպին և այլնին
հասու լինելու առումով։ Չափածո գործերից բացի Ստեփաննոս Երեցն
ունի նաև արձակ գրվածքներ, որոնք պարունակում են զանազան խորհրXIX

դածություններ, նվիրված են բնության որոշ երևույթների և այլն։ Բացի
այդ, հայտնի չէ, թե ինչ նպատակով նա Գրիգոր Տաթևացու «Հարցմանց
գրքից» և Առաքել Դավրիժեցու «Պատմությունից» արտագրել է առանձին
կտորներ։
Սակայն Ստեփաննոս Երեցի գրական ժառանգության առավել գնահատելի և արժեքավոր գործը, անկասկած, նրա «Հանգիտագիրք» անունով
պատմական երկն է, որն ավելի շատ ընդունված է անվանել «Պատմագիրք»։ Տալով իր երկի գնահատականը՝ հեղինակն այն անվանում է
«մտածումներ անցյալ և ներկա ժամանակների մասին»։ Նրանում նկարագրվում են ԺԷ. դարի վերջին և ԺԸ. դարում Իրանում ծավալվող իրադարձությունները, տեղեկություներ են հաղորդվում այդ երկրի հայկական համայնքի, հատկապես Փերիա գավառի հայության մասին, հարուստ
տվյալներ են բերվում այլևայլ խաժամուժ տիրողների և զանազան մեծ ու
փոքր բռնավորների անագորույն լծի տակ հեծող իրանահայության մասին
և այլն։
Որպես պատմագիր՝ Ստեփաննոս Երեցը «Հանգիտագրքից» («Պատմագիրք») բացի պատմական բովանդակությամբ որևէ այլ աշխատություն չի
գրել։ Պատմական այդ երկը զետեղված է 488 էջանոց հաստափոր ու կաշեկազմ մի մատյանում, որի մեծ մասը զբաղեցնում է բուն պատմագրությունը՝ բաղկացած երկու նախաբանից, բուն պատմությունից՝ ամփոփված
քառասունմեկ պրակների մեջ, և հիշատակարանից, իսկ մնացածը ներառում են նրա ոտանավորներն ու տաղերը։ Վերջում տրվում է հեղինակի
կողմից կազմված խրթին ու անհասկանալի բառերի բառարան, որը Ստեփաննոս Երեցն անվանել է «լուծմունք բառից»։
«Պատմագրքի» բնագիր օրինակը գտնվում է Նոր Ջուղայի Ս. Ամենափրկիչ վանքի թանգարանում՝ 654 թվահամարի տակ։ Բնագրից կատարվել է երկու ընդօրինակություն, որոնցից մեկը գտնվում է գրասեր Կարո
Մինասյանի մասնավոր հավաքածուում, իսկ երկրորդը, որը 1946 թվականին արտագրել է իրանահայ ճանաչված բանասեր Լևոն Մինասյանը, այժմ
գտնվում է Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանում և կրում է
10555 թվահամարը։ Բնագիրը կազմված է Նոր Ջուղայի ձեռագրի հիման
վրա և համեմատվել է ՄՄ 10555 ձեռագրի հետ։
Գրքի տիտղոսաթերթն «Գիրք, որ կոչի Հանգիտագիրք, որ է մտածմունք ժամանակաց՝ անցելոց և ներկաից՝ հանգանակեալ և ծրեալ ի հայրապետութեան Սրբոց սարսափելի Աթոռոյն Էջմիածնի տեառն Ղուկասոյ
վեհափառ կաթողիկոսի ամենայն Հայոց, և ի առաջնորդութեանն նահանկիս մերոյ տեառն վեհանձնեայ Մկրտիչ վճտիւ ախորժ առաջնորդին, արժանաժառանգ Սուրբ Աթոռոյն Ամենափրկչի վսեմական վանացն Ի ներXX

թուոջ մարդեղութեան տեառն ՌՉՁԶ. (1786) և ի թուականութեան մերոյ
ՌԲՃԼԶ. ներամսեանն յուլիսի, որոյ յաւուրքն էին Ժ և Է Ապաշնորհ տէր
Ստեփանոսէ»։ «Պատմագրքի» երկրորդ էջին, հավանաբար իր ձեռքով,
գծագրված է Ստեփաննոս Երեցի նկարը՝ քահանայական տարազով, որի
տակ մակագրված
«Ստեփաննոս վատթ(ա)ր չընչին,
Քարշ մեղաւոր աղտեղի հին»։
Գրքի երկու նախաբաններն ուղղված են «Առ երջանիկ առաջնորդն»
(առանց հիշատակելու առաջնորդի անունը և նրա ով լինելը – Վ. Բ.) «Առ
մակացութեանդ և սրբութեանդ, ապիրատ և ապայշնորհ ծառայ Ստեփանոս»։
Նախաբանում խոսքն ուղղելով առաջնորդ Հակոբ եպիսկոպոսին՝ պատմագիրը «Հանգիտագիրքը» ներկայացնում է նրան. «Զեկուցանեմ առ գորովագոյթ ծնողդ իմ, քանզի քահանաից և տանուտերաց գաւառաց հարկ
եդին ի վերա թերագոյն ծառայիս այնքան ճեպով և շտապով, որ ոչ կարացի քերցել և զերծանել վարմից նոցա»։ Այնուհետև ներկայացնելով այդ
դառն ու տխուր ժամանակներում Փերիայի հայ բնակչության ծայրահեղ
վատ վիճակը և անվերջ կրկնվող բռնակալության ու կամայականության
ներկայացուցիչ անողոք ու վայրագ իշխողներից նրա կրած նեղություններն ու դժվարությունները, ազդու և սրտառուչ կերպով պատմագիրը
գրում « ոչ քարտէզ բաւ է առ ի շարազուքել, և ոչ մելան բաւ է առ ի
ծրել, և ոչ կածին բաւ է առ ի գրել, և ոչ ազդարան լեզվի առ ի ճառել, որքանութեանց նեղութեանցն զայս կրեցին ողորմելի ազինս մերոյ»։ Հիշատակարանում պատմագիրը իր այդ միտքը ներկայացնում է ավելի պատկերավոր կերպով. «որ թէ ծովն ովկիանոս մելան եղեալ էր, և ամենայն
շամբս եղեգեան՝ կածեն, և դաշտն արաբացոց՝ քարտէս, ոչ բաւ էին՝ առ ի
շարազուքել զորքանուիւն նեղութեանցն»։ Ապա խոսքն ուղղելով իր ընթերցողներին՝ խնդրում է չմեղադրել ու պարսավել իրեն, որովհետև այդ
խառնակ ժամանակներում, մանավանդ պատմական նյութերի պակասության և իր «անգիտութեան ու հեղգության» պատճառով իրեն չի հաջողվել
սրանից ավելին անել, «զի կարն մեր այս էր»։ Միաժամանակ նա հատուկ
շեշտում է, որ իր երկը գրել է «արտասւաթոր աչօք», դառն ու կսկիծով լի
ապրումներով, գիշերներով տքնելով։
Նախաբանից հետո հանգամանալից կերպով պատմում է Հազարջիրբի
Ս. Աստվածածին վանքի կառուցման մասին։ Հայրենի եզերքից կտրված և
օտար երկիր բռնագաղթված հայության համար եկեղեցին սոսկ աղոթատեղի չէր, այլ հույսի ապավեն, «զի նովաւ մխիթարիմք այս օտար տեղիս»,գրում է պատմագիրը։ Նա հայտնում է, որ վանքին կից բացվել է նաև
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դպրոց, որտեղ «ուսուցին բազում աշակերտս»։ Պատմագիրն անուղղակի
կերպով ցանկանում է շեշտել, որ եկեղեցին և դպրոցը հայապահպանման
երկու հիմնական խարիսխներն են։
«Պատմագիրքը» գրվել է 1785-1789 թվականներին, Փերիայի Հազարջրիբ գյուղում։ Այդ առթիվ առաջաբանում առ Աստված ներբողներ հյուսելուց հետո հեղինակը շարունակում «Շնորհիւ Տեառն ըսկսայ ըզգիծ տառիս, որ կոչի Հանգիտագիրք, այսինքն՝ մտածմունք ժամանակաց, և ողորմութեամբն նորին աւարտեցի ըզդուզնաքեանս այս ներ թուոչ մարդեղութեան Տեառն մերոյ հազար յօթն հարուր ութսուն և ինն, և ի թուականութեան արամեան ՌԲՃԼԸ. (1789), ի հայրապետութեան Տեառն Ղուկաս կաթուղիկոսի ամենայն հայոց հայրապետին, և ի առաջնորդութեան նահանգիս մերոյ երկրիս Պարսկաստանու, Տեառն Յակոբայ վճտիւ ախորժ վարդապետին և արհիական եպիսկոպոսին, ի փառաբնակ վսեմական վանս
Սրբոյ Ամենափրկչի, սարսափելի Աթոռ նորայ ի քաղաքն Շօշ, որ յաժմ
յԱսպահան արտաձայնի՝ ի գեօղաքաղաքն Ջուղայ։ Քանզի ըսկիսպն և
աւարտն սորա եղև ի գաւառն Փէրիայ՝ ի գեօղն Հազարջրիպ, ընդ հովանեաւ Սրբոյ Աստուածածնի, ձեռամբ վատշուէր Ստեփաննոս անարդուն
քահանայի՝ ի վայելումն և ի զբօսանս մակացու և բարեմիտ քրիստոսասէր
յանձինդ»։
Ստեփաննոս Երեցի երկի ժամանակագրական սահմաններն ընդգրկում
են Իրանում Սեֆյան (Սեֆեֆյան) հարստության Շահ Աբբաս Բ.-ի (16421666 թ.թ.) կառավարման վերջից և ավարտվում 1789 թվականին, այսինքն
Մուհամմադ խանի և Լոթֆալի խանի ժամանակներում։ Պետք է սակայն
նշել, որ «Պատմագրքում» ժամանակագրական կարգը ոչ միշտ է պահպանված։
Ո՞րն է եղել նրա երկը գրելու, ինչպես հեղինակն է ասում, այդ «հոգնատանջ» աշխատանքի պատճառը. արդյո՞ք պատմագրի ձգտումը գալիք
սերունդներին պատմելու իր ապրած ժամանակներում հարազատ ժողովրդի անլուր տառապանքները, իրանահայության առօրյան, նրա կյանքի
ալեկոծումներն ու վայրիվերումները, թե՞ մի ուրիշ բան։ Այդ մասին Ստեփաննոս Երեցը լռում է։ Նա միայն հարևանցիորեն տեղեկացնում է իր
ապագա ընթերցողներին, որ Փերիա գավառի ավագանին և երևելիները,
քահանայական դասը և գավառի տանուտերերը «հարկ եդին ի վերա թերագոյն ծառայիս», որ նա գրի առնի իրենց ժամանակաշրջանի անհանգիստ ու խառնակ օրերի պատմությունը։ Այսպիսով, պատմագիրը իր նկարագրած դեպքերի մեծ մասի ոչ միայն ժամանակակիցն է եղել, այլև ականատեսը։ Նա անկեղծ արձանագրող է և ամենայն բարեխղճությամբ իր
տեսածն ու լսածը մանրամասնորեն գրի է առել։ Նրա բերած փաստերը
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ներկայացնում են այս կամ այն պատմական ժամանակամիջոցի ամբողջ
պատկերը։ Կասկածից վեր է նաև, որ Ստեփաննոս Երեցը օժտված է նկարագրելու ձիրքով։ Նրա երկի մեծագույն արժեքը փաստերի հավաստիության մեջ է։ Գիտակցելով դրա կարևորությունը՝ հենց ինքը՝ հեղինակը
բազմիցս շեշտում է «Պատմագրքի» հավաստիությունը։ Առհասարակ նա
բարձր է գնահատում պատմական ճշմարտությունը։ Նա պատմության
ճշմարիտ պատկերը տալու համոզված ջատագով է։ Լինելով ժամանակաշրջանի դեպքերին լավատեղյակ հեղինակ՝ Ստեփաննոս Երեցը միևնույն ժամանակ իր նկարագրածի նկատմամբ ունի անաչառ վերաբերմունք։ Հավաստելով պատմության առջև իր խորը պատասխանատվության զգացումը՝ նա
անընդհատ տարբեր առիթներով շեշտում է, որ ձգտել է հաղորդել առավել
չափով ստույգ և մանրակրկիտ տվյալներ, ինչպես ինքն է ասում «հարցուփորձիւ ըստուքելով» պատմական տվյալները։ Հնարավորության սահմաններում նա միշտ խուսափել է ոչ արժանահավատ կամ հակասական տեղեկություններից ու վկայություններից։ Հետևաբար, Ստեփաննոս Երեցը մեզ
ներկայանում է որպես բարեխիղճ, խոհուն և ստուգապատում պատմագիր։
Բնականաբար, չունենալով հիմնավոր կրթություն՝ նա երբեմն չի կարողանում խորամուխ լինել պատմության խրթին ու հակասական իրադարձությունների մեջ, կատարել լայն ընդհանրացումներ։ Սակայն դրա
փոխարեն նրա հաղորդած ուշագրավ տեղեկությունները մեծապես արժևորում են նրա կատարած գործը։ Ըստ երևույթին նրա համար չափազանց
դժվար է եղել տարբեր տարիներին, գուցե նաև զանազան վայրերում ժողոված փաստերն ի մի բերել ու խմբավորել, այդ պատճառով նա չի կարողանում խուսափել նյութի ցրվածությունից ու կրկնություններից։ Ուստի
առանձին հարցեր նրա մոտ արծարծվում են միայն հարևանցիորեն, քաղաքական անցուդարձերի նկարագրությանն առընթեր։ Բացի այդ, քանի որ
նա ձգտում է հնարավորինս օգտակար տեղեկություններ հաղորդել, այդ
պատճառով իր երկի մեջ մտցնում է բավականին շատ կողմնակի նյութեր։
Թեև ինքը չի հիշատակում, բայց «Պատմագրքի» քննական վերլուծությունը բերում է այն համոզման, որ Ստեփաննոս Երեցը, ըստ երևույթին, օգտագործել է նաև գրավոր աղբյուրներ՝ Ժամանակագրություններ,
ձեռագիր հիշատակարաններ, վավերագրեր և այլն։
Իրանի պատմության մասին «Պատմագրքում» բերված տեղեկությունները վերաբերում են ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական և ընկերային կյանքին։ Առանց չափազանցության կարելի է ասել, որ այդ երկը
Իրանի պատմության ուշ միջնադարի և նոր ժամանակների սկզբի կարևորագույն և եզակի բնույթ ունեցող աղբյուրներից մեկն է։ ԺԷ. դարի երկրորդ կեսի և ԺԸ. դարի պատմությանը նվիրված լինելով՝ այն ընդգրկում է
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տվյալների ավելի լայն շրջանակ։ Դա մեզ իրավունք է տալիս այդ աշխատությունը դիտելու որպես կարևորագույն տեղեկությունների աղբյուր
նաև Աֆղանստանի, Հարավային Կովկասի երկրների, հատկապես Վրաստանի պատմության տարբեր հարցերի վերաբերյալ։
Ստեփաննոս Երեցը որպես խորագիտակ հետազոտող հիանալի է ըմբռնել ժամանակի ոգին։ Առհասարակ նա հանդես է գալիս իբրև ԺԸ. դարի
մարդ։ Հենց դա էլ նրան հնարավորություն է տվել իրադարձությունները
անսխալ մեկնաբանել։
«Պատմագրքում» մեծ տեղ է հատկացված հայ գաղթաշխարհի մի
ուշագրավ հատված ներկայացնող իրանահայ գաղութի և հատկապես հեռավոր օտարության մեջ գտնվող Փերիա և Բուրվարի գավառների կյանքի
պատկերմանը։ Պարզորոշ երևում է, որ Ստեփաննոս Երեցը մոտ է կանգնած իր հարազատ ժողովրդին, լավ գիտե նրա առօրյան ու հոգսերը և
դրանց մասին ամենայն բարեխղճությամբ հաղորդում է ընթերցողին։ Նրա
«Պատմագրքում» կարմիր թելի պես անցնում է այն իրողությունը, որ այդ
հայրենասեր մարդու մոտ մշտապես տրոփել է ազգային ոգու զարկերակը։
Որպես պատմագիր՝ Ստեփաննոս Երեցը, անշուշտ, ինչ որ չափով տուրք
է տվել կրոնական մտածողությանը, որը պետք է համարել միանգամայն
բնական երևույթ։ Չպետք է մոռանալ, որ նա հոգևորական էր և մի ժամանակի ծնունդ, երբ կրոնը ոչ միայն հավատք էր, այլ տիրապետող գաղափարախոսություն։ Անշուշտ, դա չէր կարող իր կնիքը չթողնել հայ Առաքելական եկեղեցու ոգով սնված ու դաստիարակված քահանա-պատմագիր
գրչի և նրա աշխարհայացքի վրա։ Նրա մոտ անսասան է նաև հավատը
«աստվածային նախասահմանվածության» նկատմամբ։ «Պատմագրքի» հեղինակը միաիտ անկեղծությամբ ամբողջ էջեր է նվիրում զանազան տեսիլքների ու հրաշապատումների, հրաշագործ սրբերի կատարած գործերի
նկարագրությանը՝ այդ բոլորի նկատմամբ տածելով միամիտ հավատ։
Լինելով խորապես հավատացյալ անձնավորություն՝ Ստեփաննոս Երեցը միաժամանակ կյանքի մարդ է՝ աշխարհի չարի ու բարու առողջ ընկալումով, միշտ հավատավոր, կենսասեր, լավատես։ Նա նաև լցված է վառ
սիրով դեպի իր ծննդավայրը, հեռու-հեռվում գտնվող հայրենի աշխարհը
և հայ Առաքելական եկեղեցին։ Անկասկած, պատմագիրը չէր կարող զերծ
մնալ նաև ժամանակի յուրահատկությունը հանդիսացող կրոնական նորմերի այնպիսի դրսևորումից, որպիսին էին թշվառությունները, պատահարները, ձախորդությունները, անհաջողությունները մարդկանց գործած
մեղքերով («վասն մեղաց մերոց») բացատրելը։ Ուստի հասկանալի է այն
սահմանափակությունը և միակողմանիությունը, որ երբեմն-երբեմն
զգացվում է նրա հետաքրքիր ու արժեքավոր երկում։
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Ստեփաննոս Երեցի գրական լեզուն, որով շարադրված է նրա «Պատմագիրքը», գրաբարն է, սակայն այն չափազանց մոտ է աշխարհաբարին։
Թեև արդեն ԺԷ.-ԺԸ. դարերում Իրանի հայ գաղթաշխարհում տիրապետող
գրական լեզուն գրաբարախառն աշխարհաբարն էր, սակայն լինելով
հոգևորական՝ պատմագիրը նախապատվությունը տվել է գրաբարին։ Իրողություն է նաև այն, որ նրա լեզվին բնորոշ են ԺԷ.-ԺԸ. դարերի մեր մատենագրության հատկանշական կողմերը, այսինքն և՜ գրաբարի, և՜ աշխարհաբարի տարրերը, ինչպես նաև պարսկերեն և թուրքերեն բառերի,
դարձվածքների ու արտահայտությունների գործածությունը։ Ավելորդ չէ
նշել նաև, որ նա ունի նաև որոշ գրվածքներ, օրինակ «Նամակներ», որոնք
գրված են ԺԸ. դարի վերջում հայ իրականության մեջ տարածում գտած
կես աշխարհաբարով։ Նա հեղինակել է նաև թուրքերեն և պարսկերեն լեզուներով գրվածքներ, առանձին ասույթներ, ոտանավորներ և այլն։
«Տեր Ստեփաննոսը,- գրում է Լևոն Մինասյանը,- լինելով գյուղական
մի համեստ քահանա, բնական է, չէր կարող ունենալ բարձր կրթություն՝
մի անթերի գրականություն ստեղծելու համար։ Եվ հենց այդ պատճառով
էլ, չնայած նրա գրասեր ու ստեղծագործ ոգուն, գրվածքները զերծ չեն
քերականական, կետադրական, ուղղագրական և այլ թերություններից։
Նա գործ է ածում բազմաթիվ խրթին, ժողովրդական և տեղական բառեր,
որոնք թեև անհասկանալի, բայց այնքան պարզ ոճով են շարահյուսված,
որ ընթերցումը դառնում է շատ դյուրին ու հաճելի»17։
Իր օգտագործած անհասկանալի բառերն ու բառակապակցություններն
ընթերցողին հասկանալի դարձնելու համար Ստեփաննոս Երեցը իր երկին
կից կազմել է մոտ 40 էջից բաղկացած մի բառացանկ, կամ ինչպես ինքն է
ասում «լուծմունք բառից»։
Այդ բոլորով հանդերձ նրա երկի շարադրանքն աչքի է ընկնում կենդանի, հյութեղ, անպաճույճ ոճով՝ համեմված ժողովրդական դարձվածքներով
և Փերիայի հայերի բարբառային բառերով, որոնք առանձին կենդանություն են տալիս շարադրանքին։ Խնամքով ընտրված համեմատություններն
ու մակդիրները հարստացնում են երկի պատմելաձևը։ Տպավորիչ են նաև
նրա առանձին նկարագրությունները։
Մինչև 1880-ական թվականները Ստեփաննոս Երեցի «Պատմագիրքը»,
ինչպես և իր անձը, մնացել էին անհայտության մեջ։ Առաջինը նրա գործը
հանրությանն է ներկայացրել Նոր Ջուղայի պատմության հեղինակ Հարություն Տեր-Հովհանյանցը18։ Իր աշխատությունը շարադրելիս Ամե17
18

Լ. Մինասյան, նշվ. աշխ., էջ 16։
Յ. Տէր-Յովհանեանց, Պատմութիւն Նոր Ջուղայու, որ յԱսպահան, հ. 1, Նոր Ջուղա,
1880, էջ 3։
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նափրկիչ վանքի ձեռագրատանը նա պատահմամբ հայտնաբերում է
«Պատմագիրքը» և նրա մատուցած նյութերը լայնորեն ընդգրկում իր աշխատության մեջ։ Ըստ էության ԺԸ. դարի դեպքերով ու իրադարձություններով հարուստ ժամանակաշրջանի եղելությունները նա կառուցել է
նշված աղբյուրի մատուցած տեղեկությունների վրա։ Հ. Տեր-Հովհանյանցը անկեղծորեն խոստովանում է, որ «Պատմագրքի» հայտնաբերումը մեծապես օգնել ու ոգևորել է իրեն իր ձեռնարկած գործը ավարտին հասցնելու համար։
Հ. Տեր-Հովհանյանցը նաև խոստովանում է, որ «Պատմագիրքը» ընթերցողին է ներկայացնում ոչ ամբողջությամբ, այլ «ընտրանօք քաղեալ»,
ասել է, թե նրա նյութերի սեփական ընտրությամբ կամ հայեցողությամբ՝
սրբագրելով, կրճատելով և դուրս թողնելով իր տեսակետից «ավելորդ
կրկնաբանությունները», սակայն ամբողջությամբ պահելով «բուն իմաստը»։ Միաժամանակ կատարելով քննախույզ աղբյուրագետ-պատմաբանի
գործ՝ Հ. Տեր-Հովհանյանցը աշխատել է Ստեփաննոս Երեցի հաղորդած
նյութերը համեմատել այնպիսի աղբյուրների հետ, որոնց ստուգության և
պատմական հավաստիության վերաբերյալ ինքը որևէ կասկած ու երկբայություն չի ունեցել։ «Պատմագրքից» բարեխղճորեն հղումներ կատարելիս՝ նա միշտ երախտագիտությամբ է հիշատակում պատմագրի անունը։
Հետագայում՝ ավելի ուշ շրջանում, Ստեփաննոս Երեցի ժառանգությանը, թեև ոչ համակողմանի ու խորը վերլուծությամբ, անդրադարձել են մի
շարք հեղինակներ։ Այսպես, Իրազեկը (Հակոբ Տեր-Հակոբյան) 1938 թվականին «Մի անհայտ բանաստեղծ ու պատմագիր՝ Ստեփաննոս Երեց Փերիացի» վերնագրով հոդված է տպագրել Թեհրանում լույս տեսնող «Նավասարդ» ամսագրում19, որտեղ անդրադառնում է Ստեփաննոս Երեցի
գրական վաստակին՝ բերելով նրա բանաստեղծություններից մի քանի
նմուշներ և վերլուծելով դրանք։
1940 թվականի նոյեմբերից Ստեփաննոս Երեցի «Հանգիտագիրքը» ոչ
ամբողջությամբ առաջին անգամ տպագրվել է Թեհրանում հրատարակվող
«Վերածնունդ» թերթում20։ Ձեռագրի տպագրության առթիվ թերթի
խմբագրությունը ստորագրել է մի շատ համառոտ խմբագրական։
Ստեփաննոս Երեցի անձին և նրա գրական ժառանգությանն է անդրադարձել նաև Արամ Երեմյանը՝ միաժամանակ բերելով մի քանի նմուշներ
նրա գրականությունից։ Սակայն նրա այդ աշխատանքը ևս կրում է խիստ
մակերեսային և թռուցիկ բնույթ։ Հետագայում 1953 թ. նույն հեղինակը
19
20

«Նավասարդ», Թեհրան, 1938, Ե. Գիրք, էջ 27-37։
«Վերածնունդ», Թեհրան, 1940, N 420։
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«Էջմիածին» ամսագրում21 տպագրում է մի հոդված «Ստեփաննոս Երեցի
մեծարժեք ձեռագիր մատյանը» վերնագրով, որտեղ նա ընդհանուր գծերով,
խիստ համառոտակի անդրադառնում է Ստեփաննոս Երեցի անձի, ծննդյան
ու մահվան թվականներին, նրա գրչի արգասիք հանդիսացող գործերին, բերում է նաև մի շարք մնուշներ նրա գրական ժառանգությունից։
Վերջապես հարցին անդրադարձել է նաև իրանահայ վաստակաշատ
բանասեր Լևոն Մինասյանը, որը Թեհրանում հրատարակվող «Ալիք» օրաթերթում 1949 թվականին պատմագրի 200-ամյակի առիթով տպագրել է մի
հոդված՝ «Պատմագիր Ստեփաննոս Երեց» վերտառությամբ22։ Հոդվածում
բերվում են որոշակի տեղեկություններ Ստեփաննոս Երեցի կյանքի ու
գրական ժառանգության մասին, ինչպես նաև մի քանի օրինակներ նրա
հանելուկներից ու խրատներից։ Ի դեպ, առաջին անգամը լինելով՝ այնտեղ
ճշտվել են նաև պատմագրի ծննդյան ու մահվան թվականները։
Շահաբբասյան մեծ գաղթի 350 ամյակի առթիվ Լևոն Մինասյանը
կրկին անդրադառնում է այդ հարցին՝ հրատարակելով 47 էջից բաղկացած
«Պատմագիր Ստեփաննոս Երեց. Սեղմ տողեր նրա կյանքի ու գրականության մասին» գրքույկը, որը հրատարակվել է Թեհրանում 1956 թվականին։
Մուտքի «Երկու խոսքում» հեղինակը գրում է, որ «սույն մի քանի սեղմ
տողերը՝ որպես մի համեստ ուսումնասիրություն արժանավոր, բայց մոռացված պատմագրի կյանքի և գործի մասին, ներկայացնում ենք հայ
գրասեր հասարակությանը՝ հույս ունենալով, որ մեկ օր էլ հնարավոր կլինի լույս ընծայել գեթ նրա «Պատմագիրքը»։ Լևոն Մինասյանն իր գրքույկում առավելապես անդրադառնում է Ստեփաննոս Երեցի չափածո ստեղծագործություններին՝ բերելով նաև մի քանի նմուշներ։ Նա կանգ է առնում նաև պատմագրի կենսագրությանը վերաբերող հարցերի վրա և
միայն հարևանցիորեն է ներկայացնում նրա «Պատմագիրքը»։
Այսպիսով, թեև Ստեփաննոս Երեցի կյանքն ու նրա թողած գրական
ժառանգությունը արժանացել է մի շարք ուսումնասիրողների ուշադրությանը, սակայն այդ ժառանգության ամենաարժեքավոր գործը՝ «Պատմագիրքը», այնուամենայնիվ, կարոտ էր ամբողջական հրատարակության,
ընդ որում նաև աշխարհաբարով՝ հանրության լայն շրջանակներին մատչելի դարձնելու միտումով։ Իր գրական ժառանգության գլուխգործոց
«Պատմագրքում» Ստեփաննոս Երեցը շարադրում է Իրանի ավելի քան
հարյուր քսան տարիների պատմությունը՝ 1666 թվականից մինչև 1789
թվականը ներառյալ։ Նա ոչ միայն ամենայն մանրամասնությամբ նկա21
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«Էջմիածին», 1953, Ժ տարի, հուլիս-օգոստոս, N 7-8, էջ 26-32։
«Ալիք», N 106 և 107, 16 և 17 մայիսի, 1949 թ.։
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րագրում է նշված տարիներին Իրանում տեղի ունեցող փոթորկահույզ
իրադարձությունները, այլև ներկայացնում է իր սեփական հայացքները
ժամանակի իրողությունների նկատմամբ։ Հավաստի՞ են արդյոք Ստեփաննոս Երեցի հաղորդած տեղեկությունները իր ապրած ժամանակաշրջանի
անցքերի վերաբերյալ։ Անկասկած այս հարցադրման պատասխանը դրական է։ Պատմագիրը միանգամայն ճշտիվ, ստուգապատում և հավաստի,
զարմանալի բծախնդրությամբ և առինքնող անկեղծությամբ է արձանագրել իր ապրած խառնակ ժամանակաշրջանի իրադարձությունները։ Դրանց
հաստատումը մենք գտնում ենք նաև օտարերկրացի հեղինակների հաղորդած տեղեկություներում։ Մեր պատմագիրը իր ժամանակաշրջանի անցքերը ներկայացնում է վառ ու պատկերավոր՝ միաժամանակ տալով դրանց
խոր ու իմաստալից գնահատականները։
Ստեփաննոս Երեցի «Պատմագիրքը» սկզբից մինչև վերջ շաղախված է
արցունքով, երբ նա նկարագրում է իր հարազատ ժողովրդի կրած տառապանքները։ Հայության ցավերով տառապող հայրենասեր պատմագիրը
գիտնականի բծախնդրությամբ արձանագրելով իր ապրած ժամանակաշրջանի անցքերը, դառնությամբ ու սրտի անհուն կսկիժով նշում է որ բոլոր
տիպի իշխանավորների, բռնացողների, խռովարարների, անսանձ տարրերի
չարագործությունների զոհը այդ մութ ու անապահով ժամանակներում
առաջին հերթին դառնում էր անզեն, անպաշտպան, անտերունչ և իրավազուրկ հայությունը։ Այդ բոլոր արյունախում բռնավորներին պատմագիրը
անվանում է «մարդադեմ գազան»։
ԺԷ.-ԺԸ. դարերում հայ ժողովրդի անբաժանելի մասը հանդիսացող
իրանահայությանը բաժին հասած աղետների ու դժբախտությունների
հետևանքը, ըստ Ստեփաննոս Երեցի, անչափելի է։ Նա այդ միտքը ձևակերպում է մի կարճ, բայց դիպուկ արտահայտությամբ՝ «խարխուլ արար
յերկիր մեր»։
ՎԱՀԱՆ ԲԱՅԲՈՒՐԴՅԱՆ
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ԹԱՐԳՄԱՆԻՉՆԵՐԻ ԽՈՍՔ
Հայ պատմագրությունը հարստացավ ևս մեկ սկզբնաղբյուրով: Ստեփանոս Երեց Հազարջրիբեցու «Հանգիտագրքի» բնագրի և աշխարհաբար
փոխադրության ամբողջական հրատարակությամբ առաջին անգամ շրջանառության մեջ է մտնում մի երկ, որը շատ կարևոր սկզբնաղբյուր է իրանահայ գաղթօջախի, հատկապես Փերիայի, Բուրվառի, Նոր Ջուղայի 16651789 թվականների պատմության և ընդհանրապես Իրանի այդ շրջանի
պատմության ուսումնասիրման համար:
«Հանգիտագիրքը» մեզ է հասել երկու ձեռագրով: Բնագիրը Նոր Ջուղայի ձեռագրատանը պահվող թիվ 654 մատյանն է: Երկրորդ մատյանը
պահվում է Երևանի Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանում, որը 19451946 թվականներին Ջուղայի ձեռագրից ամբողջությամբ ընդօրինակել է
Լևոն Մինասյանը (ՄՄ, ձեռ. 10555):
Բնագիրը հրատարակվում է Ջուղայի ձեռագրի հիման վրա: Այն բաղկացած է 488 էջերից: Հիմնական մասը կազմում է քառասունմեկ գլուխներից բաղկացած Պատմագիրքը, որին հեղինակը կցել է նաև անհասկանալի բառերի բառարան: Ձեռագրում տեղ են գտել նաև Ստեփանոս
Երեցի հեղինակած տաղերը:
Պատմագրության լեզուն գրաբարն է: Հեղինակն այն առատորեն լրացնում է բարբառային և օտարալեզու բառերով: Երբեմն նույն բառերը
հանդիպում են տարբեր ուղղագրություններով, հեղինակը հաճախ է
դիմում կրկնությունների, որոնք այնքան շատ են ու անհարկի, որ
դժվարացնում են ճիշտ թարգմանությունը, չկան կետադրական հստակ
նշաններ:
Բնագիրը կազմելիս պահպանել ենք հեղինակային ուղղագրությունը՝
բառացի և տառացի, անկախ վրիպակներից և թերություններից: Փոխադրությունը կատարելիս փորձել ենք պահպանել գրաբար բնագրի
գեղեցկությունը, իսկ անհարկի կրկնություններից խուսափելու համար՝
հնարավորինս պահպանել ենք ոսկե միջին բառացի և իմաստային
տարբերակների միջև: Սուրբգրային ընթերցումների գլխահամարները նշել
ենք համաձայն Սուրբ Էջմիածնի՝ 1994 թ. տպագրության, քանի որ
հեղինակի նշումները որոշ դեպքերում ստույգ չեն:
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ՎԱՀԱՆ ԱՌԱՔԵԼԻ ԲԱՅԲՈՒՐԴՅԱՆ
Վահան Առաքելի Բայբուրդյանը
ծնվել է 1933 թվականին Ախալցխայում։
Երևանի պետական համալսարանի
արևելագիտության
ֆակուլտետն
ավարտելուց հետո, Վահան Բայբուրդյանն իր ասպիրանտական ուսումնառությունն անցել է արևելագիտական
կենտրոններից մեկում՝ ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտում (Մոսկվա,
1962–1965 թթ.)։
Մոսկվայում իր թեկնածուական ատենախոսությունը պաշտպանելուց
հետո՝ 1965 թվականին՝ Վահան Բայբուրդյանը վերադառնում է Երևան ու
երկար տարիներ հետազոտական աշխատանք կատարում Գիտությունների
ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտում։
1977 թ. ստացել է պատմական գիտությունների դոկտորի աստիճան,
իսկ 1979 թ.՝ պրոֆեսորի կոչում:
Վահան Բայբուրդյանը եղել է ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի
գիտնական-քարտուղար, Իրանի բաժնի վարիչ, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական համալսարանի ընդհանուր պատմության ամբիոնի վարիչ, նույն ինստիտուտի գիտական աշխատանքների գծով
պրոռեկտոր, ռեկտորի պաշտոնակատար, Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի
վարիչ, Հր. Աճառյան համալսարանի արևելագիտության և ռոմանագերմանական ֆակուլտետի դեկան ու նույն համալսարանի արևելագիտության ամբիոնի վարիչ։
Բայբուրդյանը ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի կողմից հրատարակվող «Մերձավոր ու Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ՝ մատենաշարի խմբագրական կազմի անդամ է, ՀՀ տարբեր գիտական կենտրոնների և ուսումնական հաստատությունների գիտական խորհուրդների
անդամ։
1992 թվականին Վահան Բայբուրդյանը նշանակվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և
լիազոր դեսպան։ Վեց տարի անընդմեջ Իրանում վարելով դեսպանի պաշտոնը՝ Վ. Բայբուրդյանին շնորհվել է արտակարգ և լիազոր դեսպանի դիվանագիտական աստիճան։ Իրանում իր դիվանագիտական առաքելությունն ավարտելուց հետո վերադառնալով հայրենիք` Վ. Բայբուրդյանը
նշանակվել է ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի խորհրդական։
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Երևանի տարբեր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում
զբաղվել է նաև մանկավարժական-դասախոսական գործունեությամբ։
Վահան Բայբուրդյանն արևելագիտական, հայագիտական, միջազգային
հարաբերություններին վերաբերող զգալի թվով հրատարակություններ է
գրախոսել, խմբագրել և հրատարակել։ Նա բազմիցս մասնակցել և զեկուցումներով հանդես է եկել արևելագիտական ու հայագիտական միջազգային գիտաժողովներում։ Լայն է նրա գիտական հետաքրքրությունների
շրջանակը. Իրանի և առհասարակ Մերձավոր ու Միջին Արևելքի երկրների
պատմություն, հայագիտություն, մասնավորապես հայ ժողովրդի և Հայկական հարցի պատմություն, հայ գաղթօջախների պատմություն, հայ
առևտրական կապիտալի պատմություն, հայ-իրանական պատմական և
միջպետական հարաբերություններ, քրդագիտություն, հայ-քրդական հարաբերություններ, միջազգային հարաբերություններ, քաղաքականություն և այլն։
Արժանացել է մի շարք պարգևների և մեդալների, այդ թվում՝ «Մովսես
Խորենացի» մեդալի (2015 թ.):
Վահան Բայբուրդյանը մի շարք մեծածավալ մենագրությունների և
հոդվածների հեղինակ է։

ԹԱՄԱՐԱ ՀՐԱՉԻԿԻ ՄԻՆԱՍՅԱՆ
Ծնվել է ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի շրջանի
Սևքար գյուղում, մտավորականի ընտանիքում:
Սովորել և ավարտել է Երևանի Խ. Աբովյանի
անվան մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետը, ստացել հայոց լեզվի և
գրականության ուսուցչի որակավորում: Դասավանդել է մի շարք դպրոցներում և բուհերում:
Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտի՝ Մատենադարանի ավագ գիտաշխատող է:
«Գրիգոր Սկևռացի. կյանքը և գործը» թեմայով պաշտպանել է ատենախոսություն՝ ստանալով բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:
2015 թ. լույս է տեսել նրա «Արցախի գրչության կենտրոնները» գիրքը:
Հեղինակ է մի շարք հոդվածների և հրապարակումների:
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ԼՈՒՍԻՆԵ ՍԵԴՐԱԿԻ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ
Ծնվել է 1983 թ., ՀՀ Երևան քաղաքում:
Սովորել և ավարտել է ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
Աշխատել է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի
Քրիստոնեական Դաստիարակության կենտրոնում որպես բաժնի աշխատակից:
2008 թ.ից առ այսօր աշխատում է Մեսրոպ
Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ
Մատենադարանում (Արվեստի պատմության և
գրչության կենտրոնների ուսումնասիրության
բաժնում) որպես գիտաշխատող:
2013 թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն «Վանա լճի
Աղթամար, Լիմ և Կտուց կղզիների գրչության կենտրոնները» թեմայով՝
ստանալով պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:
2016 թ. սեպտեմբերից դասախոսում է ԵՊՀ Աստվածաբանության
ֆակուլտետում:
Մասնակցել է «Արևմտյան Հայաստանի և Կիլիկիայի գրչության կենտրոնները 10-15-րդ դարերում) քարտեզի և կից գրքույկի կազմման աշխատանքներին (տպ. Երևան, 2012): Հեղինակն է ձեռագրագիտական մի
շարք հոդվածների:
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ՀԱՍՄԻԿ ՑՈԼԱԿԻ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
Ավագ գիտաշխատող Երևանի Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտում-Մատենադարան։
Դոցենտ Երևանի պետական համալարանի Արևելագիտության ֆակուլտետի
իրանագիտության ամբիոնում:
2004թ. պաշտապանել է «Ազարի. Ատրպատականի հին լեզուն» թեմայով ատենախոսություն և ստացել բանասիրական գիտությունների թեկնածուի աստիճան:
Հեղինակ է իրանական բարբառագիտության,
տեղանվանագիտության,
ազգագրության
խնդիրներին,
պարսկերեն ձեռագրերին նվիրված երկու տասնյակից ավելի հոդվածների:
Համահեղինակ է «Հայոց Արեւելից կողմերի տեղանունությունը. իրանական հետք», «Արցախ. Ժողովրդագրության և տեղանվանական համակարգի հիմնախնդիրները ԼՂՀ անվտանգության համատեքստում», («Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային
տետրեր» (N 31-32), 2014) մենագրությանը:
Կազմել է Մատենադարանի արաբատառ ֆոնդում պահվող պարսկերեն
պատառիկների ցուցակը:
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Գիրք, որ կոչի

Հանգիտագիրք
որ է մտածմունք ժամանակաց՝ անցելոց և ներկաից՝
հանգանակեալ և ծրեալ ի հայրապետութեան Սրբոյ
սարսափելի Աթոռոյն Էջմիածնի
Տեառն Ղուկասոյ վեհափառ կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց,
և ի առաջնորդութեանն նահանկիս մերոյ
Տեառն վեհանձնեայ Մկրտիչ վճտիւ ախորժ առաջնորդին,
արժանաժառանգ Սուրբ Աթոռոյն Ամենափրկչի
վսեմական վանացս Ի ներթուոջ մարդեղութեան
Տեառն ՌՉՁԶ. (1786) և ի թուականութեան մերոյ ՌԲՃԼԶ.,
ներամսեանն յուլիսի, որոյ յաւուրքն էին Ժ. և Ե. (15),
Ապաշնորհ տէր Ստեփանոսէ

Հանգիտագիրք

(1ա) ԲԱՆ ԱՌ ՅՈՅՍՆ ԱՄԵՆԵՑՈՅՆ
Եւ արդ, սկսեսցուք ուստի սկսանելն է արժան՝ ի սիրոյ վերնաին, քանզի Տէրն և Փրկիչն մեր զայս յեդ հիմն Սուրբ Եկեղեցոյ իւրոյ՝ ասելով առ
սուրբ աւետարանչիւն Յոհանու, թէ. «Նոր պատուիրան տամ ձեզ, զի սիրեսչիք ըզմիմիայնս» (Յովհաննէս ԺԳ. 34), քանզի սէրն ընկերին հիմն
դնէ, և այնու հաստատէ և որդորէ ի մեզ ըզսէրն վերին առ Ստեղծողն մեր
և Փրկիչն։
Ըստ տերունեան հրամանին՝ ոչ ինչ ըղձալի գոլ, քան ըզսէրն երկնային,
քանզի նովաւ լցուցանէ ըզփափաքս և ըզյիղձս բաղձանաց մերոց և այսու
հաստատէ ըզսէր գլխույն մերոյ առ բոլոր անդամս իւր և այսոյ շարժէ ըզբոլոր անդամքս ի փառաբանութիւն և որդորէ ըզմեզ ամենայն ժամոյ և
ամենայն կետոյ և (1բ) ամենայն րօպէի արտասուաթոր աչօք գոհութին
մատուցանել Տեառն մերոյ, որ է գլուխ ամենայն եղելոց։
Ո´հ, թէ ոչ բանիւք ունիմք պատմել և ոչ մտօք յիմանալ կարեմք ըզպատճառ գոհութեան Տեառն իրազեկ լինել, սակայն որչափ ի կարի մերոյ
ոչընչաքեանս հանդերձ գովասանական երգով շարազուքեցից, թէպէտ
ըստ արժանեացն Ամենակալին անկարանամք հատուցանել՝ ըստ քնարերգոյն, թէ. «Զի՞նչ տաց տրիտուր Տեառն» (Սաղմոս ՃԺԵ. 12)։ Սակայն, ըստ
կարի տըկարութեան մերոյ դուզնաքեանս շարածրեցից, քանզի Աստուած
ի կարն հայի և ոչ յաւելին պահանջէ, այլ զի մի երբէք իբրև անբան
երևեսցուք, այլ փոքրկութեամբ և աքեան բանիւ գոհաբանեսցուք Փրկչին
մերոյ, (2ա) զի գրեալ է ի Գիրս Ելից. թէ՝ հրամանաւն Աստուծոյ ի ձեռն
նախամարգարէին Մովսէսի առ իւրաքանչիւր երկոյտասան տոհմականացն Իսրաելի՝ բերել զպիտոյս խորանին վկայութեան ըստ կարեաց իւրեանց, այսինքն՝ ոսկի, արծաթ և ակունս պատուականս, և հանդերձս մեծագինս, նկարակերտեալս և յօրինեալս։ Իսկ չքաւորքն և աղքատքն բերէին ըզմազս այծեաց և զգզաթս յօթեաց ընծայս խորանին, և այն ընդունելի լինէր Աստուծոյ (Ելից գլ. ԻԵ.)։ Զի Աստուած ոչ այնքան ի տուրս
հայի, թէ որքան ի տուողին նայի յօժարութիւն, ըստ յանմն, թէ դուզնաքեանն ընկալեալ, ասէ. «Այրին այն շատ էարկ ի գանձանակն» (Ղուկաս
ԻԱ. 3)։ Ուրեմն յուսամ ըստ բնածին մարդասիրութիւն Տեառն, զի ընկալցի ըզոչընչաքեա ըզլոմանս՝ որպէս այրուն։
(2բ) Էուսակ, Է արթնապէս, անհաս անուն անեզական, իսկութիւն դա7

Ստեփանոս Երէց
ւանելի, էութիւն փառատրելի, գոհութիւն օրհնաբանելի, որ ի չգոյէ գոյացուց էակս ամենայն, քանզի Է ասելն երիս ամանակս ի ներքս առնու՝
զանցեալն, զներկայն և զապառնին, որպէս ինքն հրամայէ, թէ՝ «Ես եմ ըսկիզբն և ես եմ վախճանն» (Յայտնութիւն Ա. 17)։ Է գիրն, բաց արձակ է,
կապ ոչ ունի, ոչ սկսանի ի գիրոյ և ոչ կատարի ի գիծ, վասն որոյ օրհեալ է
էութիունդ, բարեբանեալ է անունդ։ Սակս որոյ էացեալքս ամենայն իմանալեաց և զգալից, նութականաց տարրեղինաց և աննիւթից հրեղինաց սեռից, անցելով ամանակաւ և ներկայիւ կենցաղականաւ և ապառնիւ յաւիտենիւ, միշտ յարաժամ անլռելի (3ա) հնչմամբ օրհնեմք, գովեմք, բարեբանեմք «Է»նն Աստուած, որոյ նախ զանունն յայդ առնեմ, քանզի բազումք
են հոմանուանք Աստուածք՝ ըստ ասելոյ սուրբ առաքելոյն Պօղոսի առաջին Կորնթացոց. «Զի թէպէտ և իցեն անուանեալ Աստուածք, եթէ երկինս
և եթէ երկրի, որպէս և են Աստուածք բազումք և տեարք բազումք, այլ
մեզ մի է Աստուած, Հայր, յորմէ ամենայն և մեք ի նայ, և մի տէր՝ Յիսուս
Քրիստոս, որով ամենայն և մեք նովաւ» (Ա. Կորնթացիս Ը. 5-7)։ Որոյ ահէ
անուան նորա, պակուցեալ և դողացեալ լինին տարր և անտարր անքան
ճեպով, որ և փախըստական սարսեալ սաքրին դևքն ամենայն։
Վասն որոյ էաքս ամենայն գետնամածեալ երկրպագութեամբ և անլռելի հնչմամբ փառս վերառաքեմք առ Սաբաւոթ Եմաելովէն, և եռափափաք
ձայնիւ գոհաբանեմք եռանձնեայ (3բ) և միոյ զԱստուածութեանն, զի այս
եռն, որ է եռափափաքն, երիս բաժանի՝ ըստ թուական արուեստի կատարեալ թիւ ունելով յինքեան զսկիզբն, և զմիջոցն, և զկատարածն։ Սակս
այն գրեմ եռափափաք, որ է ամենայն ամենայն գոհաբանելն Աստուծոյ,
անցեալն փառաբանել, ներկան օրհնել և ապառնիսն բարեբանել, կամ թէ՝
ի տղաութեանն գոհաբանել և երիտասարդութեանն օրհնաբանել և ի ծերութեանն բարեբանել։ Բայց ունիմ ասել և գրել զերկրորդն, որ կարի և
գեղեցկայգուն է և ախորժելի, այսինքն՝ հոգով օրհնել և մարմնով գովել և
մտօք բարեբանել և փառաւորել զԱստուած։ Արդ, ոչ ոք բաւէ էիցս շարածրել բանիւք նութական լեզուի ի մասանց քումդ մեծութեան, ով ամենագտած Աստուած։
(4ա) Աշխյոյժ սիրով և փարեցմամբ տարփացեալ և անծկալ եմ ասել. Ո՜վ
եռալուս անտանելի, ճշմարտօրէն անհասանելի, ամբարձուղեշ անյիմանալի, հերապանծ որթ և տունկ ճշմարիտ, որ տնկեցար և արմատացար և բոխբոջեցար, սաղարթախիտ բուրաստանդ յայգոջն դրաստին ազնուականի
տանուտեառն, որով ամենունակ հանրատարած յարմատ ձգեցաւ ի ծով
անհնութեան։ Այնքան սխրալի և վայելուջ, և համայնատարած, մինչ զի
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ընդ հովանեաւ անհատուածելի մաղաբերացն նորա ծածկեցան և ամփոփեցան և զովացան լերինք, և բլուրք, և մարք, և ի նմայ յարմատացան, և բողբոջեցան, և փթըթեցան սեռք և տեսակք գոյնզգոյն զանազանից և անհամար (4բ) տոհմականաց ծառոց, և ծաղկոց, և պտղոց, անջատեալք և որոշեալք և տարբերեալք ի միմեանց՝ ըստ համոց, և ըստ գունից, և ըստ հոտոց,
և բազմակի վայելչական գեղազարդ գունօքն չքնաղ շքեղացեալք և պայծառացեալք ի հաճութիւն և ընդունելութիւն տնկողին յանմն բուրաստանի, ի վայելչագեղ յայգուն անմահին Աստուծոյ։
Եւ ի վերայ այսոցիկ յօրինուածոց հաճեցաւ և լաւ վարկաւ բանալ անհուն և անզրաւ զըշտեմարանս կարկաջահոս և մշտաբուխ ականց աղբերաց՝ ի դարման և ի պաշտօն զանազան տնկոց և ծաղկանց և պտղոց՝ համասփիւռ և անթառամելի պահելով այմն ադինասարաս դրախտին։ Եվ
ըստ նորումս ոչ ըստ հնոյ և նախկնոյ ականց աղբերաց քառավտակ ընթացիւքն տրոհեալք, այլ կրկնակի (5ա) վայելչազարդ շքեղութեամբ
գոյնզգոյն զարդարեաց զսայ՝ հիմնելով ի սմայ ութնեկի վտակս անըսպառօրէն բխմամբ առ ի պահել զսայ միշտ անթառամ մինչև ի կատարած աշխարհի։ Ըստ այսմն սարասի շքեղազարդեալ կատարեց ըզսայ, որ կայ և
կեցցէ յաւետ՝ ի փառս և ի գովեստ անուան իւրոյ։
Յոյսամ ամենագտած Տէր յայգոյն, որ և զիս՝ ապիկարս և զանարդունս
և մրքուզ չըչին Ստեփանոս հուսք քահանայս, զի ընկալցի ընդ մետասաներորդ ժամոյ գործաւարացն իւրոց, ամենակալ Տէր յայգուն և ընկալցի
զինչաքեանս զայս, որպէս ըզլոմանս այրուն և գթածեալ ողորմեսցի ինձ՝
անպատաբարիս, ընդ կնոջ փունիկեցոյն՝ առատապես շնորհելով ինձ փարաքիս ըզփշրանս (5բ) ամենատարած սրբոյ սեղանոյ իւրոյ և գոյթ շարժեսցէ ինձ՝ վիրաւորեալ կիսամահիս, ամենողորմ Սամարացին և ձգեալ
ամէնունակ հանրատարած զաջն իւր և բարձցէ զանկեալս ի վերայ սխրագործ գրաստոյ իւրոյ՝ արկանել ի վերայ վիրաց իմոց զպատուական ըսպեղանին։ Զձէթն յիուղ օծականին՝ անապական և սուրբ գինին, տարեալ հասոյ ի պանդոկին՝ կաթուղիկէ Եկեղեցին, յանձնեայ ի պանդոկապետին
ըզերկու սուրբ դահեկանին՝ ըզՀին և զՆոր պատուիրանին։ Դովաւ բուժեայ զվէրս անձին, զի գին եմ սուրբ արեան քոյին։

(6ա) ԱՌ ԵՐՋԱՆԻԿ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆ
Քեզ, ո´վ արփիածին հարազատ և վերնոյն Սիոնի նազելի և գերունակ
ծնողդ մեր, մեծի վսեմախոյ, վեհանձնեայ վեհափառութեանդ, երկնաչուս
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և նազելի, առ աթուրդ գետնամածեալ համբուրելով, առաջակայի իրակութեանս՝ զայս Հանգիտագրիս գործառութեանս մեծաւ խոնարհութեամբ,
պատկառանօք հանդերձ զեկուցանեմ առ գորովագոյթ ծնողդ իմ։ Քանզի
քահանաից և տանուտերաց գաւառաց հարկ եդին ի վերա թերագոյն ծառայիս, այնքան ճեպով և ըշտապով, որ ոչ կարացի քերցել և զերծանել
վարմից նոցա։ Սույնպէս և իմ նկատելով և տեսանելով ըզեղկական և զանպատըսպար ճետինս մերոյ աբեդականացն, թէ որպիսի վիշտս և ի նեղութեանս կան կրեցեալ ի ձախորդաբերման անցելոց ամանակաց (6բ) և ի ներկայից կենցաղականաց, այնքան, որ ոչ քարտէզ բաւ է՝ առ ի շարազուքել, և
ոչ մելան բաւ է՝ առ ի ծրել, և ոչ կածին բաւ է՝ առ ի գրել, և ոչ ազդարան
լեզվի՝ առ ի ճառել, որքանութեանց նեղութեանցն, զորս կրեցին ողորմելի
ազինս մերոյ։ Սակայն ըզդուզնաքեանս զայս ըսկսաւ մեծաւ տքնութեամբ
և քքուով արտասուաթոր աչօք գծագրել ի մատեանս, աջողութեամբ
Տեառն և ձեռնատութեամբ Հոգոյն Սրբոյ և յօժանդակութեամբ սրբազանից աղօթից ծնողիդ մերոյ՝ աւարտ հասուցանել մատեանս։
Արդ, մաղթեմ, ժտեմ և հայցեմ ի սրբութենէ քումմէ, զի ընկալեալ հաճեսցես հայրականաւ քոով գթութեամբդ ի աքեան առաջադրութիւնիս իմ
և մի´ կշտամբիցես զվստ(7ա)ահութիւն սինլիքոր և ստրուկ ծառայիս և մի´
բասրել ըզթարմայտարս, քանզի ես ինձնէն խոստովանիմ զանընդունակութիւնս ժպիրհ անձին իմոյ առ այսպիսի գործառութեանս, որ ի վեր է, քան
զկարն մեր։ Որպէս քաչ գիտէ զգօնութիւն ծնողիդ, այլ ապաւինելով ի
շնորհս Տեառն և յօժանդակութիւն սրբազանից քոոց հաճոյական աղօթիցդ
մտի ի տրակս` զտիւ և զգիշեր տքնելով և հարցափորձիւ ըստուքելով և ծրելով։ Այլ մաղթեմ ի մեծի տերութեանդ և ի սրբութեանդ քումմի, զի թէ
գտցի իր ինչ և անպատեհ կամ սղալ ի սմայ, ժտեմ ներել ինձ վասն Տեառն,
զի կարն մեր այս էր։ Ո´ղջ լեր՝ ի պարծանս և ի խնդութիւնս բնաւից ազինս
մերոյ։
Առ մակացութեանդ և սրբութեանդ, ապիրատ և ապայշնորհ ծառայ՝
Ստեփանոս։

(7բ) ԱԶԴՈՒՄՆ ԸՆԹԵՐՁՈՂԱՑ
Արդ, ծանիք արդեօք, ո՜վ գերագոյնք հայրք և պատուական եղբայրք
իմ, առ մակացու վեհականացդ և ազատազնեայ անձանձդ, և աստուածաբանութեամբ ուռճացեալ, յոգնազանիւ փիլիսոբականիւ արուեստիւ յղփա10
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ցեալ իմաստասիրացդ և առ համօրէն բարգաւաճ, խոյեմյիմաստ մանկանցդ Սիօնի։ Ազդում լիցի գերագուիցդ, զի թէպէտ ամենայն մարդիք
բնականաբար կամին ներգործել զբարին, բայց որոց ոմանք կամին և կարեն, ուստի թարց իմեք ընդոտնիչ խոչընդակի զգործս իւրեաց՝ ներղօղեալ,
անբոկ լեալ արտայայտնեն։
Իսկ զայս կամելն և կարելն է կրկնակի, որ է հունաւոր և (8ա) անհուն,
որպէս քաչ գիտէ զգօնութիւն ձեր։ Արդ, մերս աղկաղկ բան ոչ եթէ արդեօք ի վերայ անհնոյ կամելոյն և կարելոյն է, այլ ի վերայ հունաւոր կամելոյն և կարելոյն է։ Իսկ այլք, եթէ կամեն և կարել կարեն ելուզանել
զբարին, սակայն նմանիք մեր ոչ կարեն վասն չորից պատճառաց. այսինքն՝ առաջի՝ հեղգութենէ, երկրորդ՝ անգիտութենէ, երրորդ՝ ի վրդովմանէ աշխարհաց, չորրորդ՝ ի թերութիւնէ հարկաւորութեանց։
Իսկ ես՝ նուաստս, թէպէտ կուռն ջանիւք ջանաի վասն այս դուզնաքեայ
արտասանիս՝ լի զօրութեամբ ծրել, այլ ոչ եղև վասն վերոյ չորից պատճառացն, քանզի ստրուկս ի բնական ունէի զհեղգութիւնն և անգիտութիւնն։
Երկրորդ. առ դիպաւ վրդովումն աշխարհաց (8բ) և թերութիւն հարկաւորութեանց այնքան, որ ոչ գտանէաք հանգիստ տարբերական ժամս՝ ըստ
քնարերգոյն. «Ոչ է խաղաղութիւն ոսկերաց իմոց երեսաց մեղաց իմոց»
(Սաղմոս ԼԷ. 4)։ Սակս այն կամեցայ գրել և ոչ ինչ, այլ վասն վերոյգրեալ
հարկեցուցչացն հարկ եղև գրել մեզ ըմբոն ժամայնպաստութեամբ, սրբազան աղօթից ձերոց աւարտ հասուցանել։ Խնդրեմ գերագունիցդ, զի մի
քամահանս բարդիցէք ի վերայ նուաստիս, այլ շնորհել ինձ վասն Տեառն,
զի կարն մեր այս էր։
Այլ սկսայ ի Երկրորդ Շահ Աբասէն սակաւ ինչ գրել, այլ լաւ վարկապատմութիւն վանացն։
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Օգնեա Հոգիտ Աստուած, հաս ի թիկունս
ՊՐԱԿ ԱՌԱՋԻՆ
ՎԱՍՆ ՇԻՆՈՒԹԵԱՆ ՎԱՆԱՑ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ
ՍՈՒՐԲ ՅԵԿԵՂԵՑՈՅ
Նուիրակ յղելն Դավթի։ Գալն վարդապետին յԱսպահան։ Գնալ վարդապետին առ
շահն։ Գնալ վարդապետին ի Շիրազ։ Աղերսանք ժողովրդոց։ Խնդիրք շինելոյ վանքին։
Գնալն վարդապետին Էջմիածին։ Գնալ աղային առ շահն։ Ձևելոյ զհիմ տաճարին։
Շինումն վանացն։ Աւարտ վանացն։ Վարք առաջնորդին

Ի թուականութեան Արամեայն հազար հարուր տասն և ի չորրորդին
(1665), և ի հայրապետութեան Սրբոյ Աթոռոյ Էջմիածնի տեառն Յակոբայ
ախորժ կաթուղիկոսի, և ի թագաւորութեան Պարսկաստանի Երկրորդ Շահ
Աբասին վարդպետ ոմն (10) Դաւիթ անուն՝ արքեպիսկոպոս, միաբան և սպասաւոր Սրբոյ լուսակառուց տաճարին Էջմիածնի, և ունէր սպասաւոր մի՝ Ստեփաննոս անուն, վարդապետ նոյն Սրբոյ Էջմիածնի՝ քրիստոսաբնակ սարսափելի տաճարին։ Հրամանաւ տեառն Յակոբայ հայրապետին առաքեցան սոքայ քարոզ և նուիրակ ի գաւառն Ասպահանոյ և ի շրջագայ գեղօրէիցն նորայ, որ անդ էին գումարեալ ի ձեռանէ առաջնոյ Շահ Աբասէ, որպէս պատմէ
սրբազան Առաքեալ վարդապետն ի Գիրս պատմութեան իւրոյ, թէ որպէս
քշեաց զԱտրպատականի աշխարհի բնակիչսն՝ զհայ, զտաճիկ, զհրէայ ի միասին և տարեալ բնակեցուց ի Ասպահան և ի շրջակայ գաւառսն նորա։ Վասն
նոցա եկին վերոյ վարդապետքն քարոզել և ժողովել զպտուղս նոցայ։
(11) Եւ եղև ի գալն նոցայ ի քաղաքն յԱսպահան՝ ի վանս Սրբոյ Ամենափրկչի և ի Սուրբ յեկեղեցիսն, որ ի Ջուղայ, քարոզել և ժողովել
զպտուղս նոցա։ Եւ յամեաց գործն իբրև ամիսս Զ. (6), քանզի էին ժողովուրդք բազումք, համարօվ տունս իբրև ԲԺ. (12)-ան հազարս, և աւաք
նոցա էր խօջայ Սաֆրազն՝ որդի խօջայ Նազարին։ Վասն բազմութեան ժողովրդոցն յամեաց գործն ամիսս վեց յաւելի և ոչ պակաս։ Յետ այսր ամենայնի պատրաստեաց զինքն՝ գնալ ի գաւառն Շիրազոյ, բայց ոչ եթող խօջայ Սաֆրազն՝ պատճառս յօդելով, թէ. «Ոչ կարես առանց հրամանի թագաւորին գնալ ի կողմն Շիրազու։ Եկ ի միասին երդիցուք առ թագաւորն և
առցուք հրաման արքունական՝ գնալ ի Շիրազ»։ Եւ ասէ վարդապետն. (12)
«Յոյժ բարի է, արասցուք այդպէս»։
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Ապայ պատրաստեցին ընծայս, որպէս վայել է թագաւորաց, հանդերձ
արզայիւ մատուցին առաջի արքային։ Իսկ այս Երկրորդ Շահ Աբասս էր
յոյժ քրիստոնէասէր և շինարար թագաւոր և ի տեսանել այս ծերունազարդ
վարդապետիս և խօջայ Սաֆրազիս՝ շարժեցաւ ի սէր և խանդախատեցաւ
առ նոքօք և ասէ. «Բարի եկիր առ մեզ, խալիֆա՜յ բաբայ»։ Եւ նոքայ խոնարհեալ երկրպագին նմայ։ Եւ ասէ խօջայ Սաֆրազն զպատճառ խնդրանած վարդապետին։ Եւ ասէ արքայն. «Զինչ խնդիր որ ունի, լիով անթերի
կատարեցից»։ Եւ հրամաեաց գրել հրովարտաքս ի վերայ իշխանին Շիրազու այսպէս. «Եթէ ինքնակալ իշխանութիւնէս և ի տէրութիւնէս մերոյ
եկեալ է վարդապետն ի գաւ(13)առն Շիրազու, ուր կամի շրջել աներկուղ և
անկասկած, և թէ ոք իշխանացն դիմադարձ լինիցի վարդապետին, առցեն
զխալամն նորա»։ Կնքեցին զթուղթն արքունական կնքով և ետուն վարդապետին, և նոքայ խոնարհեալ առին զթուղթն, դարձան ի Ջուղայ։
Յետ այսորիկ պատրաստեցին յինքեանս գնալ ի Շիրազ, որ և գնացին
իսկ և ցուց ետուն զհրաման թագաւորին առ իշխանն Շիրազու։ Եւ նայ
յոյժ մեծարանօք ընկալաւ զվարդապետն և խլայեաց պայծառ լօտկաւ և
հրամաեաց գնալ ի վերայ գործոյ իւրոյ։ Եւ ել վարդապետն երեսաց իշխանին և գնաց առ ժողովուրդն՝ քարոզել և ժողովել զպտուղ նոցայ։ Եւ մնաց
անդ յաւուրս քառասուն և դարձաւ յԱսպահան և անդի եկն ի գաւառն
Փերիոյ և Բուրվարոյ, (14) մինչև եկն էհաս ի գեօղն Հազարջրիպ։ Եւ նոքայ յոյժ սիրով ընկալան զնոսայ և օր հանապազ աղերսանօք խնդրէին ի
վարդապետէն և ասէին. «Այս յօտարոտի աշխարհի և այլասեռից ազգաց
միջի բնակեալ եմք և ոչ ունիմք զնշան ինչ և առիթ հաստատութեան
քրիստոնէականի՝ ո՛չ վանորայք, և ո՛չ տեղիք ուխտից, և ո՛չ սրբոց նշանաց կառուցմունք, ո՛չ գերեզման և դամբարան սրբոցն Աստուծոյ և կամ
մերոց հարց և հաւուց նախնեաց, այլ միայն զաչ սրբոյ առաքելոյն Թօմայի, որ ի ժամ սուրգունին բերաք զհետ մեր։ Եւ ունի գեօղս այս ժողովուրդս բազում՝ իբրև տունս վեց հարուրս, քանզի մեք ի բնիկ գաւառն
մեր ունէաք զվանք (15) մի՝ անուն Սրբոյ Աստուածածնի՝ կերտեալ և կառուցեալ զատ ի գեղջէն, և ի ժամ սուրգունին անդի առաք զաջն սուրբ
առաքելոյն և բերաք աստ։ Վասն այնորիկ ժտեմք և աղաչեմք, զի հրամաեսցես շինել ի գեօղս մեր վանք մի անուն Սուրբ Աստուածածնի, զի նովաւ մխիթարիմք այս օտար աշխարհիս»։
Պատասխանեաց վարդապետն և ասէ. «Առանց հրամանաց հայրապետի
և թագաւորի ոչ լինի խնդիրք ձեր»։ Պատասխանեաց տանուտէր գեղոյն և
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ասէ. «Ես երդայց առ թագաւորն, և դու յղեայ զսպասաւորն քո՝ Ստեփանոս վարդապետն առ հայրապետ, զի բերցուք զհրաման ի հայրապետէն և
թագաւորէն»։ Ապայ հաւանեալ հաճեցաւ վարդապետն և առաքեաց
զՍտեփաննոս վարդայպետն բազում ընծայիւ և թղթիւ աղերսանաց առ
հայրապետն տեառն (16) Յակոբ, զի հրաման տացէ վասն շինութեան վանացն։ Եւ եղև ի գնալն վարդապետին ի Սուրբ Աթոռն լուսանկար Էջմիածին և տալ զթուղթ աղաչանացն ընծայիւն հանդերձ առ կաթուղիկոսն։ Եւ
նայ առեալ ընթերձաւ և լուաւ աղերսանաց ժողովրդեանն այսպէս, զի ի
Ծաղկայզարդի գալըստեան Տեառն կիրակին ետ իշխանութիւն եպիսկոպոսութեան Ստեփաննոս վարդապետին եւ հրամաեաց դառնալ և շինել
զվանքն Սրբոյ Աստուածածնի, և ինքն լինել առաջնորդ այն վանացն։ Եւ
գրեաց առ Դաւիթ վարդապետն, զի զգործն իւր կատարեալ, դարձցի առ
Սուրբ Աթոռն Էջմիածին անապաղ։
Սունպէս և տանուտէր գեղոյն, որոյ անունն Աղայ ասէին, գնաց ի քաղաքն Ասպահան՝ ի դրունս Երկրորդ Շահ Աբասին, յաւուրս քսան (17) շրջեցաւ ի դրունս մեծամեծաց և հանգուց զմիտս նոցայ տրօքն իւրովք, ապայ
գրեաց զարզայ, հանդերձ ընծաիւն մատուց առ արքայն։ Իսկ Տէրն և Աստուածն ամենից յաւիտեանց և ազգաց, որ ի ձեռին ունի զսիրտ ամենից
թագաւորաց և որ կողմ կամի շրջէ զնայ, որպէս ի հնումն շրջեաց զսիրտ
Դարեհ թագաւորին Պարսից, և գոյթ շարժեաց ի վերայ Զօրաբաբելի այնքան, որ յարուցեալ համբուրեաց զնայ և թղթիւ արքունականաւ արձակեաց
զնայ՝ երդալ Երուսաղէմ և շինել զտաճարն Տեառն (Եզրաս գլ. 4)։ Ըստ յատմըն սարասի գոգջիր զհանդիպումն Աղային առ արքայն Շահ Աբաս, որ ի
տեսանելն այնքան քաղցրացուց զսիրտ նորա, որ արար շնորհս և կատարեաց զփափաք նորայ և յետ հրաման թղթով և արքունականաւ (18) կնքով,
զի շինեսցի զվանքն աներկուղ և անկասկած։ Եւ խոնարհեալ Աղային երկիր
եպագ նմայ, առեալ զթուղթն, ել երեսաց արքային և եկն ի գեօղն իւր Հազարջրիպ՝ մեծաւ ուրախութեամբ փառաւորելով զԱստուած, որ կատարեաց
զյիղձն իւր, քանզի կարծէին, թէ ոչ լինի հրաման շինելոյ հայրապետէն կամ
թագաւորէն, և կատարեցաւ բան տէրունական, որ ասէ. «Որ խնդրէ՝ առնու,
և որ հայցէ՝ գտանէ, և որ բախէ՝ բացցի նմայ» (Մատթէոս 8) և այլն։
Եւ եղև, զի երկուց կողմանց հրաման եղև՝ ի հայրապետէն և թագաւորէն, յետ այնորիկ պատրաստեցին տեղ վանացն զատ ի գեղջէն՝ ի վերայ
բլրի միոյ, և ձևեցին զձև տաճարին, և վարձու կալան զմշակս բազումս,
արկին ի գործ փորել զհիմն, և այլք սայլիւ կրէին զքարինս, և գա14
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ղա(19)տոսքն հատանէին զքարինս և հարթէին, և ճարտարքն շարէին
զքարինս ի որմսն, և հուսքն գործէին զգործս փայտից վանդակաց, և այլք
հատանէին զաղուսս, և այլք թրձէին։ Հիպէս զլայն և ընդարձակ պարիսպն պատեցին շուրջանակի, որպէս և տեսանի եկեղեցոջ անդ չորեքին
խորանք, որք կան յօրինեալք ի նմայ ընդ չորս կողմ աշխարհիս։ Եւ ապայ
ի մէջ պարսպին՝ ի կողմն յարևելեան և ի կողմն հարաւոյ շինեցին զխոյղս
և զխուցս ի բնակութիւն միաբանից, և ի կողմն հուսիսոյ շինեցին զսեղանտուն, զմուրվախդ, զփռնայտուն, զտնտեստուն և զամբարս ցորենոյ և
գինոյ, և ի կողմն յարևմտից շինեցին զախոռս անասնոց և համբարս յարդից և կրկուտաց։ Զայս ամենայն շինեալքն ի հողոյ և ի աղուսոյ (20)
եղեն շինեալք, բայց տաճարն Սրբոյ Աստուածածնի հարթել վիմօք և թրձեալ աղուսիւ շինեցաւ մածեալ բռիւ։ Եւ օր յաւուր հաստատէին զշինուածս, քանզի համբաւ շինութեան նորակերտ վանացս հռչակեալ ծաւալեցաւ ընդ ամենայն գաւառս, որ և գային ամենայն գաւառաց քրիստոնէից՝ ի տեսութիւն սուրբ տաճարին և աչհամբուր վարդապետին, և բերէին ընծայս բազումս վասն շինութեան վանացն։ Եւ ի աւարտելն փոխեցաւ թուականն ի ՌՃԺԵ. (1666), ամսեան օգոստոսի, որոյ էին յաւուքն Բ.
(2), բացան դպրոցս և ուսուցին բազում աշակերտս միաբանս և անուանի
վարդապետս և քահանայս և կղերիկոսս յոլովս։ Քանզի ինքն՝ Ստեփաննոս
առաջնորդն էր մաքրակենցաղ և (21) սրբայսնունդ, երկայնամիտ և ողորմած, պարկեշտ վարուք, խարազնայզգեստ, ժուժկալ, ի յաղօթս և ի պահս,
ժամակարքութեամբ, քարոզիւ և դասիւ, խազասաց, լցեալ Հին և Նոր
Կտակարանօվն։ Այնպէս ճոխ և փարթամ նստեալ, հովէր զհօտն Քրիստոսի՝ ըստ պատուիրելոյ Վիմին հաւատոյ, որ ասէ. «Արածեցէք, որ ի ձեզ
հօտդ է, վերակացու լինել նմին» (Ա. Պետրոս Ե. 2)։
Եւ եղև ի փոխել թուին ՌՃԺԶ. (1667)-ին վասն հուծականի բնութեան
մարմնոյ մեռաւ Երկրորդ Շահ Աբասն, և թագաւորեաց որդի սորայ՝ Շահ
Սէֆի անուամբ և մնաց սուղ ինչ ամաց և մեռաւ։ Զկնի սորայ թագաւորեց
եղբայր սորին՝ Շահ Իսմայել անուամբ, զկնի սորայ թագաւորեց որդի սորայ Շահ Սուլէհմանն, և էր կարի յոյժ քրիստոնէասէր և խաղաղ թագաւոր
(22), բայց փոքր ինչ ամաց ապրեցաւ և ըստ հուծականի բնութեան մեռաւ։
Զկնի սորայ թագաւորեց որդի նորայ Շահ սուլթան Հուսէն՝ անուն չար և
վատ, նեգժոտ և հակառակ օրինացն Քրիստոսի, ի թուին ՌՃԼԸ. (1689)։ Եւ
Քրիստոսի մարդասիրին փառք յաւիտեանս. ամէն։
15
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ՊՐԱԿ ԵՐԿՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ԱՒԵՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՊԱԼՄԱՆ ՎԱՆԱՑՆ ՀԱԶԱՐՋՐՊՈՅ
Թագաւորութիւն Հուսէնին։ Ապստամբիլն ի հաւատոց։ Սուտ վկայութիւն
ուրացողացն։ Կողոպտումն ընչից քրիստոնէից։ Խնդիրք մանզարին։ Գնալ
վարդապետին Էջմիածին։ Դառնալն ի վանքն։ Ուրացումն վարդապետին։
Յապշտակումն վանաց։ Կողոպտումն անօթոց։ Վասն մուղադային։
Չարչարանք առաջնորդին։ Վախճանք առաջնորդին

Յորժամ թագաւորեաց Շահ սուլթան Հուսէին ի թուին ՌՃԼԸ. (1689),
բայց յոյժ խրոխտ և չար գոլով հակառակ յօրինացն Քրիստոսի, զի այնքան վատ և գարշ համարէր զազգն քրիստոնէից, որ յաւուր անձրևոյ ոչ
թողվին զազգն աբեդականաց գնալ ի քաղաքն, կամ ի շուկայս, կամ ի փողոցս, այլ վարէին զնոսայ ի բաց՝ (23) պատճառելով, թէ անսուրբ ազգ էք,
ի յաւուրս անձրևոյ հրամաեալ է ի թագաւորէն՝ ոչ թողուլ զձեզ ի քաղաքս։ Յաւել յասմանէ չարինս յոլովս գործէր այսպէս, զի ամէն ամսայ
գլխոյ հրամաէր, զի մոնոտիկն հրապարակելով գոչէր և ասէր. «Եթէ ոք
գայ ի կրօնս մեր Մահմետի, զինչ խնդիրք, որ ունի, կատարեցից անթերի»։
Ի բանէս յասմանէ բազումք ուրացան զհաւատս իւրեաց՝ գնալօվ առ շահն,
մոռանալօվ զՓրկիչն իւրեաց՝ ըստ քնարերգոյն, որ ասէ. «Թողին զՏէր, որ
ծնաւ զնոսա, մոռացան զԱստուած, որ կերակրեաց զնոսայ» (Բ. Օրինաց
ԼԲ. 18)։ Այնպէս թողին և մոռացան զԱստուած։
Պատճառէին զչարինս ի վերայ քրիստոնէից այսպէս, թէ. «Այս այրս
պարէ ինձ այսքան դահեկանս, ես ոչ կարացի առնուլ, վասն այն եկի ի
կրօնս ձեր, զի դուք առեալ տացէք ինձ»։ (24) Եւ այլք պատճառէին, թէ.
«Այսքան ազգայինք և հոմացեղք ունիմ ընչաւետք և հարուստք, և ես ոչ
ունէի ապրուստ, և նոքայ ոչ տային ինձ զբաժինն իմ, որ մնացեալ էր ի
հարց և ի հաւուց մերոց, վասն այն եկի առ ձեզ, զի դուք առեալ զբաժինն
իմ տայք ինձ»։ Եւ այլքն սուտ վկայէին և ասէին. «Վասն չքաւորութեանս
ետու որդին իմ ծառայել այս այր մեծատանն ամս բազումս, և ոչ տայ
վարցս որդոյ իմոյ, վասն այն եկի ի կրօնս ձեր, զի դուք առեալ տացիք
ինձ»։ Եւ այլք բազումք բանս եպերականս և սուտս բարդէին ի վերայ եղկական և տառապեալ քրիստոնէից այնքան, որ օր հանապազ էին ի կալանս, ի բանդս, և ի կախախանս, և ի անուրս, և ի թակարդս, և այլք հար16
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կանէին, կռփայհարէին և ընդ (25) քարշ տանէին, կողոպտէին զինչս և
զըստացուածս նոցայ և աւար հարկանէին զտունս նոցայ՝ ըստ քնարերգոյն Դաւթի, որ ասէ. «Ընդ առնելն մարդկան ի վերայ մեր, կենդանոյն
կամեցան կլանել զմեզ» (Սաղմոս ՃԻԳ. 2-3)։ Քանզի այնպիսի դառն կենօք կային ներթագաւորութեան պղծոյն, որում ոչ սակաւ վրդովեցան միջերկրայքս ամենայն և յոլով վիշտս և նեղութիւնս ի բազում ուրէք առաջացան, զի այնքան ձախորդաբեր և դառն էր ժամանակն այն, որում ոչ էր
գլուխ առանց ցաւոց՝ ըստ ասելոյն Ոբայ. «Կործանեցին զիս հարուածովք
ի վերայ հարուածոց, արձակեցան ի վերայ իմ զօրաւորք» (Յոբ ԺԶ. 14)։
Եւ մինչ այս մեծի նեղութեանս էին, յաւել Տէր զցաւս մեր վասն մեղաց
մերոց այսպիսի պատճառօք։ Զի մինչ նստեալ էր Ստեփաննոս (26) առաջնորդն ի վանս իւր, վարդապետ ոմն ի նոյն վանացն, որոյ անունն ոչ
գտաք (ջնջեսցէ Տէր անունն նորայ ի դպրութենէ կենաց), նայ ասէ ցառաջնորդն. «Տու՜ր ինձ մանզար և հրամաեայ ինձ գնալ ի սուրբ Աթոռն առ
կաթուղիկոսն՝ առնուլ զկարք և աստիճան եպիսկոպոսութեան»։ Բայց
առաջնորդն գիտէր զգործս նորայ, անդիմանեաց զնայ՝ ասելով. «Որդիա՜կ,
ոչ ես արժան այդմն աստիճանացդ, բաւական է քեզ վարդապետութիւնդ»։
Եւ որժամ լուաւ զբան առաջնորդին, գիտաց, թէ ոչ կամի, յետ այնորիկ
գաղտիգողի մանզարս արար և կնքել յետ ամենեցոյն, որք իւրքն էին, և
արար կնիք մի ըստ նմանութեան կնքի առաջնորդին և նովաւ կնքեաց
զմանզարն իւր և պատրաստեաց ընծայ հայրապետին, (27) ել ի գիշերի և
գնաց, պատուիրեաց իւրոցն և ասէ. «Ասասջիք առաջնորդին, թէ գնաց ի
Ջուղայ»։ Այնպէս խաբեութեամբ ել ի վանացն և գնաց առ հայրապետն
ընծաիւն և մանզարօվն։ Եւ հայրապետն ոչ յիմացաւ զծածուկ հնարս նորայ, այլ հաւատաց խափեփային և ոչ վարդապետին։
Եւ յաւուր կիրակէի յետ նմայ իշխանութիւն եպիսկոպոսութեան և հրամայեաց դառնալ ի վիճակն իւր։ Եւ որժամ լուաւ Ստեփաննոս առաջնորդն,
թէ ոչ է յԱսպահան, այլ գնացեալ ի Սուրբ Էջմիածին, և գրեաց թուղթ և
յետ ի սրընթած փայեակ մի՝ հասուցանել առ հայրապետն։ Եւ առեալ փայեկին զթուղթ գնալ ի Սուրբ Էջմիածին, և գնաց Գ. (3) յաւուր ճանապարհ,
հանդիպեցաւ վարդապետին, որ առեալ էր իշխանութիւն։ (28) Եւ դարձեալ
և ի տեսանել փայեկին, ծանեաւ, թէ թղթաբեր է, հրամաեաց ծառայիցն իւրոց դարձուցանել զնայ, որ և դարձուցին զնայ և ոչ թողին գնալ առ հայրապետն, զի մի յայտնեսցին գործքն իւր։ Առեալ ընդ իւր զթղթաբերն՝ եկն
էհաս ի գաւառն Բուրվարոյ՝ ի գեողն Շավրաւայ։ Ապայ գիտաց առաջ17
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նորդն, թէ առեալ է զկարքն և եկեալ է ի Բուրվարի։ Եւ այն, զի դարձուցեալ է զթղթայտարն, որպէս բալիստր հարաւ ի սիրտ առաջնորդին, մինչ
որ եկն էհաս ի գեօղն Խօջիղալէն։ Ապայ յղեաց առաջնորդն այր մի, թէ.
«Որովհետև անհնազանդ գտար օրինացն Քրիստոսի, ոչ եկեսցես ի տունս,
ապա թէ ոչ՝ հրկիզեցից զքեզ»։ Եւ նայ ոչ լուաւ, այլ եկն ի վանքն։ Եւ ի
գալն նորայ հրամաեաց (29) առաջնորդն, զի կալցեն զնայ ի կալանս և
զբեռինս նորայ հրամաեց այրել, որ և այրեցին, և ինքն եդին ի փռնտունն։
Եւ բարեկամ նորայ եկն ի գիշերի և եբաց զդուռն փռնատան և փախուց
զնայ։ Եւ իբրև ել ի բանդէն, մտրակեաց զնայ սատանայ դէպ ուղիղ ի Ասպահան քաղաքն։ Քանզի ոչ յետ թուլ սատանայ ի տեղ ուրէք, մինչև հասուց ի դուռն մօլայ բաշուն և յետ նմայ ուրանալ զՔրիստոս ըստ նմանութեան Յուդայի, որ էառ զպատառն և ել արտաքս։ Եւ մատնեաց զվանք
Սրբոյ Աստուածածնի, թէ այսքան գանձս ունին ոսկոյ և արծաթոյ, անօթս
պատուականս և կիպրասս մեծագինս՝ ըստ բանի Տեառն. «Լաւ էր, եթէ ոչ
էր ծնեալ մարդն այն» (Մատթէոս ԻԶ. 24)։ Եւ առեալ մօլայբաշին զնայ և
տարաւ առ շահն, որ ծարաւի (30) էր արեան քրիստոնեից։ Եւ ի լսելն այն
պղծոյն՝ հրամաեաց Ծ. (50) արանց գնալ և կողոպտել զինչս վանացն և
ունել զառաջնորդն և միայբանքն և տանել առ ինքն, զի չարչարանօք
սպանցէ զնոսայ և այլն։
Եւ որժամ լուան ի թագաւորէն գործունեաքն չարին, ելին ի յԱսպահանու դէպ ի գեօղն Հազարջրիպ։ Ազդ եղև առաջնորդին զլուրս խիթալի, ժողովեաց զմիաբանս իւր և յաճապարեաց ի լերինս՝ ըստ մարգարէին Եսայի,
որ ասէ. «Թագուսցեն յայրս և ի ծերպս վիմաց և ի սորս երկրի» (Եսայի Բ.
19)։ Եւ եկեալ զինորքն շրջայպատեցին զտուն Տեառն և կողոպտեցին զամենայն ինչս և ամենայն զըստացուածս նոցայ և աւար հարին զամենայն
անասունս նոցայ և սկսան մանձերել և խարխուլ առնել զղրունս նոցայ և
կողոպտել (31) զամենայն անօթս նոցայ՝ զոսկի, զխաչ, զբուրվառ, զքշոց,
աշտանակ, զտապանակ, զԱւետարան, զջահարբուս մոմեղինաց, և ժաշխեալ խորդակեցին ամենայն կահս և զկարասիս նոցայ՝ ըստ ասելոյն Ոբայ.
«Իբրև զնաւ սահեալ ի վերայ ջուրց կուտակելոյ, կամ իբրև զհաւ թռուցելոյ յօդս, որոյ ոչ գտանիցէ նշմարանք գնացից, կամ իբրև զփոշի յարուցեալ ի հողմոյ և իբրև զեղեմն ի մրրկէ» (Իմաստութիւն Սողոմոնի Ե. 10-15)։
Յայսմն սարասի գոգջիր զքայքայումն վանացն, զի այնպէս ցրուեալ էին
և դեդևեալ միայբանքն, որ ոչ ուրէք գտանէին, և առաջնորդն կայր ծա18

Հանգիտագիրք
ծանելի ի թագստեան, լայր և ասէր՝ ըստ մարգարէին. «Տէր, զսեղանս քո
կործանեցին և զմարգարէսն քո կոտորեցին սրօվ, ես միայն մնացեալ եմ և
խնդ(32)րեմ զանձն իմ առնուլ զսայ» (Գ. Թագաւորութեանց ԺԹ. 10)։
Եւ եղև, զի կողոպտեցին զամենայն և դարձան ի Ասպահան՝ ասելով
թագաւորին. «Ոչ գտաք առաջնորդն և ոչ միաբանքն»։ Եւ ասէ թագաւորն.
«Դոքայ բազում ինչս ունին, կամիմ հարկս դնիլ ի վերայ վանացն, զի տացեն ամէ ամ զհարկն արքունական»։ Եւ հրամաեաց, զի երեսուն թուման
մուղադայս եդին ի վերայ վանացն, զի առցեն ամէ ամ եռակի և քառակի։
Եւ որժամ լուաւ առաջնորդն միաբանօքն հանդերձ զլուրս հարկին, որ ետին
ի վերայ վանացն, յերկեան ի նմանէ, այլ ոչ դարձան ի վանքն, այլ գնացին
դէմ երեսաց իւրոց, զի ոմանք գնացին ի Սուրբ Երուսաղէմ, և ոմանք գնացին ի Սուրբ Էջմիածին, և ոմանք գնացին ի Սուրբ Ամենափրկչի վանքն։ Եւ
մնաց (33) վանքն յամայի և անբնակ՝ ըստ քնարերգոյն, որ ասէ. «Արարին
զԵրուսաղէմ որպէս խուղս մրգայպահաց» (Սաղմոս ՀԸ. 1)։ Գնաց և առաջնորդն ի Սուրբ Էջմիածին՝ ի բնիկ գաւառ իւր, մնաց անդ ամիսս Բ. (2)։
Բայց ոմանք լուտացօղք և շաղակրատ, չարախօսք և ջատագով եղեն
առաջնորդէն առ հայրապետն, որք էին բարեկամք ուրացող Յուդային և
ասեն, թէ. «Պատճառ աւերման վանացն սայ եղև և ոչ ուրացողն»։
Հաւատաց հայրապետն բանից նոցայ և բարկացաւ ոգով չափ ի վերայ
առաջնորդին, և սկսաւ լըլկել զնայ և չարչարել այնքան, զի մարմինն եղև
զորդան կարմիր արեամբն։ Եւ այնու ոչ շատացաւ, այլ հրամաեց հերձել
զմեծ գերան մի և դնել ի ներս զոլոք առաջնորդին և թողուլ (34) այնպես,
զի մեռցի։ Եւ մնաց ի ներս փայտին յաւուրս երիս։ Եւ յետ յերից յաւուրց
վախճանեցաւ և աւանդեաց զհոգին։ Փառաւորեաց զնայ Տէրն Քրիստոս՝
երկնայնով լուսովն, որ էջ ի վերայ նորայ ի վեց ժամոյ գիշերոյն մինչև
լուսանալ առաւօտուն։ Եւ որժամ ետես հայրապետն, եկն անկաւ ի վերայ
նորայ, ճողէր զմորուսն, լայր անմխիթար և ասէր. «Թաղեցէք և զիս կենդանուն»։ Եւ ժողովեցան ամենեքեան և կոծեցին զնայ կոծ մեծ։ Եւ յետ
կոծոյն պաշտմամբ և պատարաքօք եդին ի դիր հանգստեան։ Եւ հրամաեաց հայրապետն, զի Խ. (40) օր պատարաք մատչի վասն նորայ փոխանակ չարչարանացն, որ ետուր նմայ, և չարախօսքն արտաքսեցին ի Սուրբ
Աթոռէն. որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։
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(35) ՊՐԱԿ ԵՐՐՈՐԴ
ՈՐ Է ՎԱՍՆ ՅԱՄԱԻ ՄՆԱԼՈՅ ՎԱՆԱՑՆ
ԵՎ ԲԱՌՆԱԼՈՅ ՄՈՒՂԱՏԱՅԻՆ
Առնուլ մուղադային։ Բողոք Բուրվարոյ տանուտիրացն։ Մնալ հարկին ի վերայ
ժողովրդոց։ Խնդիրք ղուրուղչիբաշուն։ Քայքայումն վանացն։ Ոգորումն ժողովրդոց
ընդ զօրացն։ Փախուստն ղուրուղչիբաշուն։ Տանիլ բեռանցն ի քաղաքն։
Չարախօսութիւն առ ժողովուրդն։ Ստուքելն թագաւորին վասն իրաց։ Վկայութիւն
մաքսապետին առ թագաւորն։ Բառնալն մուղադային։
Սատակումն ղուրուղչիբաշուն

Եւ եղև այն, զի հրամաեցաւ ի թագաւորէ զերեսուն թուման մուղադէն
ամէ ամ առնուլ ի վանացն, որոյ ի բանէս այսմիկ տրոհեալ և անջատեալ
ցրուեցան միաբանք ի վանացն։ Եւ մնաց այն երեսուն թուման մուղատայն որպէս ծանր բեռ և անտանելի և անխզելի անուրս ի վերայ ժողովրդոցն Փերիոյ և Բուրվարոյ, զի հրամաեցաւ ի թագաւորէն ի նոցանէ առնուլ զմուղատա վանացն։ Քանզի եռակի և քառակի առնէին. մի կողմէ
հարկն արքունական, և մի կողմէ այս մուղադայս, և ոչ ուստեքէ էր օգնութեան նոցայ՝ եղկական և անպատսպար ճետիս մերոյ։
(36) Յետ այսորիկ ժողովեցան տանուտերքն Բուրվարոյ՝ գնալ առ թագաւորն, բողոք բարձեալ ասէին. «Այդ վանքն, որ հրամայել ես ամէ ամ
տալ զմուղադայն, ոչ է ի գաւառ և ի վիջակն մեր, այլ է ի գաւառն Փերիոյ՝ ի գեողն Հազարջրիպ»։ Եւ ասէ թագաւորն. «Որովհետև այդպէս է,
դուք՝ բնակիչքդ Բուրվարոյ ազատ էք ի մուղադայէդ, երդայք խաղաղութեամբ ի տեղիս ձեր»։ Եւ հրամաեաց, զի մուղադայն ի Հազարջրպոյ եղելոցէն առցէն։ Եւ իբրև այս հրաման եղև ի պղծոյն, որ այն ծանր բեռն յետ
ի վերայ ժողովրդոց, քանզի երկու հարուր թուման հարկ արքունականն
էր ի վերայ նոցայ և հարուր թուման այս մուղադէս, որ անպարտ յեդին ի
վերայ նոցայ։ Եւ (37) ոչ կարացին տալ և հատուցանել ողորմելի քրիստոնայքն, ոչ ունէին նպաստ և բարեխօս, որ երդայր առ շահն և բառնայր
զծանրակիր հարկն նոցայ։ Այնպէս անտերուչի և անպատսպար կային,
քանզի առաջի տանուտէրն, որ էր Աղայն, վախճանեալ էր, և որդիքն և
թոռունքն ոչինչ գիտէին ի դրանէ թագաւորին։
Վասն այն մնաց հարկն արքունական ամէ ամ ի վերայ պարանոցի ժողովրդոցն և դիզեալ բարդեցաւ և էհաս մինչ ի վեց հարուր թումանն։
20

Հանգիտագիրք
Այնպէս եղկելի կենօք և կենսամաշ կային ազգն հայոց վասն մեղաց մերոց՝ որպէս ասէ քնարերգոյ մարգարէն, թէ. «Հարից գաւազանաւ զանօրէնութիւնս նոցայ և տանջանօք զանիրաւութիւնս նոցայ» (Սաղմոս ՁԸ. 33)։
Բայց Ազատիչն ամենայի ազատեաց զնոսայ այսպէսի օրինակաւ։ (38)
Քանզի աւաքն ձիաստանաց թագաւորին, որ ղուրուղչիբաշի ասէին, գնաց
առ թագաւորն և խնդրեաց ի նմանէ և ասէ. «Հրամաեայ և տուր ինձ
զմնացեալ հարկն և մուղադայն Հազարջրպոյ՝ վարձս տօնզուղի զօրաց
իմոց»։ Եւ հաճոյ թուեցաւ թագաւորին, հրամայեաց գրել և տալ նմայ
զխնդրելին իւր։
Եւ եղև որժամ էառ զհրաման հարկահանելոյն, ժողովեաց զզօրս իւր՝
իբրև հեծեալս երկու հարուր և երեսուն, ել ի յԱսպահանու և եկն ի գեօղն
Հազարջրիպ, և եկեալ բանակեցան առ վանօքն, զատ ի գեղջէն։ Բայց աւաքունիքն գեղոյն խոյս ետուն և թագեան յերեսաց նոցայ, և եկեալ զօրքն
հարցանէին և ասէին. «Ո՞ւր են աւաքունիքն ձեր»։ Իսկ նոքայ պատճառս
յօդէին ասելով, թէ՝ «Գնացեալ են առ թագաւորն (39) վասն այս արքունական հարկիս և մուղադայիս, որ անպարտ եդին ի վերայ մեր։ Գոնէ թերևս
քաղցրասցի սիրտ թագաւորին ի վերայ մեր և թեթևացուսցէ ի մէջ զծանրութիւն հարկիս»։ Եւ եկեալ զօրք զայս՝ լուեալ նկատէին գալստեան նոցա, և յամեաց գործն զայս մինչ ի յաւուրս երեսուն և հինգ։ Եւ եկեալ
զօրք օր հանապազ որոնէին և զննէին ի մէջ վանին, փորէին զորմն և զյատակս և զյանկուն, որ ոչ մնաց քարինս որմոց և քարշից, որ ոչ ոստուցին
ի տեղոչէն՝ ըստ ասելոյն Դաւթի. «Քակեցեր զամենայն պարիսպն նորայ և
եդեր զամուրս նորայ ի դողումն» (Սաղմոս ՁԸ. 41)։ Այնպէս աւերեալ և
խարխուլ արարին՝ որպէս ասէ Երեմիայ. «Վա՜յ ի վերայ բեկման քո, զի
ցաւագինք են հարուածք քո» (Երեմիա Ժ. 19)։
Եւ յետ այսր ամենայնի յաւուր միոյ եկին ի գեողն (40) և կալան զայր
մի՝ Գասպար անուն, և սկսան գանել զնայ և հարկանել։ Եւ ի գանելն
նմայ՝ Գասպարն խանչէր դեդևելի կենօք, և ի լսել գեղականացն, ժողովեցան բազումք և եղեն ովրակ մեծ խուճան և խուժան, և սկսան ոգորել և
լըլկել զզօրս, և զօրքն ընդ նոսայ։ Բայց խուռն ամբոխէ անդի կոխեցաւ
կին մի՝ Ցօղիկ անուն և եղև յուշագնայ, իբրև մեռեալ, որ և բազմաց ասել,
թէ մեռաւ։ Ի տեսանել զօրացն՝ այնպէս խոյս ետուն ամբոխէ անդի և փախեան ի վրանս իւրեաց՝ առ ղուրուղչիբաշին։ Եւ ժողովուրդքն բերին դագաղս և եդին զկինն Ցօղիկ, որ սուտ մեռեալն էր, և բարձին զդագաղն՝
ասելով, թէ. «Տանիմք առ թագաւորն՝ ասելով նմայ, թէ ղուրուղչիբաշին
էսպան զկինս և աւար էհար զգեողս մեր զամենայն»։
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(41) Եւ ետես ղուրուղչիբաշին, թէ այնպէս եղև վճար գործոյն, առեալ
զզօրս իւր յաճապարեաց դէպ ի յԱսպահան, զի այնքան ճէպով և ըշտապօվ եղև փախուստն նոցայ, որ ոչ կարացին զինչս և զըստուացուածս տանել կամ բեռնակիր անասունս, որ էին երամք ուղտոց և ջորոց և գրաստից
տանել, այլ հեծան երիվարս իւրեաց և փախեան ի ձեռանէ Ցօղիկ կնոչն,
որ սուտ մեռեալն էր։ Յորժամ տեսին ժողովուրդքն զփախուստն նոցայ,
դարձան և սկսան կրել զինչս նոցայ ի տուն ումեմն, որոյ անունն էր Ոսկան՝ որդի Ղուլիջանին, զի թողեալ էին ինչս յոլով՝ զվրան, զպղինձ,
զթվանկ, զատրաճանակ, զռումբ, ասպար, զգաղափունս, զաշտէն, զգայիսոն, զհանդերձս և ձորձս, առին զամենայն ի տուն Ոսկանին։
(42) Բայց ղուրուղչիբաշին, որ փախեաւ յԱսպահան, վասն երկուղի ոչ
զեկուց թագաւորին՝ ասելով, թէ այսօր կամ վաղն բերեն սպանեալ կինն
առ թագաւորն, զի օր հանապազ կրէին զերկուղ նորայ։ Բայց Հազարջրպոյ
եղեալքն հնարս գործեցին այսպէս, զի առին ինչս նոցայ և փոխանակ ընչիցն լրին ի քուրցս նոցայ քարիւ և կրկուտաւ և յարդիւ, կնքեցին զբերան
քրձիցն և բարձին ի ուղտոց և գրաստուց նոցայ և ետուն ի ձեռս այրի
միոյ հնարագետի՝ տանել ի յԱսպահան։ Եւ եղև ի գնալն նորայ Նաջաւապատ, ետես մաքսաւորն, որ զճանապարհուրդաց հարկս առնու, և ասէ.
«Տուր զհարկն, իմ ապայ թողից գնալ»։ Եւ ասէ այրն հնարագէտ. «Այս ոչ
է իմ, այլ ղուրուղչիբաշունն է, որ թողեալ էր ի Հազարջրիպ, (43) և դու
տես զբեռինսդ, զի ամենայն կնքեալ կայ և լեր վկայ մեզ»։ Քանզի բերանք քրձիցն եդեալ էին պղինձս և զէնս և հանդերձս և կնքեալ էին։ Եւ
յորժամ ետես մաքսապետն, հաւատաց բանի նորայ և եղև վկայ սուտ բանից նորայ։
Ապայ գնացին ի քաղաքն յԱսպահան ի մուտս յարևու՝ ի նսեմացեալ
ժամոյ, ի դուռն ղուրուղչիբաշուն և ասէն. «Այս ինչք ձեր են, որ թողեալ
էիք ի գեողն Հազարջրիպ։ Արդ, բերեալ եմք, եկայք տիրեսցուք»։ Եւ իբրև
սկսան նոքայ կրել զբեռինսն ի ներս, և սայ խոյս տվեալ ի տեղոջէն փախեաւ, և ի զրաւ բեդանցն տեսին, զի ամենայն փայդիւ և յարդիւ էր
լցեալ։ Եւ հրամաեց ղուրուղչիբաշին որոնել և գտանել զհնարագետ այրն,
որ և որոնեցին յաւուրս տասն և ոչ գտին, զի ի նմին ժամոյ դարձեալ էր ի
գեողն։ (44) Ապայ յետ որոնելոյն գնաց ղուրուղչիբաշին առ թագաւորն
Շահ սուլթան Հուսէն և չարախոսեաց ի նոցանէ, թէ ոչ ետուն զհարկն, այլ
ոգորեալ փախուցին զմեզ և կողոպտեցին զինչս մեր։ Եւ որժամ լուաւ թագաւորն, եղև որպէս չար գազան և հրամաեաց զօրաց իւրոց գնալ ի գեողն
Հազարջրպոյ, ճորոտել և աւուր հարկանել զամենայն կահս նոցայ։
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Բայց հնարագետ այրն, որ դարձաւ ի գեողն, էառ Կ. (60) լուծք եզանց
և Կ. (60) կանայս և վաթսուն այր դէպ ի Ասպահան, զի այնպէս ճեպով
գնացին և առաջացան, քան զզօրս թագաւորին։ Ի փողոց քաղաքին և ի
դրունս թագաւորին բողոք բարձեալ ի ձեռանէ ղուրուղչիբաշուն, թէ շորթեալ խարխուլ արար գեողն մեր։ Եւ էհաս աղաղակ նոցայ յականջս թագաւորին և հրամաեաց ըմբերել և (45) լռեցուցանել ամբոխն և բերել ղուրուղչիբաշին։ Ապայ ասէ թագաւորն բարկութեամբ ցընայ. «Այս զի՞նչ
գործեցեր դու, որ ի յաւուրս հողագործութեան այսքան այրս և կանայս
հանդերձ եզօք եկել են ի դրունս մեր և բողոքեն ի քէն»։ Եւ ղուրուղչիբաշին խոնարհեալ երկիր եպագ նմայ և ասէ. «Ողջ լէր, տէ՜ր իմ և թագաւո՜ր,
դոքայ ինձ արարին և ոչ ես, քանզի առին ինչս իմ և փոխանակ նոցայ
յարդս և կրկուտս բերին, և այդ այրքն, և կանայքն, և եզինքն աստի
առեալ են, և ոչ ի գեղջէն»։ Իբրև լուաւ թագաւորն, դարձաւ բարկութեամբ առ ժողովուրդն և ասէ. «Յիրաւի է ասացեալն ծառային իմոյ, երդա՜յք, տուք զհարկն արքունական և զինչս ծառային իմոյ, այլ ներեցի
ձեզ և ոչ թողի աւար հարկանել»։
Կրկնակի բողոք բարձեալ ժողովուրդն (46) և խոնարհեալ երկրպագին
նմայ և ասէին. «Արքա՜յ, յաւիտեան կաց, հրամայեայ բերել զմաքսապետն
և ի նմանէ ստուքեայ զսուտն մեր և զյիրաւ դորայ, քանզի նայ տեսեալ և
վկայէ մեզ»։ Եւ հաճոյ թուեցաւ թագաւորին, հրամաեց, զի բերին զմաքսապետն։ Էհարց թագաւորն ցըմաքսապետն և ասէ. «Դու տեսեր և վկայես
սոցայ, որ բերին ինչս ղուրուղչիբաշուն»։ Եւ մաքսապետն խոնարհեալ
ասէ. «Այոյ, տեսի զամենայն բեռինս՝ լի զինուք և պղըձիւք և հանդերձիւ
և կնիք ղուրուղչիբաշուն ի վերայ նոցայ, և երեգեան յաւուրն տեսի այդքան այրս և կանայս հանդերձ եզովք եկեալ անցին։ Սոքայ են, որք կայ ի
սպասոյ տէրութեանդ»։
Իսկ այն, որ Թագաւորն է թագաւորաց և Տէր տերաց, որ ի ձեռին ունի
(47) զսիրտ ամենից բռնաւորաց, ըստ Իմաստնուն Սողոմոնի, արժաման
դարձուց զսիրտ թագաւորին ի քաղցրութիւն, որպէս ի հնումն դարձուց
զսիրտ Արտաշէսի արքային ի վերայ Մուրտքէի և բարկութիւն՝ ի վերայ
Համանայ (Գիրք Եսթերայ)։ Այսմ սարասի գոգջիր զբարկութիւն թագաւորին ի վերայ ղուրուղչիբաշուն, զի հրամեաց կապել զնայ և գանել այնքան, որ ժաշխեալ եղև անդամք նորայ՝ ըստ ասելոյն Սողոմոնի, թէ. «Արդարն փրծանի ի որսողաց, և փոխանակ նորայ մատնի ամբարիշտն» (Առակաց ԺԱ. 8)։ Եւ այնպէս կիսամեռ հրամայեաց տանել ի տունն իւր, որ և
23
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բարձին ծառայքն նորայ և տարան։ Եւ դարձաւ թագաւորն քաղցրութեամբ առ ժողովուրդն և ի լուր ամենեցոյն ասէ. «Անցայ ի հարկէն և ի
մուղադանէն, երդա՜ք խաղաղութեամբ ի տեղիս ձեր աներկուղ և անկասկած»։
(48) Եւ հրամայեաց գրել թուղթ արքունականաւ կնքով և ետ նոցայ։
Եւ նոքայ խոնարհեալ երկրպագին նմայ և դարձան ի գեողն իւրեաց։ Եւ
յետ երեսուն յաւուր լուան, թէ սատակեցաւ ղուրուղչիբաշին՝ ըստ ասելոյ
քնարերգոյն, թէ. «Տեսի զամբարիշտն վերացեալ և բարձրացեալ որպէս
մայրս Լիբանանու։ Անցի և ահա ոչ էր, խնդրեցի տեղի նորայ և ոչ գտաւ»
(Սաղմոս ԼԶ. 35-36)։ Եւ որժամ լուան զկորուստն նորայ, ապայ բաժանեցին
զինչս նորայ առ իւրեանս գեղականօքն հանդերձ։ Յետ այնորիկ զվանքն,
որ քայքայեալ էին և քարինքն ոստուցեալք, հրամանաւ վարդապետաց
առին անտի զքար և զթրձեալ աղուսս և բերին ի գեողն և մեծացուցին զեկեղեցին, զի առաջն փոքրիկ էր և ոչ լինէր բաւական ժողովրդոց, և զվէմ
տաճ(49)արին յետուն ի Խօյկանայ եկեղեցին, և մնացեալ քարինք հանդերձ
աւազանօվն կայ ի եկեղեցի Հազարջրպոյ։ Այս եղև ի թուին ՌՃԽԹ. (1700)։

ՊՐԱԿ ՉՈՐՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ ՇԱՀ ՍՈՒԼԹԱՆ ՀՈՒՍԷՆԻՆ
Թագաւորութիւն Շահ Սուլթան Հուսէնին։ Վասն յարկաց թագաւորին։ Նեղութիւնք
աղուանիցն։ Խնդրելոյ զՄահմուտն։ Գնալ Միր-Վէիսի առ շահն։ Արզայ տալն ՄիրՎէիսին։ Դարձն Միր-Վէիսի ի Ղանդահար։ Ըմբռնում Գօրգին խանին։
Սպանումն Գօրգին խանին։ Աւար հարող անասնոց

Թագաւորս այս էր ի որդոց և ի թոռանց Մեծի Շահ Աբասին, որպէս անցեալ ճառին յիշեցաք, որ և տիրեալ գրաւեաց բազում գաւառս զՊարսկաստան, զՎրաստան, զՀնդստան, զԱրապըստան, զգաւառն Աստարապատոյ,
զգաւառն Աղուանից։ Եւ կարքեաց տեղապահս ամենից քաղաքաց և
գաւառաց հանդերձ զօրօք բազմօք, և ինքն նստեալ կայր ի արքայնիստ
գահն Ասպահանու և հրամայեաց շինել զյայգին Ֆահրաբատու (50) հանդերձ արքունականաւ պալատաւ, մեծածախ և վայելուչս, լայն և ընդարձակ, զանազանիւք յօրինուածովք, վերամբարձիւք և սարաւուտօվք, յարկովք և ամարասնօք, հովանոցօք և պատնիշովք և գունզգուն նկարայկեր24

Հանգիտագիրք
տօք՝ որպէս տեսանի ի դստիկոն թագաւորի։ Յորժամ ի վերայ գործուս էր
թագաւորն, ոմն ի վրաց ճետէ, որ ուրացեալ էր զհաւատն իւր՝ Գօրգին
խան անուն, կարքեաց տեղապահ ի գաւառն Աղուանից և հրամաեաց
գնալ և տիրել վիճակին իւրոյ։ Եւ նայ առեալ զզօրս իւր՝ ձիընթաց արշաւմամբ ի բերթն Ղանեհարոյ։ Եւ օր յաւուր յաւելոյր զչարութիւն նորայ ի
վերայ աղուանից այսպէս, զի հարկս կայսերական եռակի և քառակի պահանջէր։ Երկրորդ՝ քամահանս (51) և չար անունս դնէին ի վերայ նոցայ,
քանզի մուղուլ կոչէին զնոսայ։ Երրորդ՝ բերէն զկանայս նոցայ և լնուին ի
ծոց նոցայ աճիւս հրալից, և նոքայ ի տանջանացն չըհանդուրժէին, անկանէին, թաւալէին, մորմոքէին, կսկծային, իսկ նոքայ յայպանելով ասէին՝
մուղուլ խուբ բազի մի քունատ։ Չորրորդ՝ զի արուագետք էր, բերէին զարու մանուկ նոցայ և շնանային ընդ նոսայ օր հանապազ։
Զի այնպիսի դառն կենօք կային, և ոչ ուստեք էր օգնութիւն նոցայ։
Բայց աւաք բերթին էր Միր-Վէիս անուն, ունէր և որդի մի գեղեցիք տեսլեամբ՝ Մահմուտ անուն։ Վասն նորայ չարախօսեաց ժպիրհ ոմն առ Գօրգին խանն, թէ ունի Միր-Վէիսն որդի մի յոյժ գեղեցիկ՝ Մահմուտ անուն։
Եւ Գօրգին խանն ասէ (52) ցըհայրն Միր-Վէիս, թէ. «Լուեալ է մեր վասն
որդոյ քո, որ Մահմուտն անուանեն զնայ, առաքեայ ի սպաս իշխանութեան մերոյ, զի պիտոյ է մեզ»։ Յորժամ լուաւ Միր-Վէիսն զլուրս տրփանաց և քամահանաց, տրտմեալ դիմօք դարձաւ ի տունն իւր և պատմեաց
որդոյ իւրոյ, թէ խնդրէ զքեզ Գօրգին խանն։ Եւ յորժամ լուաւ Մահմուտն,
գիտաց, որ վասն արուամոլութեան կոչէ զինքն, ապայ լի ցասմամբ և բարկութեամբ առեալ զըռումբն իւր՝ դիմեաց ի վերայ հօր իւրոյ, զի սպանցէ
զնայ, բայց կալան ծառայքն նորա և ոչ թողին սպանանել զհայրն իւր՝
Միր-Վէիս։
Եւ ետես Միր-Վէիսն, թէ բարի մահն, քան այն կեանքն դառնութեան,
ապայ խորհեցաւ խորհուրդ իմն և առեալ այրս քսան ի պատուաւոր (53)
արանցն և գանձս յոլովս, ի գիշերի ել ի Ղանդահարու, յաճապարեաց դեպ
ի յԱսպահան։ Եւ ի լուսանալ առաւօտուն ազդ եղև Գօրգին խանին, թէ՝
յասմն գիշերի առեալ է Միր-Վէիսն որդին իւր և փախեալ է ի տեղիս, որ
ոչ գիտեմք, զի այնպէս պատվիրեալ էր ասել Միր-Վէիսն։ Եւ որժամ լուաւ
Գօրգին խանն, հրամայեաց ծառայիցն իւրոց որոնել և գտանել, և եղև ի
որոնելն և զննելն զբազում տեղիս և ոչ գտին, դարձան ի տեղիս իւրեաց՝
առ Գօրգինն։ Եւ որժամ էհաս Միր-Վէիսն ի քաղաքն յԱսպահան, սկսաւ
շրջել առ դրունս մեծամեծաց արքային՝ տրօք ընչից և աղերսանօք ազդա25
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րանիւ հանգուց զմիտս նոցայ և յետ այսր ամենայնի գրեաց թուղթ արզայի այսպէս, թէ. «Խնդրեմ ի մեծէ (54) տերութենէդ և ի ինքնակալ իշխանութենէդ, զի շնորհեսցես ստրուկ և ծերունի ծառայիդ տեառնդ մերոյ
զթուղթ և զհրաման արքունականաւ կնքով՝ արձակել զիս գնալ ի հաջ, զի
կիր մտաց իմոց ասէ, բայց երկընչեմ ի տեղապահաց գաւառացն, թէ դիմադարձ լինին և ոչ թողուն ի գնալ»։ Այս է պատճէն արզային, զորս ծրեցի։
Եւ առեալ ընդ իւր մի ի քանի մեծամեծաց թագաւորին հանդերձ ընծայիւ և արզայիւն գնացին ի նորաշէն յայգին Ֆահրաբադու, զի անդ էր
շահ, քանզի այնպէս կապեալ էր ի սէր շինութեանն նորայ, որ ոչ դադարէր
զամառ և զձմեռ, զաշուն և զգարուն ի շինումն նորայ, այնքան, զի կամէր
զհանգըստարս հայոց քայքայել և այնու շինել դարբաս և սարաւօտ, (55)
քանզի մերձ էր հանգստարանն ի Ֆահրաբատ։ Եւ ոչ գիտէր, թէ խափանելոց էր Աստուած զգործս իւր՝ ըստ ասելոյ երգարանին. «Եւ զխորհուրն,
զոր խորիք խափանէ Տէր, զի Աստուած ընդ մեզ է» (Եսայի Ը. 10)։ Ապայ
դարձցուք ի բանս մեր այն, որ Միր-Վէիսն եկն առ շահն և մատուց առաջի նորայ զընծայն արզաիւն հանդերձ։ Եւ արքայն հրամայեաց ադենայդպրի ընթեռնուլ զթուղթ արզային, և ի վճար թղթուն դարձաւ սիրտն
նորայ է քաղցրութիւն և հրամայեաց խլայել զնայ, որ և բերին լօտիկս
պայծառս և ձգերին ի վերայ նորայ։
Եւ ապայ հրամայեաց գրել հրովարտաքս ի վերայ ամենայն գաւառոց
տեղապահած, մանաւանդ ի վերայ Գօրգին խանին այսպէս. «Ի մեծէ տերութեանս մերմէ ծանուցումն լիցի առ իշխանացդ, քանզի (56) կայսերայկանաւ հրամանաւ արձակէ Միր-Վէիս ծերունի հայրն մեր՝ ո և կամի երդայ անկասկած, և ոչ ոք իշխանացդ չունիք իշխանութիւն արգելուլ զդայ։
Եւ թէ ոգ անդքնի և անհնազանդ լիցի հրամանաց տերութեան մերոյ, առցեն զխալամն և զտունն նորա աւար հարկանիցեն»։ Եւ կնքեալ զթուղթն
մեծամեծօքն հանդերձ յետուն ի Միր-Վէիս։ Եւ նայ խոնարհեալ երկիր
եպագ արքային և առեալ զթուղթն՝ դարձաւ երեսաց արքային ի քաղաքն։
Եւ ելեալ Ասպահան հանդերձ իւրայնօքն հապճեպ ըշտապօվ և ձիընդաց
արշաւմամբ դէպ ի գաւառն իւր՝ ի բերթն Ղանդահարու։ Եւ ի ժամանելն
իւր՝ ժողովեաց զմեծայմեծսն և զգեցաւ լօտիկն պայծառ և (57) յետ հրաման արքային ի վերայ գլխոյ իւրոյ և դիմեաց որպէս սրըդած առուծս ի
վերայ Գօրգին խանին՝ ծարաւի արեան նորայ։
Բայց Գօրգին խանն ոչ գիտելով այսր ամենայնի, այլ նստէր ի գինարբունս ի ծաղկանոց դրաստն իւր, և ի մտանելն Միր-Վէիսին սաստիւ ձայ26
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նեաց և ասէ. «Հրաման է մեծէ արքայէ՝ ոչ շարժել ի տեղոչէ քումմէ»։ Եւ ի
տեսանել Գօրգին խանին զկնքեալ թուղթն արքունական և լօտիկն պայծառ, ապայ գիտաց, որ գնացեալ է Միր-Վէիսն առ արքայն և բերեալ է
հրաման ի վերայ իւր։ Ապայ յետ զձեռն ի վերայ գլխոյ իւրոյ և ասէ. «Հրաման արքային ի վերայ գլխոյ իմոյ, կամ ի ներքոյ հրամանաց արքանին հոգով և մարմնով»։ (58) Եւ որժամ ետես Միր-Վէիսն, թէ ոչ շարժեցաւ Գօրգին խանըն, այլ հնազանդեցաւ սուտ հրամանին, դիմեաց ի վերայ նորա որպէս չար գազան և հրամայեաց ըմբըռել զնայ։ Եւ որք զնովաւն էին, զամենայն կալեալ կապեցին, քանզի սակաւ այրս կային ի գինարբունս նորայ։
Եւ զօրքն Գօրգին խանին չէին գիտակ այս բանիցս, այլ կային ի տեղիս իւրեաց։
Եւ եղև որժամ լուան ըմբռումն Գօրգին խանին, դիմեցին ի ծաղկանոցն՝
առ Գօրգին խանն, և Միր-Վէիսն հրամայեաց, զի կալան զդուռն ծաղկանոցին։ Եւ ի մտանելն զօրացն՝ զամենայն կալեալ կապեցին, որ ոչ մնաց և
ոչ մի։ Եւ եղև որժամ կալան զամենայն, ապայ ըսկսան բազմազան չարչարանօք սպանանել զԳօրգին խանն, զի նախ ուստուցին զաչսն նորայ, (59)
և ապայ հատին զոլոք ոտից և ապայ ետին զբազուկ ձեռաց նրայ ի վերայ
սալին, հարին կռանաւ և խորդակեցին զնայ, ապայ հարին աշտէիւ ի փոր
նորա, որ վաթեցաւ թաղերդն նորայ, և Գօրգին խանըն խանջէր և տոչորէր
առ ցաւս իւր։ Եւ նոքայ յայպանելով՝ ասէին. «Մուղուլ խուբ, բազի միքունադ»՝ ըստ ասելոյն Դաւթի. «Գուբն, զոր փորեաց և պեղեաց, ի նուն
անկցին ի խորխորատ, զոր և գործեաց։ Դարձցին ցաւք ի գլուխ նորայ, և ի
վերայ գագաթան նորայ անօրէնութիւնք իւր իջցեն» (Սաղմոս 16-17)։ Եւ
ապայ հատին զգլուխ նորայ և զօրս ամենայն սպանին առհասարակ ի մէջ
ծաղկանոցին և արարին զծաղկանոցն տուն արեան։ Եւ ընկեցին զգէշ նոցայ արտաքս՝ կերակուր լինել շանց և գազանաց (60) փոխանակ այն, որ
ուրացաւ զՓրկիչն իւր՝ ըստ ասելոյն Ոբայ. «Արդ, այնպէս եղիցին վախճան ամենեցոյն, որք մոռանայցեն զՏէր» (Յոբ Ը. 13)։ Եւ ի վճար ճորոտելոյ նոցայ, աւար հարին ամենայն ինչս և անասունս նոցայ՝ երամք ուղոց
և ձիոց, ջորոց և գրաստուց և գանձս ոլովս՝ ըստ ասելոյն Երեմիայի. «Եւ
եղիցին ուղտերամակք նոցայ աւար, և բազմութիւն խաշանց նոցայ ի կորուստ (Երեմիա ԽԹ. 32)։ Այնպէս եղև բանն Գօրգինին, և այսպիսի հնարիւս Միր-Վէիսն տիրեաց գաւառաց իւրոց Աղուանից. Քրիստոսի մարդայսիրին փառք։
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ՊՐԱԿ ՀԻՆԿԵՐՈՐԴ
ԱՊԸՍՏԱՄԲՈՒՄՆ ԱՂՈՒԱՆԻՑ Ի ԹԱԳԱՒՈՐԷ
Ապըստամբումն աղուանից։ Թագաւորելն Մահմուտին։ Խորհուրդ իշխանաց։ Մարտ
Մահմուտին առ շահն։ Ճորոտումն ղզլբաշից։ Պաշարումն քաղաքին։
Սօվամահ լինել նոցայ։ Թագաւորութիւն Մահմուտին

Եւ եղև որժամ սպանին Գօրգին խանն ի թուին ՌՃԿԸ. (1719)-ին, (61) և
ինքեաք տիրեցին գաւառն իւրեաց, ապայ գրեցին թուղթ մի առ աւաքն
Քապուլայ՝ Դարաֆշահ անուն, թէ. «Ժողովեայ զզօրս քո, որպէս մեք ժողովեցաք՝ երդալ ի քաղաք յԱսպահան և առնուլ զնայ ի ձեռաց ղզըլբաշից։ Ուխտք և դաշինք լինի մեզ, և եթէ Տէր կամեսցի առնուլ զքաղաքն,
դու լիցիս գլուխ զօրուն և թագաւոր մեր». քանզի այս էր պատճէն
թղթոյն։ Եւ եղև որժամ լուան և ընթերցան զթուղթն, ժողովեցին և նոքայ
զզօրս իւրեաց ի գաւառացն Քապուլայ, և Միր-Վէիսն՝ ի Ղանդահարու. և
եղեն բանակ մեծ, խուճան և խուժան։ Զօրքն աղուանից հարին զքնարն և
զփողն արքուական՝ չու արարեալ բանակաւն դեպ ուղիղ ի յԱսպահան
քաղաքն։ (62) Եւ ի ճանապարին հիւանդացաւ աւաքն Քապուլայ՝ Դարաֆշահն և ի հուծականի բնութեան մարմնոյ՝ մեռաւ։
Ուներ յեղբայր մի՝ Ամանօլա խան անուն։ Ասէ Ամանօլա խանն. «Իմ է
թագաւորութիւն, որպէս ուխտս և դաշինս կարքեցաք մեք»։ Ասէ ՄիրՎէիսն. «Անուն որդոյ իմոյ տարածեալ է ընդ ամենայն գաւառս, և ամենեքեան երկընչեն ի սմանէ, սայ եղիցի թագաւոր, մինչ որ առցուք զգաւառն
յԱսպահանոյ։ Ապա դու լիցեր թագաւոր մեր»։ Քանզի այսպիսի խաբեութեամբ նստաւ Մահմուտն թագաւոր ի թուականութեանն Արամեան
ՌՃԿԹ. (1720)-ին։ Եւ անտի չուեաց բանակաւն իւրով և էհաս ի գաւառն
յԱսպահանու, ըսկսաւ աւար հարկանել և կողոպտել և գրաւել զգեղորայքն։ (63) Բայց Շահ սուլթան Հուսէն թագաւորն կայր ի նորաշէն պալատն իւր՝ ի Ֆահրաբատ յայգին, ազդ եղև նմայ, թէ. «Եկեալ է որդի ՄիրՎէիսին՝ Մահմուտ անուն, բազում զօրօք ի գաւառն մեր, աւար հարկանէ
և քայքայէ գեղորայքն։ Իսկ եթէ թողումք, այնպէս գայցեն և առցեն զքաղաքս ի ձեռաց մերոց, և լինիմք կորուստ և ապականութիւն, զի հակառակ
են օրինաց մերոց։ Հրամայեա՜յ, զի երդիցուք և մարտիցուք և դարձցուք
զնոսայ»։ Պատասխանեաց թագաւորն և ասէ. «Ո՞վ է որդի Միր-Վէիսին, որ
առցէ զքաղաքս ի ձեռաց մերոց։ Դուք միամտութեամբ կատարեցէք
զգործն ձեր, որ է շինումն դստիկոնացն»։
28
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Բայց Մահմուտն այնպիսի աւերելով և քայքայելով եկն էհաս ի (64)
գեօղն Քարաջ, և ետես թագաւորն, թէ եկն Մահմուտ ի գեօղն Քարաջ, ժողովեաց և սայ զզօրս իւր անթիւ և անհամար, ել ի յԱսպահանու և գնացեալ բանակեցան ի գեօղն Գուլնաբաթ։ Երդային և գային ասպայտակաւորքն նոցայ մինչև ջեռաւ մարտ նոցայ, և հնչեցին երկուց կողմանց
զփողսն արքունական, և խմբեցին ի պատերազմ։ Անդ էիր տեսանել զխիզախումն զօրաց, զհնչումն երիվարաց, զփայլումն սուսերաց, զխանչումն
թոթայսրտաց, զդիաթաւալ անկումն սպանելոց։ Քանզի յառաջն պարտեցաւ կողմն աղուանին, քանզի ոմն ի զօրաց ղզլբաշից, որ Ղուլարաղասի
ասէին, բազմայհնարիւ մարտէր, զի որ կողն որ շրջէր, յաղթայհարէր զնոսայ։ Ճահ եղև, զի երիվարն նորայ ի տղմոյին (65) տեղիս հանդիպեցաւ, և
ոչ կարաց շարժել և արտաքս ելանել ի տղմոյն։ Եւ ի տեսանել զորացն
աղուանից՝ շրջապատեցին զնայ և սպանին ի մէջ տղմոյն։ Եւ յետ սպանման նորայ յաղթահարեցաւ կողմն ղզլբաշիցն, որ և շրջապատեցին
աղուանքն զզօրս նոցայ և այնպէս ճորոտեալ կոտորեցին՝ որպէս տերևս
ծառոց հարեալ ի կարկտէ, ըստ ասելոյն Երեմիայի. «Զի գոյժ գուժողացն
յՕրոնիմայ, սատակումն և բեկումն մեծ, բեկաւ Մովաբ, գուժ տուք ի Սեգոր» (Երեմիա ԽԸ. 3-4)։
Ըստ յայսմ սարասի ետուն գոյժ թագաւորին, թէ բեկաւ բանակն մեր, և
ի լսել թագաւորին՝ յաճապարեաց ի Գուլնաբաթու և եմուտ ի բերթն Ասպահանուն։ Եւ եղև այս ի ՌՃՀ. (1721) թուին, ի եղանակս աշնան՝ Սուրբ
Խաչն անցեալ միուս շաբաթն։ Եւ որժամ թագաւորն (66) ամրացաւ ի
բերթն յԱսպահանու, Մահմուտն եկեալ տիրեաց զնորաշէնն Ֆահրաբատոյ, և կալան շուրջանակի զճանապարհս նորայ, որ ոչ կարէին մուտ և
ելըս առներ և ոչ տանել կարէին զկերակուր և ապրուստ ի քաղաքն։ Վասն
այն սով սաստիկ եղև ի քաղաքն, բայց ի Ջուղայու, քանզի Ջուղայ ի
ձեռն աղուանից էր, և բազումք մեռան ի սովոյն այնքան, որ ոչ բաւ էին
թաղել զնոսայ, և տեսօղքն պատմէին, թէ ոչ մնաց անասունս, որ ոչ կերան՝ զսուրբն և զանսուրբն, զի երկարեցաւ գործն, մինչ որ փոխեցաւ
թուականն ՌՃՀԱ. (1722)։ Եւ իբրև տեսին բնակիչք քաղաքին, թէ մեռանելոց են ամենեքեան ի սովուն, իբրև յակամայ կամաւ ետուն զքաղաքն ի
ձեռս աղուանից յաւուր Պենդէկոստէի կիրակին։
Եւ որժամ մտին ի քաղաքն, կալ(67)ան զթագաւորն Շահ սուլթան Հուսէն և առաջօք ունէին զնա։ Բայց ունէր որդի մի թագաւորն՝ Թահմազ
անուն, զնայ առեալ փախուցին ի գաւառն Խօրասանոյ։ Եւ ի մտանելն նո29
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ցայ ի քաղաքն՝ տեսան բազումք մեռեալք և գիշատեալք ի գազանաց ի
փողոցս, ի պօղոտայս և ի յանգունս տանց՝ ժաշխեալ և գարշահոտեալ։ Եւ
հրամաեցին թաղել զնոսայ և համարս առնուլ, որ և գտաւ համար սովամահիցն՝ իբրև քսան հազար, բայց ի հայոց ճետէ և ոչ մի՝ ըստ ասելոյն
Դաւթի. «Ցուցեր ժողովրդեանն քում, զզօրութիւնս քո, փրկեցեր բազկաւ
քով զժողովրդեանն քո, զորդիսն Յակոբայ և Յովսեփայ» (Սաղմոս ՀԶ.
14-15)։ Այնպէս պահեաց զնոսա Աստուած։ Բայց բազում մանկայմարդս
գերավարեցին ի Պարսից և տարան ի գաւառն իւրեաց Ղանդահար (68)
փոխանակ այնոցիկ, որ Գօրգին խանն առանէր՝ ըստ ասելոյն Երեմիայի.
«Մատնեսցի ի ձեռս արքային Բաբելացոց ի սօվ, ի սուր և ի գերութիւն»
(Երեմիա ԼԲ. 36)։ Եւ կալեալ տիրեցին ամենայն գաւառաց, դատարեցաւ
տանջանք ի ժողովրդենէն, որք լըլկեալ չարչարէին ուրացողքն, և բարձաւ
չարն ի միջոյ, որ քայքայել և խարխուլ արար վանս Սրբոյ Աստուածածին։
Ըստ ողորմութեանն Տեառն, փառք յաւիտեանս։

ՊՐԱԿ ՎԵՑԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ ՄԱՀՄՈՒՏԻՆ
ԵՎ ԱՊՍՏԱՄԲՈՒՄՆ ԼՕՌԻՑ
Ապստամբումն լօռից։ Պատուեր չըելանելոյ։ Մարտ ընդ զօրս լօռից։ Նահատակութիւն
արանցն Հազարջրպոյ։ Ապստամբութիւն տաճկացն։ Փախուստն Պապիկին։ Գնալ
Պապիկին ի յԱսպահան։ Հարցումն թագաւորին ի Պապիկ։ Խլայելն Պապիկին։
Կոտորումն տաճկացն Դումբանու։ Կոտորումն փոքր գեղուն։ Դաւ Պապիկին առ
խանըն։ Կոտորումն Բօլթախայ։ Պատերազմ օսմանցոց։ Յաղթահարելն օսմանցոնց

Եւ եղև որժամ գրաւեաց և թագաւորեաց Մահմուտ արքայն աղուանից
ի գահն յԱսպահանու ի թուին ՌՃՀԱ. (1722)-ումն, լուան ազգն լօռից
հանդերձ տաճկօքն Փէրիոյ ապստամբեցան ի նմանէ և սկսան (69) գործել
չարիս և աւար հարկանել զգեղորայսն Փէրիոյ։ Ի գործէս յասմանէ ժողովեցան ազգն լօռից, որ Քէյմաստ անուանեն, եկն ի գեօղն Խօջիղալէն և
ասէն ցտանուտէրն, որ Սինան անուանեն, ասեն. «Գնայ ի գեօղն Հազարջրիպ և ասայ ցնոսայ, թէ՝ տուք մեզ հարուր գրուանս գարոյ և ցորնու,
ապա թէ ոչ, աւար հարկանելոց եմք զգեօղս ձեր՝ զանասուն և զամենայն
կահս ձեր»։ Եւ որժամ եկն բելիարն այն և ոչ Սինանըն ի գեօղն Հազարջ30
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րիպ և ասէ ցնոսայ. «Ասեն ազգն լօռից, թէ այսքան ցորեանս և գարիս
տուք մեզ, ապա թէ ոչ աւար հարկանելոց եմք զգեողս ձեր»։ Ի ժամուս
այս աւաքունիքն Հազարջրպոյ ոչ էին ի գեօղն, այլ ի բան ուրէք գնացեալ
են։ Պատասխանեաց լուտացող այր ոմն և ասէ. «Փոխանակ ցորենոյ (70) և
գարոյ գուլիս տացուք ի սիրտ լօռիցն»։ Դարձաւ Սինանըն և ընդ միոյ
տասն պատմեց նոցայ, և ընդ լուսանալ առաւօտուն պատուիրեցին Հազարջրպոյ եղեալքն ոչ ելանել ի գեղջէն՝ ոչ մարդ և ոչ անասուն, վասն
ահե նոցայ։
Բայց քահանայ մի՝ տէր Պօղոս անուն, որ էր թոռ վերոյ յիշեալ Աղային,
այր խրոխտ, ոչ լուաւ նոցայ, այլ առեալ զլուծք եզանց իւրոց՝ հանդերձ
Զաքար անուամբ որդովն, գնաց ի դաշտն վասն հողայգործութեան։ Ի տեսանել զնայ, այլքն ամենայն ելին ի գեղջէն, զերամք եզիցն և կովոցն,
զջոկ ոչխարացն և գառանցն։ Եւ ի ելանելն նոցայ՝ ազգն լօռից ունէին
դէդս և դարանս, և որժամ տեսին, թէ ամենեքեան ելին ի գեղջէն, ելին և
նոքայ ի դարանէն իւրեաց, տրոհեալ անջատեցին ջոկ մի գառանց՝ առ ի
(71) տանել։ Եւ ի տեսանել գեղականացն՝ գրոհ տվեալ ելին ի գեղէ այրս
իբրև ութն հարուր և յաղթահարեցին լօռին և առին զջոկ գառանցն ի ձեռաց նոցայ և փախուցին զզօրս նոցա։ Բայց վերոյ յիշեցեալ տէր Պօղոսն
էհար զոմն ի լօռից և սպան զնայ։ Եւ էր անուն լօռին Շատանայ։ Եւ ասեն
զօրքն լօռից. «Թուլ եդուք մեզ առնել զըսպանեալ մեր, դարձուք»։ Եւ
իբրև այս գործոյ էին, ձայնեաց ժպիրհ այր մի ի գեղէն, թէ դարձուք ի
գեողն, զի զօրք լօռից կալան զգեողն՝ սուտ և ոչ յիրաւ։ Եւ եղև որժամ
լուան, յաճապարեցին դէպ ի գեողն։
Եւ տեսին զօրքն լօռից, թէ դարձան և տրոհեցան բանակ քրիստոնէիցն,
ապայ գրոհ տվեալ ընթացան զկնի նոցայ և գաղափունս ի վերայ եդալ՝
ճոտորեցին ի նոցանէ քսան և յօթն այրս (72) մինչև եզր գեղուն, բայց ի
գեղջէն թուվանկ ձգելով դարձուցին զնոսայ և փախուցին։ Եւ յետ սոցայ
ըսկսան կրել զմարմին նահատակացն ի գեողն և ըսկսան սուք առնուլ
զնոսայ։ Զմորմոքումն հարց, զկոծումն մարց, զճջումն քերց, զխանչումն
եղբայրց, զհառաչումն սիրելեաց, զարտասուս բարեկամաց, զկսկիծ տեսողացն՝ որպէս ճայթմունս ջուրց և որպէս որոտումն ամբոց ելանել յերկին՝
ըստ ասելոյն Եսայի. «Սուք էառ և կոծեցաւ երկիր, կործանեցաւ և ապականեցան տիեզերք» (Եսայի ԻԴ. 4)։ Ըստ յասմ սարասի գոգջիր զսուք նոցա։
Այս եղև ի թուին ՌՃՀԱ. (1722), ի Վարդավառ շաբաթ օր։ Եւ ի լուսանալ
կիրակին պաշտմամբ և պատարաքօք եդին ի դիր հանգստեայ, և յամն գիշերի փառաւորեաց զնոսայ Տէր երկնայնով լուսովն, որ էջ ի վերա նոցա։
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(73) Ըստ յասմ սարասի ապըստամբեցան տաճկունքն Փէրիոյ և ապշտէին ինչս և տունս քրիստոնէից՝ պատճառելով, թէ. «Դուք բերիք զզօրքն
աղուանից ի վերայ թագաւորին։ Ի գործէս յայսմանէ յապշտակեցին
զտուն առն միոյ քրիստոնէի ի գեղջէն Հազարջրպոյ՝ Պապիկ անուն նորայ։
Եւ էր Պապիկն այն յոյժ խրոխտ։ Ի յապշտակել տանն՝ փախեաւ Պապիկս
այս դէպ ի յԱսպահան, բայց թագաւորն Մահմուտ գնացեալ էր ի կողմն
Քոյգիլանոյ և գրաւեալ էր զգաւառ նոցայ։ Եւ ինքն խոյս տվեալ, գաղտ
եկեալ էր յԱսպահան և ձայն տարածեալ էհան, թէ՝ սպանին զՄահմուտ
թագաւորն։ Վասն զի այնոյ գիտասցէ զսիրելիս և զթշնամիս իւր։ Ի ձայնէս յասմանէ յոլով չարինս գործէին տաճկունքն ի գեղորայս։
Եւ եղև ի գնալ վերոյ յիշեցեալ Պա(74)պիկին ի գեողն Մահմուտի և
ետես անդ ի զօրացն աղուանից հարուրապետ մի՝ Բլար անուն նորայ։ Եւ ի
տեսանել Պապիկին՝ էհարց, թէ. «Ուստի՞ գաս կամ ո՞ երդաս, և զի՞նչ համբաւս լուեալ է քո, պատմեայ ինձ»։ Եւ ասէ Պապիկն. «Ի գաւառաց Փէրիոյ
գամ և այս համբաւս լուեալ եմ, որ ասեն, թէ ըսպանին Մահմուտ թագաւորն ի մէջ խազմին։ Եւ տաճկունքն զայս լուեալ, ապըստամբեցան և
աւար հարին զամենայն գեղորայք մեր, և ես փախեայ ի նոցանէ, գնամ
Ասպահան»։ Եւ որժամ լուաւ հարուրապետն, ասէ. «Համբերեայ ժամ մի,
զի կամիմ թուղթ մի յղել ընդ քեզ»։ Որ և գրեաց զապըստամբումն տաճկաց առ թագաւորն, և յետ ի Պապիկն և ասէ. «Տարցես ընդ քեզ զթուղթս ի
յԱսպահան և անդ տացցես ի տունս Մահմուտ Նշանին, որ էր տեղապահ
յԱսպահանու քաղաքին»։
(75) Առեալ Պապիկն զթուղթն գնաց յԱսպահան քաղաքն և հարցմամբ
գտանէ զտուն Մահմուտ Նշանին և տայ թուղթն ի դռնապան նորայ,
քանզի թագաւորն Մահմուտ հանդերձ մեծամեծօքն նստեալ կայր լռելեայ
ի տան նորայ։ Եւ առեալ դռնապանին զթուղթն՝ եմուտ ի տունն և յետ
թուղթն առ թագաւորն, և յետ ընթերձման թղթուն, հրամայեաց կոչել ի
ներս զթղթայբերն։ Եւ ի մտանելն Պապիկին՝ ետես անդ բազմութիւն
արանց մեծամեծաց աղուանից՝ նստեալ և բազմեալ ի ծաղկեալ դստիկոնն,
բայց ոչ գիտէր, թէ անդից է թագաւորն, և ի մտանելն խոնարհեալ յետ ողջոյ և կանգնեցաւ։ Էհարց արքայն և ասէ. «Ո՞ւստի գաս կամ ո՞յ երդաս»։
Եւ ասէ Պապիկն. «Ի գաւառացն Փէրիոյ գամ»։ Եւ ասէ արքայն. «Զի՞նչ
լուել է քո, պատմեայ»։ Եւ ասէ Պապիկն. «Զլուրն, զոր (76) ես լուայ, եղիցի ի վերայ թշնամեաց և ատելեաց ձերոց, քանզի ասեն, թէ սպանին թագաւորն Մահմուտ ի մէջ խազմին, և տաճկունքն ամենայն ապըստամբե32
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ցան և աւար հարին ամենայն գեղորայքն հայոց։ Եւ ես զերծայ մազապուրծ ի ձեռաց և փախեայ աստ, ըստ հրամանի տէրունական, որ ասէ. «Որ
ինչ տաց ի ձեզ ի ժամոյն այնմիկ, զայն խօսիցիք, զի ոչ դուք էք, որ խօսիքն, այլ Հոգին Սուրբ» (Մարկոս ԺԳ. 11)։
Եւ ի լսել արքային՝ փոխեցաւ գոյն երեսաց նորայ, ի բարկութեան
սրտին դարձաւ առ մեծամեծսն և ի լեզուս իւրեաց խօսէր ընդ նոսայ։ Եւ
մինչ նա խօսէր, ոմն ի սպասաւորաց արքային, որ կայր առ Պապին և ասէ
ցունկն նորայ. «Այդ հարցանօղ բանին ինքն է թագաւորն Մահմուտ»։ Եւ
որժամ լուաւ Պապիկն, թէ թագաւորն է, անկաւ դողդոչ ի սիրտ և մարմին
նորա։ Յետ խօսիցն դարձաւ արքայն առ Պապիկ կրկնակի հարցանել, թէ.
«Ո՜վ այր, զինչ լուեալ է (77) քո, պատմեայ ինձ»։ Եւ Պապիկն ի յերկուղէն
եղեալ էր որպէս մաղաբերս ծառոց հարեալ ի հողմոյ, այնպէս դեդևելի կենօք զնոյն ասաց, որ և ծիծաղեցաւ արքայն և ասէ. «Որդեա՜կ, ոչ վասն քո
էր բարկութիւնս, այլ վասն ապըստամբելոցն էր»։ Եւ դարձաւ առ իւրսն և
ասէ. «Ի ելն Ղանդահարոյ մինչև այսօր ոչ տեսի յերաւախօս, որպէս այրս
այս, սայ որդի իմ է»։ Հրամաեաց տանել զնայ ի բաղանիսն և ըզգեցուցանել նմայ հանդերձս պատուականս և լօտիկս պայծառս տալ նմայ և բերել
առ ինքն՝ ի պալատն։
Եւ հրամայեց կոչել զԲաթու խանն և յետ ի ձեռս նորայ ԵՃ. (500) հեծելայզօրս երկաթապատս և հրամայեաց բերել երիվար մի պալարակապս և
հեծուցանել զՊապիկն։ Եւ ասէ թագաւորն ցԲաթու խանն. «Այդ Պապիկդ,
որդի իմ է, որտեղ, որ ասէ ճոտորել և ապաւել՝ արասցես, և որտեղ ասէ ներել՝ ներեսցես, զի այսպիսի յիրաւասաց այրս (78) ոչ տեսի ի ելն Ղանդահարոյ մինչև այսօր»։ Եւ խոնարհեալ երկրպագին արքային և առեալ
զզօրս իւրեաց, ելին ի յԱսպահանոյ՝ արշաւել երագընթաց երիվարօք դէպ
ի գաւառն Փէրիոյ։ Եւ ի ճանապարհին առին զԲլար հարուրապետն, որ
թուղթն յղեաց, և եկեալ հասին նախ ի գեողն Դումբինայ, քանզի առաջի
վիճակն Փէրիոյ Դումբնա էր։ Եւ եկեալ ի նայ ասեն. «Մեք ի զօրաց
աղուանից եմք, տուք ըռոճիկս մեզ և երիվարաց մերոց»։ Եւ ասեն բնակիչք բերթին. «Փոխանակ ըռոճկի, գուլիս տացուք ի սիրտս ձեր»։
Եւ որժամ լուան Բաթու խանն և Պապիկն, հրամայեցին զօրաց իւրեաց
առնուլ նաւթս և օծանել զդուռն բերթին և այրել հրօվ։ Եւ եղև ի այրել
դռանն, մտին երկաթապատ զօրքն նոցայ ի բերթն և առհասարակ ճորտեալ, սրայխողող արարին և աւար հարին զամենայն անասունս նոցայ և
գերեցին զամենայն արու մանուկ և մանկամարդ նոցայ։ (79) Եւ անտի
չուեցին ի գեողն Հատան, և ի լուսանալ առաւօտուն առին զզօրս իւրեաց
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և գնացին ի գեօղ Տաճկից, որ փոքրիկ գեող անուանեն զնայ, որ է ի մէջ
Խօյկանու և Աւուսայ։ Շրջապատեցին զգեողն և բնաջինջ արարին զնոսայ
և դարձան ի Հատան և բանակեցան անդ ամիսս երկոյ։ Եւ իբրև տեսին
տաճկունքն, թէ զապըստամբսն կոտորէ, ըսկսան իւրաքանչիւրոց բերել
զոսկի և զարծաթս առ Բաթու խանն և եղեն հարկայտուք թագաւորին
Մահմուտի։
Բայց ի գեողն Բօլթաղ ունէին բերթս ամուրս, և ժողովեալ էին անդ
տաճիկս բազումս։ Ասէ Պապիկն ցըԲաթու խանն. «Եկ առցուք զզօրս և
գնասցուք ի վերայ նոցայ»։ Եւ Բաթու խանն ոչ անսար բանիցն Պապիկին,
զի ակն ունէր, թէ գայցեն նոքայ և բերեն բազուն ոսկի և արծաթ։ Վասն
այն ոչ կամէր գնալ, և Պապիկն վասն այն ըստիպէր, զի նոքայ յապշտակեցին զտունն (80) Պապիկին։ Եւ յորժամ ետես Պապիկն, թէ ոչ լուաւ Բաթու խանն բանից նորայ, հեծաւ երիվարն իւր և ուղըղեաց դէպ ի յԱսպահան՝ առ թագաւորն։ Բայց ոչ եթող Բաթու խանն, երթուաւ ընդ նմայ, թէ.
«Վաղն առցուք ի զօրաց մերոց՝ իբրև այրս երեսուն, գնասցուք և ստուքեսցուք զնոսայ։ Եւ եթէ գտցուք զնոսայ ապըստամբ, դարձուց և առցուք
զզօրս մեր և արասցուք, զոր դու կամիս»։ Այսոյ դարձուց զՊապիկն։ Եւ ի
յամն գիշերի առին հեծեալ երեսուն և գնացին ի եզրն բերթին՝ ի ձորակ
մի, և անդ դարանեցան զօրքն։ Եւ Պապիկն առեալ զխանն, ել ի վերայ բլըրոյն, որ էր տեղ դիդոց նոցայ, և անդ թաքեայ առ վիմով մի։ Եւ ի լուսանալ առաւօտուն, եկն դեդ նոցայ և զննեաց զճանապարսն ամենայն և ցըցեաց զնշան դիդին և նստաւ։ Ապայ ելին խանն և Պապիկն և սպանին
զնայ, և ինքեանք դիդեցին և տեսին, զի (81) ելան ի բերթէն անասունք
նոցայ և ոչխարք նոցայ ի արօտ։ Ապա իջին և առին զզօրս իւրեաց ի դարանէ և առին զամենայն անասունս նոցայ և դարձան զճանապարհս իւրեաց ի գեողն Հադան և դադարեցան յաւուրս տասն և հինկ։
Ապայ պատրաստեցին սանդուկս չորս և առին զզօրս իւրեաց ի գիշերի
և գնացին ի բերթն Բօլթաղոյ և եդին չորից կողմանց զսանդուկն և գրոհ
տվեալ ելին ի բերթն և այնպէս ճորոտեալ կոտորեցին, որ ջրընթաց տանեացն արիունս հեղոյր, և կողոպտեցին զամենայն կահս նոցայ։ Ըստ
յասմն սարասի բազում գեղորայս տաճկաց խարխուլ արարին, և որ մնաց,
առին զհարկն արքունական և դարձան ի յԱսպահան՝ առ թագաւորն։ Եւ ի
թուին ՌՃՀԲ. (1723)-ին ժողովեցան ազգն օսմանցոնց՝ իբրև զօրս ԲՃ. (200)
հազար, գալ ի վերայ Մահմուտ թագաւորին։ (82) Եկին ի գաւառ Քազազու՝ ի գեողն Աստան, և ետուն անդ ովրակն իւրեաց։ Եւ լուաւ արքայն
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Մահմուտ զգալ նոցա, հանգանակեց և սայ զզօրս իւր՝ իբրև հեծեալս քառասուն հազար, ել ի յԱսպահանու և չուեց բանակաւ իւրով դեպ ի Քազազ, և թողու Շահ սուլթան Հուսէին թագաւորն ի քաղաքն յԱսպահանու։
Ասեն մեծամեծք նորայ. «Արքա՜յ, յաւիտեան կաց, բարի է ըսպանանել
զդայ, քան թողուլ ի յԱսպահան, քանզի ի գնալն մեր Քազազ, սայ և
ապըստամբէ և առնու զզօրս իւր և գնայ ի օգնութիւն զօրացն օսմանցոնց։
Հրամայեայ, զի ըսպանցեն զնայ»։ Եւ ետես թագաւորն, թէ բարիոք խօսեն,
հրամայեաց ըսպանել զնայ ի մէջ պալատին իւրոյ։
Եւ եղև ի գնալն Մահմուտ արքային ի Քազազ և ճակատեցան զհետ
զօրացն օսմանցոնց և յաղթահարեցին զնոսայ և բազումս կոտորեցին ի
նոցանէ, և եղև (83) սուք մեծ ի դաշտն Քազազու՝ ըստ ասելոյն Եսայի, թէ՝
«Դաշտին Եսէբօնա սուք առցեն» (Եսայի ԺԶ. 8)։ Յետոյ հաշտեցան ընդ
միմիայնս և յեդին ոյղտս և կարքեցին արձանս ի գաւառն Քազազու և
դարձան յԱսպահան քաղաքն՝ ի տեղիս իւրեաց։ Բայց ամէն ուրբաթ տաճկայ զէնս առնէին այսպէս, զի ի ժամ առաւoտոյ ուրբաթուն մինչև ի չորրորդ ժամս որս գտանէին ի տաճկաց, սպանանէին՝ թէ մեծ և թէ փոքր, թէ
զայր և թէ զկին առհասարակ։ Եւ ի հասանել հինկերորդ ժամոյ՝ դատարէին և «մուղուլ քօշ» ասէին զնայ վասն այն յապանացն, որ առնէր Գորգին խանըն ի բերթն Ղանդահարու։ Վասն այն ամէն ուրբաթ դեդևեալ լինէր յԱսպահան քաղաքն վասն ահեղ հրամանաց արքային։ Եւ Քրիստոսի
մարդասիրին փառք և պատիւ յաւիտեանս. ամէն։

(84) ՊՐԱԿ ՅՕԹՆԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ՍՈՒՐԲ ԱՋՈՅՆ ԹՕՄԱՅԻ ԱՌԱՔԵԼՈՅՆ,
ԹԷ ՈՐՊԷՍ ԲԵՐԱՒ
Ի ՓԷՐԻԱՅ ԿԱՄ ՈՐՊԷՍ ԴԱՐՁԱՒ Ի ՏԵՂԻ ԻՒՐ
Վասն սուրբ աջոյն Թօմայի։ Վասն խաւարեալ այրին։ Աղօթելն խաւարելոյն։
Լուսաւորելն Կարապետին։ Ըզգանչելիք սրբոյ աջոյն Թօմայ առաքելոյն։
Գողանալ սրբոյ աջոյն։ Գնալ աջոյն ի վիճակն իւր։ Սատակումն Մրշուտբեկին

Որպէս ի սկիզբն և ի առաջի պրակումն յիշեցաք, թէ մեծ սուրգունին
առին ի յԱտրպատականէ գաւառացն զաջ սրբոյն առաքելոյն Թօմայի և
բերին ի գաւառն Փէրիոյ՝ ի գեօղն Հազարջրիպ, և որժամ շինեցաւ վանք
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սրբուհու Աստուածածնին, տարան ի վանքն։ Եւ որժամ ուրացաւ զՅութայն
և ոչ զվարդապետն, որ քայքայեալ, խարխուլ արարին զվանքն, առան անտի զաջ սրբոյ առաքելոյն Թօմայի և բերին եկեղեցին Հազարջրպոյ, որք
կային քարինքն և աւազան վանացն։ Որք բազում զօրութիւնս և ըզգանչելիս առնէր ի հիւանդս և ի ցաւագարս, որք բազումք տեսան աչօք զիւրեանց, (85) զի հիւանդք առողջացան, և ցաւագարք բժշկեցան, դիւահարք
ազատեցան, անդամալուծք ողջացան, ամուլքն ծնան, և կուքն լուսաւորեցան, հաշմք կազդուրեցան։ Որոց ի սոցանէ զերկուսն գրեմ, որք են այս։
Այր մի ի գաւառացն Բուրվարոյ՝ ի գեղջէն Չարբազու՝ Կարապետ
անուն, ցաւ դիպաւ աչս նորա, որ և պակասեցաւ ի լուսոյն, բազում դրամս
վատնեց, թէ գտցի օգնութիւն ինչ աչացն և ոչ եգիտ, զի այնպիսի վհատեալ կենօք կայր։ Եւ ապայ լուաւ վասն սրբոյ աջոյն և ըզգանչելեաց նորայ, ապայ հաստատուն յոյսով յոյսացաւ ի սուրբ առաքեալն Թօմայ՝ ըստ
ասելոյ քնարերգոյն, թէ՝ «Բարի է յուսալ ի Տէր, քան յուսալ ի մարդիք,
բարի է յուսալ ի Տէր, քան յուսալ իշխանս» (Սաղմոս ՃԺԷ. 8-9)։ Այսպիսի
հաստատուն յուսով ել ի գաւառէն իւրմէ և եկն առ սուրբ աջն հանդերձ
ողջակիզով և պատարագաւ (86) և մնաց անդ, մինչ ի էհաս տօն սրբոյ
առաքելոյն Թօմայի։ Եւ պատուիրեաց աւաք քահանայն՝ տէր Ներսէս
անուն, և ասէ. «Յասմ գիշերի կաց ի սուրբ եկեղեցին՝ առ ոտըս սրբոյ
աջոյն և աղոթեայ։ Գոնէ թերևս ողորմեսցի և լուսաւորեսցէ զքեզ»։ Եւ բերեալ զաջն՝ բազմեցուց զատեանն, և լուցին ջահս և մոմեղենս զբոլոր
աջովն, և այրն խաւարեալ՝ ի ոտն նորա։
Եւ ի մէջ գիշերին կայր խաւարեալ Կարապետն այն և աղիողորմ հառաչէր և ողջագուրէր զսուրբ աջն։ Լուաւ եղակարծ զձայն որոտման մեծի։ Եւ
սայ ի ձայնէն պակուցեալ և շրտեալ կայր և ահէ անտի նորայ ըսկսաւ
խարխափել ձեռօքն և որոնել զդուռն եկեղեցոյն։ Եւ ի որոնելն իւրում՝
յանկարծակի կառափնատեցին և հարին ապտակ երեսս նորայ։ Եւ այրն
խաւարեալ յուշաթաբ և լորձեալ եղեւ իբրև ժամս երկու։ (87) Եւ որժամ ի
յուշ եկն, ետես լուսաւորեալ զաչսն իւր և յարուցեալ փառաւորեր զԱրարիչն երկնի և երկրի։ Եւ ոչ ոք ետես անդ, բայց զաջ սրբոյ առաքելոյն
բազմեալ և լապտերքն վառ ի բոլոր նորայ։ Եւ մինչ փառաւորէր զԱստուած և գոհանայր զնմանէ, հարին զկոչնակ առաւօտեան, և եկին քահանայքն և ժողովուրդքն, տեսին լուսաւորեալ զայրն և ըսքանչացան։ Եւ
նայ պատմեաց նոցայ զտեսիլն զարմանալի, և նոցա լուեալ փառս վէր
առաքէին առ Սաբաովդ Եմայելովէն և զսրբոյ առաքելոյն Թօմայէ։ Եւ
գնաց այրն ի գաւառն իւր՝ փառաւորելով զԱստուած։
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Պատմեցից միուս ևս ըզգանչելիս ի սուրբ աջոյն, քանզի եղև ամ մի
յոյժ երաշտ, և սպառեցան ջուրք աղբերացն և գետորէիցն, սպառեցան և
ջուրքն Հազարջրպոյ։ Ասէն. «Եկայք, առցուք զաջ սրբոյ (88) առաքելոյն
Թօմայի և տարցուք առ աղբերակն և արասցուք թաբօրս։ Գոնէ թերևս
ողորմեսցի ամենագոյթն Աստուած աղօթուք սրբոյ առաքելոյն Թոմայի և
յոլովացուսցէ զջուրս մեր»։ Եւ առեալ քահանայիցն զսուրբ աջն ժողովրդօք և ողջակիզօք հանդերձ գնացին ի յաղբերակն։ Եւ առեալ աւաք քահանայն տէր Ներսեսն զսուրբ աջն ի ձեռս իւր՝ երկոյտասան թաշկինակաւ
պատեալ, և առնէին թափուրս ի վերայ աղբերն։ Եւ ի պահպանելն քահանային տեսին, զի հերձաւ զարծաթապատ ճկիթ սուրբ աջոյն, և հեղաւ ի
նմանէ երեք շիթս արեան։ Մին անկաւ ի վերայ թաշկինակացն, որ և թափանցեաց և անկաւ ի վերայ աջ ձեռաց բըթոյ եղըկան քահանային, և եղև
որդայն եղունկն նորայ։ Եւ երկրորդն անկաւ ի վէրայ սալքարի մեծի, որ
կայ մինչև (89) ցայսօր՝ ի նշան արեան նորայ։ Եւ երրորդն անկաւ ի մէջ
ջրուն, և յորդեաց ջուրն որպէս հեղեղս գարնան, այնպէս որ տեսօղքն պակուցեալ և զարմացեալ կային և փառաւոր առնէին զհրաշագործն Աստուած և սուրբ առաքեալն Թօմայ։
Եւ ել համբաւ ըզգանչելեացն ամենայն գաւառս։ Եւ լուաւ տաճիկ ոմն՝
Մռշուտբէկ անուն՝ ազգաւ խալաջ, ի գեղջէն Բէկլարու, այր խրոխթ և
արեանարբոյ, որ էր կարքեալ գողակալ վերոյ յիշեցեալ Շահ սուլթան Հուսէն թագաւորէն։ Սայ որժամ լուաւ, թէ այսպիսի մեծագին և ըզգանչելի
իրս կայ ի սուրբ եկեղեցին, զններ և դիդեր ի սրտի իւրում, թէ որպիսի
հնարիւ առցէ զնայ և գրաւեսցի։ Մինչ դեռ այս չար խորհրդիս էր, եկն ի
գեօղն Հազարջրիպ, ի ըմբոն ժամոյ, ետես եկեղեցպանն՝ անուն Ազալբար։
(90) Ահիւ սաստեաց ի նայ և ասէ. «Եթէ ոչ տացես յասմ գիշերի զաջ սուրբ
առաքելոյն ի ձեռս իմ, առաւօտն սպանից զքեզ»։ Երկեաւ ի նմանէ եկեղեցպանն և յամն գիշերի յետ ի ձեռս նորայ սուրբ աջն և ծակեաց զյատակ
սեմոց դրան եկեղեցոյն՝ պատճառելով, թէ գողք եկին և տարան։ Եւ յետ
սորայ ձայնեաց եկեղեցպանն, թէ յապշտակեցին զեկեղեցին և տարան
գողքն։
Եւ ի լսել գեղականացն գրոհ տվեալ ելին և որոնեցին բազում տեղիս և
ոչ գտին։ Եւ իբրև անցին յաւուրք քսան, վրեժխնդիր եղև Աստուած եկեղեցպանին, քանզի անկաւ ուրուկ ցաւ ի վերայ նորայ և չարաչար մահուամբ մեռաւ։ Բայց Մրշուտբէկն, որ տարաւ զսուրբ աջն ի տունն իւր,
խորհեր, թէ որպիսի հնարիւ վաճառեսցէ զնայ, բայց ամենագոյթ Աս37
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տուած (91) ազատեաց զաջ սուրբ առաքելոյն իւրոյ ի ձեռաց անօրինաց
այսպէս։ Քանզի ոմն ի հայոց ճետէ, ի գաւառացն Արարատու, բազում ընչիւք վաճառականաւ ելեալ ի գաւառէն իւրմէ եկն ի գաւառն Բուրվարոյ՝
վասն վաճառականութեան։ Եւ որժամ լուաւ անիծեալ Մրշուտբէկն, առաւ
զսուրբ աջն և գնաց առ վաճառականն։ Եւ որժամ ետես վաճառականն,
ծանեաւ զնայ, թէ աջ սրբոյ առաքելոյն Թօմայի է, յետ գինս աջոյն ձի մի
և դրամս բազումս և առեալ տարաւ զնայ ի սեբական վիճակն իւր՝ ի
գաւառն Արարատեան։
Բայց Աստուած վրէժխնդիր եղև անիծեալ Մրշուտբէկին այսպէս։ Քանզի ոմանք աւազակք անցանէին բազում աւարաւ։ Ասեն ցըՄրշուտբէկ.
«Գողակալ կարքեալ է զքեզ թագաւորն։ Ե´կ, երդիցուք և (92) առցուք
ըզաւար նոցա»։ Ելին և հեծան իւրաքանչիւր երիվարն իւրեաց։ Հեծաւ և
Մրշուտբէկն զերիվարն, որ առաւ ի վաճառականէն զգինս սուրբ աջոյն և
յայպանելով ասէր. «Հեծեալ եմ զպաշտելիք հայոցն»։ Եւ այնպէս գնացին
առ աւազակքն։ Եւ ասեն աւազակքն. «Այս աւարս ոչ է ի գաւառաց ձերոց։ Դարձիք ի տեղիս ձեր»։ Եւ ոչ անսաց Մրշուտբէկն բանից նոցայ, այլ
մտրակեաց զերիվարն իւր, զի առցէ զաւար նոցայ։ Եւ նոքայ շուրջ պատեալ սրայխողող արարին զնայ և ընկեցին, և նայ այնպէս սատակեցաւ։
Այսպիսի կերպիւ գնաց սուրբ աջն Թօմայ առաքելոյ ի բնիկ գաւառն և
վիճակն իւր ի թուականութեանն յԱրամեան ՌՃԿԸ. (1719)-ուն։ ուրում
փառք եռակի և միասնական Երրորդութեան՝ Հօր և Որդոյ և Սրբոյ Հոգոյն։

(93) ՊՐԱԿ ՈՒԹՆԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ԳԱԼՈՒ ՖՐԻՏՈՆ ԽԱՆԻՆ Ի ՎԵՐԱՅ
ՄԱՀՄՈՒՏ ԹԱԳԱՒՈՐԻՆ
Ապըստամբումն Ֆրիտոն խանին։ Չարչարանք ժողովրդոցն։ Փախուստն զօրացն
տաճկաց։ Չարախօսութիւն տաճկաց։ Նահատակութիւն հայոց։ Կոտորումն Ֆրիտոն
խանին։ Ապըստամբումն Գուլփէքանայ։ Սպանումն Մահմուտին

Ի թուին ՌՃՀԳ. (1724) մինչ Մահմուտ թագաւորն նստեալ կայր ի գահն
յԱսպահանու, ապըստամբեցաւ ի նմանէ ոմն՝ Ֆրիտոն խան անուն՝ ի
գաւառացն յարևմտից՝ ազգաւն ղզլբաշ, ել ի գաւառէն իւրմէ հանդերձ
ութսուն հազար հեծելազօրօք՝ գալ ի վերայ Մահմուտ թագաւորին։ Եկն
38

Հանգիտագիրք
էհաս ի Համադան՝ հանդերձ որակաւն իւրով։ Եւ որժամ լուան զգալուստն
նորայ, տաճկաց աւաքունիքն Փէրիոյ եղեն քրձաըզգեստք և աճիւ ի
գլուխն եդրեաց, գնացին մինչ ի Համադան և եղեն չարախօսք զքրիստոնէիցն, թէ՝ բերին զօրքն աղվանից և բնաջիջ արարին զազգս մեր, և աւար
հարին գեղորայքն մեր։ Քանզի վերոյ յիշեցեալ (94) Պապիկն պատճառէին,
որ գնացեալ եբեր զԲաթու խանն ի վերայ տաճկաց։
Եւ ասէ Ֆրիտոն խանն. «Առից և ես վրէժխնդիր արեան ձերոյ»։ Եւ անտի չու արարեալ բանակաւն՝ եկն ի գաւառն Բուրվարոյ՝ ի գեօղն Չինիսուլթան։ Բայց վեց հազար ասպայտակաւորքն նորայ եկին ի գեօղն Հազարջրիպ և ածին զվրանս իւրեաց ի տեղի վանացն և կալան զամենայն
արու այր նոցայ, լըլկել և չարչարել զնոսայ, և եդեալ էին ի մտի իւրեաց,
զի ի մտանել արևու զամենեսեանն սրախողող արասցեն։ Բայց ազատիչն
ամենեցոյն Աստուած ազատեաց զնոսայ այսպէս։ Զի յօթներրորդ ժամ
յաւուրն ետես դէդ նոցա ի վերայ լերանցն Քունիքամարու զօրք աղուանիցն, եկեալ պատմեաց ըստրատելատին իւրեաց։ Յաւեաւ ըստրատելատն
հանդերձ քսան այրեամք, (95) ելին ի վերայ բլրի միոյ՝ առ ի ըստուգել, և
տեսին, զի եկն էհաս ի Բոլորան։ Դարձան և առին զերիվարս իւրեաց և
յաճապարեցին դեպ ի լերինս՝ ըստ ասելոյն Ոբայ, թէ՝ «Նայեցայ և տեսի
անըզգամաց արմատս ձգեալ, այլ վաղվաղակի հարան յարկ նոցա» (Յոբ
Ե. 3)։ Եւ եղև փախուստն նոցայ ի մուտս յարևոյ նսեմացեալ։
Եւ որժամ տեսին զօրքն աղուանից, այսինքն Սէդ Ալի խան, թէ փախեան զօրքն տաճկաց, սրընդաց արշաւմամբ արձակեցան զկնի նոցայ և
ճորոտեալ կոտորեցին զնոսայ այնպէս, որ ի վեց հազարէն զհազար մի մազայպուրծ զերծեալ ի ձեռաց նոցայ և ըստ ասելոյն Սողոմոնի, թէ՝ «Գիտէ
Տէր զաստուածապաշտս փրկել ի փորձութիւնէ» (Բ. Պետրոս Բ. 9)։ Զի
այնպիսի եղակարծ ժամոյ ազատեաց զտառապեալ ազգն հայոց ի ձեռաց
նոցա։ Եւ որժամ դարձան աղուանք, ասեն. (96) «Փախերուք ի գեղջէս, զի
մեծ բանակ նոցա գայ ընդ առաւօտն», և ինքեանք գնացին ի Քէիզ, և
այնմ առաւօտուն փախեան բնակիչքն Հազարջրպոյ և գնացին ի գեօղն
Բօլորան, քանզի ոմն տաճիկ պահէր գեօղն այն։ Եւ ի լուսանալ առաւօտուն՝ չուեաց Ֆրիտոն խանն ի Չինիսուլթանու և եկն ի Աւուս, որպէս հեղեղս գարնան տապալելով գեղորայքն։
Եւ որժամ բանակեցաւ ի գեողն Աւուս, ժողովեցան մուֆտիքն և կանանչագլուխքն տաճկաց, աճիւ ի գլուխն իւրեաց և կաւ ի երեսն, եղեն
կրկին չարախօսք ի ձեռանէ հայոց, թէ դոքայ բերին զօրքն աղուանից և
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խարխուլ արարին գեղորայքն մեր։ Եւ ետես Ֆրիտոն խանն, թէ կրկնակի
եղև չարախոսութիւն նոցայ, հրամաեաց զհայոց ազգն ի սուր քարշել զամենայն։ Եւ որժամ լուան ի պղծէն անողորմ (97) զօրքն տաճկաց, առին
զզէնս և զգաղաբունս իւրեաց և դիմեցին ի վերայ անտերուչի և եղկական
ազինս մերոյ, ճորոտեցին և ի սուր սուսերի մաշեցին զգեօղս չորս, որ են
այսոքիք՝ Մարղիդրազ, Խօյկան, Դաշքաշան և Հատան՝ ըստ ասելոյն Եսայիայի. «Եւ բարկացաւ սրտմութեամբ Տէրն զօրութեանց ի վերայ ժողովրդեան իւրոյ» (Եսայի Ե. 25), և ըստ ասելոյն Ոբայ. «Կործանեցին զիս հարուածովք, ի վերայ հարուածոց արձակեցան ի վերայ իմ զօրաւորք» (Յոբ
ԺԶ. 14)։
Եւ յետ նահատակութեան սոցայ լուաւ Ֆրիտոն խանըն, թէ եկեալ է
Մահմուտ արքայն ի Քէիզ, երկեաւ գնալ ի Քէիզ, այլ խոյս ետ ի ճանապարհն Խօնսարոյ և անտի չուեաց ի Գուլփէքան։ Ազդ եղև Մահմուտ արքային, թէ դարձաւ Ֆրիտոն խանն ի Գուլփէքան։ Եւ նայ հանգանակեաց
զզօրս իւր և կարքեաց (98) չորս ռազմս և գուդս և ընդ լուսանալ առաւօտուն չուեաց ի Քէիզոյ դէպ ուղիղ ի Գուլփէքան։ Եւ ի հասանելն՝ հարին
զփողսն և զնուագարանս կայսերական և ոգորեալ խառնեցան միմիանց։
Անդ էիր տեսանել զաղաղակս քաչայմարտից, զհնչումն նուագարանաց,
զհառանջումն երիվարաց, զդողդոչումն թոթկայ սրտաց. որպէս որոտումն
ամպոց ելաներ յերկինս և խլացուցանէր զականջս լսողացն։ Եւ եղև ի ճակատել նոցայ յաղթահարեալ նկուն եղև ովրակն Ֆրիտոն խանին։ Եւ զօրացան Աղուանքն և այնպէս ճորոտեալ կոտորեցին զնոսայ, որպէս մաղաբերս ծառոց հարեալ ի կարկտէ, այնպէս, որ ի ութսուն հազարէն Բ. (2) հազարս բազում ջանիւ և մազապուրծ զերծան ի սրոյ աղուանիցն։
Եւ ի վճարէլն սոցայ ապըստամբեցան բերթն Գուլփէքանու և ըսկսան
(99) թնդանօթ և թուվանկ ձգել ընդ երեսս աղուանից։ Եւ հրամաեաց թագաւորն Մահմուտ բերել զֆիղր, որ ի բերելն փլուց զպարիսպս բերթին և
այնու մտան զօրքն աղուանից ի բերթն Գուլփէքանայ և առհասարակ կոտորեցին զարու այր նոցայ և մանկամարդք նոցա գերեվարեցին և աւար
հարին ամենայն ինչս և զանասունս նոցայ զամենայն։ Բայց բազում գերիք ի հայոց ճետէ տարեալ էին ի Գուլփէքան՝ զօրքն Ֆրիտոն խանին։ Ի
ժամ կոտորման հայոցն՝ զնոսայ առեալ զօրքն աղուանից, ազատեցին զնոսայ՝ գնալ ի տեղիս իւրեաց, և զտաճկաց գերիքն տարան զհետ իւրեաց։
Բայց Ամանօլայ խանն, որ ի հինկերորդ պրակումն յիշեցաք, ետես, թէ
ոչ տայ Մահմուտն զթագաւորութիւն իւր, որ ի ճանապարհին դաշինս
40

Հանգիտագիրք
եդին, այլ ինքն վարէ զթագաւորութիւնն, ապըս(100)տամբեցաւ ի Մահմուտէն և առեալ զզօրս իւր գնաց ի գաւառն իւր Քապուլ և կալեալ կապեաց զճանապարհն և ոչ եթող գալ զօրացն աղուանից ի յԱսպահան՝ յուժիտս թագաւորին։ Եւ եղև ի դառնալն Գուլփէքանու՝ վասն հուծականի
բնութեան հիւանդացաւ թագաւորն Մահմուտ։ Եւ թագաւորն ունէր մտերիմ ըստրատելատ մի՝ Աշրաւ անուն։ Սայ որժամ տեսաւ, թէ հիւանդացաւ
արքայն, գտաւ ըմբոն ժամ մի և յետ բարձ գլխոյ ի վերայ շնջոյ նորայ, արգել զշունջն և սպան զնայ, և ինքն թագաւորեաց ի թուին ՌՃՀԴ. (1725)։

ՊՐԱԿ ԻՆՆԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆՆ ՇԱՀ ԱՇՐԱՖԻՆ ԵՎ
ԱՊԸՍՏԱՄԲՈՒՄՆ ԱՂՈՒԱՆԻՑ
Թագաւորութիւն Աշրաֆին։ Ընծայ մատուցանելն Նադրին։ Նենգութիւն Նադրին առ
թագաւորն։ Խորհուրդ Նադըրին ընդ տաճկացն։ Խորհուրդ տաճկաց ընդ Նադըրին։
Ապստամբումն Նադըրին։ Պատերազմ զհետ աղուանից։ Փախուստն Աշրաֆին

Այս Աշրաւ թագաւորս էր յոյժ խրոխտ, որ և տիրեալ գրաւեաց (101)
բազում գաւառաց և քաղաքաց, որք իւրաքանչիւոց գաւառացն բերէին
ընծայս մեծագինս և պատուականս՝ որպէս վայել է թագաւորաց։ Յայսմ
սարասի այր ոմն ի տանէն Խորասանայ՝ մէլիք Մահմուդ անուն, պատրաստեաց ընծայս բազումս և մեծագինս վասն Աշրաֆ թագաւորին և յետ ի
ձեռն աւաք ըղտապանին իւրոյ՝ Նադըր անուն, բերել ի Ասպահան և մատուցանել առաջի թագաւորին։ Եւ նայ առեալ զընծայն հանդերձ բազում
հեծելովք, եկն ի յԱսպահան քաղաքն, քանզի Աշրաֆ թագաւորն նստեալ
կայր ի գահն յԱսպահանու։ Բայց ընծայաբեր Նադըրն դիդէր և զննէր, զի
գտանիցէ ըմբոն ժամս և մատուսցէ զընծայն առաջի նորայ։ Սակս այս
դիդմանըն յամեաց մինչ ի յաւուրս ի քսան և հինկ։ Եւ յետ այս(102)քան
յաւուրց ապայ եգիտ ըմբոն և պատշաճ յաւուրս, պատրաստեաց զընծայն
և մատուց առաջի թագաւորին։ Եւ թագաւորն պատուեաց զնայ և խլայեաց և պահեաց առ իւր իբրև յաւուրս քառասուն բազմաւ պատվով։
Իսկ անվթար կամարարն սատանայի և խորամանկ խորհրդօվ Նատըրն
այն օր յաւուր զննէր և տեղեկանայր զորպիսիութիւն քաղաքին և զիարդն
41

Ստեփանոս Երէց
թագաւորին։ Եւ այն, զի զօրքն աղուանից սակաւք էին, որպէս անցեալ
ճառումն յիշեցաք, թէ ապըստամբեցաւ Ամանօլայ խանն ի Մահմուտ թագաւորէն և գնացեալ ի գաւառն իւր՝ Քաբուլ, և ոչ թողուր գալ զօրացն
աղուանից առ թագաւորն։ Վասն այս պատճառիս ետես թագաւորն Աշրաֆ, թէ այլ ոչ գան ի զօրաց աղուանից, իբրու անճարակ լեալ, կալաւ
զօրս տաճկաց այնքան, որ բազում են, (103) քանց զօրս աղուանից կրկնապատիկ։ Զայսոսիկ վերոյ գրեալս ամենայն զննէր և տեղեկանայր բազմահնար և խորամանկ Նադըրն այն և պարուրեալ տպաւորէր ի սրտի իւրում՝ որպէս զօձն դարանակալ՝ ըստ ասելոյն քնարերգոյն, որ վասն քամահանաց և խեղդմանըն Անքուսայ և Ակիտոփելայ ասէ. «Ահաւասիկ երկնեաց զանօրութիւնն, յղացաւ զցաւս և ծնաւ զանիրաւութիւն» (Սաղմոս
15)։ Ըստ յասմ սարասի զամենայնն, զոր տեսանէր աչօք, պարուրէր ի
սրտի իւրում, մախայր և խորհեր ի սենեկ սրտի իւրում, թէ որպիսի՞ հնարիւ գրաւեսցէ զթագաւորութիւն նորայ։ Մինչ եկն էհաս օր մի, որոյ մեծամեծքն տաճկաց ժողովեալ էին ի տուն ուրէք վասն խրախութեանն
յաւուրն իւրեաց, հրաւիրեալ էին և Նադըրս այս՝ ի խրախութիւնս իւրեաց։
Եւ ի մէջ զրուցատուութեանն խօսիցն ասէ ոմն (104) ի տաճկաց աւաքացն, թէ. «Տեսա՞ք որպիսի հնարիւ տիրեցին և գրաւեցին մարդախողող և
այլասեռ ազգն աղուանից զիշխանութիւնն թագաւորութեան մերոյ ազինըս»։ Ապա ճահ եղև խօսել Նադըրին և յատնել զկիր մտաց իւրոց և ասէ.
«Եւ ես վասն այդր իրացդ դեգերեալ խիթամ, զի տեսանեմ զազգն մեր և
քաղաքս զայս մատնեալ ի ձեռս աղուանից, զի ոչ ոք իցէ, որ ազատեսցէ
զմեզ, բայց միայն որդի թագաւորին մերոյ՝ Թահմազ խանն, որ կայ ի
գաւառն մեր Խօրասան։ Քանզի ի ժամ սպանման թագաւորին մերոյ՝ Շահ
սուլթան Հուսէնին, առեալ ոմանց ըզորդի թագաւորին, փախուցին անդ։
Եւ եթէ գիտացից, զի կամիք թագաւորելն նորայ և զկենդանութիւն ձեր
դուրեաւ լինի։ Քանզի մարտակից զօրքն սորայ բազումքն ի մերոյ ազանց
է, և զօրք աղուանիցն սակաւք։ Արդ, ժամ է գրաւել զթագաւորութիւն
(105) նոցայ»։ Ասեն մեծամեծքն տաճկաց. «Բարի իմն խորհուրդս խորհեցար, քանզի ի ձեռս քո ազատելոց է Աստուած զազգս մեր ի ձեռաց այս
խրոխտ թագաւորիս։ Արդ, ի դարձն քո ի գաւառն Խորասանու, առցես ընդ
քեզ Թահմազ խանն՝ զորդի թագաւորին մերոյ և դարձիս այսր։ Եւ մեք
պատուիրեսցուք զօրաց մերոց, զի ի յաւուր ճակատու և մարտ ի ձերոյ
ապըստամբիմք։ Եւ մեք հանդերձ զօրօք մերովք և դառնամք ի կողմն ձեր
և տապալեմք զթագաւորութիւն Աղուանիցն»։ Եւ որժամ ետես Նադըրն,
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թէ կապակցեցաւ սիրտ նոցայ ի սրտի իւրում, ապայ հանեալ ի ծոցոց իւրմէ զՂուրան մի և յետ ի մէջ նոցայ և ասէ. «Թէ կամիք, որ միամտութեամբ կատարեմ զխնդիրքն ձեր, ձգեցէք զձեռս ձեր ի Ղուրանս և երդուաք ինձ, ապայ գիտացից, թէ ըստուգութեամբ ասէք»։ Ապայ ամենեքեան ձգե(106)ցին զձեռս իւրեաց ի Ղուրանըն և երդուան, և գնացին իւրաքանչիւր ի տունս իւրեաց։
Ապայ յետ յաւուրն քառասնից արձակեաց զնայ թագաւորն՝ գնալ ի
գաւառն իւր։ Եւ Նադըրն առեալ զհեծեալսն իւր, դարձաւ ի յԱսպահանու՝
գնալ ի գաւառն իւր Խօրասան, և անդ յատնեաց զխորհուրդ մեծամեծացն
յԱսպահանու առ որդոյ թագաւորին՝ Թահմազ խանին, և արարին զնայ
թագաւորն աջալրջութեամբ։ Եւ ժողովեցան ի վերայ նորայ զօրս Խօրասանու՝ իբրև մարտակիցս յիտսուն հազար, և Նադըրն կարքեցին ստրատելատ
և առաջի խմբող։ Չու արարեալ բանակաւն իւրեաց առաջ խաղացին ի Խորասանու՝ գալ ի վերայ Աշրաֆ թագաւորին ի վեցերրորդ ամի թագաւորութեան նորայ։ Եկեալ հասին ի գաւառն յԱսպահանայ՝ ի գեօղն Գազիբուլհար, և անդ հարին զովրակն իւրեաց։ Ազդ եղև Աշրաֆ (107) թագաւորին,
թէ եկեալ է Թահմազ խանն՝ որդի թագաւորին՝ հանդերձ Նադըր ընծայաբերին ի վերայ քո։ Քանզի բազմայհնար և խորամանկ Նադըրն այն ի
օձաբարուիցն իւրոց անուանեալ էր զինքն Թահմազ Ղուլի խանն, իբրու,
թէ Թահմազ է թագաւորն, և ես ծառայ նորայ եմ հաւատարիմ։
Եւ որժամ լուաւ Աշրաֆ թագաւորն, հանգանակեաց զզօրս իւր և ել
յԱսպահանու, և ճակատեցան ընդդէմ նոցա ճակատ առ ճակատ։ Եւ իբրև
հնչեցին նուագարանքն կայսերական յերկուց կողմանց և խմբեցին ի պատերազմ, զօրքն տաճկաց, որք էին ընդ Աշրաֆ թագաւորին, ոչ մարտեան
ըստ առաջնոյ պայմանին իւրեանց, այլ դարձան և գնացին ի կողմն Թահմազ խանին, և յաղթահարեցաւ կողմն աղուանից, և զօրացան տաճկունքն։ Եւ ետես թագաւորն Աշրաֆ, թէ այնպէս եղև, դարձաւ ի պատերազմէն և եկն (108) ի քաղաքն և հրամայեաց զօրաց իւրոց, թէ որ ունի
զկին տաճկի, ըսպանցէ զնայ, որ և ըսպանին յայմն գիշերի յաւելի, քան
զերեք հազար կանայսն և ծառայս տաճկաց, և ելին ի քաղաքէն և յաճապարեցին դէպ ուղիղ ի գաւառն իւրեաց Ղանդահար, Ղանդահար՝ հապճեպ ըշտապով։
Եւ յետ յերից յաւուրց լուան Թահմազ խանըն և Թահմազղուլի խանըն,
որ է Նադըրն, զփախուստն Աշրաֆ թագաւորին, առին զովրակն իւրեաց ի
Գազիբուլհարոյ և եկին ի քաղաքն յԱսպահան և հրամայեցին որոնել ի
քաղաքն և գտանել ի զօրաց աղուանից։ Եւ ի որոնելն իւրեաց՝ գտին այրս
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իբրև երկհարուրս և բերին զնոսայ առ Թահմազ խանն։ Եւ նայ հրամաեաց
թքանել երեսս նոցայ և ապայ սպանանել։ Եւ ըսկսան տաճկունքն թքանել
այնքան, որ ոչ երևէր դեմք երեսաց նոցայ և ոչ մուրուացն, ապայ յետ
թքուն (109) և ձաղանացն, ըսպանին զամենայն ի փողոցի անդ, և ինքեաք
թագաւորեցին ի թուին ՌՃՀԹ. (1730)-ին։

ՊՐԱԿ ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ ՆԱԴԸՐԻՆ ԵՎ ՍՊԱՆՄԱՆ ՆՈՐԱ
Վասն ըսպանման Թահմազ խանին։ Յաղտութիւն Նադըրին։ Որպիսութիւն աթոռուն։
Վասն ասպայզինին և արանցն։ Վասն հրկիզելոյ արանցն։ Վտարումն արանց։
Խորհուրդ զհետ զօրաց աղուանից։ Ազդ առնել կնոջ արքային։
Խորհուրդ սպանման Նադրին։ Ըսպանումն Նադրին

Եւ եղև որժամ տիրեաց յԱսպահան քաղաքին Թահմազ խանն և Թահմազ Ղուլի խանն, որ է Նադըրն ի թուականութեանն յԱրամեան ՌՃՀԹ.
(1730)-ին։ Եւ Նադըրն տեսանէր օր յաւուր Թահմազ խանըն ի գինարբունս
և ի առասպելաբանութիւնս պաղեալ, հրամայեաց խորամանկ և օձաբարոյ
Նադըրն այն զօրաց իւրոց ըսպանանել զնայ, որ և հարին բալիստրաւ
զկուշտ Թահմազ խանին, որ ի միուս կշտէն թաբանձեաց։ Եւ յետ ըսպանման սորայ հանգանակեաց զզօրս իւր՝ գնալ ի վերայ զօրացն օսմանցոնց՝ ի
գաւառն Քրմանշահու, (110) քանզի զօրքն օսմանցոցն եկեալ էին ի գաւառան Քրմանշահու։ Եւ ի գնալ Նադըրին, յաղթեաց նոցա և արար հարկայտուս և անտի չու արար բանակաւն իւրով գնաց ի վերայ Ղարսու և մնաց
անդ ամիսս ինընն։ Եւ ոչ ինչ կարաց առնել զնոսա վասն ամրութեանն նոցայ, դարձաւ անդի, չուեաց ովրակովն իւրով, գնաց ի գաւառն Դաղըստան և էառ զնայ և արար հարկատու։
Եւ անդի մտրակեաց զերիվարն իւր, բանակաւն առաջխաղաց և գնաց ի
գաւառն աղուանից՝ ի բերթն Ղադահարու, և պաշարեաց զնայ ամիսս
երիս և էառ զնայ և աւերեաց զբերթն նոցա և ցանեաց գարի և կորէք ի
տեղի բերթին։ Եւ գերեաց զամենայն մանկամարդս նոցայ և հրամայեաց
տանել զկապուտն և զգերեալքն ի քաղաքն յԱսպահան։ Եւ ինքն չու
արարեալ բանակաւն իւրով առաջխաղաց գնալ ի գաւ(111)առն Հնդկաց և
յաղթեաց նոցայ և էառ զդուստր թագաւորին հնկաց Մահմատ Շահին՝ որդոյ իւրոյ։ Եւ առեալ զաթոռ նորա՝ քանտակեալս և յօրինեալս ականց շա44
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փուղայ և ընդելուզեալ ոսկոյ և արծաթոյ և ականակերտեսս մարգարտու
և ականց պատուականաց, այնքան շքեղ և զարմանալի, որ տեսօղքն ոչ
կարէին պատմել որքանութիւն նորայ և ասէին՝ ի ծագել յարևոյ ի վերայ
նորայ փայլէր, քան զարեգակն և արգելոյր զտեսութիւն աչաց տեսողացն
մեծ և զարմանալի։
Եւ անդի չուեաց դարձաւ ի յԱսպահան և անդ լուաւ, թէ ասպազէն մի
արքայական, մեծայգին և յոյժ գովելի, առեալ են ի վաճառականաց այրս
ութն, որոյ երկուքն քրիստոնայ էին՝ ի գաւառացն և ի բնակչացն Ջուղայոց, որոց մինն էր Խարդալէնց աղայ Էմնեազն, և միուսն՝ Շարեմանեց
աղայ Յարութիւնն, (112) և երկուքն ազգաց հրէից, և երկուքն ազգաց
տաճկաց, և երկուքն ազգաց հնդկաց։ Եւ հրամայեաց բերել զնոսայ առաջի
իւր։ Եւ որժամ բերին զվերոյգրեալ զայսն և որպէս սօվորութիւն է խորամանկ և օձաբարոյ թագաւորին, մանաւանդ՝ այս երկրորդ Սաբուռոսո Նադըրն, որ ծարաւի էր արեան քրիստոնէից, առաջինն բազմաւ սիրով ընկալաւ զնոսայ և ասէ. «Բարի եկիք, մտերի՛մք և հաւատարի՛մք, ո՞ւր է ասպայզենն արքունական, որ ընկալաք ի վաճառականաց վասն իմ»։ Եւ նոքայ խոնարհեալ երկրպագին նմայ և ասեն. «Բերեալ եմք ի ըսպաս տէրութեան քո»։ Եւ մատուցին ըզնայ առաջի թագաւորին, որ ի տեսանելն յափշեալ եղև ի գեղ նորայ։ Եւ ապայ դարձաւ բարկութեամբ և ասէ. «Խորամանկ կու տեսանեմ զձեզ, թէ վասն իմ ընկալեալ էիք, ընդէ՞ր ոչ յառաջն
ասացէք, մինչ որ ես ասացի ձեզ»։
(113) Եւ հրամայեաց բերել փայտս և այրել զնոսայ։ Եւ բերին փայտս և
կուտեցին ի փողոց քաղաքին, նաւթով և վշով հրդեհեալ այրեցին զնոսայ
և աւար հարին զամենայն ինչս և զըստուացուածս նոցայ։ Եւ յետ յաւուր
ինչ չուեաց անդի բանակաւն իւրով դէպ ի գաւառն Քրմանու և յաղթահարեաց զնոսայ և ճորոտեալ կոտորեաց զամենայն արու այր նոցա։ Եւ
հրամյեաց շինել աշտարակս գլխով մարդոց ի դաշտին Քրմանու։ Քանզի
այս անիծեալ Նադըրս այնքան կախարդասարաս և խորայմանկ և օձաբարու էր, որ գրեթէ ոչ մնաց ի ներքոյ տերութեան սորայ աւաքունս և մեծամեծս, որ ոչ էսպան, և ոչ կուրացուց, և ոչ տուքանեաց, զի բազումք ևս կային թակարդօք և անուրօք ի կալանս և ի բանդս ժաշխեալ կային, և բազմուք մեծայտունք և ընչաւ(114)ետքս մուրացիկս արար և աւանս նոցա և
արձանս և դստիկոնս նոցայ քայքայեալ, խարխուլս արար, որոց կան նպատակ նոցայ։
Զի այնքան ծայրածող, ապականիչ էր սայ, որ ի ներքոյ տերութեան իւրոյ ոչ մնաց ողջանդամ մեծամեծացն, որով վշտացեալք հոգով չափ և
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թաղծեալ սրտիւ զմահ խնդրէին։ Եւ ոչ ոք տայր նոցա, քանզի այնպէս
ձաղորդաբեր և դառն էր ժամանակն այն, որոց ոչ էր գլուխ առանց ցաւոց
և յոլովք վիշտք և նեղութիւնք ի բազում ուրէք յառաջացան, մանաւանդ
ի քաղաքն յԱսպահան, որ ոչ մելան բաւ է՝ առ ի ծրելն, և ոչ բերան բաւ է՝
առ ի ճառել, որք ձայնակցեալ ընդ Ոբայ ասէին. «Իսկ ընդէ՞ր յորովայնի
ոչ վախճանեցայ, այլ ելի յարգանտէ և ոչ անդրէն վաղվաղակի կորեայ,
որք ցանկան մահու և ոչ հասանին» (Յոբ Գ. 11, 21)։ Այսպիսի կենսամաշ
կենօք (115) կային եղկական ազգն մեր։
Որ և ժողովեաց բազում գանձս ոսկոյ և արծաթոյ անթիւ և անհամար ի
գաւառն Քրմանու, հրամայեաց ձուլել զոսկի և զարծաթս՝ որպէս քարինս
աղորոյ և տանել ի բերթն Քալաթ, քանզի օր յաւուր կրէին բեռնակիրքն
զձուլածոյն, որպէս զկարաւանս մրջուան, և ոչ կարէին եզերել զքանութիւն գանձուցն, որ ժողովեալ էր անդ։ Եւ յետ այսորիկ խորհուրդ առեալ
զհետ զօրացն աղուանից, զի բնաջինջ արասցէ զղզլբաշ զազգն իւր, և առնուլ զզօրն աղուանից և գնալ ի բերթն Քալաթ, ուր ժողովէր զգանձն, զի
ի խոհարանս խորհրդոց իւրոց այնպէս պարուրեալ էր խորամանկն և բնակարանըն նեսարայ՝ թագաւորն Նադըր։ Այս խորհուրդս և մտածութիւնս
լուաւ կինն նորայ, որ էր քուր (116) Մահմատալի խան ղզլբաշին, որ և
ծածուկ զեկուց եղբօր իւրոյ, թէ. «Ի լուսանալ առաւօտոյ ոչ մնայ կարմրագլուխ ի ներքոյ տերութեան սորայ և ոչ մի։ Եթէ կամիք կեանս ձեր, հոգացէք բան ինչ վասն սորայ, զի սայ հոգացեալ է վասն ձեր, զօգուտն ձեր
դուք գիտասչիք»։
Եւ տաճկունքն, որժամ լուան զմահառիթ սոսկալի լուրս այս, կոչեն
զՄահատ Սալա բէկ, որ էր հոգաբարձու և հպատակ, զի ամենայնի գիշերի
գիշերապահ պահպանութեամբ պահէին զվրան թագաւորին շուրջանակի
զօրուքն իւրոք։ Կոչեն զնայ և յայտնեցին զկիր մտաց թագաւորին, թէ ի
լուսանալ առաւօտոյ ոչ մնաց ղզլբաշ և ոչ մի։ Եւ Մահատ Սալա բէկն
հրամայեաց ըմբերանել նոցայ մինչ ի նսեմանալ երեկոյին։ Եւ ի մուտս
յարևու ընդրեցին յինքեանս այրս քսան քաչս և (117) զգուշս և ազդեցին
կնոչ նորա, որ էր քուր Մահատալի խանին, թէ յասմ գիշէրի, որժամ նըջէ
արքայն, առցես զզենսն նորայ և զատուսցես յինքենէն, զի գալոց եմք
բառնալ զդայ։ Եւ արար կինն, զոր հրամյեաց եղբայրն իւր։ Եւ մէջ գիշերի
առեալ Մահատ Սալա բէկն և զՄահատալի խանըն զքսան այրս, զորս
ընդրեցին, և դիմեցին սրարձակ և սրընթած ի վրան արքային։ Եւ ի հասանել ի վրանըն հնկետասան այրք փախեան ի յերկուղէ արքային։ Եւ մնացեալք, որպէս արեանարբու առուծս, մտին ի վրանըն։
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Եւ ի մտանելն նոցայ, զարդեաւ արքայն ի նիրհմանէ և ետես զնոսայ,
գաղափունս ի ձեռս նոցայ, լցաւ բարկութեամբ, ձգեաց զձեռն իւր՝ առնուլ
զսուրս իւր և ետես ոչ էր անդ։ Եւ ցածեաւ ի բարկութենէն և ըսկսաւ մարդելուզել զնոսայ, թէ այսպիսի մեծ (118) իշխանութիւնս տաց ձեզ, մի ըսպանէք զիս։ Եւ մինչ այս բանս ի բերան ունէր, էհար Մահատ Սալա բէկն
աշտէիւ ի սիրտ նորայ, որ թափանցեաց ի թիկնամէջ նորայ եւ եհար բալիստրաւ Մահատալի խանըն ի փոր նորայ, որ վաթեցան թաղերդն նորա, և
այլքն հարին չորից կողմանց և արարին զնայ որպէս գէշ գազանաց՝ ըստ
ասելոյն Եսայի, թէ. «Գիշերի սատակեցաւ Մովաբացին» (Եսայի ԺԵ. 1)։
Ապայ հատին զխալամ նորայ և դարձան ի վրանս իւրեաց։ Այսպէս բարձաւ և սատակեցաւ չարն ի միջոյ։

ՊՐԱԿ ՄԵՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ
ԱՊԸՍՏԱՄԲԵԼՈՅ ԺՈՂՈՎՐԴԵԱՆՆ Ի ՏԵԱՌՆԷ
Ուրացութիւն գեղորէիցն։ Հրկիզութիւն Չամըխրսայ։ Աւերումն Բուրվարոյ։
Ապըստամբումն Ալիմուրատին։ Գնալ թագաւորին ի Լօռստան։
Ըսպանումն Ալիմուրատին։ Չարութիւն ժողովրդեանն

Քանզի ներթագաւորութեան այս խորամանկ և օձաբարու Նադըր արքայիս ապըստամբեցան ի Տեառնէ ժողովուրդքն հայոց, որք բնակեալ էին
ի գաւառն Բուրվարու չորս (119) գեօղս, որ են այսոքիք՝ Չամընխրս, Ջանխոշ, Խմըստուն և Շավրավայ, քանզի ուրացան զՓրկիչն մեր Յիսուս
Քրիստոս, որ արեամբն իւրով փրկեաց զմեզ ի ձեռաց բելիարայ և խոստացաւ զմեզ երկնից արքայութիւն ի տեղի անկելոցն հրեշտակաց։ Եւ գնացին ըզհետ պղծոյն և խաբեբային, քանզի թողին զՏէր, որ ծնաւ զնոսայ,
մոռացան զԱստուած, որ կերակրեաց զնոսայ, ելին ի վիճակէն Քրիստոսի
և ընդացան ի վիճակն բելիարայ՝ ըստ ասելոյ քնարերգոյն. «Դարձան և
փորձեցին զԱստուած և զսուրբն Իսրայելի զայրացուցին, ոչ յիշեցին
զձեռն նորայ, յաւուր որում փրկեաց զնոսա ի ձեռաց նեղչաց նոցայ»
(Սաղմոս ՀԷ. 41-42)։ Վասն այսորիկ բարկացուցին անբարկանալին Աստուած ի վերայ իւրեաց՝ ըստ ասելոյն Եսայի. «Եւ բարկացաւ սրտմտութեամբ Տեառն զօրութեանց ի վերայ ժողովրդեայն իւրոյ (120) այսպէս»
(Եսայի Ե. 25)։
Քանզի յաւուր միում, որում էր թուականն մեր ՌՃՁԶ. (1737), ի յեղա47

Ստեփանոս Երէց
նակս աշնան յանկարծակի հուր անկաւ երկնից և հրդեհեալ բոցակիզեաց
զջոկս ոչխարաց և զհօրանս գառանցն Չամըխրսոյ։ Յեօթն երամս ոչխարաց և գառանց առհասարակ և ոչ մնաց և ոչ մի՝ ըստ ասելոյն Դաւթի.
«Մատնեաց ի կարկուտ զանասունս նոցայ և զըստացուածս նոցայ հրով
դատեցաւ» (Սաղմոս ՀԷ. 48)։ Յետ այսորիկ ապըստամբեցան ազգն լօռից,
որք էին ազգն Մէհդըվար և Սալաք, ժողովեցան և աւար հարին գեղորայքն Բուրվարու, որ են այսոքիք՝ Չամըխրս, Գուլբնհար, Անավշ, Դէհնով, Փարմիշան, Ջանխօշ, Խմըստուն, Չարբազ, Բուրք, Շավրավայ, Խօսրաբատ, Աւբարիք։ Այսոքիք աւար հարին և զամենայն շէնս, զտունս և
զբնակութիւնս հուրբ այրեալ, անխնայաբ(121)ար հրկէզ առնէին, այլև
համբարս խոտոյ և յարդի, ցորենոյ և գարոյ և այլոց պիտոյից զամենայն
այրեալ վատնէին։ Եւ գնացեալ ի գեողն Մալիգաբ զամենայն բնակիչքն
գեղոյն, որ էին ազգաւ տաճիկ, միահաղուն ի սուր քարշեալ ճոտորեցին և
դարձան ի տեղիս իւրեաց։
Եւ իբրև այս եղև, յարեան լօռ ոմն՝ Ալիմուրատ անուն, ապըստամբեցաւ ի թագաւորէն և ժողովեաց զօրս բազումս և սկսաւ չարիս գործել և
աւար հարկանել զմնացեալ գեղորայքն Բուրվարոյ և տանել կապուտն ի
բանակն իւր։ Եւ իբրև լուան զօրապետքն լօռից զայսպիսի աշխարհայկործան և սաստիկ լուրս, ելեալք իւրաքանչիւր զօրաւար իւրով գնդաւն դիմեցին գաւառն Բուրվարոյ, իբրև հողմախառն հուր ընդ եղեգն ընթացեալ,
հապճետ տաքնապաւ վաղ(122)վաղակի ամենայն բնակիչքն Բուրվարոյ
կորզեալք, իւրաքանչիւր բնակութեանցն արտասահման արարեալ ի բնակութեանցն, իբրև զջոլիրս բազմութեան հոտից և անդէոց զառաջեաւ
արարեալ, բռնութեամբ վարեալ ածէին ի յովրակն իւրեաց։ Քանզի թագաւորն Նադըր ոչ էր ի սահմանս յԱսպահանու, այլ գնացեալ էր ի Դաղըստան, վասն այնորիկ այս չարինս գործէին ազգն լօռից։ Քանզի Ալիմուրատն, որ ապըստամբեցաւ ի թագաւորէն, դրամս զուքէր իւր
անուամբն և գրէր ի վերայ դրամին այսպէս բան. «Ալիամ դիւունըկի միքունամ թայ սարըմ ղաւղայ շովատ։ Սքայ բը զառ մեզանամ թայ սհապըշ
փէյդայ շօվատ»։ Զուքեաց զայսպիսի դրամս և յղեաց առ թագաւորն։
Եւ յորժամ ետես թագաւորն, լցաւ բարկութեամբ և հրամայեաց զուգել
դր(123)ամս և գրել ի վերայ դրամին այս բան. «Մէմար բը ֆրիսամ սանկըհարայ շմար քունադ, հալաճ բը ֆրիսամ քուհարն հանվար քունադ, նակզարամքի ումբր Ալի բհար քունադ, դիվունըկիրն բը դաստ բը դամ քի
բօվլըն անըշ նհար քունատ»։ Զուքեաց այսպիսի դրամս և հրամայեաց
տանել առ Ալիմուրատն ի Լօռըստան։ Յետ այսորիկ առեալ զզօրս իւր թա48
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գաւորն Նադըր չու արարել բանակաւ եկն յԱսպահան և անդի չուեաց ի
գաւառն Փէրիոյ՝ ի գեօղն Ղալայշարուխ, և անդի առեալ զզօրս՝ իւր դիմեաց ի գաւառն Լօռըստանու՝ ի վերայ Ալիմուրատին։ Եւ զբազմութեան
լերանցն Լօռըստանու ծագէ ի ծագ կալան զօրքն թագաւորին, քանզի
հրաման թագաւորին այնպէս էր եղեալ, որ ոչ մնաց քար լերանցն, որ ոչ
ոստուցին ի տեղոչէն՝ որպէս (124) գրեալ էր ի վերայ դրամին և զբարկութիւն թագաւորին՝ դօվիմբ կշռեաց դու։
Եւ եղև ի որոնելն և ի զննելն, գտին զԱլիմուրատն ի մէջ քարանձաւի
միոյ և ի գտանելն զնայ բերին առ թագաւորն։ Եւ նայ հրամայեաց` անդամ անդամ յօշոտեցին զնայ։ Յետ այսորիկ հրամայեաց սուրգուն անել
զազգն լօռից միահաղուն և քշել և տանել ի գաւառն Խօրասանու։ Եւ ի
լսել և ընդունել զայսպիսի հրամանս զօրապետացն՝ իբրև հողմախառ հուր
ընդ եղեգն ընթացեալ վաղվաղակի հասին ի գաւառն Լօռըստանու։ Եւ
կորզեցին իւրաքանչիւր բնակութեանցն և արտասահման արարեալ ի տեղացն իւրեաց՝ քշեցին զնոսայ ի գաւառն Խօրասանու և անդ զետեղեալ
բնակեցուցին զնոսայ՝ զատեալք և հեռացեալք միմիանց։
(125) Բայց բնակիչքն Բուրվարու օր յաւուր յաւելոյին զչարութիւն իւրեաց՝ ուրացութեամբ, գողութեամբ, պոռնկութեամբ, արբեցութեամբ, անիրաւութեամբ հայհոյութեամբ՝ ըստ ասելոյն Յովսեայ. «Զի ոչ գոյ ճշմարտութիւն, ողորմութիւն և ոչ գիտութիւն Աստուծոյ ի վերայ երկրի, այլ
անէծք, և ստութիւն, և սպանութիւն, և գողութիւն, և շնութիւն հեղեալ ի
վերայ երկրի» (Ովսէէ Դ. 1-2)։ Վասն մեղաց, զորս մեղան ժողովուրդն և
բարկացուցին զանբարկանալին Աստուած, և եղև վրէժխնդիր ըստ գործոց
նոցա՝ աւերեաց զգաւառսն, քայքայեաց զգեօղսն, խարխուլ արարեալ
զտունսն, որ աւերեալ կան միչ ի այսօր։ Եւ բնակիչքն նորայ ցիր և ցան
եղեն ընդ ամենայն գաւառս ազգաց՝ ըստ ասելոյն Ամովսայ. «Կործանեցի
զձեզ՝ որպէս կործանեաց Աստուած զՍոդոմ և զԳոմոր, և եղեն իբրև
զխանձող զերծեալ ի հրոյ» (Ամովս Դ. 11)։ Այնպես եղիցի վախճանք
ամ(126)ենեցուն, որք մոռանայցեն զՏէր Աստուած մեր։ Եւ յետ այսորիկ
չուեաց թագաւորն ի կողմն Քրմանու՝ ի գաւառն քուրդ Ղօչանու, և անդ
ըսպանաւ որպէս գրեալ է ի տասներրորդ պրակն։
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ՊՐԱԿ ԵՐԿՈՅՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ԸՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՆԱԴՐ ԹԱԳԱՒՈՐԻՆ ԵՎ ՎԱՍՆ
ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ ԱՏԸԼ ՇԱՀԻՆ
Ըսպանումն Նադրին։ Ոգորումն աղուանից և տաճկաց։ Թագաւորութիւն Ատըլ շահին։
Ամբաստանութիւն առ թագաւորն։ Ըսպանումն Ատըլ շահին։ Գնալ Իբրահիմ շահին ի
Թեհրան։ Ըսպանումն Իբրահիմ Միրզին։ Ապըստամբումն Միր-Հասանին։
Ըսպանումն Միր-Հասանին

Եւ եղև որժամ սպանին Նադըր թագաւորն, առեալ զխալամ նորա, տարան ի վրանս իւրեանց։ Եւ ի լուսանալ առաւօտոյն եկին զօրքն աղուանից
ըստ պայմանադրութեան, թէ՝ այսօր ճոտորելոց եմք զազգն կարմրագլխաց։ Եկին ի վրան արքային պատրաստութեան զինուք և սուսերօք։
Ապայ դարձեալ ասեն. «Ո՞ւր է արքայն մեր, զի ոչ ելանէ ի վրանէն իւրմէ
որպէս յերեկն և եռանդն»։ Ապայ հրամաեաց Մատսալա բեկն, զի բերին
(127) զգլուխ արքային և ընկեցին ի մէջ փողոցի անդ։ Ի տեսանել զօրքն
աղուանից զգլուխ արքային՝ ըսկսան պատերազմել ընդ զօրացն տաճկաց։
Եւ ի ոգորելն նոցա պարտեաւ կողմն աղուանից, որ և դարձան յաճապարել
ի վրան թօբչիբաշի Ամիր խանին՝ իբրու նպաստ ունելով զնայ յինքեանց։
Բայց մեծամեծքն աղուանից առին զինչ և կամեցան ի բանակէ անտի և
դարձան ի գաւառն իւրեաց։ Եւ ապայ տաճկունքն համախոյս եղեալ՝
առաքեցին և բերին եղբօր որդիք Նադըր արքային ի գաւառէն Սըստանու,
որք էին Ատըլ միրզէն և Իբրահիմ միրզէն, զի ի ժամ ըսպանման արքային
սոքայ ի գաւառն Սըստանու տեղապահ էին կարքեալ։ Վասն որոյ ի բերելն նոցա ժողովեցան զօրքն կարմրայգլխաց և կարքեցին (128) Ատըլ թագաւոր յինքեաց։ Ի գաւառն Խօրասանու և ի թագաւորութեան նորայ կոչեաց զօրքն աղուանից, և յետ զնոսայ ի ձեռն եղբօր իւրոյ՝ Իբրահիմ միրզին և առաքեաց ի գաւառն յԱսպահանոյ ի թուին ՌՃՂԵ. (1746)-ին տեղապահ նորին։
Ապայ ինքն՝ Ատըլ թագաւորն, առեալ զզօրս իւր՝ գնալ ի վերայ քուրդն
Ղօչանու, որ ապըստամբեալ էին ի նմանէ յետ ըսպանման Նադրին։ Եւ ի
գնալն իւր՝ յաղթեաց նոցայ և գրաւեաց զնոսայ ընդ ձեռամբն իւրով և
դարձաւ ի Խօրասան և անտի առաքեաց զթօփչիբաշի Ամիր խանըն՝ հան50
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դերձ զօրօք տեղայպահ ի գաւառն Թէհրանու և կողմանց նորայ։ Բայց Իբրահիմ միրզէն, որ էր տեղայպահ Ասպահանու, ոչ գնայր ըստ սահմանադրութեանն, այլ իւրով սահմանաւն վարէր՝ որպէս թագաւորք վարեն։ (129)
Եւ եղեն ամբաստանութիւն զնմանէ առ Ատըլ թագաւորն, թէ. «Ոչ գնայր
եղբայրն քո ըստ սահմանադրութեանն քո, այլ իւրով իշխանութեամբն
վարէ և կամի ապըստամբիլ ի քէն և թագաւորիլ»։ Եւ որժամ լուաւ Ատըլ
արքայն, առաքեաց Զօրապ խան ոմն ի վրաց ճետէ ի քաղաքն յԱսպահան,
զի ըսպանցէ զԻբրահիմ միրզէն, և ինքն լինի տեղապահ քաղաքին։ Եւ
այսպիսի հրաման առեալ Զօհրապ խանին և եկն յԱսպահան՝ հանդերձ զօրոք, դիտէր և զննէր ըմբոն ժամս, զի ըսպանցէ զԻբրահիմ միրզէն։ Սակս
այս դիտմանն յամեաց մինչ ի յաւուրս տասն և հինգ և ոչ եգիտ ըմբոն և
պատշաճ, զի ըսպանցէ զնայ։
Եւ մինչ դեգերեալ զննէր Զօհրապ խանն, ազդ եղև Իբրահիմ Միրզին.
«Զօհրապ խան հրամանաւ արքային (130) եկեալ է, զի ըսպանցէ զքեզ»՝
ըստ ասելոյ Փրկչին, թէ. «Որ խոսեսցիք յունկանէ, քարոզեսցի ի վերայ տանեաց» (Մատթէոս Ժ. 27)։ Եւ որժամ լուաւ Իբրահիմ Միրզէն, առեալ զզօրս
իւր, դիմեաց ի վերայ Զօհրապ խանին եղակարծ ժամոյ, ի մէջ բաղանեաց և
ըսպանին զնայ ի մէջ ջուրցն բաղանեաց։ Սակս այս ապըստամբեցաւ եղբօրէն իւրմէ՝ Ատըլ շահէն և առեալ զզօրս իւր դիմեաց ի գաւառն Խօրասանու՝
ի վերայ եղբօր իւրոյ, մարտեաւ և յաղթեաց զնայ, և կալաւ զեղբայրն իւր և
կուրացուց զնայ և յետ սակաւ յաւուրց ըսպանին զնայ։ Յետ վեց ամսոյ
թագաւորութեան նորա և ինքն Իբրահիմ միրզէն թագաւորեաց։
Եւ որժամ թագաւորեաց նայ, առաքեաց ի զօրաց աղուանից ի գաւառն
Թէհրանու՝ առ թօպչիբաշի Ամիր խանն, զի առեալ բերցեն առ (131) ինքն՝
ի Խորասան։ Եւ ի ելանեն յինքնեաց զօրքն աղուանից և ի հասանելն ի
գաւառն Թէհրանու ապըստամբեցան ի նմանէ և ըսկսան աւար հարկանել
առ գեղորայքն Թէհրանու։ Ազդ եղև թագաւորին, թէ՝ զօրքն աղուանից
ապըստամբեցան ի քէն։ Վասն որոյ լցաւ թագաւորն բարկութեամբ և
առեալ զզօրս իւր, դիմեաց ի կողն Թէհրանու` ի վերայ զօրացն աղուանից։
Եկն բանակաւն իւրով ի քաղաքն Թէհրան և առեալ ընդ իւր զթօպչի Ամիր
խանն, և մարտեան ընդ զօրացն աղուանից և յաղթեաց նոցայ։ Եւ կէս զօրացն աղուանից յաճապարեցին դէպ յերեսացն իւրեաց և կէսքն ձեռբայկալ արարին և դարձան բանակաւն իւրեաց ի Խորասան։
Բայց թօպչիբաշի Ամիր խանն ունէր ոխս ընդ Իբրահիմ միրզին սակս
(132) ըսպանման Ատըլ արքային։ Քանզի խանդախականաւ յղձիւ սիրէր
Ատըլ թագաւորն զթօպչիբաշի Ամիր խանն, հիպէս սայ կամէր զթագաւորելն Ատըլ արքային, քան թէ Իբրահիմ միրզին, վասն որոյ քինախնդիր
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եղեալ ի ճանապարհին Խորասանոյ, և եգիտ ըմբոն ժամս և ըսպան զԻբրահիմ միրզէն։ Եւ անջատեալ տրոհեցան միմիանց զօրքն աղուանից և տաճկաց, և առեալ բազում ինչս ի բանակէն՝ զօրքն աղուանից դարձան ի
գաւառն իւրեանց։ Նունպէս առեալ թօպչի Ամիր խանին զզօս տաճկաց,
գնաց ի գաւառն Խօրասանու՝ տիրել գանձուց թագաւորին։ Յորժամ այս
եղև, զի ըսպանին երկու եղբարքս այսոքիք, յարեաւ ոմն ի տանէն յԱսպահանու՝ Միր-Հասան անուն, որ էր տեղապահ Ասպահանոյ, կարքեալ ի Նադըր (133) արքայէն։ Եւ որժամ լուաւ զըսպանումն նոցա, առեալ զհամբարս ցորենոյ և գարոյ և պէսպէս պիտոյից ապրուստաց, ած ի բերթն Թապառուկ՝ ասելով, թէ՝ իմ է թագաւորութիւնըն։ Եւ եղև սով սաստիկ ի քաղաքն յԱսպահան՝ ըստ ասելոյ սուրբ աւետարանչին Մարկոսի. «Եւ եղիցին
շարժմունք ի տեղիս տեղիս, սովք և սրածութիւնք և խռովութիւնք, այլ
այն ամենայն սկիզբն է երկանց» (Մարկոս ԺԳ. 8)։
Վասն որոյ այնքան սաստկացաւ սովն, որ հունդս բանբակի ուտէին և
ոչ հանդուրժէին, այլ բազումք սովամահ լեալ մեռանէին։ Բայց ազատիչն
Աստուած ազատեաց զժողովուրդս իւր այսպիսի ներգործութեամբ։ Քանզի
ի ժամ ըսպանման Նադըր թագաւորին ոմն Մահիար խան, որ էր երկրորդն
Նադր արքային, փախաւ ի գաւառն Շիրազու և կայր լռելեան։ (134) Եւ
որժամ լուալ զըսպանումն երկուց եղբայրց, այսինքն՝ Ատըլ շահին և Իբրահիմ միրզին, առեալ զԱպուլֆաթ խանն Շիրազու՝ հանդերձ բազում զօրօք, գալ ի վերայ Միր-Հասանին։ Եւ եկեալ պաշարեցին զբերթն Թափառուկ շուրջանակի յաւուրս երեսուն։ Եւ տեսին բնակիչք բերթին, թէ ամենեքեան մեռանելոց են ի սրոյ նոցայ, հատին զգլուխ Միր-Հասանին և բերին առ Մահիար խանն, ապայ վերացաւ սով։ Եւ ինքեանք տիրեցին յԱսպահան քաղաքն ի թուին յԱրամեան ՌՃՂԶ. (1747)-ին։

ՊՐԱԿ ԵՐԵՔՏԱՍԱՆԵՐՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ԱՊԸՍՏԱՄԲՈՒԹԵԱՆ ԼՕՌԻՑՆ
ԵՎ ԱՒԵՐՄԱՆ ԹԱԳԱՒՈՐԱՑՆ
Ապըստամբումն Ալիմարտանին։ Առնումն Ասպահանու։ Փախուստն Ալիմարտանին։
Աւարումն Ախօռու։ Քշելն Փէրիու ի յԱսպահան։ Չարութիւն Թօրապ խանին։
Տապալումն Փերիոյ և Բուրվարոյ

Այլ որժամ լուան ազգն լօռից, զվերոյ գրեալսն ժողովեցան և կարքեցին
թագաւոր յինքեանս Ալիմարտան խան անուն և չուեցին (135) դէպ ի յԱս52
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պահան՝ առնուլ զթագաւորութիւն Մահիար խանին և Ապուլֆաթ խանին։
Եւ որժամ լուան նոքա՝ ժողովեցին զօրս բազումս՝ իբրև քառասուն հազար
հեծելազօրս, չու արարեալ, առաջ խաղացին ի յԱսպահանու և եկին ի
Քէիզ։ Եւ եղև ի գալն նոցա առեալ Ալիմարտան խանն զզօրս իւր, եմուտ ի
բերթն Դարաբետ և գրեաց թուղթ մի և յղեաց ի Փէրիքամազան առ Քարիմ խանըն, որ էր ազգաւ զանդ՝ գալ ի յօգնութիւն յինքեաց։ Ապայ
առեալ Քարիմ խանըն զօրս իւր՝ ձիընթաց արշաւմամբ եկն ի Քէիզ։ Ել և
Ալիմարտան խանըն ի բերթէն և պատերազմեցան ընդ զօրացն Մահիար
խանին և Ապուլֆաթ խանին և յաղթեցին նոցա և եղեն հետամուտք
մինչև ի յԱսպահան (136) և անդի փախուցին մինչ ի Շիրազ։
Բայց Ալիմարտան խանն յետ պարգևս Քարիմ խանին զգեօղաքաղաքն
Ջուղա։ Եւ Քարիմ խանն կամեցաւ աւար հարկանել զնոսա, բայց ազատիչն Աստուած ազատեաց զնոսայ, քանզի յանմն գիշերի տեսիլս ետես ի
զարմացման և ոչ ինչ արար զնոսա՝ ըստ ասելոյն Պօղոսի. «Եթէ Աստուած
ի մեր կուսից է, ո՞վ իցէ մեզ հակառակ» (Հռովմայեցիս Ը. 31)։ Վասն այսորիկ գոյթ շարժեաց առ բնակիչս Ջուղայոյ և յետ ոմն ի զօրաց իւրոց պահել զքրիստոնայսն, և ինքն դարձաւ ի յԱսպահանու, գնաց ի Փէրիքամազան։ Այլ որժամ ետես Ալիմարտան խանն, թէ գնաց Քարիմ խանըն ի տեղի իւր, կալաւ զպահնորդն Ջուղայոյ և բազում ինչս առեալ ի Ջուղայոյ,
և բազում չարինս գործեաց և դարձաւ ի գաւառն Գարմասրոյ։
(137) Ապայ լուաւ Քարիմ խանըն զարարքն նորա առ ջուղաեցիսն,
ապըստամբեցաւ ի նմանէ և ժողովեաց զզօրս իւր, չուեաց դէպ ի յԱսպահան՝ առ ի տիրել քաղաքին։ Եւ լուաւ Ալիմարտան խանն, չուեաց ի Գարմասրոյ՝ գալ ի վերայ Քարիմ խանին, եկ եհաս մինչ ի Ապիքուրան։ Ազդ
եղև Քարիմ խանին, թէ եկն Ալիմարտան խանըն ի Ապիքուրան, ժողովեաց
զզօրս իւր և դիմեաց ի վերայ նորա և յաղթեաց նմայ և բազումս կոտորեաց ի զօրաց նոցա։ Բայց ինքն Ալիմարտան խանն բազմաւ տաքնապաւ
և մազապուրծ զերծաւ ի սրոյ նորա, յաճապարեաց ի լերինս։
Եւ իբրև այս եղև, զի փախեաւ լօռն, և Քարիմ խանն նստեալ կայր ի
Ապիքուրան, ապըստամբեցան ի նմանէ ազգն վրաց, որք բնակեալ (138)
էին ի գեօղն Ախօռայ, ունէին ամուր լերինս, ժողովեցան անդ, զի մարտիցեն ընդ Քարիմ խանին։ Էին անդ և բազում քրիստոնայք ի գեղջէն Սանկիբարանու, և Խնկոյ, և Շահբուլաղայ, և Միլայգրտոյ, և Շուրիշկանոյ։ Եւ
որժամ լուաւ Քարիմ խանըն զապըստամբումն նոցա, դիմեաց ի վերայ նոցա և հրամյեաց շուրջ պատել զլերամքն առհասարակ, և սկսան սատակել
զազգն վրաց և հայոց մարդախողող սրովն ի ստորոտ լեռնէ մինչև ի բուն
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գագաթս լերինըն։ Իբրև զխոտահար զամենեսեան ճոտորեալ ի վայր թափեցին, որ և ներկեցաւ յատակ լերինըն արեամբ վրաց և աբետականաց՝
որպէս զորդան կարմիր։
Զի այնպէս սաստիկ էր հրաման արքային, որ և ըստնդիեայ մանկունս
ի գրկաց մարցն խլէին և ի լեռնէ անտի (139) ի վայր ձգէին։ Եւ ոմանք կանայք և աղջկունք և տղայք իբրև տեսին զինքեանս մատնեալս ի ձեռս զօրաց, որք վարեն զնոսայ ի գերութիւն, վասն որոյ լաւ համարեցան զմահ
իւրեաց, քան զապրուստ սուղ ինչ ժամանակեայ կենաց։ Վասն որոյ պատէին զերեսս փակեղամբ և ձորձով իւրեաց ի յանբաւ բարձրութիւնէ լեռնէն անտ ի վայր արկանէին զինքեանս և մեռանէին։ Բայց բազումս գերեցին ի նոցանէ և կալան զաւաք նոցա՝ Օրուճղուլի բէկն, և կապեցին ի բերան ըռըմբ արտաքի և հրդեհեալ ցնդեցին զնայ։ Եւ զամենայն ինչս նոցայ աւարեալ յապըշտակեցին և բաժանեցին յինքեանս լիութիւն զօրացն։
Բաց որժամ ել Քարիմ խանն ի յԱսպահանու, առեալ ընդ իւր Զաքարիայ
վար(140)դապետն վրաց և պարոն քալանթար Սարգիսն ի Ջուղայու, անդ
էին ի բանակն Քարիմ խանին, որ զամենայն գերեալքն քրիստոնէից ազատեցին նոքա ի ձեռանէ զօրաց։ Եւ ասեն ցՔարիմ խանըն՝ հրամայեայ, զի
զմնացեալ գեղորայքն քրիստոնէից տանել ի Ջուղայ, և նայ հրամայեաց
նոցայ անպէս առնել։
Ի հրամանէս յայսմանէ սուրգուն արարին գեղորայքն մեր ի ժամանակս
ամառնաին և քշեցին դէպ ի յԱսպահան քաղաքն։ Եւ ի գնալն նոցա բազումք մեռան ի տօթայ, և մնացեալքն դարձան աշունքն ի տեղիս իւրեանց։ Եւ եղև որժամ լուաւ Քարիմ խանն զդարձն ժողովրդեանն, հրամյեաց Թօրապ խանին գնալ ի գաւառն Փէրիոյ և սուր քարշել զժողովուրդն, զի ոչ լուան, ասէ, ինձ և դարձան։ Եւ եկեալ Թօրապ խանն՝ բազում (141) չարինս գործէր այսպէս, զի հարկս կայսերականս կրկնակի պահանջէր, երկրորդ՝ կուսըս գեղեցիկս խնդրէր, երրորդ՝ զարդս ոսկոյ և արծաթոյ հայցէր, չորրորդ՝ արու այր նոցայ ժողովեալ, թլպատէր։ Այնպէս
ամէն գեղորայք, ուր և հասանէին զօրքն նորա, յակամայ կամաւ կրճատէին զնոսայ և բազում չարինս գործէին։ Եւ ոչ ուստեք էր օգնութիւն նոցայ, և ժողովրդոցն կական բարձրեալ ողբային զկենսամաշ կեանս իւրեաց՝
ըստ ասելոյն Եզեկիելի, թէ. «Ձայն առ, ճիչ բարձ, որդի մարդոյ, զի եկն
էհաս այն ի վերայ ժողովրդեան իմոյ» (Եզեկիէլ ԻԱ. 12)։
Վասն որոյ բազում գեօղք և եկեղեցիք հրդեհեալ այրեցին, և բնակիչքն
նոցայ տրոհեալ գնացին հանդէպ յերեսաց իւրեաց։ Այնպէս աւերեալ և
խարխուլ արար յերկիր մեր, նունպէս և ի գաւառն Բուրվարու (142) բա54
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զում չարինս գործեաց, որ և յաժմ տեսանեմք զարգաւանդ և զբերրի զհող,
զարտ և զանդաստանս սոցա, և զաւերակս բազմապատիկ գեղորէիցն և
զմեծամեծ աւանացն սոցայ, հիպէս և զաւերումն և զքայքայումն և զտապալումն և զկործանումն զանառիկ և զամուր բերթորէիցն, որք կան աւերեալ ի հիմանց՝ ըստ ասելոյն Եսայի. «Երկիր ձեր աւերակ, քաղաք ձեր
հրձիք, զաշխարհն ձեր առաջի ձեր օտարք կերիցեն, աւերեալ և կործանեալ ազգաց օտարաց» (Եսայի Ա. 7)։ Բայց ոչ մելան բաւ է՝ առ ի ծրել, և ոչ
բերան բաւ է՝ առ ի ճառել զորքանութիւն աւերմանցն այս երկուց գաւառացն, զոր արար արբանեակն սատանայի և անվթար կամարարն բելիարի
Թօրապ խանն։ Յետ այսցանէ դարձաւ զհետ Քարիմ խանին և գնաց ի
(143) Փէրիքամազան և անդ ձմերեաց։

ՊՐԱԿ ՉՈՐԵՔՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ԳԱԼՈՅ ԱԶԱԹ ԽԱՆԻՆ Ի ՓԷՐԻՔԱՄԱԶԱՆ
Գնալ Ազաթ խանին Փէրիքամազան։ Տապալումն Փէրիքամազանու։ Մահու չափ
խոցվիլն Շխալուն։ Սպանումն Ալամ խանին։ Յաղթութիւն Երէկլայ խանին։
Պաշարումն վրաց։ Կոտորումն զօրաց Ազաթ խանին։
Սպանումն Ալիմարտան խանին

Դարձցուք ի բանս մեր առաջինս, զոր փախեաւ Ալիմարտան խանըն,
հապճեպ տաքնապաւ հասուց ինքն ի ըՌումիայ՝ առ Ազաթ խանըն, որ էր
ազգաւ աղուան, ընդ իւր ունելով ոսկի ըռումբ Նադըր արքային, որ այն
ըռումբն ընծայ մատուց Ազաթ խանին և ասէ. «Ե՜կ երթիցուք ի Փէրիքամազան և սպանցուք զՔարիմ խանըն և կալցուք զթագաւորութիւն նորա»։ Եւ նայ ունկնդիր եղև նմայ, ել ի ըՌումիոյ դէպ ի Փէրիքամազան։
Եւ եղև ի գնալն նոցա՝ մարտեան ընդ Քարիմ խանին և յաղթեցին զնայ և
առին զբերթն (144) ի ձեռաց նորա։ Բայց Քարիմ խանն բազմաւ տաքնապաւ և մազապուրծ զերծաւ ի սրոյ նոցա և յաճապարեց դէպ ի Շիրազ՝ թողեալ զտունն և զմայրն իւր։
Եւ տեսեալ Ազատ խանն, թէ զերծաւ Քարիմ խանն և փախեաւ, կալաւ
զՇխալի խանն հանդերձ այլ մեծամեծօք և մայր Քարիմ խանին, վասն
որոյ թակարդեաց զնոսայ և յետ ի ձեռս զօրաց իւրոց՝ տանել ի ըՌումիայ
բազում նախատանօք։ Բայց Շխալի խանն հանդերձ իւրանօքն վարանէին
և տաքնապէին ի միտս իւրեաց, թէ որպիսի հնար ինչ իցէ զերծանել ի ձե55
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ռաց նոցա, քանզի կալանաւորքն և դէդքն անդրդվելի զցայգ և զցերեկ
հոգաբարձութեամբ և հպատակութեամբ պահէին զնոսա իբրև յաւուրս
տասն, մինչ որ հասին ի գաւառն ըՌու(145)միոյ։ Յաւուր միոյ ասէ Ալամ
խանն, որ էր քշօղ նոցա, ցՇխալի խանն, թէ՝ առաքեա զկինն մի ի կանանց
ձերոց, զի կաքաւիցէ ի բազմոցի մերում։
Եւ որժամ լուաւ Շխալի խանըն զլուրս նախատանաց և քամահանաց,
որպէս սլաք նետի հարաւ ի սիրտ իւր և հոգով չափ խոցեցաւ և ասէ ընդ
միտս իւր. «Բարէ է մահ, քան այս կեանս դառնութեան»։ Ապայ դարձուցեալ զբանս իւր առ Ալամ խանն և ասէ. «Վաղն առաւօտու առաքեցից առ
քեզ»։ Եվ դարձաւ ի վրանն իւր, ասէ ցմայր Քարիմ խանին զբան Ալամ
խանին, թէ. «Կինս խնդրէ, այլ զի՞նչ արասցուք, ոչ ունիմ պատրաստութիւն սրոյ և զինու, զի որով ոգորեսցուք ընդ նոսա և զերծցուք ի ձեռաց
սոցայ»։ Եւ ասէ մայր Քարիմ խանին. «Ունեմ ես երկու ատրճանակս և երկու (146) ըռումբս և երիս գաղափունս»։ Եւ ասէ Շխալի խանն. «Օրհնեալ
է օր ծնդեան քո»։ Վասն որոյ կոչեցին զդէդքն ի վրանն իւրեաց, թէ՝
եկայք ճաշեցէք։ Բայց Ալամ խանն հանդերձ զօրօքն նըջեալ էին ի ժամոյս
այս, սակս այս ըմբոն գտեալ կոչեն զդէդքն ի վրանն և սպանին զնոսա։
Եւ ինքեանք կորզեցին զթակարդն ի ոտից իւրեաց, և ամենեքեան հեծան
երիվարս՝ այրս և կանայս, և յոյժգնակի սրընթաց արձակեցան ի վերայ
Ալամ խանին և սպանին զնայ և զօրսն նորա, և մնացեալքն փախեան, և
նոքայ առին ինչս նոցայ և դարձան ի Շիրազ՝ առ Քարիմ խանն։
Բայց Ազաթ խան եկն ի յԱսպահան և կողոպտեաց բազում ինչս և դարձաւ անհուն աւարաւ ի գաւառն իւր, բայց ոչ կարաց հասուցանել ի ըՌումիայ, այլ առին ի (147) ձեռաց նորա այսպէս հնարիւ։ Քանզի աւաքն Թէլֆիզու էր Էրեկլայ խան ոմն՝ ի վրաց ճետէ, յաւուր միում ազատազնօքն
հանդերձ, վարդապետօք և քահանաուք և զօրօք չորիւք հազարովք հանդերձ խաչվառիւ հորս էին ելեալ իբրև յաւուրս տասն։ Այնպէս որոնելով
եկեալ հասին ի ովրակն Ազաթ խանին ընդ արշալուս առաւօտուն։ Վասն
որոյ հայեցեալ ետես Ազաթ խանն և յղեաց առ նոսա զինուոր մի հարցանել, թէ ո՞վ իցեն, ուստի՞ գան կամ ո՞ երդան։ Եւ երդալ զինուորին՝ էհարց
և եկն առ Ազաթ խանն և ասէ. «Երեկլա խանն է՝ թագաւորն վրաց, որս են
ելեալ»։ Եւ որժամ լուաւ Ազաթ խանն, լցաւ խնդութեամբ և հրամայեաց
զօրաց իւրոց շրջապատել զնոսա և ըմբըռնել, քանզի Աստուած մատնեաց
զնոսայ ի ձեռս մեր։
(148) Եւ ետես Երեկլա խանն, զի ելին զօրքն Ազաթ խանին ի վերայ իւրեաց, ասեն զօրքն վրաց. «Եկայք, փախիցուք և զերծցուք ի ձեռաց նո56
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ցայ»։ Բայց ոչ լուաւ Երեկլայ խանն և ասէ. «Անուամբ բարի մեռանել լավ
է, քան թէ փախուստն մեր և ապրելն, այլ ուսարուք զԱստուած և հաղորդեցարուք ամենեքեան մարմնոյ և յարեան Կենարարին, զի նայ է յուս և
յաղթութիւն մեր»։ Եւ սկսան ամենեքեան հաղորդել ի ձեռաց քահանայից։
Եւ եկեալ զօրքն Ազաթ խանին շրջապատեցին զբլրաւ շուրջանակի, քանզի
էին բազումք իբրև քառասուն հազար, և զօրքն վրաց զինեցին զինքեանս
և յուսացան Յոյսն ամենեցուն։ Հարին զնուագարանս կայսերականս, և
ձայնիւ մեծաւ և սրընթաց արձակմամբ և սուսերամերկ զինուք դիմեցին ի
վերայ նոցայ՝ ըստ (149) ասելոյն Նաւումայ տեսանողին. «Ձայն հարուածոյ, ձայն շարժման անուոյ, շաչիւն կառաց, շահայտակիւն հեծելոց, փայլիւն զինու, շողալ սուսերի, թաւալագլոր խաղալ վիրաւորաց, որ ոչ գոյր
չափ» (Նաւում Գ. 2-3)։ Ըստ յասմն սարասի գոգջիր զյաղթութիւն նոցայ,
որ բազումս կոտորեցին և այլս փախուցին և առին ինչս և զըստացուածս
նոցա և դարձան տանել զկապուտն ի գաւառն իւրեաց Վրաց տուն։
Բայց ի ժամ առմանըն բերթին Փէրիքամազանու, առաւ անտի զկին և
զորդի Մահմատ խան Զանդին զլօռ Ալիմարդան խանն և պահէր առ ինքն։
Եւ որժամ դարձաւ Ազաթ խանըն ի գաւառն իւր, եկն Մահմատ խան
Զանտն սիրոյ պատճառաւ առ Ալիմարտան խանն և ասէ. «Տուր ցիս զկին
և զորդիսն իմ»։ Եւ նայ ոչ լուաւ (150) նմայ՝ ասելով, թէ՝ «Դու դառնաս ի
Քարիմ խանէն և գաս առ իս, ապայ տաց քեզ զկին և զորդի քո և ինչս
քո»։ Այլ որժամ ետես Մահմատ խանըն զխորամանկութիւն նորա, լցաւ
բարկութեամբ և գոյն երեսաց նորա շրջեցաւ, և եղև որպէս պատառօղ գազանս և այնպիսի բարկութեամբն էհար աշտեիւ ի սիրտ նորա, որ թափանձեաց ի թիկանցն և սատակեցաւ։ Եւ հրամայեաց, հատին զգլուխ նորա և
տարան առ Քարիմ խանըն ի թուին ՌՃՂԷ. (1748)։

ՊՐԱԿ ՏԱՍՆ ԵՎ ՀԻՆԿԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ԿՐԿՆԱԿԻ ԳԱԼՈՅ ԱԶԱԹ ԽԱՆԻՆ Ի ՅԱՍՊԱՀԱՆ
Հարկապահանջումն և վտարումն հայոց։ Գալ Սէիտ Ահմատ խանին ի Խօնսար։
Ապըստամբումն Փէրիոյ։ Խնդիր ԸՌ. (8000) թումանին։ Անցումն ԲՌ. (2000)
թումանին։ Ապըստամբումն դաշտըստանցոց։ Գալ Հասան խանին ի Ասպահան

Ըզկնի ըսպանման Ալիմարտան խանին յաւել ևս միուս անգամ գալ
Ազաթ խանին ի յԱսպահան, ի թուին ՌԲՃԴ. (1755)-ին, և ի լսել Քարիմ
57
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խանին՝ անխազմ փախեաւ ի Շիրազ։ (151) Եւ եկեալ Ազաթ խանըն՝ նստաւ
ի գահն յԱսպահանու և բազում չարինս գործեաց։ Կոչեաց զտանուտէրսն
Ջուղայու, որ էր Կոճիկենց Արութիւնն և ասէ. «Երթա՜յք, տուք ըզութն
հազար թումանս, ապայ, թէ ոչ՝ աւար հարկանելոց եմք զշէնն ձեր»։ Եւ
յետ ի զօրաց իւրոց բազում հարկահանս, զի ըշտապով առցեն զդրամն։
Յետ ընդունելոյ զայսպիսի սաստիկ հրամանս ի պղծէն, ելեալք հարկահանացն դիմեցին ի վերայ ողորմելի և եղերական և անպատըսպար քրիստոնէիցն, իբրև հողմախառ հուր ընդ եղէք ընդացեալ, այնպէս լլկէին, գանէին, խարակտէին, հարկանէին, նեղէին, չարչարէին՝ ըստ ասելոյն Ոբայ.
«Կործանեցին զիս հարուածովք ի վերայ հարուածոց, արձակեցան ի վերայ
իմ զօրաւորք» (Յոբ ԺԶ. 14)։ Այսպէս գոգջիր և դու։ (152) Եւ կալեալ կապէին զայրս և զկանայս ի փողոցս և ի հրապարակս և խնդրէին զդրամն, և
ոչ ուստեք էր օգնութիւն նոցայ։
Բայց ի գալն իւրում Ազաթ խանն ի յԱսպահան կարքեաց ի զօրաց իւրոց ոմն Սէիտ Ահմատ խան անուն` գնալ ի գաւառն Խօնսարոյ և Փերիոյ
և առնուլ ի նոցանէ զհարկն արքունական։ Եւ Սէիտ Ահմատ խանն, ելեալ
ի յԱսպահանու, բազում զօրօք եկն ի Խօնսար։ Եւ որժամ լուան բնակիչքն
Փերիոյ զգալ նորայ, ասեն. «Զի՞նչ տացցուք հարկս թագաւորին, զի ոչինչ
չունիմք»։ Եւ ասէ ոմն ի աւաքացն, որոյ անունն էր Ավդլա խան. «Դուք
ոչ ինչ գիտէք և ոչ իսկ փոխանակ հարկին գուլիս տացուք ի սիրտ նորա։
Տո´ւք ինձ այրս պատերազմօղս, և ես ոչ թողից զնայ գալ ի գաւառն մեր»։
Վասն որոյ ժողովեցին և ետուն (153) ի ձեռս նորայ իբրև այրս հարուր և
յիսուն հանդերձ հրաձգութեամբ թուֆանկաց։ Եւ առեալ զնոսայ՝ գայ ի
ճանապարհն Խօնսարու, կալաւ զկապ ճանապարհին, որ Քարընկեց կոչեն։
Եւ որժամ լուաւ Սէիտ Ահմատ խանն, ժողովեաց զզօրս իւր՝ գալ ի վերա
Ավդլա խանին։ Եւ եղև ի գալն նոցա, և սոքայ դարանեալք էին ի յայրս և
ի փապարս լերանց։ Եւ սկսան թֆանկ ձգել երեսաց Սէիտ Ահմատ խանին
և յաղթեցին զնայ։ Եւ նա դարձաւ, յաճապարեաց ի Քաշան, և սոքա կալան զօրս նորայ և մերկացուցին զնոսա և թողին դէպ ի Խօնսար։ Այսպիսի
հնարիւ փախուցին Սէիտ Ահմատ խանն ի Քաշան և ոչ ետուն հարկս կայսերական։ Ազդ եղև Ազաթ խանին, թէ ապըստամբեցան բնակիչքն Փէրիոյ
և փախուցին Սէիտ Ահմատ խանն և ոչ (154) ետուն զհարկն արքունական։
Եւ բարկութեամբ լցաւ և խորհէր, թէ որպիսի և որով մահուամբ կորուսցէ
զաւաքունիքն Փէրիոյ։ Իբրև այսպիսի մտածմանս էր, ի յեղակարծ ժամոյ
եկն հեծեալ մի ի գաւառացն ըՌումիոյ առ Ազաթ խանըն և ասէ. «Զի՞ կաս
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աստ, քանզի ի տանէն Աստարաբատու այր ոմն, որ Հասան խան ասեն,
ապըստամբեցաւ ի քէն և աւար հարաւ զամենայն գաւառն մեր և գեղորայքն։
Այլ որժամ լուաւ զլուրս զայս, կոչեաց զտանուտերն Ջուղայու և ասէ.
«Տո´ւր զդրամն արքունական»։ Եւ նայ խոնարհեալ երկիր եպագ նմայ և
ասէ. «Արքա´յ, յաւիտեան կա´ց, զամենայն կահկք մեր վաճառեցաք, և
տունք և աւանք մեր գրաւեցաք, և զամենայն այրք մեր ժաշխեալք կան ի
ներքոյ գանից հարկահանացն։ (155) Բազմաւ նեղութեամբ հազիւ թէ կարացաք ժողովել իբրև վեց հազար թումանս։ Խնդրեմք ներել մեզ վասն երկու հազար թումանին»։ Եւ Տէրն և Աստուածն ամենից յաւիտեանց և ազգաց, որ ի ձեռին ունի զսիրտ ամենից բռնաւորաց և որ կողմն, որ կամի
շրջէ զնայ, ի ժամոյս այսմիկ քաղցրացուց զսիրտ Ազաթ խանին, որ արար
շնորհս ժողովրդոցն քրիստոնէից և ասէ. «Անցա երկու հազար թումանէն,
երդայք, տուք զժողովեալ վեց հազար թումանըն»։
Եւ նոքա խոնարհեալ երկրպագին նմայ և դարձան բերին զդրամն։ Եւ
նայ առեալ՝ ել ի յԱսպահանու, չուեաց ի վերայ Հասան խանին և մարտեաւ ընդ նմայ, և եղև ի ճակատելն նոցայ յաղթահարեցաւ կողմն Ազաթ
խանին, և յաճապարեց(156)ին դէպ երեսաց իւրեաց ի ըՌումիոյ։ Այլ ելանել Ազաթ խանին ի յԱսպահանու, եկն Քարիմ խանն ի յԱսպահան հանդերձ զօրօքն Դաշտըստանու։ Եւ որժամ լուան զգալ Հասան խանին,
ապըստամբեցան ի Քարիմ խանէն զօրքն Դաշտըստանու և մտան ի բերթն
Լօնբոնայ և սկսան պատերազմել ընդ Քարիմ խանին իբրև յաւուրս քսան։
Վասն որոյ պարտեաւ կողմն Դաշտըստանցոց, ելին ի բերթէն և եկին միացան զհետ Քարիմ խանին և ընկալան պարգևս ի նմանէ։
Յետ երկուց յաւուրց ելանելոյ նոցայ եկն Հասան խանն ի վերայ Քարիմ խանին։ Եւ ել Քարիմ խանն ոգորել ընդ նոսա, և եղև ի ճակատելն
կրկնակի ապըստամբեցան զօրքն դաշտըստանցոնց, և գնացին ի կողմն
Հասան խանին։ Ի բանէս այսմիկ յաղթ(157)ահարեցաւ կողմն Քարիմ խանին, դարձաւ ի խազմէն, բազմաւ տաքնապաւ յաճապարեաց և եմուտ ի
բերթն Շիրազու։ Բայց ի զօրաց իւրոց եթող ի ճանապարհին վասն զօրացն
դաշտըստանցոց, զի եթէ գայցեն ընդ այն ճանապարհս, սպանցեն զնոսայս։ Եւ որժամ փախեաւ Քարիմ խանն, հրամաեաց Հասան խանն մերկացուցանել զզօրքն Դաշտըստանու ի զինուց և հանդերձից, որ և մերկացուցին զնոսա և թողին երթալ ի գաւառն իւրեաց։ Բայց զօրքն Քարիմ խանին, որք դարանեալք կային ի ճանապարհին, ելին ի դարանէն և, զամենե59
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սեանն ճոտորեալ, սրոյ ճարակ յետուն և դարձան ի Շիրազ։ Բայց Հասան
խանն եկն յԱսպահան ի թուին ՌԲՃԵ. (1756)-ին և նստաւ ի գահ նորայ և
անդ ձմերեաց։

(158) ՊՐԱԿ ՏԱՍՆ ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ԳԱԼՈՒ ՀԱՍԱՆ ԽԱՆԻՆ Ի ՅԱՍՊԱՀԱՆ
ԵՎ ՍՈՎՈՅՆ ՄԵԾԻ
Գալ Հասան խանին։ Բողոք ժողովրդոցն։ Յապըշտակումն անօթոց։
Աւարումն ընչից Սիոնի։ Պատճառ սովոյն մեծի։ Գնալ Հասան խանին ի Շիրազ։
Տիրումն բեռնակրաց։ Փախուստն Հասան խանին։ Վտարումն Աստորաբատու։
Ապըստամբումն Զաքի խանին։ Քշումն լօռից ի Շիրազ

Եւ եղև որժամ եկն Հասան խանն ի քաղաքն յԱսպահան ի թուին
ՌԲՃԵ. (1756)-ին, բազում չարինս գործեաց, քանզի խնդրեաց ութն հազար
թումանս ի Ջուղայոյ՝ պատճառելով, թէ՝ ընդէր ետուք այդքան դրամս ի
Ազաթ խանն, այդ համարովն տուք և ինձ. և նեղէր զնոսայ յոյժ։ Քանզի
օր հանապազ էին ի կալանս և ի բանդս, ի կախաղանս և ի գանս, ի խոշտանկս և ի լլկանս, որ ոչ գոյր օգնութիւն նոցայ՝ ըստ ասելոյն Ոբայ. «Հեռի լիցին որդիք նոցա ի փրկութենէ, կողկողեսցեն առ դրունս վաթարաց և
ոչ ոք իցէ, որ փրկիցէ» (Յոբ Ե. 4)։ Յայսմ սարասի գոգջիր զնեղութիւն
անտերուչի ազինս մերոյ, քանզի կային մեծի նեղութեան։
(159) Ժողովեցան տանուտէրքն հանդերձ վարդապետօն և քահանաուք՝
գնալ առ նայ ի պալատ արքային, բողոք բարձեալ եղերական աղաղակէին.
«Մուրացիքս արար զմեզ Ազաթ խանըն։ Ոչ ինչս ունիմք տալ զհրամաեալն քո, քանզի տունք և աւանք մեր կան գրաւեալք ի ձեռս այլոց,
վասն որոյ խնդրեմք արքայէն նայել ի տառապանս մեր և թեթևացուցանել զծանրութիւն հարկին»։ Իսկ աւերիչն աշխարհի և վատնիչն քրիստոնէից ազանց, բնակարանն Նեսարա և կամարարն բելիարայ՝ Հասան խանն
այն, ոչ անսաց բանիցն ժողովրդոց և ոչ լուաւ աղերսանաց նոցա, այլ
դարձուցեալ զբանս իւր ասէ. «Գիտեմ ես, զի ոչ ինչ ունիք դուք, այլ գոյ ի
վանս և եկեղեցիս ձեր անօթս բազումս ոսկոյ և արծաթոյ։ (160) Առեալ
տուք ինձ փոխանակ դրամին»։
Կարքեաց զինորս զհետ նոցայ և արձակեաց։ Եւ որժամ այս սաստիկ
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հրամանս ել ի անողորմ և անիծեալ մարդադէմ գազանէն, արձակեցան ի
վերայ եկեղեցաց՝ ըստ ասելոյն Եսայի տեսանողի. «Եւ վառեսցի իբրև
զհուր անօրէնութիւն և իբրև զսէզ չորացեալ այրեսցի ի հուր» (Եսայի Թ.
18)։ Որպէս հուր հողմախաղ ընդ եղեգ ընդացեալ այնմ սարասի սկսան յապըշտակել անօթք սրբութեան՝ զսկի, զխաչ, զբուրվառ, ըզաջ, զքշոց, զաշտանակ, զտապանակ, զզարդ Աւետարանաց և ըզգեստս՝ նկարեալս ոսկոյ և
արծաթոյ, և ականց պատուականաց։ Ժողովէին և մասունք սրբոցն, տային
առ նոսայ և ըզգեստքն այրէին և առնէին զոսկի և արծաթ նոցայ և տանէին։ Այլ զայս ամենայն լսելով և տեսանելով (161) և գրելով մեր՝ սարսեալ սասանի յանձն մեր, ճմլին սիրտք մեր և գալարին աղիք յորովայնի
մերոյ, և աչք մեր վտակս արտասուաց թորեալ իջուցանեն վասն եկելոյ
հասելոյ այս մեծ թշուառութեանս առ մայրն մեր սուրբ եկեղեցի։ Եւ ոչ
բաւեմք աստանօր, թէ որով օրինակաւ և կամ գաղաբարաւ որով, և կամ
որով տարազու ողբս առեալ աշխարեսցուք ի վերայ բեկման Սիոնի։ Զայսքանս զոր անուանէ յիշեցաք երևելիք և յայտնի էին, զորս ի շարագրութեանս բանի բերեալ գրեցաք, իսկ որք փոքրագոյքն էին, զորս մեք թողուք, դու զայն մտօք քովք իմասցիս։
Զայս ամենայն չարութիւնս հնարեալ ներգործէր անիծեալն Հասան
խանն այն։ Ներտարուս այսմիկ ամենայն արտորայք ցորենոյ և գարոյ և
այլոց սերմանց էհար ժանկն, և զմնացեալն եկեր մա(162)րախ՝ ըստ ասելոյ
Յովելայ տեսանողին. «Զմնացորդս թրթրոյ եկեր մարախ, և զմնացորդս
ջորեկի եկեր երևիլ» (Յովէլ Ա. 4)։ Եւ եկեր զխոտ զբուս և այլ կանանչ, որ
կայր, որոյ հետագոյն եղև սով սաստիկ, և բնաւին ոչ երևոյր հաց և կերակուր և այլ ինչ ուտելի, զի եղև կշիռ հացին երեք հազար դիան։ Նայ ևս ոչ
ուրէք զըդանուր և յերևիւր և ոչ մի։ Վասն այն վաճառէին զուստերս և
դստերս իւրեաց, և այլք բազումք զմիմիայնս զէնէին և ուտէին, և այլք
անսուրբ անասունս և գազանս ուտէին, և այլք հունդս բանբակի ուտէին։
Եւ մնաց սովն մինչ ի ամիսս յօթն, և մեռան ի սովոյ հոգիք իբրև երկոյտասան հազար այրս և կանայս, ուստերս և դստերս ի քաղաքն յԱսպահան։ Մեռան և ի Ջուղայու հոգիք հինկ հարուր, բայց ի շրջագայ
գեղ(163)որէիցն և գաւառացն, որ ոչ բաւ էին թաղել զմեռեալսն, և բազումք մնային անթաղ, գազանակուր, և այլք ժողովէին յանկունս յորմոց
և փլուցանէին յորմն ի վերայ նոցա։
Եւ ի շնջել հողմոյ գարնան, կարքեաց լանկ Հուսէն խանն տեղապահ
Ասպահանու, և ինքն առաջ հաղացեալ գնաց ի Շիրազ՝ ի վերայ Քարիմ
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խանին, և բանակեցաւ եզերն Շիրազու, և հարին զվրանս։ Եւ հրամայեաց
զուքել պատնէշս շուրջանակի զօրաց իւրոց և նստեալ պաշարեաց զբերթն
մինչ ի ամիսս երիս։ Բայց սով մեծ էր ի բանակն, և մեռանէին զօրքն նորայ, վասն որոյ առաքեաց զօրս բազումս և բեռնակիրս՝ երամակս ուղտոց
և ջոյկս ձիոց և ջորոց, և ջոլիրս գրաստուց, ի գաւառն Թալիբէհզատ՝ բերել
ցորեան և գարի և այլ (164) պիտոյից ապրուստաց և կերակրոց։ Եւ եղև ի
գնալն նոցա, ել Շխալի խանն գաղտ ի բերթէն Շիրազու և կալաւ զանցս
ճանապարհի նոցայ և գրաւեաց զամենայն բէռնակիրսն նորայ, դարձաւ
եմուտ ի բերթն, և յետ լիութիւն զօրաց իւրոց։ Վասն որոյ լուաւ Հասան
խանն, հրամայեաց զօրաց իւրոց, զի ի լուսանալ առաւօտոյ երիշ տարցէն
ի վերայ բերթին և առցէն զբերթն։ Եւ ի նսեմանալ երեկոյին, Ըքրամ խան
ոմն՝ ազգաւ աղուան, ապըստամբեցաւ ի Հասան խանէն և, առեալ զզօրս
իւր, եմուտ ի բերթն Շիրազու՝ առ Քարիմ խանն։
Եւ որժամ լուաւ Հասան խանն զապըստամբումն նորա, դարձուց և սայ
զերեսս իւր՝ առ ի փախչել։ Ազդ եղև լանկ Հուսէն խանին, որ էր տեղապահ յԱսպահանու, զդարձն Հասան խանին։ Ապըստամբեցաւ և սա, (165)
յաճապարեաց դէպ Աստարաբատ, զի կալցէ զբերթն նորա։ Յղեաց և Հասան խանն ի զօրաց իւրոց, զի առաջեսցեն, քան զնայ, և կալցեն զբերթն,
որ և առաջ ելին և ոչ թողին մտանել Հուսէն խանին։ Ըստ լուսանալ
առաւօտուն, հրամայեաց Քարիմ խանն Շխալի խանին գնալ զկնի նորայ։
Եւ նայ առեալ զզօրս իւր ձիընթած արշաւմամբ արձակեցաւ զկնի Հասան
խանին ի յԱսպահան, և անտի ի Աստարաբատ։ Կրկնակի մարտեաւ Հասան
խանն զհետ Շխալի խանին և Մահմատ խան Զանդին, որ և ըսպանին
զՄահմատ խան Զանտն ի մէջ խազմին։
Եւ դարձաւ Շխալի խանն և ձմերեաց ի Թէհրան։ Եւ ի հնչել հողմոյ գարնան, հնչեաց և Շխալի խանն զքնարն արքունական՝ գնալ ի վերայ Հասան
խանին, որ և յաղթեաց զնայ և ըսպանին զՀասան խանն ի մէջ խազմին։ Եւ
Շխալի խանն (166) գնաց և տիրեաց զբերթն նորայ և կողոպտեաց զտունս և
զըստուացուածս նորա և յղեաց ի Թէհրան՝ առ Քարիմ խանն, զի նա ևս
եկեալ էր ի Թէհրան։ Այլ ոմն բաջաղուն և լուտացող չարախօսեաց զՇխալի
խանէն առ Քարիմ խանն, թէ՝ կամի ապըստամբել ի քէն։ Վասն այս չարախօսութեանս եթող Շխալի խանն զբերթն Աստարաբատու և եկն առ Քարիմ
խանն՝ ի Թէհրան։ Բայց Հասան խանն որդիս բազումս ունէր և ոչ ըսպանին
զնոսայ, քանզի դիակիցք էին։ Այլ աւաք որդի նորա էր Մահմատ խանն, որ
ի երկոտասն պրակումն յիշեալ, Ատըլ թագաւորն կրճատեաց զնայ և արար
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ներքենի, և ի գալ Շխալի խանին ի Աստարաբատ, այս Մահմատ խանն ոչ
էր անդ, այլ ի գաւառն Թարվիզու էր։ Վասն այն ոչ ըսպանաւ, այլ զերծաւ,
զի ապագայն աւերեսցէ զաշխարհ մեր։
(167) Եւ ի Թէհրանու չուեաց Քարիմ խանն հանդերձ զօրօք ի գաւառն
Հադրբէջանու և էառ զնայ և անդ փորեաց զաչ Շխալի խանին և կուրացուց զնայ։ ունէր Քարիմ խանն եղբայր մի՝ Զաքի խանն անուն, յղեաց
անտի գալ ի յԱսպահան։ Եւ սայ ի ելանելն իւր եկն էհաս ի գաւառն Սիլախօռ։ Ժողովեցան առ նայ ազգն լօռից և ապըստամբեցուցին ի Քարիմ
խանէն։ Վասն որոյ լուաւ Քարիմ խանն զապըստամբումն նորա, ել ի
Հատրբէճանու և ձիընթած արշաւմամբ արձակեցաւ զկնի եղբօրն։ Ազդ
եղև Զաքի խանին, թէ եկն Քարիմ խանն։ Յաճապարեաց և Զաքի խանն ի
յԱսպահանու դէպ ի Շուշտար՝ ընդ իւր ունելով Ալիմահմատ խանն։ Եւ
Քարիմ խանն եկն ի յԱսպահան և ի յԱսպահանու չուեաց ի Սիլախօռ։ Որժամ տեսին ազգն լօռից, թէ եկն Քա(168)րիմ խանն և թէ աւերելոց է
զբնակութիւնս իւրեաց, ձերբակալ արարին զԶաքի խանն և ետուն ի ձեռս
Քարիմ խանին։ Վասն որոյ հրամայեաց Քարիմ խանն ըսպանանել զաւաքունիսն լօռից և աւար հարկանել զինչս նոցայ և քշել ի գաւառն Շիրազու, որ և եղև իսկ։
Այլ յղեաց զօրս ի գաւառն արաբացոց և նուաճեաց զնոսա, յղեաց ի
գաւառն Լառ և էառ զբերթն Լառոյ ի ձեռաց Նասր խանիցն, աւերեաց
զբերթն և կողոպտեաց զինչս։ Այր ոմն ազգէն լօռից՝ Հէդար խան անուն,
ապըստամբեցաւ ի Քարիմ խանէն և մտաւ ի յամրոցն իւր՝ Դըղ կոչեցեալ։
Առաքեաց և զօրս ի վերայ նորայ, որ և ըմբըռնեցին զնայ և տարան ի Շիրազ, քանզի այս Քարիմ խանս յոյժ քրիստոնէասէր էր և բարի թագաւոր,
որ կողմն որ դիմէր, աջողէր նմայ Աստուած։

(169) ՊՐԱԿ ՏԱՍՆ ԵՎ ՅՈԹՆԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ ՔԱՐԻՄ ԽԱՆԻՆ ԵՎ ՏԻՐԵԼՈՅ
ՔԱՂԱՔԻՆ ՊԱՍՐՈՅ
Գնալ Սատըն խանին ի Պասրոյ։ Պաշարումն բերթին և սովոյն։
Տապալումն արաբացոց։ Առումն բերթին Պասրոյ

Քանզի այս Քարիմ թագաւորս խաղաղասէր և շինարար, արդարադատ,
իրաւարար և քրիստոնէասէր, յոլով քաղաքս և երկիրս տիրապետեալ և
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անհամար զօրս ժողովեալ և այլ գաւառս և կղզիս, որք խլրտէին ի ձեռանէ
ապըստամբից, սատակէին, մրրկէին և ի ծառայութիւն կացուցանէին զամենեսեան։ Բայց ընդ բարեկամսն և ընդ թիկնահասըս հաստատութեամբ
սէր առնէին ընդ նոսա, վասն որոյ ում կամէին տային իշխանութիւն, և
ում կամէին ձգէին իշխանութիւնէ։ Եւ որժամ զայս ամենայն մարտիւ և
հնարիւ ձեռբակալեալ, տիրապետեաց յետ քսան և վեց ամի թագաւորութեան իւրոյ։ Եւ ի թուին յԱրամեան ՌՄԻԴ. (1775), ի ամսեանն յուլիսի,
որոյ էին յաւուրքն տասն, ըստրատելատ կարգեաց աւաք եղբայրն (170)
իւր՝ Սատը խան անուն, և յետ ի ձեռս նորա երեսուն հազար հեծելազօրս
հանդերձ գնդաւն Ջազաիրօվն՝ գնալ ի վերայ Բասրոյ քաղաքին և առնուլ
զնայ ի ձեռաց զօրացն օսմանցոյնց։
Իբրև այս հրամանս ել ի թագաւորէն ի վերայ եղբօր իւրոյ, հանգանակեաց զզօրս իւր և ձիընթաց արշաւմամբ և ըշտապօվ չու արարեալ ի Շիրազու՝ առաջ զեռալ գնացին ի քաղաքն Պասրայ։ Քանզի շինութիւն քաղաքին այսպէս մի կողմն, որ է յարևելս, մեծ ծովն է պատեալ, և ի կողմն
հուսիսոյ գետն մեծ, որ ելանէ ի Բաբելոնէ, և երկոյ կողմն, որ է յարևմուտս և հարաւ, է ցամաք և խոնաւ, որ ի գալ վերոյ յիշեցեալ Սատն խանին ի քաղաքս նստեալ բանակեցան առ ցամաքաւն զօրք նորա։ Վասն
որոյ հրամայեալ շինեցին սանկարս և պատնեշս շուրջանակի գնդաւն (171)
և շուրջ պատեալ պաշարեցին զբերթն և կալեալ զճանապարհս և զկիրճս ծովու և ցամաքի, որ ոչ ուստէք գային ապրուստ ի բերթն։ Եւ եղև սով մեծ ի
բերթն, վասն որոյ բազումք և յոլովք սովամահ լեալ մեռանէին՝ ըստ Եզեկիելի. «Պատերազմ սրոյ արտաքուստ, և սով, և մահ ի ներքուստ, զի որք
ելանէին՝ ի սրոյ մեռան, և որ ի քաղաքն էին՝ սով և մահ վախճանեաց»
(Եզեկիէլ 15)։
Կային ի բերթն ազգաց աբեդականաց, դաւանութեամբն քրիստոսականի ժողովուրդք բազումք՝ մեծատունք և ընչաւէտք։ Եւ էր աւաքն քրիստոնէիցն աղայ Յարութիւն անուն, որ էր բնիկ ի Ջուղայոյ՝ ազատազնեայ
և որդի աղայ Էմնիազին, ազգաւ Խարդալըցի, յոյժ ողորմած և գթած՝ ըստ
անուան իւրոյ։ Այս աղայ Յարութիւնըն հանդերձ այլ աղիներովն տրօքն և
ողորմութեամբն (172) իւրեաց ոչ թողին զազգն Աբեդականաց սովամահ մեռանել և ոչ մի։ Բայց ազգացն օսմանցոց և արաբացոց բազում և անթիւս
սովամահ լեալ մեռանէին այնքան, որ ոչ բաւ էին թաղել զնոսայ՝ ըստ ասելոյ առակասաց Սողոմոնին՝ «Գիտէ Տէրն աստուածապաշտն փրկել ի փորձութենէ և զանիրաւսն պահել ի փորձութիւն» (Բ. Պետրոս Բ. 9)։ Բայց
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զօրքն Սատըն խանին ընդարձակէին, դիմէին ի կողմն արաբացոց մեծաւ
պատերազմաւ և արկին ի նոցանէ ի սուր իւրեաց վիրաւորս բազումս, ի գերութիւն վարէին զկանայս և զորդիս նոցայ, աւարի հարին զինչս և
զստուացուածս նոսա և ածէին զկապուտն ի լիութիւն բանակի զօրաց իւրեանց։
Այլ որժամ տեսին բնակիչք քաղաքին և նկատեցին և գիտացան, թէ
ամենեքեան մեռանելոց են ի սովոյ, խորհեցան տալ զբերթն ի ձեռս նորա
(173) յակամայիւ կամաւ, և որժամ գնաց Սատն խանն ի վերայ բերթին, էր
թուականն ՌՄԻԴ. (1775), և մնաց անդ մինչ ի փոխեցաւ թիվն ՌՄԻԵ.
(1776)։ Օր Յարութեան Տեառն մերոյ ետուն զբերթն ի ձեռս նորա և բացին
զբերթն։ Եւ ի մտանելն իւր՝ Սատն խանըն հրամաեաց զօրաց իւրոց շրջապատել զպարըսպաւ բերթաւն, ապայ խնդրեաց ի նոցանէ բազում ինչս և
գանձս յոլովս այնքան, որ ոչ կարէին համարօվ վճարել, այլ կշռօք համար
տային, և բեռնակիրքն՝ որպէս զմրջիւս կարաւանեալ, կրէին զգանձս դէպ
ի Շիրազ։ Առին և բազում ինչս ի քրիստոնէից հանդերձ որդովն աղայ
Յարութիւնին, որ էր աղա Ստեփաննոս անուն նորայ, բերել ի քաղաքն Շիրազ՝ առ Քարիմ խանն։ Եւ մնաց Սատն խանըն ի Պասրայ հանդերձ զօրօք
և զօրապետօք՝ գնդեաւ իւրեաց պահել զքաղաքն Պասրայ։

(174) ՊՐԱԿ ՏԱՍՆ ԵՎ ՈՒԹՆԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ՑԱՒՈՑ ՔԱՐԻՄ ԹԱԳԱՒՈՐԻՆ ԵՎ ԱՊԸՍՏԱՄԲԵԼՈՅ
ԱԶԳԻՑՆ ԼՕՌԻՑ
Վասն ցաւոց թագաւորին։ Ապըստամբումն լօռից։ Ապըստամբումն խօջից։ Խազմ
լօռից և տաճկաց։ Մարտ լոռից և տաճկաց։ Տապալումն գեղորէցն

Յորժամ փոխեաց թուականն մեր ՌՄԻ. և վեցերորդ (1777), ի քսան և
ութն ամի թագաւորութեանն իւրոյ վերոյ յիշեցեալ բարեվայելոջ Քարիմ
թագաւորին մերոյ դիպաւ ցաւ մահու առանց բուժանաց, որ բազում բժիշկս
եկեալ ի Արաղըստանու, ի Հնդկաց և ի Ֆրանկաց և ոչ կարացին բուժել
զնա, քանզի անհնարին էր ցաւ նորա, և տարածեալ էր ամենայն յերկիր
զլուր ցաւոյ նորայ։ Ներ ամացս այս, որ ցաւագնեալ էր թագաւորն և անկեալ էր ի խշտի յանկողինն իւր, սատակեցաւ խան ոմն, որոյ Քարիմ խան
Բօռբոռ կոչէին զնայ։ Սակս անուանակցութեան նորա տարածեցաւ ամե65
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նայն գաւառսն, թէ (175) մեռաւ Քարիմ թագաւորն, բայց նայ ոչ էր մեռեալ,
այլ Քարիմ Բօռբօռն էր մեռեալ, այլ թագաւորն տակաւին կենդանի էր։
Եւ ի լսել ազգացն լօռից, թե մեռաւ թագաւորն, ժողովեցան խուժամուժ
աշխարհաւեր ազգն լօռից և կարգեցին ստրատելատ իւրեանց ոմն Ըռըզա
խան անուն, և եկեալ պաշարեցին զգեղորայքն Փէրիոյ՝ ասելով, թէ՝ մեր է
թագաւորութիւն, տուք մեզ զհարկն արքունական։ Այսու բանիւս յոլով
գեօղսն Փէրիոյ աւարի հարին ինչք և անասունք նոցայ։ Որոյ ի գործէս
յասմանէ երկեան փոքրիկ գեղորայքն, մանաւանդ ազգն քրիստոնէից, ժողովեցան երկոյ և երեգ գեող ի տեղս, որտեղ որ կայր բերթս և յամրոցս,
բայց բնակիչքն Հազարջրպոյ և Խօջիղալու թողին զգեօղն իւրեաց և յամրացան (176) ի բերթն Շահյիւրդայ, որ էին ազգին վրաց, բայց ուրացեալք
ի հաւատոցն Քրիստոսի։ Բայց բազմութիւն մեծ էր ի բերթն այն։
Յորժամ լուան ազգն լօռից, թէ ապըստամբեցաւ վերոյ յիշեալ Ըռըզա
խանն, ըսկսան աւաքունիքն իւրաքանչիւր ժողովել զզօրս իւրեաց։ Յասմն
սարասի էր աւաք մի ազգին լօռից, որ Խոջա կոչէին զնայ, ազգաւ մուկուի։ Նայ ևս ի մարտ շարժեցաւ, ժողովեաց զզօրս իւր՝ յեօթ հարուր հեծելայզօրս, և եկն ի վերայ բերթին Շահյիւրդայ՝ աւար հարկանել զնայ։ Բայց
բազմութիւն մեծ էր ի բերթն, և պատրաստք էին զինուք և հրաձգութեամբ
թուվանկաց։ Եւ աւաք բերթին էր Ապուլ Հասան խան անուն և էր մօրաքվեր որդի վերոյ յիշեալ Խօջին, որ ի գալն նոցա, սայ ելեալ ի բերթէն, գնաց
ընդառաջ Խօջին՝ առ ի (177) հրաւիրել զնայ ի ճաշհացկերութեան։
Եւ որժամ ետես Խօջէն, թէ պատրաստք են նոքա զինուք և այն, զի ազգական իւր է աւաքն բերթին, ուղխտս և դաշինս եդեալ ընդ նմայ, դարձաւ ի բերթէն և ուղղեաց զերիվարն իւր դէպ ի բերթն Թօխմախլու, զի
աւար հարկանիցէ զանասունս նոցա։ Բայց բնակիչքն Թօխմախլուից՝ քառասուն այր, հանդերձ հրաձգութեամբ թովանկաց ելեալ էին ի բերթէն՝
դիդել և որոնել և գիտել զօրացն լօռից, թէ որ կողմից են։ Ընդ որոնելն
նոցա և ի գնալ սոցա յանկարածի դիպեցան միմեանց։ Յորժամ տեսին
զօրքն լօռից, թէ Թօխմախլու իցեն նոքայ, գրոհ ետուն գնդին իւրեաց՝
շրջապատել և ի սուր քաշել զամենեսեան։
Վասն որոյ թօխմախլուքն ի տեսանելն հապճեպ տաքնապաւ և (178) ըշտապօվ ձգեցին յինքեանս ի բլուր մի, որ ի հնոց ժամանակաց շինեալ էր ի
բլուրն վիմայ սանկարս և պատնեշն։ Եւ գնացեալ տաճկուքն մտին ի սանկարն և եկեալ զօրքն լօռից շրջապատեցին զնոսայ։ Եւ սկսան թֆանկ ձգել
երկուց կողմանցն, որ ծուխ նոցա ելանել, որպէս մրրիկս հնոցի, իբրև ամպս,
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որ լսողքն և տեսողքն ահիւ պակուցեալ, սրտաթափս լեալ անկանէին։ Եւ
յամն վայրի վիրաւորք երկուց կողմանցն անկեալ ընդ երկիր թաւալէին և
մեռանէին։
Վասն որոյ սպանին երկոյտասան այրս ի լօռից և այր մի ի տաճկաց,
քանզի դարան տաճկացն ամուր էր, և եկն եհաս աղաղակ նոցա ի բերթն
Շահյիւրդայ։ Ելին ի բերթէն ազգն վրաց և տաճկաց և քրիստոնէից՝ գնալ ի
օգնութիւն տաճկացն։ Իբրև տեսին ազգն լօռից, թէ գան նոքայ (179) ի օգնութիւն տաճկացն, շրջապատեցին և սպանին ի նոցանէ այրս յօթն ի վրաց
և ի տաճկաց։ Բայց ի քրիստոնեիցն ոչ ըսպանին և ոչ մի այլ վիրաւորեցին
զնոսայ և թողին գնալ ի տեղիս իւրեաց։ Այսպէս բազում տեղիս աւարի հարին և բազում տեղիս հրձիգ արարին զփայտակերտս յապարանիցն, գեղորէիցն և ոչ դատարէին ի հարկանելոյ, ի բախելոյ, ի խորտակելոյ, ի կողոպտելոյ և ածէին զաւարն և զկապուտն ի խուժամուժ ովրակն իւրեաց մինչ ի
յաւուրս երեսուն անթերի։ Եւ յետ երեսնից յաւուրց ապայ գիտացին, թէ
կենդանի է Քարիմ թագաւորն։ Վասն այն սարսեալ ահէ նորա, դարձան
զօրքն լօռից ի տեղիս իւրեաց, և դատարեցաւ միջերկրայքս, և դարձան
ժողովուրդքն ի գեղորայքն իւրեաց և գործեն իւրաքանչիւր զգործս (180)
իւրեաց։ Բայց ազգն լօռից փախեալ և թափել էին ի յամրոցս իւրեաց վասն
ահի թագաւորին, քանզի ել լուրս այս ականջս թագաւորին, և խորհեր թագաւորն, թէ որպեսզի մահուամբ կուրսսցէ զնոսայ. վասն այն փախեան և
թաքեան։

ՊՐԱԿ ՏԱՍՆ ԵՎ ԻՆՆԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ՄԱՀՈՒ ԹԱԳԱՒՈՐԻՆ ԵՎ ԽԱՆԿԱՐԵԼՈՅ
ԶԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ՆՈՐԱՅ
Վասն մահու Քարիմ թագաւորին։ Վրդովումն զօրաց թագաւորին։ Գալ խաբէանօք ի
հաշտութիւն։ Ըմբռնումն Նազարալի խանին։ Սպանումն նոցայ։
Ապըշտակումն ամրոցացն

Եւ մնաց թագաւորն այնպէս ցաւագնեալ, մինչ որ փոխեցաւ թուականն
մեր ՌՄԻ. և յօթն (1778), էհաս մահ թագաւորին, որ և մեռաւ իսկ ի աղուհացից պահոցն։ ունէր Քարիմ արքայս այս երկոյ եղբայրս. մինն Սատն
խանն, որ էր ի Պասրայ, և միուսն Զաքի խանն, որ էր ի մօտ նորայ՝ ի Շի67
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րազ, և ունէր որդիս հինկս։ Եւ էր անուն աւաք որդոյ նորայ Ապուլֆաթ
խան։ Եւ Շխալի խանն, որ կուրացուց ի Հադրբէջան, ունէր եղբայր մի Նազար(181)ալի խան անուն։ ունէր Շխալի խանըն որդիս բազումս։ Սոքա
իբրև լուան, թէ մեռաւ թագաւորն, ժողովեցան իւրաքանչիւր յապարանս
իւրեաց. Զաքի խանն հանդերձ զօրօք իւրովք ի յապարանս իւր, և Նազարալի խանն հանդերձ որդովքն Շխալի խանին և զօրօք ի յապարանս իւր։
Եւ մնաց Ապուլֆաթ խանն առ հայրն իւր և սքայր զմահ հօր իւրոյ։
Վասն որոյ սկսան թֆանկ ձգել յերկուց կողմանցն, զի սպանցեն զմի
կողմն և կալցեն զթագաւորութիւնըն, քանզի երիս յաւուրս խազմ եդեալ
ոգորել ընդ միմեանս, ընդ տիւ և ընդ գիշէր ոչ դատարէին և ոչ տային
թուլ քթթել ական, քանզի ձայնս թուվանկանցն և ճայթմունս և ձայնս
աղաղակացն խլացուցանէր զականջս լսողացն։ Սակս այս մնաց թագաւորն անթաղ մինչ ի երիս յաւուրս։ Եւ յետ երից յաւուրց (182) եկեալ
եկեալ կին Շխալի խանին՝ առ ի հաշտեցուցանել զորդիսն իւր ընդ Զաքի
խանին և ընդ Ապուլֆաթ խանին հանդերձ Նազարալի խանիւն և որդովքն, առին զՂուրան ի ձեռս իւրեաց՝ խնդրել զխաղաղութիւն և զհաշտութիւն։
Իբրև ետես Ապուլֆաթ խանն, թէ գան նոքայ ի հաշտութիւն, հաւատաց խաբէութեան նոցայ և կամէր ելանել ի պալատէն, զի հաշտեսցէ ընդ
նոսա։ Եւ քուր նորա ոչ եթող գնալ և ասէ. «Ի գնալն քո սպանցեն զքեզ»։
Եւ նայ ոչ անսար բանից քեռն իւրոյ։ Ասէ քուրն. «Եթէ կամիս ըստուքել
զբանն իմ, յղեա արտաքս զծառայն քո և տես զզօրութիւն բանից իմոց՝
զսուտն և զյիրաւն»։ Վասն որոյ լուաւ Ապուլֆաթ խանն զքեռ իւրոյ և յղեաց արտաքս զմտերիմ ծառայն իւր, և նոքայ կալան զծառայն նորա և
յօշատեցին զնայ։ (183) Յայնժամ գիտացին Զաքի խանն և Ապուլֆաթ
խանն, թէ ոչ եկին նոքայ ի հաշտութիւն, այլ եկին ի խաբէութիւն և սպանութիւն։ Եւ ասեն՝ Աստուած է, որ քննէ զսիրտ և զերիկամունս մարդկան,
և ոչ մարդ կարէ քննել։
Եւ յանմն գիշերի թաղեցին զթագաւորն ի մէջ ծաղկոցին իւրոյ եղբայրն
և որդիքն նորայ և ժողովեցին զհամախոյս իւրեաց և գնացին ի պալատն
Նազարալի խանին և շուրջ պատեցին զապարանօվն, և այլքն մտին ի
դստիկոն նորայ, և այլքն կալան զկիրճս ճանապարհին։ Եւ կալեալ ըմբըռնեցին զմեծամեծս և զփոքունս, հարին աշտէիւ ի թէկանց Նազարալի խանին, որ թափանձեաց ի սրտէն, հարին գայիսոնիւ զփոր Քալբ Ալի խանին,
որ վաթեցաւ թաղերթն նորայ և սատակեցաւ։ Ըստ յասմն սարասի գաղա68
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փունս ի վերայ եդեալ առհասարակ սրոյ (184) ճարակ եդուն, զի այնպէս
սաստիկ եղեւ հրամանն ի վերայ նոցայ, որ ի մշտոց և դիական մանկունսն
ևս սպանին, քանզի անգիտելի ի եղակարծ ժամոյ եղև իրս այս, որ ի լսելն
և ի տեսանելն, սարսեալ և դեդևեալ եղև բերթն Շիրազու։ Եւ եղեն գոգ և
մագոգ՝ խառնիճաղանճ բազմութիւն յոյժ (տե՛ս Յայտնութիւն Ա. 7)։
Ո՜հ, թէ անդ էիր տեսանել զիրս գործոյն, թէ որպէս կողմն Զաքի խանին
թնդանօթս և ըռըմբարտաքս, թֆանկս և ատրճանակս ձգէին և մոնոտիկն
հրատարակելով աղաղակէր՝ ասելով. «Կեցցէ՛ Զաքի արքային, կեցցէ՛», և
հնչէցուցանէին զնուագարանս և զփողս կայսերական և նոյն երկրորդէին։
Եւ միուս կողմն սուք առեալ եղերական կոծս և կսկիծս աղիողորմ մորմոքէին, զի տեսանէին զայրս և զեղբայրս, զհայրս և զորդիս դի(185)աթաւալ
անկեալ կային ի փողոցի անդ՝ առաջի աչաց իւրեաց, քանզի հրաման եղև
ի Զաքի խանէն ոչ թաղել զնոսայ։
Եւ հրամայեաց, զի կուրտէնս գրաստուց և ջորոց եդին ի վերայ նոցայ՝
առ ի քամահանս և նախատինս նոցայ, և սկսան կողոպտել զինչս և զըստացուածս նոցայ, զմթերս և զամբարս, զգանձս և զէնս և զերամակս ձիոց
և ջորոց, որ ոչ գոյր համար և թիւ աւարի նոցա, և զամենայն կողոպտեալ
ածին ի պալատն Զաքի խանին։ Բայց սպանեալքն այնպէս գիշատեալք և
գազանակուրք նեխեալ էին և զայրացուցանէին զքաղաքն ամենայն, զի
յաւուրս յօթն անկեալ կային ի փողոցի անդ։ Ել աղաղակ քաղաքին ի յականջս Զաքի խանին՝ առ ի թաղել զնոսա, վասն որոյ լուաւ աղաղակի նոցա և հրամայեաց թաղէլ զնոսայ, և յետ թաղմանն դադարեցաւ (186) քաղաքն Շիրազու ի գարշութենէ նոցայ։

ՊՐԱԿ ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ՍՏՐԱՏԵԼԱՏՈՒԹԵԱՆ ԱԼԻՄՈՒՐԱՏ ԽԱՆԻՆ
ԵՎ ՎԱՍՆ ԱՊԸՍՏԱՄԲԵԼՈՅ ՆՈՐԱՅ
Ստրատելատութիւն Ալիմուրատ խանին։ Հրովարտաք առ Ալիմուրատն։
Ապըստամբումն Ալիմուրատին։ Բարկութիւն Զաքի խանին։ Թուղթ քեռն Ապուլֆաթ
խանին։ Վտարումն Եզդըխաստու։ Սպանումն Զաքի խանին։
Չարախօսութիւն առ Սատն խանն

Յորժամ Զաքի խանն կոտորեաց զկողմն Նազարալի խանին և գրաւեաց
զբերթն Շիրազու, յետ յաւուրցն քսանից ստրատելատ կարգեաց ոմն Ալի69
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մուրատ խան անուն, որ էր աւաքն ձիաստանաց Քարիմ թագաւորին, և
յետ ի ձեռս նորայ երեսուն հազար հեծելազօրս՝ գնալ ի քաղաքն յԱսպահան, զի մի վրդովեսցի քաղաքն։ Եւ նայ առեալ զզօրս իւր՝ ձիընդաց արշաւմամբ դէպ ուղիղ ի յԱսպահան և եկեալ հասան ի Եզդըխաստ։ Վասն
որոյ ի ելանելն Ալիմուրատ խանին խորհեցաւ Զաքի խանըն, թէ գոյցէ
ապըստամբիցէ յինէն։ Վասն այնորիկ գրեաց հրովարտաք մի ի վերայ
Ալի(187)մուրատ խանին։ Այս է պատճէն հրովարտակի նորա. «Ի տիեզերակալ իշխանութենէս մէրմէ ծանուցումն լիցի Ալիմուրատիդ, քանզի չէ
օգուտ գնալն քո ի յԱսպահան։ Ի հասանել թղթոյս անկասկած դարձեր, զի
կամք մեր այս է»։
Գրեաց և թուղթ մի Ապուլֆաթ խանն գաղտ ի Զաքի խանէն այսպէս.
«Ի արտասուաթոր Ապուլֆաթ խանէ ծանուցումն լիցի Ալիմուրատ խանին։ Մի՜ լիցի դարձն քո, քանզի ծարաւի է արեան քո և կամի ըսպանանել
զքեզ։ Ո´ղջ լէր»։ Եւ այս երկուս թղթաբերքս գաղտ միմեանց բերեալ
զթուղթն ետուն Ալիմուրատ խանին ի յԵզդըխաստ։ Եւ նայ առեալ
զթուղթն ընդերցաւ և ծանեաւ և ասէ զօրապետաց և յիսնապետաց իւրոց,
թէ գրեալ է շուտով գնալ ի յԱսպահան և ի յԱսպահանու ի Թէհրան գնալ։
Եւ (188) յետ բանիցս այսցանէ առեալ զզօրս իւր՝ առաջ խաղաց ի յԱսպահան և ի յԱսպահանու չուեաց բանակաւն իւրով գնալ ի Թէհրան և, ի հասանելն իւր ի Թէհրան, ապայ ծանուց ապստամբութիւն իւր այսպէս, թէ.
«Պարտ է մեզ մտերմութեամբ ծառայել Ապուլֆաթ խանին, քան թէ Զախի
խանին, քանզի դարանակալ և չար թշնամի տեսանեմ զնայ։ Դուք զի՞
ասէք վասն նոցա»։ Նոքա խոնարհեալ երկրպագին նմայ և ասեն. «Հրաման պետիտ մերոյ ի վերայ գլխոց մերոց, զի ի բաժանումն ոգոց մերոց ոչ
բաժանիմք ի քէն, քանզի միտեալ և կապեալ է սիրտք մեր ընդ սրտի քո։
Դու հայր մեր, և մեք որդի քո։ Զինչ գործէ հայրն, և որդին նոյն գործէ»։
Այսպէս ուղտ յետեալ միմեանց, դարձան և չուեցին ի յԱսպահան, և
անտի ի Շիրազ, զի սպանցեն Զաքի (189) խանն և թագաւորեցուսցեն զԱպուլֆաթ խանն։ Եւ որժամ էհաս Ալիմուրատ խանն ի յԱսպահան, և լուաւ
Զաքի խանն զապըստամբումն նորայ, լցաւ բարկութեամբ իբրև չար գազան և հրամայեաց մոնոտկաց, զի հրատարակելով գոչէին այսպէս, թէ.
«Հրաման է Զաքի խանէն, զի ի լսել ձայնիս, ամենեքեան ըշտապօվ ելցեն
ի քաղաքէս մարտակից զօրքն մեր, եթէ ոք յամեսցէ ի հրամանէս, առցեն
զխալամ նորայ»։ Եւ որժամ լուան զսարսռելի հրամանս, զօրքն նորայ
այնքան ըշտապօվ ելին, որ բազումքն բոբիկ և փայեակ ելին և ոչ ժամա70

Հանգիտագիրք
նեցին ասպաստունս՝ առ ի հեծնուլ զձի։ Այսպէս բարկութեամբ ելեալ ի
Շիրազոյ դէպ ի յԱսպահան՝ ընդ իւր ունելով զԱպուլֆաթ խանն, զի կամէր զնայ ևս սպանել, զի ոմանք բաճաղ(190)ունք ազդուցեալ էին Զաքի
խանին վասն թղթոյն, զոր յղեաց Ապուլֆաթ խանն առ Ալիմուրատ խանն.
սակս այս կամէր սպանանել զնայ։
Վասն որոյ գիտաց քուր Ապուլֆաթ խանին, թէ կամի սպանանել զեղբայրն իւր, գրեաց թուղթ առ աւաքունիս հօրն իւրոյ այսպէս. «Ո՜վ, տիրադրուժք և երախտամոռացք հօր իմոյ, այդպէս յիմանաք երախտիքն և
աղուհացկերութիւն հօր իմոյ, ո՞չ գիտէք, թէ Ապուլֆաթ խանն որդի
տեառն ձերոյ է։ Միուս ևս ոչ լուանք ի մտածութիւն չար գազանիդ այտորիկ, թէ կամի սպանանել զեղբայրն իմ։ Վերարկու կանանց ձերոց ի գլուխ
ձեր, քանզի ի սպանել որդի տեառն ձերոյ, սպանցէ և ձեզ առհասարակ, որ
ոչ թողու քթթել ական ձերոյ։ Հոգայցէք վասն նորա բան ինչ, զի նայ հոգացեալ է (191) վասն ձեր։ Ո´ղջ լերուք»։ Եւ տարեալ թուղթն եդուն առ
մեծամեծսն։ Եւ նոքա ընթերձան և գիտացին զզօրութիւն թղթոյն։ Վասն
որոյ ուղխտ եդեալ միմեանց, զի դարանեսցեն և սպանցեն զԶաքե խանն,
այլ նայ եկն էհաս բանակաւն իւրով ի բերթն Եզդըխաստու և հրամայեաց
կալան աւաքունս բերթին, կապեցին զձեռս և զոտս նոցա և յնկեցին ի
գլուխ բերթէն ի վայր, որ ի հասանելն յատակս եղեն որպէս ժիպակ
ցնդեալ երկիր, և ինչք նոցա աւարի հարին և գերեցին աղջկունս նոցայ՝
երկուս գեղեցիկս, բերին վասն Զաքի խանին։
Եւ ի նսեմանալ երեկոյին՝ առեալ զաղջունս նոցա և եմուտ ի վրանն՝
կառուցեալ ոսկով և մարգարտով։ Եւ յանմն գիշերի գոյն գործել մեծամեծացն ասեն՝ ըմբոն և բարի ժամ է, ըսպանցուք զչարս, զի դադարեսցի
աղ(192)մունքն ի մէջ։ Եւ ընտրեցի այրս քսան և ի մէջ գիշերի առին զգաղափունս իւրեաց, սուսերամերկ սրընթաց արձակեցան ի վերայ նորա ի
վրանի անդ և հարին չորից կողմանց և սպանին զԶաքի խանն, արձակեցին աղջկունս՝ գնալ ի տունս իւրեաց, շրջեցին վրանն ի վերայ նորա և
գնացին։
Եւ եղև որժամ լուան բանակն, թէ սպանին Զաքի խանն, եղև դղրդումն
և աղաղակն մեծ ի բանակի անդ։ Եւ բազումք ի նոցանէ ոչ գիտէին, թէ
զինչ իցէ աղաղակն այն։ Կամէին հանդէպ երեսաց ելանել և գնալ, վասն
որոյ զեկուցին Ապուլֆաթ խանին, և նայ ոչ եթող տրոհել բանակին, այլ
զամենայն առեալ դարձաւ ի բերթն Շիրազու հանդերձ բանակաւն։ Եւ անտի երկու հեծեալք եկին յԱսպահան՝ աւետաբերք Ալիմուրատ խանին։ Եւ
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եղև որժամ դարձաւ Ապուլֆաթ խանն ի Շիրազ, դարձաւ և Սատն խանն
(193) ի Պասրոյ և եկն ի Շիրազ դառնացեալ սքով վասն երկուց եղբարցն՝
մինն Քարիմ թագաւորն, որ մահուամբ մեռաւ, և երկրորդն Զաքի խանն, որ
սրախողող եղև։
Բայց ոմանք մարդելուզք ասացին Սատն խանին, թէ ներգործութեամբ
Ապուլֆաթ խանին սպանեալ եղև Զաքի խանն, վասն այն ոխացեալ էր
ընդ նմայ և կամէր չար ինչ առնել Ապուլֆաթ խանին։ Եւ գիտացեալ զօրացն Ապուլֆաթ խանին ասեն. «Հրամաեայ, զի ըսպանցուք զնայ, որպէս
սպանք զԶաքի խանն»։ Եւ նայ ոչ էառ յանձն՝ ասելով, թէ «Աւաք եղբայր
հօր իմոյ է, չէ բարի խորհուրդ, լռեցէք»։ Եւ եղև զի լուաւ Սատն խանըն
զխորհուրդ զօրացն Ապուլֆաթ խանին, ըզգուշացաւ, և սայ զօրօք իւրովք
ի եղակարծ ժամոյ արձակեցան ի պալատ Ապուլֆաթ խանին և կալան
զնայ և եղբայրքն նորա թակարդեցին և ան(194)ուր շխայթիւք եդին ի կալանս։ Կալան և զօրապետք գնդին նորայ՝ հազարապետքն և հարուրապետքն և յիսնապետքն նորա, ոստուցին զաչս նոցա և կուրացուցին զամենեսեայ, և ինքն՝ Սատն խանն թագաւորեաց։

ՊՐԱԿ ՔՍԱՆ ԵՎ ՄԻԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ԳՆԱԼՈՅ ԱԼԻՄՈՒՐԱՏ ԽԱՆԻՆ Ի ԽԱՄՍԱՅ,
ԸՄԲՌՆՈՒՄՆ ԶԼԽՎԱՐ ԽԱՆԻՆ
Գնալ Ալիմուրատ խանին ի Խամսայ։ Պարտումն Զլխնվար խանին։
Վտարումն բանակին։ Սպանումն Զլխնվար խանին

Ի թուին ՌՄԻ. և ութին (1779) վերոյ յիշեցեալ Ալիմուրատ խանն ի յԱսպահանոյ չու արարեալ բանակաւն իւրով դէպ ի Թէհրան և ի Խամսայ` ի
վերայ Զլխըվար խանին, զի էր ապըստամբ ի թագաւորէ, և կամէր ինքն
թագաւորել։ Եւ նայ իբրև լուաւ զգալ Ալիմուրատ խանին, հանգանակեաց
և սայ զզօրս իւր և եկն մաքառելով և խազմ ընդէմ Ալիմուրատ խանին։
Եւ բանակեցան դէմ անդիման, ճակատ առ ճակատ, և սկսան ասպատակաւորք արշաւել ի մէջ բանակին, (195) մինչ որ հասին ճակատքն երկուցունցն և ընդ միմեանս բաղխեցան յաւուր այնմիկ, որ ի պարտութիւն
մատնեցաւ գունդն Ալիմուրատ խանին։ Բայց ունէր Ալիմուրատ խանն
գունդ մի ի զօրաց օսմանցոց։ Նոքայ տեսին, թէ տրոհեալ եղև գունդն
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Ալիմուրատ խանին, նոքա մտրակեցին զերիվարս իւրեաց, մեծաւ աղաղակաւ և սուսերամերկ արձակեցան ի վերայ զօրացն Զլխըվար խանին, որ և
պարտութիւն մատնեցաւ։ Խորտակեցաւ գունդն Զլխըվարին, զէնըկեց լինէին և փախուստ դառնային։
Հարին և սատակեցին յաւուրն այն մեծաւ պատերազմաւ և արկին ի
նոցանէ ի սուր իւրեաց վիրաւորս բազումս և կալան վաղվաղակի զկիրճս
ամենայն գնացից նոցա և կալան զօրս բազումս ի նոցանէ, քանզի ահ նոցայ ի վերայ անկեալ սրտաթափս լինէին։ Բայց Զլխըվար խանն զերծաւ ի
սրոյ նոցա մազա(196)պուրծ, մեծաւ տաքնապաւ հասուց զինքն ի լերինս
հանդերձ մտերիմ ծառային իւրոյ։ Եւ եկին զօրքն Ալիմուրատ խանին և
խառնեցան ընդ աւար, ընդ կապուտ, ընդ զէն, ընդ գանձ և ընդ կահ բանակի նոցայ, որ և աւարի հարին զամենեսեայ կահ նոցա, զերամակս ուղտոց, զջոկս ձիոց և ջորոց, զջոլիրս գրաստուց նոցա։ Եւ ի զօրաց նոցա, որ
կալեալ էին, բերին առ Ալիմուրատ խանն։ Եւ նայ հրամայեաց զենս նոցա
առնուլ և թողուլ գնալ։
Բայց Զլխնվար խանն, որ զերծաւ ի լերինս հանդերձ ծառային իւրոյ,
անսուաղ կային իբրև յաւուրս երիս։ Եւ յետ երից յաւուրց ասէ ցըծառայն
իւր. «Աստ սովամահ կորընչիմք։ Զի ոչ ոք է, որ ճանաչէ զքեզ, երդ ի շենս
և բեր կերակուր վասն մեր ի լերինս և գիտացիր բան ինչ վասն մեր»։ Եւ
եղև ի գնալ ծառային, այլ ոչ դարձաւ։ Իբրև ետես Զլխնվար խանն, թէ ոչ
(197) դարձաւ ծառայն իւր, ելեալ յամրոցէն և դիմեաց դէպ ուղիղ ի գեող
մի։ Եւ իբրև տեսին բնակիչք գեղոյն, ծանեան զնայ և ասեն. «Զի՞նչ
խնդրես»։ Եւ նայ ասէ. «Պատառ մի հաց, զի յոյժ նքտեալ եմ»։ Ասեն բնակիչք գեղոյն. «Նիստ, զի բերցուք հաց»։ Եւ նայ իջեալ ի ձիոյն և նստաւ։
Եւ բերին առաջի նորայ խորտիկս բազումս, և նայ սկսաւ ի ճաշ, և սոքա
գրոհ տվեալ միմեանց, շրջապատեցին զնայ և կալեալ տարան ի բանակն
Ալիմուրատ խանին։ Եւ նայ հրամաեաց ըսպանանել զնայ և տանել զգլուխ
նորայ առ Սատն խանն ի Շիրազ։ Եւ ետ սպանելոյն աւերեաց զբերթն նորայ և կողոպտեաց զամենայն ինչս նորայ և անտի առաջ խաղաց բանակաւն իւրով, գնաց ի գաւառն և ի քաղաքն Ղազբին և անդ ձմերեաց։
Յաւուրս այսմիկ բերթն Շիրազու ի ձեռն Սատըն խանին էր։
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(198) ՊՐԱԿ ՔՍԱՆ ԵՎ ԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ԴԱՌՆԱԼՈՒ ԱԼԻՄՈՒՐԱՏ ԽԱՆԻՆ Ի ՅԱՍՊԱՀԱՆ
ԵՎ ԿՈՂՈՊՏԵԼՈՅ ՎԱՆԱՑՆ
Գնալ Ալիմուրատ խանին ի յԱսպահան։ Չարախօսութիւն երիտասարդին։ Փախուստն
միաբանիցն։ Ցուցանել ինչից վանիցն։ Աւարումն ընչից վանիցն։
Խազմ Ալինաղի խանին և Մայզար խանին։ Պարտութիւն Մազար խանին

Եւ իբրև հնչեաց հողմն գարնանային և փոխեցաւ թիվն ՌՄԻԹ. (1780),
հնչեաց և Ալիմուրատ խանն զնուագարանսն կայսերական ի Ղազբնու և
չուեաց բանակաւն դէպ ի յԱսպահան։ Եւ որժամ էհաս ի քաղաքն, ապայ
լուաւ, թէ Սատն խանն ըմբռնեալ կալաւ ըզԱպուլֆաթ խանն և յետ ի կալանս։ Սակս այս ապըստամբեցաւ և սայ ի նմանէ և ոչ հնազանդեաց
Սատն խանին, քանզի միտեալ էր սիրտ Ալիմուրատ խանին ընդ սրտոյ
Ապուլֆաթ խանին, վասն այն ոչ հնազանդեցաւ Սատըն խանին։ Քանզի
մայր Ալիմուրատ խանին ունէր Սատն խանըն և որդի անուանէր նմայ։
Կալաւ յԱսպահան քաղաքն և նստաւ։ ունէր ծառայս ի վրաց ճիտէ, որք
ուրա(199)ցեալք էին ի հաւատոցն Քրիստոսի և բնակեալք էին ի մէջ Ջուղայեցոց և տեսանէին զպայծառութիւն Սուրբ Աթոռին մերոյ Ամենափրկչի և տեղակ էին որպիսութեան նորայ։
Այլև երիտասարդ մի, որ ազգական էր ուրացելոցն, նայ ի վանս էր ընթերձող և աշակերտ, և եղև զի հալածեցին և աքսորեցին զտղայն ի վանացն։ Եւ նայ գնացեալ առ ուրացեալ հոմանին իւր և չարախօս եղև, թէ
այսքան անօթս ոսկոյ և արծաթոյ կայ ի վանս՝ մթերեալ ի պահեստի։ Եւ
եղև որժամ լուաւ ուրացեալն և անիծեալն հինն Եզաբել և նորն Յուդայ,
սրընթաց էհաս ի դուռն Ալիմուրատ խանին և երկրորդեաց զբան լուտալ
երիտասարդին։ Եւ ի լսել երկրորդ Սաբուռոսին այնորիկ, առաքեաց քսան
այրս, զի կալցեն զառաջնորդ վանացն հանդերձ միաբանօքն, լլկել և չարչարել, առնուլ զգաղուստ նորայ և դառնալ։
(200) Եւ իբրև այս բօթալի հրամանս եղև ի պղծոյն, ելին այրքն մաքառանօք ի նսեմացեալ երեկոյին դէպ ի Ջուղայ, և էհաս լուրս սոսկալի ի
յականջս միաբանիցն, որ ի լսելն հապճեպ տաքնապաւ ելին ի վանացն և
թաքեան առ դրացիս և ի ձորձորս, և ի խարխուլս, և ի յանկիունս տանեաց։ Եւ եկեալ զինորացն՝ կալեալ ըմբռնեցին զառաջնորդ Մկրտիչ վարդապետն և աջորդ Յակոբ վարդապետն և երկու միաբանիցն և երկու աշա74
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կերտացն, եդին ֆալաղայն ի ոտս երկուցունց առաջնորդացն և այնքան
հարին չորից կողմանց, որ մինչև ցըծունկս նոցայ ժաշխեալ եղև և ներկեցաւ արեամբն։
Եւ ասէ յաջորդ Յակոբ վարդապետն. «Մեռցուք ի վերայ հաւատուս և
Աթոռոյս մերոյ և ժառանգեսցուք զհոգի և զանուն և մի տացուք ի ձեռս
այլասեռից զսրբեալ անօթս մեր»։ (201) Բայց միաբանքն և Բ. (2) աշակերտքն ոչ լուան նմայ, և առաջնորդ Մկրտիչ վարդայպետն ոչ ունէր կարողութիւն խօսելոյ վասն անչափ գանիցն անօրինացն։ Վասն այն միաբանքն և աշակերտքն ոչ լուան աղերսանաց աջորդին։ Ասէ ոմն աշակերտացն. «Արձակեցէք զիս և եկայք զկնի իմ»։ Ո´հ, շունջ դառնութեան, քան
զլեղոյ բարի էր մահ բարի յանձն առնուլ, քան զբան բերանոյ քո, ընդէ՞ր
ոչ կարկեցար։
Եւ ընդ ասիլ բանի արձակեցի ըզնա, և նայ ուղըղեաց զինքն ի տանիս
սուրբ տաճարին, և զինորքն զկնի նորա և նա ասէ. «Քակեցէք այս նիշ
տեղիս»։ Եւ նոքա քակեցին և բացան գաղուստն։ Եւ եդին ի ներքո ցուցանող աշակերտն՝ Մարտիրոս անուն, զի բերցէ արտաքս։ Յայսմն սարասի
առին զամենայն անօթք սրբութեան վանացն՝ զխաչ, զսկի, բրվար, քշոց,
աշտանակ, չամդամ, տապանաք և այլ հանդերձք զար(202)դիւքն եկեղեցոյ, նոյնպես ամենայն խոյզ և խրցիթ միաբանիցն թալեալ կողոպտեցին՝
ըստ ասելոյ քնարերգոյն. «Արարին զԵրուսաղէմ որպէս խուղս մրգապահաց» (Սաղմոս ՀԸ. 1)։ Եւ էր կշիռ ոսկոյ և արծաթոյ քսան և հինկ ղիտր,
բայց ի ըզգեստուցն։ Այլ առաջնորդն և աջորդն անկեալ կային ի զանկատանն՝ խոխողեցելովք մարմնով թողեալ, զկսկիծ գանիցն ողբային, զվատնումն սրբութեան անօթիցն, զի որպէս առուս հեղուին աչաց նոցա։
Առին զինորքն և տարան առ Ալիմուրատն անիծեալ, բայց արդարադատն Աստուած եղև վրեժխնդիր ուրացող մատնչին այնորիկ, որ յետ
յաւուրց քսանից անկաւ ի սուրն իւր, և սատակեցաւ անօրէնն այն։ Եւ յետ
յայսմանէ կարքեաց Ալիմուրատ խանն ըստրատելատ՝ ոմն Մայզար խան
անուն, և յետ ի ձեռս նորա երեսուն հազար հեծելազօրս՝ գնալ խազմ ընդ
որդոցն Սատը խանին՝ Ալինաղի (203) խան անուն։ Ի հրամանէս յայմանէ
հանգանակեաց Մազար խանն զզօրս իւր և չուեաց արշաւմամբ դէպ ի
Քօշկիզար և բանակեցաւ անդ։ Բայց Ալինաղի խանն հանդերձ քսան հազար հեծելազօրօք ելեալ ի Շիրազու՝ գալ ի վերայ Մայզար խանին, և սոքայ ոչ գիտէին զգալն նորայ։ Եւ եղև հողմն յոյժգին և պատառեաց
զվրան Մազար խանին՝ ի նշան պարտութեան նորայ։
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Եւ ընդ առաւօտն համբարձին զաչս իւրեաց զօրքն Մայզար խանին և
տեսին, զի գայր չու մեծ և անբոխ բազում, որք էին գունդն Ալինաղի խանին։ Ի տեսանելն սոքայ ևս կարքեցին երկուս գունդս և ճակատեցան առ
նոսայ ի դաշտի անդ։ Եւ իբրև հասին ճակատք երկեքեանն ի միմեանս և
ընդ միմեանս բաշխեցան յաւուր այնմիկ, և վիրաւորքն (204) երկուց կողմանցն անկեալ ընդ երկիր թաւալէին և մաքառեալ և մրրկեալ ընդ միմեանս ոգորեալ պղտորէին, որ ի պարտութիւն մատնեցաւ, խորտակեցաւ
գունդն Մայզար խանին, զէնընկէցք լինէին և փախուստ դառնային։ Եւ
կալեալ զկիրճս գնացից նոցայ՝ կալան ի նոցանէ այրս իբրև հինկ հազար,
առին զզէնս նոցայ և թողին գնալ ի տեղիս իւրեաց։ Բայց Մազար խանն
զերծաւ ի սրոյ նոցայ և յաճապրեաց դէպ ի յԱսպահան։ Եւ լուաւ Ալիմուրատ խանն զպարտումն Մայզար խանին, հապճեպ տաքնապաւ ել ի յԱսպահանու, թողեալ զկահս և զինչս իւր, յաճապարեաց դէպ ի Քրմանշահ
առ Մահմատ խան քրմաջն։ Եւ լուաւ Ալինաղի խանն զփախուստ Ալիմուրատ խանին, ժողովեաց զզօրս իւր ի Քօշկիզարու, չու արարեալ բանակաւն, եկն ի յԱսպահան քաղ(205)աքն ի թուին ՌՄԻԹ. (1780) և տիրեաց
քաղաքն։

ՊՐԱԿ ՔՍԱՆ ԵՎ ԵՐԵՔԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ԳԱԼՈՒ ԱԼԻՆԱՂԻ ԽԱՆԻՆ Ի ՅԱՍՊԱՀԱՆ
ԵՎ ԳԵՐԵԼՈՅ ԿՈՒՍԻՑՆ
Գալ Ալինաղի խանին յԱսպահան։ Մտածութիւն Ալինաղի խանին։ Խնդրելոյ
աղջկանցն։ Բարկութիւն ի վերայ առաջնորդին։ Արձակումն առաջնորդին։ Գնալ
Ալինաղի խանին ի վանս։ Գալ Ալինաղի խանին ի մարտ։ Ոգորումն Ալինաղի խանին։
Փախուստն Ալինաղի խանին

Յորժամ այս եղև, զի փախեաւ Ալիմուրատ խանն, և եկն Ալինաղի
խանն ի քաղաքն յԱսպահան, այս Ալինաղի խանն ի մանկութենէն լուեալ
էր զպայծառութիւն և գեղեցկութիւն աբեդական ճետիս մերոյ, որ բնակեալ էին ի գեօղաքաղաքն Ջուղայ, տառապելի կենօք վասն բազում
պատճառի։ Առաջ՝ վասն Սուրբ Աթոռոյս, որ անիծեալ Ալիմուրատ խանն
կողոպտեալ յապշտակեաց անօթք սրբութեանըն, երկրորդ՝ վասն այդքան
փոփոխմանցն այլասեռից և գազանաբարուից արանցըն և զօրաց նոցա.
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գոգջիր, թէ ոչ լինէր օր մի և պահ մի առանց խազմի և գրգերի, մինչ ամենայն տեղիս խարխուլ արարին։ (206) Երրորդ՝ վասն դատարկութեան եղկելի և եղկական ազինս մերոյ, որ ոչ ուստեքէ էր օգնութիւն նոցա, զի
արջնայըզգեստք և դեդևելի կենօք կային, քանզի այնպիսի դառն և ձախորդաբեր ժամանակն այն զբաղմանց, որում ոչ էր գլուխ առանց ցաւոց,
որմէ ոլով վիշտս և նեղութիւնս առաջացան։
Եւ իբրև այս եղև, զի եկն Ալինաղի խանն ի յԱսպահան և զոր ի վաղուց
ժամանակաց ունէր մթերեալ ի սենեկ սրտի իւրոյ զբխջախոյութեան յարմատն առ ազինս մերոյ՝ որպէս ասէ տեսանողն. «Յղացաւ զցաւս և ծնաւ
զանօրէնութիւն» (Սաղմոս 15)։ Քանզի ժամանելն իւր ի քաղաքն, առաքեաց ի զօրաց իւրոց առ ջուղաեցիսն, եթէ տուք ինձ կուսս գեղեցիկս ի
ճետէն ձերմէ, ապայ, թէ ոչ աւերելոց եմ զբնակութիւնըն ձեր։ Յորժամ այս
սոսկալի հրամանս եղև ի պղծոյն, եկին գործունեայքն չարին և ներքենեքն նորայ և ըմբռնեցին (207) զառաջնորդն և կալան զդրունս եղկելի և
տառապելի քրիստոնէիցն։ Եւ որք ունէին աղջկունս չորից և հնկից ամաց,
նոցանէ ևս առին կաշառս, թող թէ այնոքիք, որք կատարեալ հասակաւ
ունէին։ Այլ գրէթէ ոչ մնաց տունս, որ ունէր աղջիկս ի մէջ մշտոց առանց
կաշառաց։ Ո´հ ողորմելի ազինս մերոյ, ո´հ, թէ որքան աղքատացան վասն
կաշառաց, ո´հ, թէ որքան ողբս և կսկիծս կրեցան՝ ճըչումն մայրցն, կոծումն հայրցն, ողբումն եղբայրցն, խանչումն քերցն, հառաչումն ծերոցն,
դեդևել պառաւանցն, և աղաղակ որդոց և դստերացն, որպէս ճայթմունս
ջուրց և որոտումն ամպոց ելանէր երկինս։ Ըստ աւետարանական բանին՝
«Եղև յեպինս այս չար, քան զառաջինն» (հմմտ. Ղուկաս ԺԱ. 26)։
Եւ յետ որոնելոյն՝ առին երկու աղջկունս աղքատաց, որ ոչ ունէին կաշառս առ ի թափել, վասն այն առին և (208) գնացին և տարան ի դստիկոն
Ալինաղի խանին։ Եւ ի տեսանել աղջկունս՝ էհարց և ասէ. «Որո՞յ դստերաց
էք դուք՝ մեծատանց, թէ աղքատաց»։ Եւ աղջկունքն խոնարհել ասեն
թարգմանաւն՝ դուստր աղքատաց եմք։ Եւ ընդ ասել բանին՝ շրջեցաւ գոյն
երեսաց նորայ և եղև որպէս գազան անապատի և հրամաեաց ներքինապետին դարձուցանել աղջկունս ի տունս իւրեաց և բերել առաջնորդ Մկրտիչ
վարդապետն և դնել ի կաթսայ եռանդն։
Վասն որոյ առեալ ներքինապետին զաղջիկս և դարձուց ի տունս իւրեաց և ըմբռնեալ զառաջնորդն՝ ըստ ասելոյ Եզիկիել տեսանողին. «Եւ
պատեցին զնայ թակարդօք ապականութեան, գայլիբերան հարին և տարան գառագեղիւ» (Եզեկիէլ ԺԹ. 9)։ Եւ տարան առ Ալինաղի խանըն, և
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նայ մեծաւ բարկութեամբ հրամայեաց դնել զնայ ի կաթսայ եռանդն և
խարշել զնայ։ (209) Յայնժամ առաջնորդն դեդևելի կենօք խոնարհեալ
ասէ. «Արքա´յ, յաւետեան կա´ց, մեք ոչ եմք տեղակ այդմն իրացդ, այլ
ներքենիքն ընտրեցին զդոսայ։ Այլ յաժմ հրաման արքայիտ ի վերայ
գլխոց մերոց, առաքեմ ըստ խնդրոյ քո կուսս գեղեցիկս՝ որպէս վայել է
թագաւորաց»։ Եւ ասէ Ալինաղի խանն. «Որովհետև ոչ ես տեղակ ադմ
իրացդ, արձակ ես, դարձ ի վանս քո և առաքեայ կուսս գեղեցիկս ի ազատազնեաց ճետէ»։ Եւ նոքայ խոնարհեալ դարձան երեսաց նորայ և եկին ի
վանս։
Եւ առաքեաց ի վանս Կուսանաց, և բերին կուս մի գեղեցիկ, ապաշխարող, խարազնաըզգետ, և երկրորդն՝ դուստր տէր Անդրեաս քահանային։
Եւ հրամաեաց առաջնորդն տանել զնոսայ ի բաղանիսն և ըզգեցուցանել
նոցա հանդերձս մեծագինս և պայծառս, և բերեալ ետուն ի ձեռս ներքինապետին։ (210) Եւ նա առեալ էած ի պալատ արքունի առ Ալինաղի խանն
զկուսանսն զայն։ Եւ ի տեսանել կուսանացն, հիացաւ ի գեղ նոցա և ցասաւ ի բարկութենէն։ Բայց եղերական ծնողք դստերացն մնաց բալիստր ի
սիրտս նոցա։ Եւ ընդ լուանալ առաւօտուն՝ եկն Ալինաղի խանն ի վանս
Սրբոյ Ամենափրկչի՝ առ ի տեսութիւն վանացն, և բերին առաջ նորա ըռետինս քաղցու։ Եւ նայ առեալ բաշխեաց ծառայիցն իւրոց։ Եւ ասէ ցառաջնորդն. «Վասն այնորիկ փեսայացա ձեզ, զի խնամք իմ ի վերայ ձեր լինիցի»։ Եւ ասէ. «Յղեցէք ընդ յիս այրս, զի բերցեն ըզգեստք ձեր, որ թողաւ ի
Ալիմուրատ խանէն»։ Ելաւ ի վանացն և գնաց ի պալատն իւր և տվաւ ըզգեստն՝ բերել ի Սուրբ Աթոռն, որ էին վեց դանայ շուրջարս՝ նկարեալս ոսկոյ և արծաթոյ։
Եւ որժամ լուաւ Ալինաղի խանն զդարձն Ալիմուրատ խանին, սայ ևս
հան(211)գանակեց և սայ զգունդն իւր և ձիընթաց արշաւմամբ ելեալ ի
յԱսպահանու, առեալ ընդ իւր և կուսանսն և չուեաց դէպ ի Գուլփէքան և
անտի ի գաւառն Քամարու՝ ի բերթն Մահմուտապատ և բանակեցան անդ։
Եւ Ալիմուրատ խանն չուեաց բանակաւն և եկն ի գաւառն Գաբուլայ՝ ի
բերթն Չարչեշմայ անգիտելի միմեանց։ Բայց վերոյ յիշեցեալ Զաքի խանն,
որ սպանին ի Քօշկիզար, ունէր որդի մի՝ Աբկար խան անուն, և էր առ
Ալիմուրատ խանն։ Եւ ընդ առաւօտոյն չուեաց Ալիմուրատ խանն ի ճանապարհն արքունի և Ապկար խանն՝ զգողուղի կալաւ գնդաւն իւրով և
դարձաւ ի ձորձորակն և անդ դարանեալ եկաց։
Եւ Ալիմուրատ խանն եկեալ էհաս ի գեողն Թէբաբայ, և անդ համբար78
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ձին զաչս իւրեաց և տեսին զի գայր (212) չու մեծ և անբոխ բազում, որ
էին զօրքն Ալինաղի խանին։ Եւ ի տեսանելն միմեանց՝ հարին երկուց կողմանց զփողսն կայսերական, և հասին ճակատք երկոքեանն մաքառեալ և
ընդ միմեանս բաղխեցան յաւուր այնմիկ, և լքեալ տրոհեցաւ գունդն Ալիմուրատ խանին։ Եւ ի դարանէն Աբկար խանն ձայնիւ մեծաւ, սուսերամերկ արձակեցան ի վերայ Ալինաղի խանին, էհար և սատակեաց ի նոցանէ
մեծաւ պատերազմաւ, որ ի պարտութիւն մատնեցաւ գունդն Ալինաղի
խանին, և խորտակեցաւ բանակն նորայ, զէնընկէցք լինէին և փախուստք
դառնային դէմ երեսաց իւրոց։
Իսկ գունդն Ալիմուրատ խանին սաստկագոյնս հալածանօք, բուռն ի
վերայ եդեալ զփախըստեանս տանէին, խոցեալ և հարկանել, ի նմին տեղոջ
տապաստ արկանել և, որպէս մաղա(213)բերս ծառոց իջուցանէին զնոսայ,
մինչ որ հասին ընդ աւար, ընդ կապուտ, ընդ զէն, ընդ գանձ և ընդ կահ
բանակի նոցայ, ետուն զգերեալ աղջկունս, որք տարեալ էր Ալինաղի
խանն զհետ, ետուն զնոսայ ի ձեռս վրաց քրիստոնէից, որք կան յաժմ
զհետ նոցայ։ Բայց Ալինաղի խանին փախըստական էհաս ի յԱսպահան և
անդի յաճապարեաց դէպ ի Շիրազ՝ առ հայրն իւր։ Եւ Ալիմուրատ խանն
չուեաց բանակաւն իւրով ի Քամարու, յաւուրս հինկ էհաս ի յԱսպահան
քաղաքն։

ՊՐԱԿ ՔՍԱՆ ԵՎ ՉՈՐՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ԳՆԱԼՈՅ ԱԼԻՄՈՒՐԱՏ ԽԱՆԻՆ ԵՎ ԱՌՆԵԼՈՅ
ԲԵՐԹԻՆ ՇԻՐԱԶՈՒ
Զրուց Ալիմուրատ խանին։ Գնալ Ալիմուրատ խանին ի Շիրազ։ Վասն սովոյն
Շիրազոյ։ Վտարումն բերթին Շիրազա։ Ճորոտումն որդոց Սատը խանին։
Կուրացումն Ապուլֆաթ խանին։ Սպանումն Աբկար խանին

Այլ որժամ փախեաւ Ալինաղի խանն ի Շիրազ, և եկն Ալիմուրատ խանն
յԱսպահան, օր հանապազ կոչէր զգործակալս և զկուսակալս, զմեծամեծս
և (214) ըզխաւանիսն իւր և առաջի նոցա մարել ուզել ըզապուլֆաթ
խանն` որդի Քարիմ արքային, և ցաւէր վասն նորայ՝ ասելով, թէ. «Նայ է
որդի թագաւորին մերոյ, պարտ է մեզ մտերմութեամբ ծառայել նմայ։
Այլևս լուեալ իսկ է ձեր, գիտէք ևս, զի ըմբըռնեալ կայ ի կալանս ի ձեռա79
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նէ Սատը խանին, ոչ թէ միայն ինքն, այլև մակուևմակ և ամենայն մանկամարդք նոցա և համասեռք նոցա թակարդեօք կան ի կալանս։ Ոչ է բարի
տեառն մերոյ այնպիսի լըլկեալ և ծածկեալ կենօք կենցաղավարիլ, և մեզ
աստ խրախճանութեամբ կեալ, այլ պարտ է մեզ գնալ և ճողոպրել ի ձեռաց
ծայրածող առն այնորիկ։ Դուք զի՞ ասէք վասն նորա»։
Եւ խաւանիքն և գործակալքն խոնարհեալ երկրպագին նմայ և ասեն.
«Կամք ի ներքոյ հրմանացդ, բայց և սիրտք մեր տոչորին վասն Ապուլֆաթ խանին»։ Եւ ասէ Ալիմուրատ խանն. «Եթէ (215) այդպէս իցէ, հանգանակեցէք և դուք զզօրս ձեր՝ գնալ ի Շիրազ և առնուլ ըզթագաւորութիւն Սատը խանին և տալ ըզթագաւորութիւնն Ապուլֆաթ խանին»։ Այսպիսի իրողութեամբ և սարասի չու արարեալ բանակաւն իւրով դէպ ի Շիրազ, և գնացեալ հասին եզրն բերթին Շիրազոյ, և հրամայեաց զուքել
սանկարս և զպատնէշս շուրջանակի զօրաց իւրոց։ Եւ սկսան մաքառել և
ոգորել և մարտընչել ընդ միմեայնս. թընդանօթս և թֆանկս ձգել՝ սոքայ ի
սանկարէն, և նոքա ի բերթէն։ Եւ հրամայեաց Ալիմուրատ խանն, կալան
զկիրճս և զճանապարհս բերթին, որ ոչ կարէին տանել ապրուստ ի բերթն։
Սակս այս եղև սով սաստիկ, և բազումք մեռանէին ի սովոյ։
Յորժամ ետես Սատը խանն, թէ չքաւորքն մեռանեն ի սովոյ, հրամայեաց չքաւորացն արտաքսել ի բերթէն։ Եւ եղև յորժամ ելին (216) ի բերթէն, եկին ի յովրակն Ալիմուրատ խանին, էհարց Ալիմուրատ խանն, թէ.
«Զի՞նչ է պատճառ աքսորման ձերոյ»։ Եւ նոքայ խոնարհեալ ասեն. «Սով
մեծ է ի բերթն, սակս սովոյն արտաքսեաց զմեզ»։ Եւ եղև որժամ լուաւ
Ալիմուրատ խանն, ուրախ եղև և հրամյեաց տալ արտաքսելոցն կերակուրս
և ըռոճիկըս։ Բայց օր հանապազ խազմ եդեալ մարտընչէին, ելանէին ի
բերթէն և ճակատէին ընդ նոսայ և դառնային ի բերթն, և զօրքն Ալիմուրատ խանին օր յաւուր բերէին զխալամ նոցա և առնուին պարգևս մեծագինս և գանձս։
Ըստ յայսմն սարասի Մէհրալի խանըն Փէրիոյ հանդերձ հօրեղբօր որդոյ իւրոյ՝ Մահըռըզա խանին, յոլով խազմս արարին, և տեսեալ Ալիմուրատ խանըն` պարգևեաց մեծագին թֆանկ մի Մէհրալի խանին։ Եւ տեսեալ Մահըռըզայ (217) խանն, թէ ուրն ոչ պարգևեաց, ապըստամբեցաւ ի
նմանէ և եմուտ ի բերթն՝ առ Սատը խանն, և օր հանապազ ելանէր ի
գլուխ պարըսպին և ասէր բանս հակարաշ և քամահանաց առ Ալիմուրատ
խանն։ Եւ բանն նորա՝ որպէս բաղիստր և սլաք նետի, հարեալ լինէր ի
սիրտ Ալիմուրատ խանին և ոգով չափ խոցէր զնայ։ Վասն որոյ յամեաց
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գործ պատերազմին մինչ ի ամիսս ինըն, և տեսին բնակիչք բերթին, թէ
ամենեքեան մեռանելոց են ի սովոյ, անճարակ լեալ յակամայիւ կամաւ
ետուն զբերթն ի ձեռս նորա։ Եւ նայ հրամայեաց Աբկար խանին գնալ և
տիրել բերթին, և Աբկար խանն առեալ զզօրս իւր հապճեպ շտապօվ եմուտ
ի բերթն և կալաւ Ալինաղի խանն հանդերձ եղբօրքն և համասեռիւքն`
քամահանօք և բազմահնար չարչարանօք լըլկել և սպանել։ Կալան և Սատը խան՝ (218) հայրն նորա, և կամէին տանջել զնայ, զի ցուցէ զինչս և
զմթերս իւր, և նայ դեղակուր եղև և սատակեցաւ առժաման։
Վասն որոյ կալան զամենայն արու այր նոցայ և մանկամարդ նոցա և
գաղափունս ի վերայ եդեալ՝ բնաջինջ արարին։ Բայց զերծաւ ի սրոյ նոցա
որդի մի Սատը խանէն՝ Ջահար խան անուն, քանզի ի ժամ առման բերթին
ոչ էր անդ ի բերթն, այլ հրամանաւ հօրն իւրոյ՝ Սատը խանին գնացեալ էր
ի գաւառն Գօյգիլանու. վասն այնր ոչ սպանաւ, զի ոչ էր անդ։ Բայց
ոմանք պատճառէին, թէ այս Ալիմուրատ խանի մայրն էառ Սատը խանն,
և ի նմանէ ծնաւ այս Ջահար խանն, վասն այն ոչ սպանաւ, զի եղբայր էր
Ալիմուրատ խանին. թէ այսպէս, թէ այնպէս ոչ սպանաւ։ Բայց Ալիմուրատ
խանն ոչ էր մտեալ ի բերթն, այլ արտաքոյ նստեալ կայր։
(219) Եւ յետ սպանման նոցա առեալ ընդ իւր Աբկար խանն զծառայս
իւր եղակարծ ժամոյ եմուտ ի պալատ Ապուլֆաթ խանին, կալաւ զնայ և
ոստուց զաչ նորայ և կուրացուց զնայ՝ պատճառելով, թէ ներգործութեամբ
սորա սպանին զհայրն իմ` Զաքի խանն, վասն այն կուրացուց զնայ։ Սակս
այս գործոյն դեդևեալ եղև բերթն Շիրազու այնքան, որպէս մաղաբէրս
ծառոց հարեալ ի հողմոյ։ Կալան և Մահըռըզա խանն, որ ապըստամբեցաւ
և բերին արտաքս առ Ալիմուրատ խանն, և նայ հարցեալ ասէ. «Բարի էր
ապըստամբումն քո, քան զքամահանս և զհակարաշ բան քո, որ ելանէր ի
բերանոյ քումմէ։ Զի՞նչ ևս ունիս ասել, ասայ»։ Բայց նայ շկնեալ և շրտեալ և պապանձեալ կայր, վասն որոյ հրամյեաց թօխմախիւ զգլուխ նորայ ջախջախել, և եղև այնպէս։ Բայց Ալիմուրատ խանն բազում (220)
տրտմեալ էր ընդ կուրացումն Ապուլֆաթ խանին և երկընչէր Աբկար խանէն՝ ասել բան ինչ վասն նորայ։
Ասէին ոմանք, թէ կամէր Աբկար խանն սպանել զԱլիմուրատ խանն և
ինքն թագաւորել։ Ազդ եղև Ալիմուրատ խանին, թէ կամի Աբկար խանն
սպանել զքեզ, և նայ զգուշացաւ և եգիտ ընպոն և պատշաճ ժամս, հրամաեաց ծառայից իւրոց, կալան զԱբկար խանն և կուրացուցին զնայ և
ապայ սպանին։ Եւ յետ վճար գործոյն գրաւեաց զբերթն Շիրազոյ բազում
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աւարաւ, քանզի երեսուն ամ էր թագաւորութիւն Քարիմ խանին և ունէր
ինչս բազումս՝ ոսկի, արծաթ, ակունս պատուականս, և զէնս, և սլահս
մարտակաց, թընդանօթս, թֆանկս, ատրաճանակս, գաղափունս, ըռումբս,
բալիստրս, վհանս, գայիսոնս, աշտ(221)էնս և փիղս երկու։ Առեալ զամենայնըն մեծաւ աւարաւ դարձաւ բանակաւն, եկն յԱսպահան քաղաքն և
նստաւ անդ մինչ ի ամս մի և ամիսս չորս թագաւորեալ ի գահն յԱսպահանու։

ՊՐԱԿ ՔՍԱՆ ԵՎ ՀԻՆԿԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ԳՆԱԼՈՅ ԱԼԻՄՈՒՐԱՏ ԽԱՆԻՆ Ի ԹԷՀՐԱՆ
Գնալն ի Թէհրան։ Գնալ Մազար խանին Աստարաբատ։ Սպանումն Մազար խանին։
Ապստամբումն Ջահար խանին։ Մահ Ալիմուրատ խանին։
Վիշտս Բաղր խանին։ Դարձն Շխվէիս խանին

Եւ ի թուականութեանն յԱրամեան հազար երկու հարուր երեսունևերեգ (1784 թ.), ի յԱսպահանու չու արարեալ ամենայն բանակաւն իւրով դէպ
ի Թէհրան, և վերոյ յիշեցեալ Ջահար խանն իշխան կարքեաց հանդերձ
տասն հազար զօրոք՝ գնալ ի Խամսայ և տիրել գաւառացն և կողմանցն նորա։ Նոյնպէս և Մազար խանն ըստրատելատ կարգեաց քսան հազար (222)
հեծելազօրօք՝ գնալ ի գաւառն Աստարաբատոյ, ի վերայ Մահմատ խան
Ղաջարին, որ էր որդի վերոյ յիշեցեալ Հասան խան պղծոյն, և ինքն նստեալ
կայր ի գահն Թէհրանու։
Եւ սոքայ ելեալ երեսաց արքային՝ գնաց Ջահար խանն ի Խամսայ, և
Մազար խանն ի յԱստարաբատ։ Բայց բազում վիշտս և նեղութիւնս կրեցին ի նոցանէ, քանզի ճանապարն նորայ մայրեայպատ էր իբրև զմայրս
Լիբանանոյ, և մաղաբերք ծառոցն կալեալ էին ըզկիրճս գնացից նոցայ, և
ոչ էին հմուտ մայրապատ ճանապարհի նոցայ։ Բայց բնակիչքն Աստարաբատու հմուտ էին վայրին այնորիկ, թֆանկով նեղէին զնոսայ, և բազումս
կոտորէին ի զօրացն Մազար խանին և այլն ամենայն գերավարեցին
հանդ(223)երձ Մազար խանին, տարան առ Մահմատ խանըն ի բերթն Աստարաբատու։
Եւ նայ հրամաեաց սպանել ըզՄազար խանն, որ և սպանին զնայ, և գերեալքն, որք ի գաւառացն Արաղըստանու էին, առին զէնս նոցայ և թողին
գնալ ի գաւառն իւրեաց, այսինքն՝ Փէրիայ, Բուրվարի, Քազազ, Քամա82
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րայ, Գաբուլայ, և շրջակայ գաւառս նոցայ։ Եւ որք ի զօրացն լօռի էին, զամենայն գերեցին և տարան այնկուս գետոյն Գօրգանու, քանզի այնպէս
ձեռբակալ արարին զնոսայ, որ ի քսան հազարէն հարուր այր ապայ թէ մազապուրծ զերծան ի սրոյ նոցա, և ի գերութենէն դարձան ի Թէհրան և
ետուն գոյժ Ալիմուրատ խանին, թէ սպանին Մազար խանն և գերեցին բանակն մեր։
(224) Եւ եղև որժամ լուաւ Ալիմուրատ խանն զպարտումն Մազար խանին, օր յաւուր յավելուր զցաւ անձին նորայ այնպէս, որ ոչ կարէր նստել
և յառնել, քանզի առաջագոյն ունէր զցաւս, և որժամ լուաւ զսպանումն
Մազար խանին, օր ըստ օրէ ցաւն բազմացաւ և անկաւ ի մահիճս։ Բայց
Ջահար խանն, որ էր ի Խամսայ, լուաւ զտկարանալն Ալիմուրատ խանին,
ապըստամբեցաւ ի նմանէ, հանգանակեաց զզօրս իւր, դարձաւ Խամսոյ՝
հապճեպ ըշտապօվ արշաւել դէպ ի յԱսպահան, զի կալցէ զքաղաքն յԱսպահանու։
Եւ եղև որժամ լուաւ Ալիմուրատ խանն ըզդարձն Ջահար խանին, կարքեաց տեղապահ Թէհրանու աւաք որդին իւր, որ էր Շխվէիս խանն՝ հանդերձ երէք հազար արամբք, (225) և ինքն չուեաց բանակաւն իւրով և վշտագնեալ մարմնովն, զի յառաջեսցի քան զնայ ի յԱսպահան, քանզի երկընչէր ի Ջահար խանէն, զի մի գոյցէ յառաջեսցէ, քան զինքն ի յԱսպահան և տիրեսցէ զքաղաքն տիրապետեալ։ Իբրև այս եղև, զի երկոքեանս
այս ոգիք չու արարին դէպ ի յԱսպահան, Ջահար խանն ի ճանապարօվն
Գուլփէքանու, և Ալիմուրատ խանն ի ճանապարհն Քաշանու, որ և հանդիպեցաւ մահն Ալիմուրատ խանին ի Քաշան, և ներքինապետն նորայ ոչ
ազդեաց զօրաց նորայ, մինչ որ հասին ի դուռն յԱսպահանու։
Անդանօր և անդ յայդնի եղև մահն նորայ, և վրդովեալ տրոհեցաւ բանակն նորայ, և կամէին հանդէպ երեսաց իւրոց գնալ և տեսին յանկարծակի եհաս Ջահար խանն, և (226) բռնութեամբ ժողովեաց զզօրս նորայ և
կամեցաւ մտանել ի քաղաքն։ Բայց վերակացոյ քաղաքին էր Բաղր խան
անուն և էր ի գաւառէն Ասպահանու, ի գեղջէն Խօրասկանու, և էր անէր
Ալիմուրատ խանին և ոչ կամէր թագաւորելն Ջահար խանին։ Սայ փակեաց ըզդրունս քաղաքին և ոչ եթող մտանել Ջահար խանն, բայց Ջահար
խանն մաքառեալ և խազմ եդեալ, ոգորել մինչ ի յաւուրս երիս, առին
զքաղաքն ի ձեռաց Բաղր խանիցն և կալան զԲաղր խանն, բազում վիշտս
և նեղութիւնս տվին և առին ի նմանէ բազում գանձս ոսկոյ և արծաթոյ։
Եւ գէշ Ալիմուրատ խանին մնաց արտաքոյ քաղաքին, և շունք կերան
զնայ փոխանակ այնմն, որ աւար էառ ըզՍուրբ Աթոռն Ամենափրկչի։
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(227) Եւ որժամ այս եղև, զի մեռաւ Ալիմուրատ խանն, և Ջահար խանն
տիրեաց յԱսպահան քաղաքին, լուաւ որդի նորայ՝ Շխվէիզ խանն, որ էր ի
Թէհրան, թողոյ զքաղաքն և յաճապարեաց դէպ ի յԱսպահան՝ առ ի ժամանել հօրն իւրոյ։ Եւ եկն մինչ ի Քաշան և անդի յայտնի եղև մահ հօրն իւրոյ՝ Ալիմուրատ խանին։ Եւ Շխվէիս խանն, անճարակ լեալ, ոչ գիտէր զինչ
գործէր, և որժամ տեսին զօրքն նորայ, այնպէս տրտմեալ կենօք թողին
զնայ և գնացին հանդէպ երեսաց իւրոց։ Եւ ետես Շխվէիս խանն, թէ թողին զինքն և գնացին, գնաց և ինքն ի սպաս Ջահար խանին ի քաղաքն
յԱսպահան։ Ընկալաւ զնայ Ջահար խանըն և առաջօք պահէր զնայ, զի մի
գոյցէ սպանցէ զնայ։

(228) ՊՐԱԿ ՔՍԱՆ ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ԳԱԼԸՍՏԵԱՆ ՄԱՀՄԱՏ ԽԱՆՆ Ի ՅԱՍՊԱՀԱՆ
Մտածութիւն Մահմատ խանին։ Գնալն ի Թէհրան։ Պարտումն Ջահար խանին։
Փախուստն Ջահար խանին։ Թուղթ գրելն Բաղր խանին։ Ապստամբումն լօռից։
Խազմ ընդ Ավդալ խանին։ Սպանումն Ավդալ խանին

Այլ որժամ փոխեցաւ թուականն մեր հազար երկու հարուր երեսուն և
չորս (1785 թ.), լուաւ Մահմատ խանըն Աստարաբատու զմահն Ալիմուրատ
խանին և զդարձն Ջահար խանին, ուրախ եղև մեծեաւ ուրախութեամբ և
ասէ ընդ մեծամեծս իւր. «Ահա, է բարի և ըմբոն ժամս գնալ ի քաղաքն
Թէհրան, և անտի ի յԱսպահան և առնուլ զթագաւորութիւն նոցայ։ Դուք
զի՞ ասէք վասն բանիս այսորիկ»։ Եւ նոքայ խոնարհեալ ասեն. «Միտեալ է
սիրտք մերոյ ընդ սրտոյ տեառն մեր, զինչ հաճոյ իցէ աչ տեառն մերոյ,
արասցէ»։ Եւ նայ ասէ. «Եթէ այտպէս իցէ, հանգանակեցէք զզօրս ձեր՝
(229) գնալ ի Թէհրան և առնուլ զնայ»։
Այսպիսի իրողութեամբ և յասմ սարասի ժողովեաց զզօրս իւր ի յԱստարաբատու, չու արարեալ բանակաւն իւրով դէպ ի Թէհրան։ Եւ ի հասանելն
ի Թէհրան, փակեցին զդուռն բերթին և ոչ ետոյն մտանել ի բերթն, պատճառելով ասէին. «Եթէ առնուս զքաղաքն յԱսպահան ի ձեռաց Ջահար
խանին, մեք ևս հնազանդ եմք քեզ և լինիմք հարկատուք»։ Վասն որոյ
լուաւ նոցայ Մահմատ խանն և ոչ եմուտ ի բերթն Թէհրանու, այլ չուեաց
բանակաւն իւրով դէպ ի Քաշան։ Լուաւ Ջահար խանն զգալ Մահմատ
խանին ի Քաշան, Լաքարու խանն սարդար կարքեաց՝ երկու տասան հազար հեծելայզօրոք գնալ և ոգորել զհետ Մահմատ խանին և փախուցանել։
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(230) Եւ սոքայ ելեալք ի յԱսպահանու քաչընթած երիվարաւ ի
գաւառն Քաշանու, և իբրև հասին ճակատքն երկոքեան ի միմիանս և ընդ
միմեանս բախեցան յաւուր այնմիկ, և այնքան որ ի պարտութիւն մատնեցաւ գունդն Ջահար խանին, խորտակեցաւ բանակն նորայ, զէնընկէցք լինէին և փախուստ դառնային դէպ յԱսպահան։ Եւ զօրքն Մահմատ խանին
մեծաւ պատերազմաւ արկին ի նոցանէ ի սուր իւրեաց վիրաւորս բազումս
և աւար հարին զինչս և ըզստացուածս նոցայ, և որք զերծան ի սրոյ նոցա,
դարձան յԱսպահան։ Բայց Ջահար խանն կրկնակի զօրս յղեաց և արարին
զնոսայ որպէս առաջն արարին, քանզի սոքայ առանց խազմի դարձան և
փախ(231)եան և ոչ եկին առ Ջահար խանն։ Բայց որժամ լուաւ զպարտութիւն զօրաց իւրոց, հանգանակեաց զզօրս իւր և յաճապարեաց ի յԱսպահանու դէպ ի Շիրազ, բայց Մահմատ խանն լուաւ զփախուստն նորայ,
չուեաց ի Քաշանու և եկն յԱսպահան և տիրեաց քաղաքին և շրջայգայ
գաւառացն։ Բայց բազում չարինս գործէր ի յԱսպահան, բայց Բաղր խանէն, քանզի ոմանք ասէին, թէ ներգործութեամբ Բաղր խանին եկն Մահմատ խան։ Վասն այն մեծարանօք ունէր զնայ, և պատուէր։
Բայց Բաղր խանն խորհէր ի սենեկ սրտի իւրոյ և ասէր. «Այս Մահմատ
խանս, թէ յամեսցի ի քաղաքիս, ամենըն աւերեսցէ»։ Ապա հնարս նութեաց անիծեալ Բաղր խանըն այ(232)սպէս, քանզի թուղթս գրեաց ի ծածուկ ի վերա մեծամեծացն Լօռից և Փէրիոյ այսպէս, թէ. «Վերարկու կանանց ձերոց ի գլուխ ձեր»։ Եւ այլ բազում արհամարհանս գրեաց և ասէ.
«Ժողովեցարո´ւք և եկա´յք մինչ ի դրունս քաղաքիս, և ես պատվեր տաց
քաղաքաքցացն իմոց՝ առ ի ըզգուշանալ, զի կալցուք զՄահմատ խան
Ղաջարն, զի քաղաքս այս սեփական ձեր է։ Եւ այս ևս սակաւազօր է, և
բազումք ի սոցանէ տկար են, ի գալն ձեր դուրեաւ կալնումք զսայ, քանզի
չար տեսանեմ զսա»։ Այսպէս պարտեաց անիծեալն Նաթան, որ գրեաց քեռն
իւրոյ Խիկարայ։ Եւ որժամ լուան ազգն լօռից, գրոհ տվեալ ժողովեցան և
կարքեցին ոմն Շահավդալ խան անուն, և եկեալ ի գաւառն Փէր(233)իայ,
ժողովեաց բազում չրիկս ի տաճկաց և ի վրաց և հայոց, և եղեն չու մեծ և
բանակ բազում։
Եւ իբրև այս եղև և կատարեցաւ գործն, ապա գնաց անիծեալ Բաղր
խանն ի մօտ Մահմատ խանին և ասէ. «Արքա՜յ, յաւետեան կաց, քանզի
Փէրիոյ խաներն ժողովեալ են հանդերձ լօռերուն և կամին գալ պատերազմել և առնուլ ըզթագաւորութիւնդ քո և աւար առնուլ զքաղաքս մեր և
զինչս սորայ»։ Եւ յորժամ լուաւ Մահմատ խանըն, խռովեցաւ ոգի իւր և
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ասէ. «Ես ակն ունիմ, թէ աւաքունիքն Փէրիոյ ընձայս բերեն ինձ, նոքա
փոխանակ ընձային կամին պատերազմել ընդ մեզ», քանզի ոչ գիտէր ըզնութեալն ի Բաղր խանէն։
Ապայ կարքեաց Բաղր խանըն տե(234)ղապահ քաղաքին, և ինքն չու
արարեալ բանակաւն իւրով եկն ի պատերազմել ընդ Ավդալ խանն։ Բայց
Աւդալ խանն գնացեալ և բանակեալ ի գեողն Իշկերան և շինեալ էր սանկար և պատնեշս շուրջ զօրօքն։ Հանդիպեցաւ և Մահմատ խանըն գալ ի
այն գեողն, քանզի գեղէն ի զատ չարթաղ մի կայ, նոքայ բանակեցան ի
մօտ չարթաղնայն։ Եւ ըսկսան երկուց կողմանց մաքառել և բախել ըզմիմեանս, որ ի պարտութիւն մատնեցաւ գունդն Ավդալ խանին, փլուցին
զսանկարն և դիմեցին դեպ երեսաց իւրեաց։ Բայց Ավդալ խանն հանդերձ
գնդաւն իւրով առաջի խմբողք էին և ոչ կարացին զերծանել ի սրոյ նոցայ,
քանզի զօրքն Մահմատ խանին խազմ եդեալ շրջապատեցին զնոսա և
ը(235)սպանին Ավդալ խանըն և եղբայրն և որդին և բազումս ի զօրաց նոցա արկին տապաստ երկրի՝ որպէս մաղաբերս ծառոց, և այլքն մազայպուրծն զերծան ի լերինս, ի յայրս և ի ծերպս քարանձաւաց և զերծան։
Բայց չրիքն, որ փայեակ էին զամենայնըն ըմբըռնեցին, առին զզենս նոցայ և թողին գնալ ի տունս իւրեաց, և ինքն առաջ խաղաց բանակաւն և
եկն ի դաշտն Քէիզ և բանակեցաւ անդ։

ՊՐԱԿ ՔՍԱՆ ԵՎ ՅՈԹՆԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ՄԵԾԻ ՆԵՂՈՒԹԵԱՆՑ, ԶՈՐՍ ԿՐԵՑԻՆ ԱԶԳՆ ՀԱՅՈՑ
ԵՎ ՎՐԱՑ Ի ՁԵՌԱՆԷ ԺԱՆԴ ՄԱՀՄԱՏ ԽԱՆԻՆ
Բանակելն ի Քէիզ։ Աւար առնուլն հայոց։ Վտարումն հայոց և վրաց։ Աւարումն հայոց։
Տանումն գերելոցն ի բանակն։ Նեղութիւն հայոց։ Ազատումն գերելոց

Եւ որժամ սպանաւ Ավդալ խանն, և Մահմատ խանն եկեալ նստաւ ի
մարզն Քէիզոյ, էր թուականն մեր ՌՄԼԴ.(1785), ամս(236)եանն Նախայ
ԻԷ. (27)։ Եւ որժամ բանակեցեաւ ի Քէիզ, երիս յաւուրս ոչ ինչ գործեաց՝
ակն ունելով, թէ՝ գան մեծամեծքն Փէրիոյ ի սպաս իշխանութեան մերոյ։
Եւ նոքայ յուլացեալք ոչ գնացին առ նայ, բայց ի միոյն, որ Մէհրալի խան
ասէի ի գեղէն Թօխմախլույ։ Եւ որժամ ետես Մահմատ խան, թէ ոչ եկին,
ապայ հրամաեաց ի սուր քաշել և ճորոտել զազգն հայոց և վրաց և աւար
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առնուլ զինչս և զըստացուածս նոցա, որպէս ասէ գիրք Դատաւորացն. «Ելանիցէ հուր ի դժընկէ աստի և կերիցէ զեղևնափայտն Լիբանանու» (Դատաւորաց Թ. 15)։
Եւ ի լսել զօրացն և զօրապետացն, ձիընթաց արշաւմամբ արձակեցան ի
վերայ Փէրիոյ և որպէս ըզմրրիկ հնոցի շրջապատեցին ըզ(237)գեղորայսն
Հայոց և Վրաց՝ ըստ ասելոյ Եսաեայ տեսանողին. «Եւ վառեսցի իբրև զհուր
անօրէնութեան և իբրև զսէզ չորացեալ այրեսցի ի հուր և վառեսցի անտառս մայրեաց, և շուրջ ամենայն բլրօվքն նոցայ հուր ճարակեսցի» (Եսայի
Թ. 18)։ Ըստ յասմ սարասի աւար առին զամենայն անասուց նոցա ի փոքուէ
մինչև ցըմեծամեծս, և գերեցին զամենայն ուստերս և զդստերս, ըզնու և
զկին գեղեցիկ։ Եւ եղև յաւուր այնմիկ կոծ սաստիկ և աղաղակ մեծ՝ ըստ
ասելոյ մարգարէին Եզեկիէլի. «Ձայն առ, ճիչ բարձ, որդի մարդոյ, զի եկն
էհաս այն ի վերա ժողովրդեան իմոյ» (Եզեկիէլ ԻԱ. 12)։ Ըստ յասմն նուաքի
մայրքն լային զդստերս իւրեաց և հայրքն զորդիս իւրեաց, եղբայրք լային
զեղբայրս իւրեաց և զքուրս, և այրքն (238) լային զկինս իւրեանց, և գերեալքն լային զհայրս և զմայրս իւրեանց, զսիրելիս և զբարեկամս իւրեանց՝
ըստ Նաւումայ տեսանողին. «Ձայն հարուածոյ, ձայն շարժման անուոյ, շաչիւն կառաց, շահատակիւն հեծելոց, փայլիւն զինու, շողալ սուսերաց,
թաւալագլոր խաղալ վիրաւորաց, և ոչ գոյր չափ» (Նաւում Գ. 2-3)։
Ըստ այսմ նուաքի եղև ճըչումն գերելոց, զաղաղակ հայրցն, զսուք առնուլն մայրցն, զգոչումն եղբարց, զաղիողորմ հառաչումն քերց, զկոծումն
սիրելեաց, զմորմոքումն բարեկամացն, զբառանչումն անասնոցն և զկսկիծ
տեսողացն՝ իբրև որոտումն ամպոց և իբրև ըզճայթմունս ջուրց բազմաց,
որ ոչ տանէր վայրս ամենայն և հասանէր մինչ ի երկինս՝ ըստ
քնար(239)երգոյն. «Մատնեաց ի գերութիւն զզօրութիւնս նոցայ և զգեղս
նոցա ի ձեռս թշնամեաց նոցայ» (Սաղմոս ՀԷ. 61)։ Որպէս հրամաէ Տէրն
մեր. «Եթէ ոչ դառնայք ի գործոց ձերոց, առաքեմ ի վերայ ձեր այլադէմ
գազանս, որ ուտեն զձեզ և որդիս ձեր յանկողնոց ձերոց յափշտակեն և
տանեն» (հմմտ. Ղևտական ԻԶ. 21-22)։ Ճշմարիդ և յիրաւ կատարեցաւ
հրաման Արարչին, և որպէս զջուր եռացեալ և իբրև այլադէմ գազանս
արեանարբու՝ ազգն ղաջարաց արձակեցան ի վերայ մեր և խարշատեցին
զմեզ և յափշտակեցին զորդիքս մեր, որպէս գայլք պատառօղք դիմեցին ի
վերայ անմեղ գառանց մերոց և տարան։ Որպէս ողբայր մարգարէն
Դաւիթ, այնպէս և մեք ողբամք և ասեմք. «Տէր, մեղապարտն մեք եմք,
զի՞նչ արասցեն անմեղ գառինքն մեր»։ Կամք Տեառն օրհնեալ եղիցի ըստ
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(240) ասելոյն Ոբայ. «Եւ եթէ տապալեսցէ զամենայն, ով ասասցէ զնայ, թէ
զինչ գործեցեր» (Յոբ ԺԱ.10)։ Ըստ յասմն եղիցի կամք Տեառն օրհնեալ։
Իբրև այս եղև, զի աւար առին և գերեցին, առեալ տարան ի մեծ բանակն ի Քէիզ, և որք մնացեալ էին ողբալով և կոծալով կալեալ ըզձեռանէ
ուստերացն և դստերացն մնացելոցն, դիմեցին ի լերինս, ի յայրս և ի փափարս, ի ծերփս և ի քարանձաւս՝ ըստ Եզեկիէլի, որ ասէ. «Լցից զլերինս
վիրաւորովք քովք, զբլուրս քո և զձորս քո և ամենայն դաշտս քո վիրավորեալ ի սրոյ անկցին ի քեզ» (Եզեկիէլ ԼԵ. 8)։ Քանզի այնքան հապճեպ
ըշտապօվ եղև գործն, որք բազումք թողին ըզըստընդիայ մանկունս ի
յանձս ճանապարհին, և ինքեանք յաճապարեցին ի լերինս։ Բայց տկարքն
և ցաւագարքն և ծերքն ոչ կ(241)արէին գնալ, նոցա թողին ի գեողսն և ի
յանցս ճանապարհին, և որք ի նոցանէ կարողք էին, յետ յօթն և ութն
յաւուր ապայ թէ կարէին գնալ և գտնել ընտանիս իւրեանց։
Եւ որք ի լերինս էին, մինչ ի չուրս և հինգ յաւուրս անսվաղ կային,
քաղցեալք և ծարաւիք անցուցանէին, և որք կարողք էին ժուժէին, և որք
տկարքն էին և մանկտիքն որպէս զծաղիկ թալկացեալք և թառամեալք
էին՝ ըստ Եզեկիէլի տեսանողին. «Պատերազմ սրոյ արտաքուստ, և սով և
մահ ի ներքուստ, և որք ի բացին իցեն, սրով վախճանեսցեն, և որք ի քաղաքի իցեն, սով և մահ վախճանեսցէ» (Եզեկիէլ 15). այսմ սարասի եղև
վասն մեղաց մերոց։ Եւ եղև, զի գերեալքն ամենայն տարան ի բանակն, և
ետես Մահմատ խանն, թէ այն ինչ եղև, ծագեաց ողորմութիւն (242) ի
սիրտ ժանդին այնորիկ՝ որպէս ասէ. «Սիրտ թագաւորաց ի ձեռս Աստուծոյ
են» (Առակաց ԻԱ. 1)։ Քանզի այնքան գոյթ շարժեաց ի ժամոյն այնորիկ,
որ ի լուր ամենեցոյն հրամայեաց արձակել և ազատել զգերեալսն։
Եւ մոնոտիկն հրատարակելով գոչեր, թէ՝ հրաման արքային այս է, զի
գերեալքն ազատեսցեք։ Ի լսել բանին, երկեան զօրքն նորայ և արձակեցին
գերեալքն, բայց մնացին յօթն ի գերելոցն և ոչ ազատեցին։ Բայց ազատեալքն յետ երիս յաւուրս գնացին և գտանէին զհայրս և զմայրս իւրեանց։ Եւ տեսաք, թէ ազատեցան գերեալքն, յայնժամ դարձեալ մխիթարեաք ըզմիմեանս ասելով, թէ. «Մահմատ խանն գնայ ի ճանապարհն Խօնսարու, և ամենայն ինչք մեր մնան ի տեղն, զի թէպէտ աւար առին անասունք մեր, այլ գոյ մեզ բազում ինչս՝ ըզոսկի, ար(243)ծաթ, պղինձ, երկաթ, համբարք ցորենոյ և գարոյ, և արտորայք մեր բարելիք են։ Ի գնալ
Մահմատ խանին, դառնամք ի բնակութիւն մեր և վայելեմք զժառանգութիւնք մեր»։
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ՊՐԱԿ ՔՍԱՆ ԵՎ ՈՒԹՆԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ԳՆԱԼՈՅ ՄԱՀՄԱՏ ԽԱՆԻՆ Ի ԳԵՈՂՆ ՍԱՆԿԻԲԱՐԱՆ
Մտածութիւն Մահմատ խանին։ Որպիսութիւն արզային։ Կողոպտումն ընչից։
Գտանել քօչիցն։ Նահատակութիւն տէր Բարսեղին։ Ըմբռնումն տէր Մօվսէսին։
Նահատակութիւն տէր Մովսէսի։ Գիշատեալ մեռելոցն։ Սուք առնուլն հայոց։
Վտարումն հայոց։ Մորմոքումն հայոց

Բայց Մահմատ խանն եդեալ էր ի մտի իւրում գնալ ի ճանապարն
Խօնսարու, և որժամ լուան աւաքունիքն Խօնսարհոյ, պատրաստեցին ընձայս բազումս՝ որպէս վայել է թագաւորաց, հանդերձ Սէիտ Հասանին և
Ղօրանիւ և արզանիւ։ Այս է պատճէն թղթոյն. «Յայդ լիցի մեծի իշխանութեանդ, որ մեք՝ Խօնսարոյ եղեալքս, հլոյ և հնազանդ կամք ներքոյ իշխանութեանդ, բայց այս ճանապարհս լեռնային, ան(244)խոտ և անջրտի է,
բայց ճանապարհն Փէրիոյ ընդարձակ է, ջրաւէտ և խոտային է։ Կամք մեծի իշխանութանդ է, այլ պարտ էր մեզ ծանուցումն առնել»։ Այս էր պատճէն թղթոյն։ Եւ առեալ Սէիտն զընձայն և զթուղթն գնաց ի բանակ, առաջ
շրջեցաւ ի դրունս մեծամեծաց և հանգուց զմիտս նոցա տրօք իւրովք։ Յետ
այնորիկ մատուց զընձայն արզայիւն հանդերձ առ Մահմատ խանն, և նայ
բազում սիրով ընկալաւ զՍէիտն և յանձն էառ գնալ ի Փէրիայ։
Եւ ի լնուլ հնկետասան յաւուրն, չուեաց բանակաւ դէպ ի Փէրիայ և
եկեալ բանակեցաւ դէպ ի գեողն Սանկիբարան՝ ըստ հրամանի Փրկչին. «Եղեւ յետինս այս չար, քան զառաջին գերութիւնըն» (հմմտ. Ղուկաս ԺԱ.
26)։ Քանզի Խօնսարցիք բազում ըռոճիկս բերեալ ձգեցին (245) օրդուբազար ի մէջ բանակին, և տեսան զօրքն Մահմատ խանին, թէ որ ինչ տանեն
ի բանակն, պիտոյանայ յինքեաց և անասնոցն, սկսան չարիս գործել այսպէս. գեղորայքն աւերեցին, վասն փայտից եկեղեցիքն քայքայեցին և հրթեհեցին և որ ինչ մնացեալ էր ի գեղորայքն, աւարի հարին, արտորայքն
հնձեցին, համբարք կողոպտեցին՝ ըստ Եսայեա տեսանողին, որ ասէ. «Երկիր ձեր աւերակ, քաղաք ձեր հրձիք, աշխարհն ձեր առաջի ձեր օտարք
կերիցեն, աւերեալ և կործանեալ ազգաց օտարաց» (Եսայի Ա. 7)։ Բայց
ծերքն և տկարքն, որք մնացեալ էին ի գեղորայքն, նոցա կալեալ չարչարէին և ասէին. «Ցուցէ՜ք զգաղոստն ձեր»։ Եւ նոքայ յակամաիւ կամայ
ցուցանէին զգաղուստն իւրեաց և այլոցն, և զօրացն առեալ տանէին (246)
ի բանակն, կրկնակի լըլկէին զնոսայ, թէ և ասէին. «Ցուցէ՜ք ըզքօչս ձեր»,
և առեալ դիմէին ի լերինս, էր որ գտանէին և իբրև զմրրիկ շրջապատէին
զնոսայ և որոնէին և գտանէին բազում ինչս։
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Եւ ի նոցանէ կալեալ այրս և զկանայս տանէին ի գեղորայքն և կախեալ
բրածեծ առնէին և չարչարէին, լըլկէին, հրով այրէին, երկորայք նոցայ
փայտիւ ճմլէին, և նոցա յուշաթափեալ անկանէին, էր որ ժուժեալ կենդանի մնային, և այլքն այնպէս մեռանէին։ Այսպէս բազումս սպանին, որոց
երկուքն ծեր քահանայք էին։ Մինըն ի գեղջէն Խօյկանու՝ տէր Բարսեղ
անուն, ըզնայ կալեալ էին և բազում չարչարանս տվեալ, թէ՝ ցուց զինչս
քո, եւ նա, անճարակ լեալ, ցուցանէր զանօթ եկեղեցոյ։ Եւ զօրացն տեսեալ
առաւել չար(247)չարէին զնայ, թէ՝ այլ ինչս ցուց, և նայ ոչ գիտէր ինչս,
ցուցանէր ըզվէրս անձին իւրոյ, և զօրացն բարկացեալ հարին չորից կողմանց, մինչ որ ներկեալ եղև մարմին որպէս որդան կարմիր։ Եւ այնու ոչ
շատացան, այլ հարին խօփով ըզսիրտ քահանային, և այն եղև մահն նորայ, և յիմացեալ գեղականացն եկեալ ամփոփեցին ըզնայ ի մէջ եկեղեցուն
իւրեաց։
Երկրորդէն ի գեղջէն Բոլորանու՝ տէր Մօվսէս անուն, այր ծերունի և տկար, հլոյ և հնազանդ օրինացն Աստուծոյ։ Ըզնայ կալեալ ի լեռնէն հանդերձ որդովն և թոռիւն և գեղականովն, թոռն նորընձայ գոլով՝ տէր Օվանէս անուն։ Եւ որժամ կալեալ ըմբռնեցին զամենսեանն, սսկսան չարչարել,
խարակտել և լըլկել զնոսայ, թէ՝ Ցուց(248)էք զինչս ձեր։ Եւ ի չարչարելն
նոցայ կին ոմն ասէ. «Մեք աղքատք և չքաւոր եմք, բայց այդ ծերունիդ
քահանայ մեր է, դայ բազում ինիչս ունի, ի դմանէ խնդրեցէք»։
Եւ որժամ լուան ի հին Եզաբելէն և նոր Յութայէն, ամենեցուն թողին
գնալ ի լեառն, բայց որդի քահանային և թոռն կային ի մօտ։ Նոցայ ևս
վարեցին ի լերինս և շրջապատեցին զծերունի քահանայն, այնքան հարին,
որ ամենայն մարմինն ժաշխեալ եղև։ Ի նսեմանալ երեկոյին թողին ըզնայ
և գնացին, և եկեալ այր ոմն ի նոյն գեղջէն Բոլորանայ, այր լուտացող և
անհաւատ։ Որժամ ետես ըզնայ տէր Մօվսէսն, աղերսանօք խնդրեաց ի
նմանէ և ասէ. «Վասն Աստուծոյ ձեռն տուր ինձ և տարեալ հասոյ ինձ առ
որդիս և թոռն (249) իմ, քանզի նսեմացեալ է, և ոչ կարեմ գտանել զնոսայ»։ Եւ այրն անհաւատ ոչ լուաւ աղերսանաց քահանային, այլ քամահեաց զնայ, զանց արաւ և գնաց։ Բայց քահանայն ոչ էր հմուտ տեղոյն և
վայրին այնորիկ, մոլորեալ զճանապարհն և որոնեալ խողողեցելովք մարմնովն մինչ ի լուսանալ առաւօտոյն։ Կրկնակի եկին զօրքն և կալան զնայ,
«գայլիբերան հարին և տարան գառագեղիւ»՝ ըստ Եզեկիէլի (ԺԹ. 9)։
Մերթ ի ոտս, և մերթ ի քարշ, մինչ որ հասուցին ի գեօղն Աղչայ և անդ
կապեցին առ ծառօվ մի և չորից կողմանց այնքան հարին, մինչ որ աւան90
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դեաց առ Աստուած զհոգին իւր։ Ապա թողին զնայ կապեալ առ ծառովն և
գնացին՝ ըստ ասելոյ քնարերգոյն. «Քահանայք նոցա անկան ի սուր և
զայրիս նոցայ ոչ ոք էր, որ լայր» (Սաղմոս ՀԷ. 64)։ Այնպէս (250) կապեալ
կայր մինչ ի յաւուրս Ժ. (10), բայց ամենագոյթն Աստուած պահեաց զնայ
ի թռչնոց և գազանաց։ Յետ Ժ. (10) յաւուր եկեալ գտին զնայ որդին և
թոռն նորա և տարեալ ամփոփեցին զնայ ի հանգստարանս իւրեաց։
Այսպէս բազումս ծերոց և տկարաց, որք մնացեալ էին ի գեղորայսն,
ամենեքեանք մեռեալ էին. որք ի սրոյ և որք ի սովոյ, գիշատեալք և գազանակուրք և որդնալից լեալք, քանզի ոչ ոք էր, որ թաղէր զնոսայ, ըստ
քնարերգոյն. «Հեղին զարունս նոցա որպէս զջուր շուրջ զԵրուսաղեմաւն,
և ոչ ոք էր, որ թաղէր զնոսայ» (Սաղմոս ՀԸ. 3)։ Եւ յետ Ժ. և Ը.(18) յաւուր
չուեաց Մահմատ խանն ի Սանկիբարանու դէպ ի Թէհրան, և մեք դարձաք
ի բնակութիւն մեր և տեսաք ամենայնն աւերեալ և հրթեհեալ, կահք և
կարասիք փշրեալ, (251) արտորայք հնձեալք, գաղուստք գտեալք, ամբարք
կողոպտեալք, և այնքան մարմեք մեռեալք և գիշատեալք, յանժամ սուք
առեալ սքաւորեցաք։
Աստանoր յոյժ պիտանի եղև հինն Երեմիայ, զի ողբասցէ ըզնորս Իսրայէլ։ Աւա՛խ քեզ, Հայոց աշխարհ, եթէ որպէս երերման կաս, լալոյ ես աշխարհելոյ։ Որպէս ողբաց Երեմիաս, այնպէս սուք առեալ երկրորդեմք ըստ
Ոբայ ասելով. «Իսկ ընդէր յորովայնի ոչ վախճանեցաք, այլ ելաք յարգանդէ, և ոչ անդէն վաղվաղակի կորեաք» (Յոբ Գ. 11)։ Ո՜հ, նութ կորըստեան,
ո՜հ քարտէզ բօթալի, ո՜հ մելան քան զլեղի, ո՜հ եղէգն օշինդրալի, ո՜հ գիր
դառնութեան, ո՜հ պրակ կսկծալի, ո՜հ տեսութիւն սարսռելի, ո՜հ զրուց
դրդվելի, ո՜հ պատմութիւն սարսափելի, ո՜հ տարաձայնութիւն տաժանելի,
(252) ո՜հ համբաւ սոսկալի, ո՜հ լուր աշխարհելի, ո՜հ բեկումն անպատուաստելի, ո՜հ տրոհումն անջատելի, ո՜հ սուք անսփոփելի, ո՜հ տրտմութիւն
անմխիթարելի, ո՜հ փորձութիւն անյուսադրելի։ Ոչ ուստեքէ մխիթարութիւն մեր, ոչ ուրեքէ յուսադրութիւն մեր, ոչ ուստեքէ սփոփանք մեր, ոչ
ուրեքէ օգնութիւն մեր, ոչ ուստեքէ ապաւէն մեր, ոչ ուրէքէ ձեռն կալու
մեր, եթէ ոչ ի Փրկչէն մերմէ։
Արդ, ո՞րն ողբասցուք՝ զջոկով ոչխարքն մեր, որ աւար առին, եթէ այս,
որ թանի կարօտ մնացաք։ Արդ, ո՞րն սքասցուք՝ շամբարք ցորենոյ, որ կողոպտեցին, եթէ այս, որ հացի կարօտ մնացաք։ Արդ, ո՞րն տոչորեսցուք՝
ըզարտորայք մեր, որ հնձեցին, եթէ այս որ հասկաքաղի կարօտ մնացաք։
Արդ, որ՞ն մորմոքեսցուք՝ ըզճենաճեմ սայլք մեր, որ այրեցին, եթէ այս
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(253) որ կալի կարօտ մնացաք։ Արդ, ո՞րն աշխարհեսցուք՝ զգեղեցկայարմար եկեղեցիք մեր, որ հրթեհեցին, եթէ այս, որ ժամի կարօտ մնացաք։
Արդ, ո՞րն տուժեսցուք՝ զպատուական տունք մեր, որ փլուզեալ կան, եթէ
այս, որ բացյօթեայ մնացաք։ Արդ, ո՞րն կոծեսցուք՝ զմեռեալսն, որք գիշատեալք կան, եթէ մեզ, որք կենդանուն մեռեալ եմք։ Այս ամենայն եկն ի
վերայ մեր վասն մեղաց մերոց, այլ ընդ այս խնդամք, զի վիճակն Քրիստոսի եմք և յոյս մեր հաստատուն է ի Տէր՝ ըստ մարգարէին. «Որ տառապեցուց, նուն ողորմեսցի ըստ մեծի ողորմութեան իւրում» (Ողբք Երեմեայ
Գ. 32). Նմայ փառք, պատիւ և գոհութիւն, յաւիտեանս. ամէն։
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Վասն գալոյ Ջահար խանին։ Ոգուրումն Բաղր խանին։ Թուղթ առ Ջահար խանն։
Ապըստամբումն Իսմայիլ խանին։ Գնալ Ջահար խանին ի խազմ։
Պարտումն Ջահար խանին։ Դարձ Ջահար խանին ի յԱսպահան

(254) Եւ եղև որժամ գնաց Մահմատ խանըն ի Թէհրան, և Ջահար խանն
քառասուն հազար հեծելազօրոք չուեաց ի Շիրազու և եկն յԱսպահան։ Եւ
որժամ ետես Բաղր խանն, որ էր տեղապահ յԱսպահանու, առեալ ըռոճիկս
բազումս հանդերձ հինկ Ռ. (5000) զօրոք և հրաձգութեամբ թֆանկաց
մտաւ ի բերթն Թապառուկ, քանզի ամուր էր բերթն այն ի վաղուց շինեալ,
քանզի յոյժ թշնամիք էին միմեանց, որպէս առաջն պատմեցաք։ Եւ որժամ
լուաւ Ջահար խանըն զապըստամբումն Բաղր խանին, հրամաեաց զօրաց
իւրոց չըմտանել ի քաղաքն, այլ բանակեցան ի մէջ յագեստանացն։ Եւ
անտի Իսմայիլ խանն սարդար կարքեաց հանդերձ երկու տասան հազար
մարտակից զօրոք՝ գնալ ըզկնի Մահմատ խանին ի գաւա(255)ռն Թէհրանու, և ինքն մնաց ի յԱսպահան, զի առցէ զբերթն Թապառուկ ի ձեռաց
Բաղր խանիցն։
Բայց օր յաւուր ասէին զօրքն նորա. «Հրամաեայ, զի երիշ տարցուք և
առցուք զբերթն ի ձեռաց նորայ»։ Եւ նայ ոչ լսէր նոցա, զի գիտէր ամրութիւն բերթին և ասէր. «Մինչ առնուլն բազումս կոտորեն ի զօրաց մերոց»։
Վասն այն ոչ եթող յերիշ տանել։ Յետ այնորիկ ձուլեաց երկուս թնդա92
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նօթս մեծամեծս այնքան ահարկու, որ ի ձգելն դղրթէր վայրն ամենայն,
քանզի օր հանապազ զտիւ և զգիշեր խազմ եդեալ ոգորէին ընդ միմեանս՝
նոքայ ի բերթէն և սոքայ ի բանակէն, և երկարեցաւ գործն մինչ ամիսս
երիս յաւելի կամ պակաս։
Բայց բնակիչք բերթին խորհեցան և ասեն. «Այսօր և վաղիւն առն(256)ու զբերթն և զմեզ զամենեսեանս ճորոտէ»։ Խորհուրդ արարին և
գրեցին թուղթ գաղտ ի Բաղր խանէն այսպէս. «Յայդ լիցի մեծի տէրութեանդ, որ մեզ ամենեցուն Բաղրն բռնութեամբ ածեալ է աստ և ասէ՝ թէ
ոչ պատերազմեք, ըսպանանեմ զձեզ։ Եւ մեք, անճարակ լեալ, մարտընչեմք ընդ զօրաց քոց։ Եթէ ըսպանես զսայ, տամք ի ձեռս քո։ Ո՜ղջ լեր»։ Եւ
որժամ ընթերձաւ զթուղթն, երթմամբ յանձն էառ, զի ըսպանէ ըզԲաղրխանն, և իբրև լուան բնակիչք բերթին, ըզգուշացան։ Եւ որժամ գնաց
Բաղր խանն ի բաղանիսն՝ առ ի լուանալ, բացին զդուռն բերթին և ետուն
ի ձեռս նոցայ, և նոքայ մտեալ ի բերթն, ըմբռնեցին ըզԲաղր խանն ի մէջ
բաղանեացն, բազում նախատանօք բերին առ Ջահար խանըն։ Եւ նայ
հրամաեաց սպանել զնայ և գէշ (257) նորա արկանել առաջի շանց, և ինչք
նորայ աւար առին, աւերեցին և բերթն Թապառուկ հրամանաւ նորին։
Յետ այնորիկ լուաւ ըզապըստամբումն Իսմայիլ խանին, չուեաց ամենայն բանակաւն իւրով ըզկնի Իսմայիլ խանին։ Ի յեղանակս ձմերային
գնացեալ էհաս ի գաւառն Քամարոյ, և բազումք ի զօրացն նորայ մեռան ի
ցրտոյ։ Բայց Իսմայիլ խանն հանդերձ Ղուրբուն խան Բաջալանին էին ի
գաւառն Ուլուգիրտոյ, որժամ լուան զգալ Ջահար խանին, թողու Իսմայիլ
խանն զՂուրբուն խանին, և ինքն յաճապարեաց զհետ Խօսրով խան
Մքրուն և Ալըն խան Խամսցուն ի Համադան, և երդուան ընդ միմեանս, զի
մարտիցեն զհետ Ջահար խանին։
Եւ որժամ եկն Ջահար խան ի ուլուգուրդ, ըմբռնեցին Ղուրբուն խանն
(258) և սպանին։ Յետ այնորիկ չուեաց բանակաւ՝ գնալ ի Համադան, իսկ
Ալըն խանն և Խօսրով խան պարտեցին Իսմայիլ խանին՝ ասելով. «Միաբանեա՜յ ընդ մեզ, զի մարտիցուք ընդ Ջահար խանին և քեզ կարքեսցուք
թագաւոր»։ Եւ հաւատաց սուտ բանից նոցա։ Եւ եկն Ջահար խան եզր Համադանոյ, թողոյ զվրանս օվրակին, և ինքն հանգանակեաց զօրս իւր՝ գնալ
ի պատերազմ։ Եւ իբրև հասին ճակատք երկուցուցն, հարին երկուց կողմանց ըզնուագարանս կայսերական և խմբեցան։ Եւ յաղթահարէր զնոսայ
Ջահար խանըն, և բազումս իջուցանէր, զի էր յոյժ կորովի, ի խմբել խազմին արտայմերժէր զնոսայ ի բաց և խորտակէր գունդն նոցա։
Եւ ասէ Իսմայիլ խանն. «Այսու կերպիւ ոչ կարեմք յաղթել զդայ, այլ
եկեալ հնարեսցուք բան ինչ վասն (259) դորա», և նոքա ասեն. «Որո՞վ
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հնարիւ հնարեսցուք»։ Եւ ասէ Իսմայիլ խանն. «Թողէք ինձ խոյս տալ և
գնալ գաղտ ի վերայ վրանացն։ Եւ ի լսել Ջահար խանին, դառնա ի
վրանսն, դարձցէք և դուք ըզկնի նորա և յաղթեսցուք նմա»։ Եւ նոքա
ասեն. «Բարիոք խորհեցար, արա՜յ որպէս ասացեր։ Տէր եղիցի քեզ օգնական»։ Եւ յանմն գիշերի առեալ Իսմայիլ խանն ըզզօրս իւր և գնաց ի վերայ վրանացն և գրաւեաց զվրանսն։ Բայց Ջահար խանն ոչ գիտէր յանմանէ, այլ միամտութեամբ պատերազմէր ընդ նոսա և ետես եկն այր մի ի
յովրակէն և տայ գոյժ Ջահար խանին, թէ. «Եկն Իսմայիլ խանըն և կալաւ
ըզբանակն մեր և գրաւեաց»։
Եւ եղև որժամ լուաւ Ջահար խանն, դարձուց զերիվարն իւր և յաճա(260)պարեաց դէպ ի յԱսպահան, և նոքայ առին զինչս և ըզկահ բանակի նորա և դարձան ի տեղիս իւրեաց։ Յետ այնորիկ խորհէր Խոսրով խանն,
զի ըսպանցէ զԻսմայիլ խանըն, և նայ լուաւ զգործն նորա, ել ի գիշերի և
փախեաւ ի ձեռաց նորա՝ գնալ ի Քազազ։ Թագաւորութեանն ոչ հասաւ և
ի խանութենէն անկաւ անիծեալն, ծայրածողն և ժպիրհն, քանզի սա եղև
խանկարիչ և աւերող թագաւորութեան Ջահար խանին։
Բայց Ջահար խանն, որ դարձաւ ի խազմէն և եկն յԱսպահան և անդ
ձմերեաց, և Մահմատ խանըն ի Թէհրան ձմերեաց։ Բաց Իսմայիլ խանն, որ
եկն ի Քազազ, ասէ. «Տուք ինձ զօրս և զէնս՝ առ ի դառնալ ի վերայ Խօսրով խանին», և նոքա ետուն։ Եւ որժամ լուաւ Խօսրով խանն, (261) չուեաց
զօրօվք իւրովք՝ գնալ ի վերայ Իսմայիլ խանին ի Քազազ։ Ի լսել Իսմաիլ
խանին՝ առանց խազմի փախեաւ ի նմանէ և գնաց ի գաւառն Լօռըստանու
և զերծաւ ի նմանէ։ Եւ եկեալ Խօսրով խանն ի Քազազ, բայզում չարինս
գործեաց՝ պատճառելով, թէ. «Ետուք զօրս Իսմայիլ խանին՝ գալ ի վերայ
իմ»։ Եւ խոշտանկեալ զնոսայ՝ էառ բազում դրամս ի նոցանէ և դարձաւ ի
տեղի իւր։

ՊՐԱԿ ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ԳԱԼՈՅ ՄԱՀՄԱՏ ԽԱՆԻՆ Ի ՅԱՍՊԱՀԱՆ
ԵՎ ՓԱԽՈՒՍՏՆ ՋԱՀԱՐ ԽԱՆԻՆ
Գալ Մահմատ խանին ի Փերիայ։ Չարախօսութիւն առաջնորդին։ Խնդիրք դրամին։
Վտանք Ջուղայեցոյց։Խնդիրք ի Տեառնէ։ Արձակումն առաջնորդին

Եւ ի շնջել հողմոյ գարնանային, հնչեաց և Մահմատ խանն ի Թէհրանու՝ գնալ ի յԱսպահան, ի վերայ Ջահար խանին, և եկեալ էհաս ի գաւառն
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Քարվանդոյ։ Եւ ի լսել Ջահար խանին, ել ի յԱսպահանու յաճապար(262)եաց դէպ ի Շիրազ բանակաւն իւրով։ Եւ Մահմատ խանն կալաւ
զքաղաքն և կարքեաց տեղապահ յԱսպահանու եղբայրն իւր Ջահարղուլի
խան անուն, և ինքն դարձաւ օվրակաւն և եկն ի գաւառն Փէրիոյ, ի գեողն
Սանկիբարան, և անդ բանակեցաւ։
Եւ որժամ լուան եղկական ազգն քրիստոնէից, ելեալք ի բնակութեանց
իւրեաց, դիմեցին ի լերինս և ի յամրոցս, քաղցր և ծարաւ։ Եւ ի ժամանել
Մահմատ խանին, արօտ հրամաեաց արտորայքն ցորենոյ և գարոյ և աւերել զգեողս և տունս նոցա, որք թողեալ փախեալ էին։ Ի հրամանէս յասմանէ բազում գեողս և տունս քայքայեալ աւերեցին վասն փայտից և տանէին կրկուտ և խարուկ ի բանակն։ Եւ մնաց անդ մինչ ի յաւուրս քսան և
հինկ, ապա ել ի Սանկիբարանու դէպ ի Խօն(263)սար և անդի չուեաց ի
Թէհրան։ Բայց Ջաֆարղուլի խանն, որ էր տեղապահ յԱսպահանու, անդ
նստեալ կայր, բայց ոմանք չարաբարուք չարայխօսք եղեն առ նայ վասն
Ջուղայու և առաջնորդին՝ ասելով, թէ. «Վաճառականքն Ջուղայու, որք
են ի գաւառս Հնդկաց, յղեալ են բազում գանձս ի ձեռն առաջնորդին և
տէր Մինասին, զի այնու գնեսցեն և ազատեսցեն գերեալք հայոց։ Եւ նոքայ յապաղեալ ոչ գնեցին, այլ ունին ընդ յինքեանս»։
Եւ եղև որժամ լուաւ Ջաֆարղուլի խան զբանս լուտալ մատնչին, հրամաեաց բերել զառաջնորդ վանացն, որ էր Մկրտիչ վարդապետն, և եկեալ
ծառայքն նորա կալան զառաջնորդն և տարան առ Ջաֆարղուլի խանն։ Եւ
ի մտանել առաջնորդին, ողջունեաց զնայ և ասէ. «Բարի՜ եկիր, խո(264)րամանկ խալիֆայ, քանզի լուեալ իսկ է մեր, թէ ունիս գանձս։ Վասն որո՞յ
իրաց պահես զգանձն։ Արդ, տուր ի գանձարանն արքունիս, եթէ ոչ՝ մեռանես ի ձեռաց մերոց բազում չարչարանօք»։ Եւ խոնարհեալ առաջնորդին՝
ասէ. «Ո՜վ խաղաղասէր այրքայ, ուստի՞ է մեզ գանձս, քանզի մեք անապատի աղօթող եմք վասն կենաց արքայի»։ Եւ ասէ Ջաֆարղուլի խանն.
«Ընդէ՞ր ստախօս լինիս, զի ասեն ոմանք, թէ վաճառականքն ձեր յղեալ են
գանձս բազումս վասն գերելոցն, զի դուք գնեալ ազատէք, և դու ոչ
ետուք գնել։ Արդ, կէսն քեզ լիցի, կէս տուր ի արքունիս»։
Եւ հրամայեաց զորաց իւրոց քարշել զնայ և տանել ի վանս, և առնուլ
զգանձն իբրև տասն և հինկ Ռ. (15.000) թումանս։ Եւ զօրացն առին զառաջնորդն բազում նախատանօք և (265) քամահանօք տանել ի վանս, և ի
լսել ժողովրդեանն դեդևեալ ծածանեցան։ Եւ եկեալ զօրացն կալան զտէր
Մինասն և եդին ֆալաղայն, առաջնորդն և տէր Մինասն, լըլկեալ և խա95
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րակտել և բրածեծ առնել և խնդրել զդրամն առանց ներելոյ՝ ըստ ասելոյ
քնարերգոյն. «Ընդ առնելն մարդկան ի վերայ մեր, կենդանուն կամեցան
կլանել զմեզ» (Սաղմոս ՃԻԳ. 2-3)։ Բայց ողորմելի միաբանքն հանդերձ
ժողովրդովքն շրջէին ի դրուն մեծամեծաց՝ առ ի ներել վասն դրամին, և ոչ
ոք օգներ նոցայ՝ ըստ ասելոյն Ոբայ. «Հեռի լիցին որդիք նոցայ ի փրկութենէ, կողկողեսցեն առ դրունս վատթարաց, և ոչ ոք իցէ որ փրկիցէ» (Յոբ
Ե. 4)։ Իսկ յետոյ արտասուաթոր աչօք սսկան աղաղակել առ ամենագոյն
Աստուած և ասել. «Բարի է յուսալ ի տէր, քան յուսալ ի (266) մարդիք։
Տէր Աստուած գիտեմք, զի վասն մեղաց մերոց խրատես զմեզ գաւազանաւ
բարկութեան՝ ըստ Ովսիայ տեսանողին. «Ոչ գոյ ճշմարտութիւն, ոչ ողորմութիւն և ոչ գիտութիւն Աստուծոյ ի վերայ երկրի, այլ անէծք և ստութիւն և սպանութիւն և գողութիւն և շնութիւն հեղեալ ի վերայ երկրի»
(Ովսէէ Դ. 1-2)։ Վասն որոյ երկրորդեմք ընդ Միքիայ տեսանողին և
ասեմք. «Վա՜յ է ինձ, զի եղաք իբրև զհասկայքաղ ի հունձս և իբրև զճռաքաղ ի կութս» (Միքիէ 1)։ Եւ այնպէս մնացին ի չարչարանս մինչ ի
յաւուրս երիս, և ոչ ուստեքէ էր օգնութիւն նոցայ։
Բայց ամենաթագաւորն Աստուած, որ ի ձեռին ունի զսիրտ ամենից
բռնաւորաց, որ կոմն որ կամի, շրջէ ըզնայ, այսմ ժամոյ ողորմեցաւ տառապեալ ազինս մերոյ և շրջեաց զսիրտ Ջաֆարղուլի խանին և քաղցրացուց զկամս նորայ, որ ի լո(267)ւր ամենեցոյն հրամաեաց արձակել զնոսա՝
ըստ Սիրաքայ, որ ասէ. «Երկուղածի Տեառն ոչ պատահեսցին չարիք, այլ ի
փորձութեան Աստուած զնայ պահպանեսցէ և փրկեսցէ ի չարէ» (հմմտ.
Սաղմոս ԼԲ. 18-19)։ Բայց մինչ որ արձակելն, զօրն նորայ առեալ էին ի
նոցանէ վեց հարուր թումանս և ի ժամ արձակմանըն այլ ոչ ետուն ասելով, թէ՝ այս բաժին և ըսպաս մեր է։ Ազատեցին զնոսա և գնացին ի քաղաքն։ Բայց զայս ամենայն լսելով և տեսանելով և գրելով մեր՝ ճմլին
սիրտք մեր, տոչորին երիկամունք մեր և գալարին աղիք յորովայնի մերում, և աչք մեր վտակս արտասուաց թորեալ իջուցանեն վասն եկելոյ հասելոյ այսքան թշվառութեանս եղկական անտերուչի ազինս մերոյ։ Այս
եղևի թուին հազար երկու հարուր երեսուն հինկ (1786)։
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(268) ՊՐԱԿ ԵՐԵՍՈՒՆ ԵՎ ՄԻԵՐՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ԵՐՐՈՐԴ ԱՆԳԱՄ ԳԱԼՈՒ ՄԱՀՄԱՏ
ԽԱՆԻՆ Ի ԳԱՆԴՈՒՄԱՆ
Գնալ Մահմատ խանին ի Գանդուման։ Ապստամբումն Ջունբաշ խաին։ Հնարք
Քալբալի խանին։ Գերութիւն Բուրվարոյ։ Հեռացումն ի սուրբ պատուիրանացն։ Գնալ
Մահմատ խանին ի Բուրվարի։ Ողբս արտասուաց։ Քշելն զազգն հայոց ի Թէհրան։
Գերելն Բուրվարցոց։ Բնաջինջ լինելն ուրացելոցն

Ի թուին հազար երկու հարուր երեսուն և վեցին (1787) ի Թէհրանու
չուեաց Մահմատ խանն և եկն երրորդ անգամ ի յԱսպահան և անդի
չուեաց ի գաւառն Գանդուման՝ գնալ ի Շիրազ, ի վերայ Ջաֆար խանին,
բայց զըրուցն եղև և գնալն ոչ եղև։ Քանզի բանակեալ կայր անդ յաւուրս
Լ. (30), որ և հրամաեաց անտի ամենայն գաւառացն տանել բեռայկրով
ամենայն հարկս կայսերականս՝ զցորեան և զգարի։ Բայց եղկական ազգն
մեր, որք էին ի գաւառն Փէրիոյ, ոչ ունէին բեռնակիրս, այլ տային երկուս
բէռինս ըզվարձս միոյն, ապայ թէ տանէին ըզմի բեռս ի յովրակ Մահմատ
խանին, ի Գանդուման։ Վասն այս բազու(269)մս աղքատացան և չքաւորք
եղեն։
Եւ Մահմատ խանն հրամաեաց աւաքացն լօռից տալ վեց հազար ծառայս, և որժամ լուաւ ոմն ի աւաքացն լօռից, որոյ Ջունբաշխ խան ասէին,
ժողովեաց զզօրս իւր և դիմեաց ի լերինն Վարկ։ Ազդ եղև Մահմատ խանին, թէ փախեաւ Ջունբաշխ խանըն ի յամրոցն Վարկ զօրուք իւրովք։ Եւ
ի լսել Մահմատ խանին, հրամաեաց Քալբալի խան խալաջին գնալ և տիրել զբերթն նորա, որ էր ի գաւառն Բուրվարու, ի գեօղն Դուզուն։ Եւ որժամ լուան բնակիչքն Բուրվարոյ, մանաւանդ ողորմելի ազգն մեր հայոց,
թողին զգեօղսն և զտունս իւրեաց և դիմեցին ի լերինս հանդէպ երեսաց
իւրեաց։ Եւ եղև որժամ էհաս Քալբալի խանըն ի բերթն Դուզունայ և
ետ(270)ես գեղորայքն յամայի և դատարկ մարդոց և անասնոց։ Ապայ
հնարս նութեաց անիծեալ Քալբալի խանն այսպէս, քանզի գրեաց թուղթս
ընդ ամենայն գաւառս, թէ հրաման արքային մերոյ այս է, զի անկասկած
և աներկուղ դարձցիք ի բնակութիւնս ձեր, ի վերայ գործոյ ձերոյ, քանզի
հրամաեալ է ինձ գալ ի վերայ Ջունբաշխ խանին և ոչ ի վերայ ձեր, որ
հարկատու էք արքային մերոյ։
Եւ եղև որժամ լուան եղերական ազգն հայոց զլուրս բօթալի և ոչ
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խրախճալի, հաւատացին դարանակալ վիշապին այնորիկ, և դարձան ի տեղիս իւրեաց։ Եւ եղև որժամ դարձան ամենեքեան ի գեղորայքն իւրեաց,
ապայ առեալ Քալբալի խան պղծոյն զզօրս իւր եղակարծ ժամու շրջապատեցին ըզգեղորայքն Հայոց՝ որպէս ըզհեղեղս գարնան տապալել (271) ըզգեղորայքն Հայոց և քշել զնոսայ ի բերթն Դուզունայ՝ պատճառելով, թէ
«Կամի գալ Մահմատ խանն ի գաւառս այս, վասն այն ժողովեմք զձեզ, զի
մի գուցէ գերեսցեն զձեզ զօրն նորայ»։ Այսպիսի խաբէութեամբ ժողովեցին ըզբերթն Դուզունայ առ Քալբալի խանն, և ի քշել նոցա բազումք
զերծան և դիմեցին ի լերինս և ի յամրոցս։ Աստանօր կատարեցաւ բան տէրունական, որ ասէ. «Բաժանեսցի հայր որդոյ և որդի ի հօրէն, մայր ի
դստերէ և դուստր ի մօրէ, ըսկեսուր ի հարսնէ, և հարսն ի ըսկեսրէ իւրմէ»
(Ղուկաս ԺԲ. 53)։
Այսպիսի իմն գոգջիր զանջատումն և զբաժանումն տառապեալ ազինս
մերոյ, զի էր որ գերեցին և էր, որ զերծան ի գերութենէն։ Եւ այս ևս յիմար, որ հայոց ազգն, որք էին ի գաւառն Բուրվարոյ, ամենեքեանն ուրացեալք էին ի հաւ(272)ատոցն Քրիստոսի, բայց ի գեղջէն Փահրաոյ՝ ըստ
ասելոյ սրբազան առաքելոյն Պօղոսի ի թուղթն Հռոմոց առաջին. «Զի ծանեան զԱստուած, և ոչ իբրև զԱստուած փառաւորեցին կամ գոհացան, այլ
նանրացան ի խորհուրդս իւրեաց, և խաւարեցան անմտութեամբ սիրտք
նոցայ» (Հռովմայեցիս Ա. 21)։ Քանզի թողին զՏէր, որ ծնաւ զնոսայ, մոռացան զԱստուած, որ կերակրեաց զնոսայ, քանզի էին չարութեամբ իլի՝ ըստ
ասելոյ սուն առաքելոյն. «Ըզլցեալս ամենայն անիրաւութեամբ, պոռնկութեամբ, անզգամութեամբ, ագաւութեամբ, չարութեամբ, լի նախանձու,
սպանութեամբ, հեռիւ նենգութեամբ, չարաբարութեամբ, շոքմոք, չարախօսք, աստուածատեացք» (Հռովմայեցիս Ա. 29-30)։ Վասն այն մատնեաց
զնոսայ ի ձեռս անօրինաց՝ ըստ ասելոյ Բարուքայ տեսանօղին. «Վասն մեղաց, զորս մեղաք առաջի Աստուծոյ, վարիք ի Բաբելօն»։ Վասն որոյ ի
քշելն նոցայ առ հասարակ քշեցին հաւ(273)ատացեալքն ընդ ուրացելոցն
և ածին ըզնոսայ առ բերթն Դուզունայ։
Եւ յետ գործոյ յայսմանէ չուեաց Մահմատ խանն ի Գանդումանայ և
եկն ի գաւառն Փէրիոյ` ի գեողն Խօյկանարօտ, հրամաեաց արտորայքն նոցայ գրաստուց իւրոց։ Եւ անտի չուեաց ի գաւառն Բուրվարոյ` ի գեողն
Փարմեշան, և անդ բանակեցաւ։ Եւ հրամաեաց զօրաց իւրոց քշել զազգն
հայոց, որք էին ի ձեռս Քալբալի խանին, և տանել զնոսայ ի գաւառն
Թէհրանոյ։ Եւ որժամ այս բօթալի հրամանս ել ի պիղծ ներքենի Մահմատ
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խանէն, ըսկսան տարադէմ սուրգուն անել և քշել ըզտառապեալ զազգն
հայոց։ Եւ որժամ տեսին ողորմելիքն զանջատումն իւրեաց ամենալի և
ուռթի և բարելի գաւառէն իւրեաց և զորոշումն ի սիրելեացն և ի բարեկամացն, (274) ըսկսան ողբս և կականս եղերականս կոծել և աշխարհել ըզողորմելի կեանս և ըզպարաւանդելի դիպումն իւրեաց։
Վասն որոյ զայսոսիկ գրելով՝ տոչորին սիրտք մեր, և աչք մեր վատնեցան՝ առ ի թորելոյ արտասուս յոլովս վասն եկելոյ հասելոյ այսքան
թշուառութեանս ի վերայ ողորմելի ազինս մերոյ, որ ոչ բաւեմք աստանօր,
թէ որո՞վ օրինակաւ կամ որո՞վ գաղափարաւ և կամ որո՞վ տարազու ողբս
առեալ աշխարեցայց ի վերայ բեկման մերոյ, կամ որպիսի՞ կոծս կոծեցաց,
կամ որո՞վ ողբս ողբացից, կամ որպիսի՞ ձայնիւ հառաչեցայց, կամ որո՞վ
սքօվ սքացայց և կամ որպիսի՞ եղանակաւ երգեցից, կամ որպիսի՞ աղէտիւ
մորմոքեցայց, կամ որո՞վ հրով տոչորեցայց և կամ որո՞վ քարտիսիւ և մելանաւ աւ(275)արտեցից զկրեցեալ նեղութիւնս մեր։ Բայց զայնոսիկ, որոց
մեք ոչ գրեցայք, դուք բնական բանականութեամբ յիմասցես, որ գրէ, թէ
այնպիսի ձախորդաբեր և կենսամաշ զբաղմանց դառն էր ժամանակն
զայն, որոյ ոչ ոք էր տեսեալ բնաւին։
Եւ եղեւ ի քշելն նոցա, տարեալ բնակեցուցին ըզնոսայ ի գաւառն Թէհրանոյ, որք էին ի գեղջէն Փահրոյ, Աւբարիքոյ, Շաւրաւայ, Քավարզու և
այլ գեղորէից՝ իբրև տունս հարուր և յիսուն, և բնակեցուցին առ եզերբն
Թէհրանու և ի Սավայ և ի գաւառս նոցայ։ Բայց Մահմատ խանըն, որ
կայր ի Փարմիշան, հրամաեաց զորաց իւրոց ասպայտակել և որոնել ի լերինս և գտանել ըզՋունբաշխ խանն։ Եւ եղև ի գնալ զօրացն և ի որոնելն
գտին չուս հայոց՝ փախուցելոցն ի լերինս, և աւար առին զինչս և զանասունս նոցայ, (276) և գերեցին ուստերս և դստերս նոցայ՝ թուով իբրև երեսուն ոգիս, որք էին ի գեղջէն Փարմիշանու, Ջանխօշայ, Բրքոյ և ի
Ջղայգրկոյ՝ ըստ ասելոյ Եզեկիէլի, որ ասէ. «Եւ ես համբարձի զձեռն իմ ի
վերայ նոցայ անապատի անդ՝ ցրուել զնոսայ ընդ ազգս և ցանել ըզնոսա
ընդ գաւառս, փոխանակ զի զիրաւունս իմ ոչ պահեցին» (հմմտ. Եզեկիէլ
Ի. 15-16)։ Առին ըզկապուտն և զգերեալքն՝ տանել ի բանակ Մահմատ
խանին։
Եւ ետես Ջունբաշխ խանըն, որ էր ապըստամք ի լերինն Վարկ, թէ ոչ
դառնայ Մահմատ խանն, այլ աւերէ զգաւառն իւր, յղեաց զեղբայրն իւր
բազում ընձայիւ առ Մահմատ խանն՝ ասելով, թէ. «Ես տկար եմ մարմնով և
ոչ կարեմ գալ՝ ի ըսպաս մեծի իշխանութեանդ, խնդրեմ ներել ինձ»։ Եւ եղև
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ի գալն նորայ՝ ընկալաւ ըզ(277)նայ Մահմատ խանն և անտի չուեաց ի Թէհրան և անդ ձմերեաց։ Բայց աստանօր երևեցաւ արդար դատաստանն Աստուծոյ և եղև վրէժխնդիր ուրացելոցն այնոցիկ, որք տարեալք էին ի Թէհրան, և արար ըզնոսայ բնաջինջ, որ ոչ մնացին և ոչ մի, բայց քրիստոնէիցն
սակաւք մեռան, որք էին Փահրու տանուտէր Իսայղոչին և թոռն իւր և Բ.
(2) քահանայք, որք էին մինն Աւբարեքու տէր Ներսէսն և Խմստունայ տէր
Աբրահամն, և այլք ի քրիստոնէիցն՝ ըստ ասելոյն Ոբայ. «Արդ, այնպէս եղիցին վախճանք ամենեցոյն, որք մոռանայցեն ըզՏէր» (Յոբ Ը. 13)։ Եւ ըզմնացեալ գերեալքն կան ի գաւառն Թէհրանոյ, որոյ ազատիչն Աստուած ազատեսցէ ըզնոսայ՝ գալ ի բնակութիւնս իւրեաց։

(278) ՊՐԱԿ ԵՐԵՍՈՒՆ ԵՎ ԵՐԿՈՅԵՐՐՈՐԴ
ՎԱՆՍ ԳԱԼՈՒ ՄԱՀՄԱՏ ԽԱՆ ԱՐԱՊԻՆ Ի ՎԵՐԱՅ
ՋԱՖԱՐՂՈՒԼԻ ԽԱՆԻՆ
Գալ Մահմատ խան Արապին։ Հաշմ լինելն Ջաֆարղուլի խանին։ Վասն երաշտին և
սովոյն մեծոյ։ Գալ Ջաֆար խանին և դարձ նորայ։ Դարձ Մահմատ խանին։ Փախուստ
Մէհրալի խանին։ Թէ որպիսի աւիրեցան երկիրն

Եւ ի թուին ՌՄԼԶ. (1787)՝ ի եղանակս աշնան, եկն Մահմատ Արապն ի
գաւառէն Թապասոյ, ի վերայ Ջաֆարղուլի խանին, որ էր եղբայր Մահմատ խան Ղաջարին և էր տեղապահ յԱսպահանու։ Եւ ճակատեցան ի
գեողն Գուլնաբաթ, և բազումս կոտորեաց ի զօրացն Ջաֆարղուլի խանին։
Բայց ձմեռն էհաս, ի ցըրտոյ ոչ հանդուրժեցին, դարձան ի տեղիս իւրեաց։
Բայց Ջաֆարղուլի խանն հրամաեաց ի գաւառացն Փէրիոյ տանել բեռնկրով յեօթն հարուր խալվար ցորէն և գարի ի քաղաքն յԱսպահան՝ կերակուր զօրաց իւրոց։ Եւ նոքայ ոչ կարէին տանել, քանզի ձունըն կալեալ էր
ըզճանապարհս, և նայ հր(279)ամաեաց տալ ըզգինս հրամաելոյ, որ և
առին երկու հազար թուման դրամս ի գաւառացն Փէրիոյ։ Ի գործէս յասմանէ բազումք աղքատացան և եղեն մուրացիք։
Յետ այնորիկ՝ յաւուր միում, ել Ջաֆարղուլի խանն առ որս երէոց և ի
արշաւելն անկաւ երիվարէն, և բեկաւ սրունք ոտիցն նորայ և արար հաշմ։
Եւ այնպէս ցաւագար մարմնովն անկեալ կայր ի քաղաքն յԱսպահան, մինչ
որ էանց ձմեռն։ Եւ ի հնչել հողմոյ գարնան, հնչեաց և Մահմատ խանն ի
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Թէհրանու և եկն բանակաւն իւրով ի յԱսպահան, ի թուին ՌՄԼԷ. (1788), և
ի յԱսպահանու չուեաց ի գաւառն Շիրազու՝ ի վերայ Ջաֆար խանին։
Մնաց անդ մինչ ի ամիսս երիս և դարձաւ առանց խազմի ի քաղաքն յԱսպահան, և անդի ի Թէհրան։ (280) Եթող Ալահղուլի խան եղբայրն իւր տեղապահ յԱսպահանու և գնաց։
Բայց յասմ ամի անբարկանալին Աստուած բարկացաւ վասն ծովացեալ
մեղաց մերոց այսպէս, քանզի արգել ըզցօղս երկնից՝ ըստ ասելոյն Եսայիա
մարգարէին, որ ասէ. «Պատուէր տաց ամբոց իմոց, զի մի տեղասցին յայգին իմ» (Եսայի Ե. 6)։ Այնպէս երաշտացաւ երկիրս, ցամաքեցան աղբերք,
չորացան գետք, ըսպառեցան ջրմուղք, խոնաւեցան արտորայք, թառամեցան բունք և տունկ ծառոց, չորացան ամենայն տեղիս այնքան, որ ոչ էին
տեսեալ կամ լուեալ ծերքն և հին յաւուրց մարդիքն՝ ըստ ասելոյ սուն տեսանողին. «Եւ պակասեսցեն գետն և ջրադարձքն գետոյն, և ցամաքեսցի
ամենայն ժողովք ջուրց և ամենայն կանանչք, որ շուրջ ըզգետովն իցէ, և
ամենայն արտավար, որ (281) ընդ գետոյ ջրովն վարիցի, խորշակահար ցամաքեսցի» (Եսայի ԺԹ. 6-7)։ Ասպիսի իմն եղև, քանզի բազումք թողին
ըզգեօղս և զտունս իւրեաց, սակս երաշտութեան և գնացին այլ տեղիս, որ
գտանուր կերակուր և ըմբելի։ Վասն այս եղև սօվ մեծ ի քաղաքն յԱսպահան և ի շրջագայ գաւառսն նորայ այնքան, որ կշիռ հացին եղև հազար
դիան, և բազումք մեռան ի սօվոյ, որոյ ազատիչն Աստուած ազատեսցէ և
փրկեսցէ ըզժողովուրդս իւր։
Բայց որժամ գնաց Մահմատ խանն ի Թէհրան, ապայ չուեաց Ջաֆար
խանն և եկն երեսուն հազար հեծելազօրօք ի քաղաքն յԱսպահան։ Ել և
Ալահխունի խանն ի յԱսպահանայ, յաճապարեաց դէպ ի Քաշան, անդ էր
և Մէհալի խանըն, ի բանակն Ալահղուլի խանին։ Թո(282)ղու ըզնայ Մէհրալի խանն և դարձաւ ի Փէրիայ՝ ի գեողն իւր Թօխմախլու, և յետ երից
յաւուրց գնաց ի ըՍպահան՝ ի ըսպաս Ջաֆար խանին հանդերձ մեծամեծօքն Փերիոյ։ Եւ ի գնալն իւրեաց առ Ջաֆար խանն, անկարծակի եկն այր
մի ի Շիրազայ և ասէ ցըՋաֆար խանն. «Ի գալն քո աստ եկեալ է Մահմատ խան Արապն ի վերայ Շիրազայ, այսօր և վաղն գրաւէ ըզբերթն Շիրազայ ի ձեռաց քոց, քանզի ոչ ոք է ի բերթն Շիրազոյ, որ դիմադարձ լինի նմայ»։
Եւ որժամ լուաւ Ջաֆար խանն, դարձաւ ի յԱսպահանու, հապճեպ
տաքնապաւ էհաս ի բերթն Շիրազայ, բայց Մահմատ խանն, որ էր ի Թէհրան, լուաւ զգալ Ջաֆար խանին և ըզփախուստ եղբօրն իւրոյ, ել ի Թէհ101
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րանու գալ ի յԱսպահան։ (283) Եւ որժամ տեսին մեծեամեծքն Փէրիոյ, թէ
գայ Մահմատ խան, երկեան ի նմանէ, մանաւանդ Մէհրալի խանն, որ փախեալ էր հանդերձ զօրօքն ի բանակէ եղբօրէ նորայ։ Վասն այս ել Մէհրալի խանն ի յԱսպահանու և յաճապարեաց ի գաւառն Լօռըստանու, բայց
այլ մեծամեծքն Փէրիոյ մնացին ի յԱսպահան։ Եւ ի գալ Մահմատ խանին,
գնացին աւաքունիքն առ նայ և խոնարհեալ երկրպագին նմայ և ասեն.
«Արքա՜յ, յաւիտեան կաց, քանզի ի գալ Ջաֆար խանին յղեաց ըզներքինապետն իւր ի գաւառն մեր և աւար էառ անասունք մեր և մեզ բռնութեամբ բերեալ են»։
Եւ որժամ լուաւ Մահմատ խանն, ասէ. «Եթէ այդպէս իցէ, ուրեմն արձակ էք դուք»։ Բայց նոքայ, որ ըզհետ Մէհրալի խանին փախեան (284) ի
բանակէն, հրամայեաց ոստուցին զաչս նոցայ. մինն ի յազգացն վրաց՝ ըՌահիմ խան անուն, և միուսն տաճիկ՝ Ալահղոչի խան անուն։ Եւ Մէհրալի
խանըն ոչ գտաւ, վասն այն հրամաեաց աւար առնուլ և յափըշտակել ըզտունս նորայ, և ինքն դարձաւ ի Թէհրան և յանձնեաց յԱսպահան քաղաքն ի ձեռս Մահատ Հուսէն խանին, որ էր որդի վերոյգրեալ Բաղր խանին։ Այլ այս Մահատ Հուսէն խանըն էր ի վաղուց հետէ թշնամի ըզհետ
ազգին հայոց, և որժամ քաղաքապետ եղև, բազում նեղութիւնս և չարչարանս կրէին ի նմանէ։
Քանզի ի շարժմանէ այսց երկուց և երից տիեզերակալացս, որք զարդուցեալք էին ի պատերազմ, թէ Մահմատ խանն, որ եկն ի Աստարաբատու, և թէ Ջաֆար խանն, որ եկն ի Շիր(285)ազոյ, և թէ Մահմատ խան
Արապն, որ եկն ի Թապասոյ, գրէ, թէ որքան աւերումն և քայքայումն և
յափշտակումն եղև աշխարհի, թէ ի գալն և թէ ի դառնալն, թէ որքան
հարկապահանջութիւն եդեալ ի վերայ ողորմելի ազինս մերոյ, նայ և սուրսաթն, որ ըզկնի զօրացն բերել տային, կամ ըզքանդումն տանց և գեղորէից, աւարումն և յափշտակումն ընչից և ապրանաց և ըզգերի տանելն
ուստերաց և դստերաց։ Եւ այլ ամենայն չարինս, զորս ածին ի վերայ երկրի և գաւառին մերոյ, ոչ գոյ մեզ կար համար տալոյ և թուելոյ, այլ յայնմ,
որ թուէ զբազմութիւն աստեղաց և ըզզաւազ ծովու և որ ստեղծ զաշխարհս, տացէ խաղաղութիւն և ազատեսցէ ըզմեզ ի ձեռաց անողորմ և
մարդադէմ գազանացն. Նմայ փառք, յաւիտեանս. ամէն։
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ՊՐԱԿ ԵՐԵՍՈՒՆ ԵՎ ԵՐԵՔԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ԸԶՔԱՆՉԵԼԵԱՑՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ, ՈՐ ԵՂԵՎ ՁԵՌԱՄԲ
ԱՌՆ ՄԻՈՅ ԱՐԶԱՆ ԱՆՈՒՆ
Վասն գնալոյ հայոց ի գաւառն Նահավանդոյ։ Վասն Արզանին։ Բարկութիւն ի վերայ
Արզանին։ Փակելոյ դրանցն։ Պատիժ քաղաքապետին։ Գնալ Արզանին ի տուն
քաղաքապետին և ազատել ըզնայ։ Վասն բլման տանն Արզանին

Ի թուականութեան յԱրամեան հազար հարուր ութսուն և ինն (1740), ի
թագաւորութեան վերոյ գրեալ Նատր շահին, ժողովեցան բազում քրիստոնայք ի գաւառացն Փէրիոյ և ի Բուրվարոյ՝ իբրև այրս երկոյ հարուր հանդերձ հինկ հարուր բեռնակիր գրաստուք և եզօք՝ գնալ ի քաղաքն ուլուգարդ վասն ցորենոյ։ Եւ ի գնալն իւրեաց անդ ոչ գտին ցորեան ի ուլուգուրդ։ Ապա գնացին ի քաղաքն Նահավանդ՝ անդ գնել ցորեան, և դառնալ։ Ազդ եղև քաղաքապետին, թէ եկեալ են այսքան քարվարս վասն ցորենոյ և ունին այսքան բեռնակիրս։ Եւ ասէ քաղաքապետն. «Ուստի՞ է
(287) աստ այնքան ցորեան, որ բաւեսցի դոցայ։ Դոքայ կամին սղութիւն
ձգել ի քաղաքս»։ Վասն այս հրամաեաց մոնոտկաց գոչել և ասել, թէ.
«Հրաման քաղաքապետին մերոյ այս է՝ ոչ վաճառել ըզցորեան, և եթէ ոք
անդքնի և ոչ հնազանդի հրամանաց մերոց, թէ ի քաղաքականաց և թէ ի
քարվանից, բազում գանս արբցէ, և յոլով տուքանս տուժեսցէ»։
Եւ որժամ այս հրամանս եղև, և լուան կարաւանքն հայոց, մնացին ի
մէջ մեծի երկմտութեան, ապայ խորհուրդ իմն խորհեցան, և ըսկսան գաղտագողի և թագնաբար գնել ըզցորեան աստի և անտի՝ ի տունս ուրէք
ուրէք, իւրաքանչիւր բեռինս բաւական բեռնակրաց իւրոց։ Եւ էր այր մի
հաւատովն Քրիստոսի, ի գեղջէն Սանկիբարանու, որոյ անունն Արզան կոչէին։ Եւ այս Արզանս (288) ունէր բեռնակիրս երկու եզինս, որոյ գնեալ էր
ըզբեռն մի և միուսն ոչ գտանուր ցորեան՝ առ ի գնել։
Վասն որոյ ըսկսաւ շրջել, զի գտցէ ցորեան, և ի շրջելն իւրում հանդիպեցաւ ի տուն քաղաքապետին։ Եւ Արզանն այն ոչ գիտէր, թէ տուն քաղաքապետին է, քանզի քաղաքապետն ոչ էր անդ։ Եհարց զնոսա Արզանըն, թէ. «Ունի՞ք ցորեան վաճառելոյ, զի գնեցից ըզչափ բեռի միոյ»։ Եւ
կանայք քաղաքապետին ասեն. «Ունեմք, տուր ըզգին ցորենոյն և կշռեայ
ըստէպ, զի մի ոք գիտասցէ, քանզի հրաման է, ոչ վաճառել ըզցորեան»։ Եւ
Արզնն յետ գինս և կշռեաց ըզցորեանն, ելից ի քուրձն իւր և գնաց բերել
ըզեզն իւր և բառնալ։ Եւ էր ի տան քաղաքապետին թուխս հաւ մի, որ
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ունէր ձագս բազ(289)ումս՝ իբրև քառասուն, և ի մտանել եզին, էհար աքցի
և ըսպան ըզհաւն զայն, որոյ առեալ կին քաղաքապետին զհաւն ավախէր և
ափսոսայր։
Եւ իբրև այս եղև, եմուտ քաղաքապետն հանդերձ ծառայիւքն և ետես
այնպէս բարկացաւ և գուն երեսացն նորայ, շրջեցաւ ի վերայ Արզանին և
ասէ. «Ոչ լուաք ըզձայն մոնոտկին և ոչ հնազանդեցաք հրամանաց իմոց
այնքան, որ եկիք ի տունն իմ գնել և տանել, այլև ըսպաներ ըհաւն իմ»։
Զայս ասելով՝ ձգեաց ըզաշտէն իւր, զի հարցէ և ըսպանցէ ըզԱրզանն, և ի
տեսանել Արզանին, խոյս ետ և փախեաւ ի նմանէ։ Եւ յետ այնորիկ հրամաեաց քաղաքապետն, թէ. «Փակեցէ՜ք ըզդրունս քաղաքիս, զի ոչ ելանիցեն քարվանքն հայոց, մինչ ի առաւօտուն գանե(290)ցից ըզնոսա և տուքանեցից, քանզի ոչ հնազանդեցան հրամանաց իմոց»։
Իբրև այս եղև, զի փակեցին ըզդրունս քաղաքին ի նսեմացեալ երեկոյին, և պատմեաց Արզանն ընկերաց իւրոց, թէ. «Այսպէս բարկացաւ ի վերայ իմ և կամէր ըսպանել զիս, և իմ խոյս տվեալ փախեայ ի նմանէ։ Վասն
այն փակեցին ըզդրունս քաղաքիս»։ Եւ որժամ լուան կարաւանքն հայոց,
դեդևեալք եղեն և ըսկսան արտասուաթոր աչօք պաղատել առ ողորմածն
Աստուած՝ ազատել ի ձեռաց ծայրածող քաղաքապետին։ Որ և լուաւ աղօթից նոցայ և փրկեաց ըզնոսայ այսպէս. քանզի յետ հրամաելոյ գնաց քաղաքապետն ի տունն իւր և ի մտանելն իւր յանկարծակի գոչեաց և զարկաւ ի գետնի, և մտաւ գլուխն նորա ի մէջ երկուց (291) ծնկացն և լորձեալ
եղև, և գոյն երեսաց նորայ եղև որպէս եթոպացի։ Եւ զայն տեսեալ կանանցն և ծառայիցն՝ բերին մօլայս բազումս և շուրջ ըզնովաւ նստեալ ընթեռնուին ըզՂօրան՝ վասն առողջութեան նորա մինչ ի արշալուս առաւօտոյն, և ոչ ողջացաւ։
Բայց այնմ գիշերի կարաւանքն հայոց ոչ ինչ գիտէին ի նմանէ, այլ
մորմոքելի սրտիւ աղօթէին առ Աստուած։ Իբրեւ այս եղև, զի ոչ առողջացավ քաղաքապետն մինչ ի առաւօտ, ապայ ասէ կինն նորա ցըծառայս
իւր. «Գնացէ՜ք և բերէ՜ք ըզԱրզանն այն, քանզի նայ անիծեաց զայրն իմ և
բանիւ նորայ առողջասցի»։ Եւ եկեալ ծառայքն նորայ առ հայոց քարվանքն և ասեն. «Ցուցէք ըզտէրս եզին, քանզի քաղաքապետն կոչէ ըզնայ», և նոքա ցու(292)ցին ըզԱրզանն, և ծառայից առեալ տարան ըզնայ ի
տուն քաղաքայպետին։ Բայց Արզանն խորհէր ի սենեկ սրտի իւրում, թէ ի
սպանումն տանեն զիս. վասն այն ուրախութեամբ գնայր։
Եւ իբրև եմուտ ի տուն քաղաքապետին, եկեալ կինն նորա ողջագուրէր
և համբուրէր զոտս նորա եւ ասէր. «Ե՜կ, տես զինչ եղև այրն իմ, քանզի
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արդար կու տեսանեմ ըզքեզ, զի բանիւ քո պատեցաւ, և բանիւ քո առողջասցի»։ Զայս ասելով ըստէպ համբուրէր զնայ։ Եւ որժամ եմուտ Արզանն
ի դստիկոն քաղաքապետին, ետես այնպէս լորձեալ և անկեալ, և շուրջ ըզնովաւ նստեալ մօլայքն, և ըսկսաւ Արզանն արտասուաթոր աչօք աղօթել
առ Տեսուչն ամենայնի՝ վասն առողջութեան նորայ։ (293) Եւ ի աղօթելն
Արզանին և ի խնամոցն Աստուծոյ նստաւ քաղաքապետն և լուաւ ըզձայն
Արզանին և ըսկսաւ խարխափեալ աչօք փարել և համբուրել զոտըս Արզանին։ Եւ իբրև ասաց «Հայր մեր»ն, արձակեցաւ լեզու նորայ, և բացաւ աչք
նորա, դարձաւ և ասէ ցըԱրզանն. «Թողութիւն արայ ինձ, ո՜վ, այրդ Աստուծոյ»։ Եւ հրամաեաց տալ Արզանին պարգևս ազնիւս և բանալ ըզդրունս քաղաքին և արձակել ըզհայոց քարվանք։
Եւ արձակեալ Արզանն հանդերձ ընձաիւն և եղիւն եկեալ պատմեաց
ընկերացն ըզըսգանչելիքն Աստուծոյ, որ եղև ի ձեռաց իւրոց, և նոցա
լուեալ տային փառս Աստուծոյ։ Ապայ դարձան ի գաւառն իւրեաց՝ փառաւորելով Արարիչն երկնի և երկրի, որ առնէ նշանս և արուեստս։ (294)
Ասէին ոմանք, թէ եղև օր մի յորդ անձրև ի գաւառն Փէրիոյ, որոյ փըլաւ
բազում տունս և ըսպանաւ բազում մարդ և անասուն։ Ըստ նմին սարասի
բեկաւ գերան տանըն Արզանին, և բլաւ տունն նորա և ի ներս էառ Արզանըն որդովք և դստերօք։ Եւ զայն տեսեալ գեղականացն՝ գրոհ տվեալ պեղեցին ըզտունն նորայ և գտին ամենեքեանն կենդանի, ի խնամոցն Աստուծոյ ոչ եղև վնաս և ոչ մի, ըստ յանմն գիտէ Տէր աստուածապաշտն
փրկել ի փորձութենէ։

ՊՐԱԿ ԵՐԵՍՈՒՆ ԵՎ ՉՈՐՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ԸՍԳԱՆՉԵԼԵԱՑՆ, ՈՐ ԵՂԵՎ Ի ԳԵՈՂՆ ՀԱԶԱՐՋՐԻՊ՝
Ի ԽՈՆԱՐՀԵԱԼ ՎԱՆԱՑՆ
Վրդովումն Փէրիոյ։ Բերթ շինելն եզեր եկեղեցոյն։ Պատիժ տաճիկ կնոչն։ Պատժումն
կնոջն տաճկի։ Միուս ըսգանչելեացն։ Դառնալ զօրացն և փախչել։ Խորհուրդն հայոց։
Գնալ առ տէր Մինասն։ Կողոպտելոյ ընչից տէր Մինասին։
Ի խորոց սրտէ հառաչանք ընդ Աստուծոյն

Որպէս առաջի պրակումն՝ ի գլուխ գրոցս պատմեցաք ըզշինումն Սուրբ
Աստուածածնի եկեղեցուս (295) ի գեողն Հազարջրիպ, և ի երկորդ պրակումն գրեցաք ըզտապալումն և զաւերումն նորայ վասն մեղաց մերոց, զի
այնպէս յամայի մնացեալ, մինչև ի ժամանակս մեր ամենայնըն աւերեալ և
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որպէս հողաբլուր եղեալ էր։ Ի թուին հազար երկու հարուր քսան և յեօթներրորդին (1778), որ մեռաւ Քարիմ թագաւորն, և զի մահուան նորա յոլով ցաւս և վրդովումս բազումս ներտարածեցաւ գաւառն Փէրիոյ ի ձեռանէ ապըստամբ լօռիցն, որպէս յիշեցաք տասն և իններորդ պրակումն։ Ուստի՞ թշվառութիւնք, ուստի՞ հեծութիւնք, ուստի՞ տրտութիւնք, ուստի՞
խռովութիւնք առաւելապէս ներտարածեցաւ ընդհանուր գաւառն մեր՝
ըստ ասելոյ Եզրաս դպրին. «Վա՜յ քեզ, Բաբելոն և Ասիայ, վա՜յ քեզ,
Եգիպտոս և Սու(296)րիայ, քրձազգեստ եղերուք և մոխրամած և կոծէցէք
ուստերս ձեր և կսկծեցարուք, քանզի մերձեցաւ բեկումն ձեր» (հմմտ.
Երեմիա Դ. 8). այսմ սարասի եղաք։
Այլ վասն վրդովմանս երկեան բնակիչքն Հազարջրպոյ, ապաւինեցան ի
Սուրբ Աստուածածինն և ի խոնարհեալ տաճարն նորայ, և ձգեցին պարիսպ եզերբն եկեղեցոյն՝ լայն և ընդարձակ չորից կողմանց, և զուքեցին
բերթս հանդերձ քառից բրջօք։ Եւ ի աւարտել բերթին՝ ժողովեցան ի մէջ
նորա և նստան, բայց յօթեակ յանկունս պարսպին առանց տանց, քանզի
ոչ բաւեցին։ Եւ զայն տեսեալ այլ գեղորէիցն՝ թողին ըզգեողսն իւրեանց և
եկին ի բերթն այն հայք և տաճիկ, և եղեն ամբոխ բազումք։ Վասն այն
պատուէր ետուն ամենեցուն՝ թէ մարդ և անասուն ոչ երթացէ ի վերայ
քայքայեալ (297) եկեղեցուն և կոխան առնել ըզնայ։
Եւ յետ պատուիրելոյն կին ոմն՝ ազգէն տաճկաց, յայպանեաց ըզբանս
հայոց ասելով. «Ոչ լուաք և ոչ տեսաք, թէ հողաբլուրն ունիցի զօրութիւն»։ Քանզի ծաղր թուէր աչս նորա և ասէր. «Ես գնացից և տեսից, թէ
ուստի՞ գոյ զօրութիւն դորա»։ Եւ յանմն գիշերի թարց գիտելոյ հայոց
եկեալ անիծեալ տաճիկ կինն այն, նստաւ յանկունս պարսպին եկեղեցոյ՝
առ ի մէզել, քանզի ամենեքեան նիրհեալ էին, թարց ի դիդնոցն, որք կային ի պարսպին։ Եւ ի նստել կնոչն՝ եղակարծ ճըչեաց յուժգին և լորձեալ
անկաւ, լուան դէդքն և ասեն. «Տեսէք, ո՞վ է, որ խանչեաց»։ Ի ձայնէ դիդնոցն զարդեան և որոնեալ գտին ըզկինն յուշաթափեալ և լորձեալ իբրու
ժամս երկու, և յետ երկուց ժամուց ըսկսաւ խարխափել և խիթալ, ապա
ասէ. «Ի նստելն իմ աստ (298) ոմն կառափնատեաց զիս, և ես ուշաթափեալ
անկեայ։ Մեղայ, զի ոչ հաւատացի գոլ սմայ զօրութիւն։ Վասն այն արժաման պատժեցայ ի սմանէ»։ Եւ ի աւարտման խօսիցն այլ ոչ կարաց կանգնել, քանզի ձեռքն և ոտքն չորացեալ էին։ Եւ ի տեսանել տաճկացն՝ ըզգանչացան և բերին երկուս խոյս և ալոչս երիս, զենեալ բաշխեցին, և մինչ
ի յաւուրս տասն այնպէս դեդևեալ եկաց, յետ այնորիկ սակաւ սակաւ
պնտեցան ոտքն նորա և ողջացաւ։
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Պատմեցից միուս ևս ըսգանչելիս եղեալ ի աւերածոյ վանացն յետ
պատժելոյ կնոչն։ Քանզի յետ երեկոյի շաբաթուն, որում լուսանայր միաշաբաթ Փոխման սրբոյ Աստուածածնին, ամենեքեան նըջեալ էին։ Ի չորրորդ պահոյ գիշերուն կուս աղչիկ ոմն յանկարծակի խանչեալ յոյժգնակի
(299) ճըչեաց, որոյ ի ձայնէ նորա ամենեքեան արթնացան և տեսին լուս
ճառագայթեալ՝ իբրև զլրացեալ լուսինս լրիւ իւրով երևէր ի վերայ հողաբլուր վանացն, և այլոցն երևէր իբրու խիթառխիթ աստեղաց նման, և
ոմանց ցուցանէր որպէս ղամբարս փայլուն՝ երթևեկս առնելով մինչ ի
ժամս երկուս, և ապայ ցոլացեալ անյայտ եղև։ Բայց յասմ գիշերի, որ մեք
ի մէջ տեսլեանն էաք՝ զարմացեալ և պակուցեալ, այնմըն գիշերի ժողովեալ
էին զօրքն լօռից իբրև հինք հարուր, եկեալ էին ի գեողն Հազարջրիպ, զի
աւար հարցեն զինչս և զանասունս նոցա։ Եկեալ էին մինչ ի եզր բերթին՝
թարց գիտելոյ բնակչաց բերթին, քանզի նոքայ ներտեսլեանն պակուցեալ
կային։
Եւ ի գալ լօռիցն՝ տեսին ի խնամոցն Աստուծոյ զօրս բազումս պատրաստութեամբ (300) զինուք, որ ի տեսանելն այնքան երկեան, որ և դարձան
հապճեպ տաքնապաւ յաճապարեցին և փախեան մինչ ի գաւառն Բուրվարու՝ ի գեողն Փահրա, և պատմեցին նոցա, թէ. «Գնացաք ի բերթն Հազարջրպոյ՝ աւար հարկանել, և տեսաք ռազմայհատ բազումք սուսերօք և
թֆանկօք, որ ի ձգելն որպէս զկարկուտ իջանէր, և մեր զայն տեսեալ երկուղալիցք եղաք և դարձաք»։ Եւ ի լուսանալ առաւօտուն ապայ գիտացին
ազգն հայոց և փառաւորեցին ըզհրաշագործն Աստուած և ըզՏիրամայր
Աստուածածինն, ապայ զենին ողջակէզս բազումս հայք և տաճիկ և ուրախութեամբ օրհնէին ըսգանչելագործն Աստուած և փառաւորէին ըզՏիրամայր Կուսն և զխոնարհեալ տաճարն նորայ։
Յետ այս երիս մեծի ըսգանչելեացս խորհեցան ժողովուրդքն հայոց և (301)
ասեն. «Որովհետև այսպիսի հրաշուք ամրափակեալ պահեաց զմեզ այս Սուրբ
Աստուածածնի եկեղեցիս, եկայք վերըստին նորոգեսցուք զսայ»։ Ապայ ձեռս
արկին պեղել զհողն, քանզի էր յոլով յոյժ և ոչ կարացին, քանզի յոյժ
չքաւորք էին և աղքատք այդքան փոփոխմանց ձախորդաբեր ամանակին։
Վասն այն ոչ կարացին կատարել ըզնորոգումն վանացն։ Մինչ որ փոխեցաւ
թուականն մեր հազար երկու հարուր երեսուն և հինկերրորդ (1786), ապայ
լուան յաւուր այնմիկ, թէ վաճառականքն հայոց, որք են ի գաւառն
Հնդկաց, յղեալ են դրամս յոլովս ի ձեռն Սիրվարդենց տէր Մինասին, որպէս
երեսուն և մի պրակումն պատմեցաք, թէ վասն որոյ իրաց յղեցին։
Եւ իբրև լուան ժողովուրդքն Հազարջրպոյ՝ գրեցին թուղթ աղերսանաց
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առ տէր Մինասն, զի տացէ զա(302)յն ողորմութեան դրամէն վասն նորոգութեան եկեղեցոյ՝ որպէս գիտէ արդեօք ըզգօնութիւն ձեր, զի թարց դրամի և ապրուստի ոչ լինի այդպիսի գործառութիւնս։ Եւ ծրեալ զթուղթն
ետուն ինձ՝ նուաստիս, և ես՝ ստրուկս, առայ զթուղթն, ի յաւուրս Առաջաւորի պահոցն գնացի ի յԱսպահան՝ ի գեօղաքաղաքն Ջուղայ, և ետոյ
ըզթուղթն աղերսանաց ի ձեռն տէր Մինասին, որ և ընթերձաւ և անտես
արար զմեզ, զի էր այր խրոխտ և ժլատ, ընչաւէտ և արբշիռ, զի ուր ինքն
կամէր, նոցա տէր զդրամն և ոչ ի միտ ածէր զբան տէրունական, որ ասէր.
«Տուք այնմն, որք ոչ ունիցեն հատուցանել» (հմմտ. Ղուկաս ԺԴ. 14), և
զբան Նարեկացուն, որ ասէ. «Անդ է ողորմելն, որում հատեալ է ակնկալութիւն յոյսոյն» (Բան ՀԴ.)։ Ոչ մտածեաց զայսոսիկ և ոչ ողորմեցաւ
Աստուածածնի (303) եկեղեցոյն, վասն որոյ արտասուօվք դարձուց զիս՝
ապաշնորհ ծառայս։
Վասն որոյ վրէժխնդիր եղև Աստուած սուղ ինչ յաւուրց տէր Մինասին
այսպէս. զի ոմանք չարախօսեցին առ Ջաֆարղուլի խանն վասն այս դրամիս, որպէս առաջն պատմեցաք, և կալան ըզնայ և առին ի նմանէ չորս
հարուր թումանս՝ որպէս ասէ Միքաել վարդապետն. «Ալահ ի չուն յօխ
տուր, շէթան ի չուն չօխ տուր»։ Այսպէս ողորմեցաւ սակաւուք մեզ, այլ
բօվանտակն պահեալ յետ անիրաւի։ Ի գործէս յասմանէ ել տէր Մինասն ի
Ջուղայու՝ գնալ ի Պասրայ, և Պասրոյ դարձաւ՝ գալ ի Ջուղայ, և վասն
հուծականի բնութեանըն մեռաւ ի ճանապարհին և ոչ էհաս ի հայրենիսն
իւր։ Վասն որոյ մնաց թերի սուրբ եկեղեցին, մինչ որ Այցելոյն այց արասցէ (304) և տացէ խաղաղութիւն երկրիս մերում և կարողութիւն քրիստոսադաւան ժողովրդոցն՝ վասն նորոգութեան սուրբ եկեղեցոյս։
Զայս ևս յիմայ, ով մակացու ընթերձող, զի վասն ծովացեալ մեղաց
իմոց այսքան թշվառութիւնս ներտարածեցաւ ի վերայ ողորմելի ճետինս
մերոյ, և մնաց թերի շինումն սուրբ եկեղեցոյն։ Ո՜հ եղկելոյս, և թշուառականիս, ոչ գիտեմ, թէ զի՞նչ տացեմ պատասխանի անաչառ և անկաշառ
դատաւորին սակս բազմաբեղուն մեղանաց իմոց, զոր օր մի ոչ ծառայեցի
լիապէս Տեառն Աստուծոյ իմոյ, այլ փարթար հպարտութեան և անբարտաւանութեան և տինաեօթնեակ տեսակաց մոլութեանցն և ընդ իւրեանց
մասանցն ծառայեցի յօժարապէս և յաւեժաբար, և բարկացուցի զանբարկանալի բնութիւնն Աստուծոյ՝ յաղագս բազմակուտակ ա(305)նորենութեանց իմոց, զոր գործեաց ըՍտեփաննոս մեղսամածեալ քահանայս՝ երագ
երագ և երփնորակ չարութիւնս և մոլութիւնս, զորս ոչ կարէ թուել բերան
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մարդոյ, և կամ ընդ գրով արկանել։ Ո՜հ եղկելի և թշուառական անձն իմ,
ո՜հ բաբէ կուրութեան իմոյ, ոչ գիտեմ, եթէ որպիսի գեհեան ընկալցի զիս։
Աւա՛ղ նօղկելոյս, վա՜յ ողորմելոյս, և կամ զիա՞րդ ընդ կենդանուն ոչ արկանէ զիս ի դժոխս, և կամ հիմ արդեօք ոչ բանա երկիրն զբերանն իւր և կլանէ զիս, վասն զի որժամ յիշեմ զգործեցեալ անօրէնութիւնս իմ, զարհուրիմ և դողամ, սարսափիմ և սոսկամ, խիթամ և ծածանիմ, տոչորիմ և տատանիմ։ Ոչ ուստեգէ է ակնկալութիւն իմ սակս այսքան ծանրութեան պարտուցս, բայց ի քէն, ո՜վ (306) բաղձալիդ իմ Սամարացի, քանզի քեզ ունիմ
նպաստ միայն, էուսակդ, և ամէնօրհնեալ սրբւոյհի մայրն քո, զի որ ստեղծեր զիս յորովանէ և արարեր պատկեր քոին տիրականի և ըստացեր զիս
քոին սուրբ արեամբդ և կոչեցեր զիս որդէգիր սուրբ աւազանաւդ և դրոշմեցեր զիս սուրբ կնքաւդ և անուանեաց զիս քրիստոնա և ոչ հեթանոս։
Յուսամ, զի և զմեղս թողու, քանզի Աստուած ողորմած է և գթած, մարդասէր և բազումողորմ, և ոչ կամի ըզմահ մեղաւորի, այլ ըզդառնալ նորայ ի
չար ճանապարհէն և ըզկեալն ասէ տեսանողն. «Դարձարուք առ իս, և ես
դառնամ առ ձեզ» (Մաղաքիա Գ. 7), որոյ քաղցրագեունեղի և գըթածագունեղի տէրութեան Նորայ վայել են փառք և պատիւ, յաւիտեանս. ամէն։

(307) ՊՐԱԿ ԵՐԵՍՈՒՆ ԵՎ ՀԻՆԿԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ԸՍԳԱՆՉԵԼԵԱՑՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ, ՈՐ ԵՂԵՎ Ի ՎԵՐԱՅ
ԱՂՋԸԿԱՅ ՄԻՈՅ ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԱՆՈՒՆ
Վասն սգանչելեացն Աստուծոյ։ Վասն գնալոյ տաճկացն։ Ըմբռնումն Մարգարտին։
Յայտնումն աղջկանն։ Տոչորումն ծնողաց։ Խնամք ի վերայ աղջկանն։ Անսուաղ կենալ
աղջկանն։ Երևումն Սուրբն Սարգսի։ Ազատումն Ղատամին։ Ժամանելն ի տուն
Յաղուպին։ Ըսգանչելեացն Աստուծոյ։ Յայտնումն Ղատամին։ Աւետիս տալ ծնողացն։
Գնալ Յաղուպին ի Ռ.(1000)ջրիպ։ Վասն երրորդ ըզգանչելեացն

Ի թուականութեան յԱրամեան հազար հարուր տասն և ի չորրորդ ամի
(1665) և ի հայրապետութեան լուսակառուց սուրբ տաճարին Էջմիածնի՝
տեառն Յակոբայ Ամենայն Հայոց կաթուղիկոսի, և ի առաջնորդութեան
նահանգիս մերոյ յերկրին Պարսկաստանի, ի քաղաքն Շօշ, որ յաժմն յԱսպահան արտաձայնի, ի գեօղաքաղաքն Նոր Ջուղա, տեառն Խաչատուրի
արհիական եպիսկոպոսի ի յԱթոռ սարսափելի վանացն Սրբոյ Ամենափրկ109
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չի, և ի թագաւորութեան կարմրագլխացն երկրորդ Շահ Աբասին, եղև մեծ
ըսգանչելիքն Աստուծոյ ի վերայ աղջկալ միոյ ի ձեռն սրբոյ Սարգսի արաքահաս վկային (308) այսպիսի գաղափարաւ։
Քանզի ի գաւառացն Քազռանու բազում տաճկունք ելին սակս վաճառականութեան՝ շրջագայելով բազում գաւառս, մինչ որ հասին ի քաղաքն
Թարվէզ և անդ կատարեցին ըզգործս իւրեաց։ Դարձան անտի գնալ ի
գաւառն իւրեաց և որժամ հասին ի գաւառն Բուրվարի, ի գեօղն Չարբազ,
և անդ տեսին աղջիկ ոմն ի նոյն գեղչէն՝ հաւատովն Քրիստոսի և քրիստոնէի զաւակ, անունն Մարգարիտ։ Եւ էր նայ տեսլեամբն գեղեցիկ, ամաց
իբրև տասնևերկուց և գնացեալ էր ի դաշտն վասն բանջարոյ, զի էր եղանակս գարնան, ի յամսեանն մարտի, որոյ յաւուրք էին Ժ. և Ը. (18)։ Եւ ի
տեսանել եկող տաճկացն, ըսկսաւ աղջիկ փախուստ առնուլ (309) ի նոցանէ, քանզի ոչ ոք էր առ նայ։ Եւ տեսին տաճկունքն, թէ ոչ ոք է անդ,
շրջապատեցին զնայ և կալեալ կապեցին ի վերայ գրաստոյ իւրեաց և ձորձով ծածկեցին զնայ, զի մի ոք տեսցէ զնայ։ Այնպէս առեալ տանէին զնայ։
Եւ ի ժամանել երեկոյեան, տեսին ծնողք աղջկանն, թէ ոչ գայ աղջիկն,
ապայ ելեալ որոնեցին բազում տեղիս և ոչ գտին։ Կարծէին թէ գազանակուր եղև, վասն որոյ լային անմխիթար յաւուրս բազումս, մինչ որ հասին
ի դեկդեմբեր ամիսն։ Ապա յաւուր միում տեսին կարաւանք բազումք ի
գաւառացն Ղումիշոյ՝ եկեալ ի նոյն գաւառն Բուրվարի, ի նոյն գեօղն
Չարբազ, և յօթեցան անդ, զի կամէին գնալ ի քաղաքն Համադան։ Եւ ի
տեսանել ծնողացն աղջկանն՝ եկեալ առ նոսա վասն վաճառելոյ (310) իրաց
և ի խօսս իւրեաց ասեն զհայր աղջկանըն. «Զի՞ է քեզ, զի բազում
տրտմեալ ես», և նայ ասէ. «Ունէի գեղեցիկ աղջիկ մի, յասմն գարունն
եղակարծ ժամոյ կորեաւ։ Ոչ գիտացաք՝ գազանք յապշտակեցին, թէ ոք
գողացաւ ըզնայ։ Վասն նորայ լամք անմխիթար»։ Իբրև լուան կարաւանքն՝ ասեն. «Տեսաք մեք վաճառականքն Քազռանու, զի գնային ի
գաւառն իւրեաց։ Կայր ընդ նոսա աղջիկ մի ի ձերոց դեստերաց՝ այս հանդերձս և այս կերպարանօքս, և նայ ի տանել իւր լայր և ողբայր»։ Եւ որժամ լուան ծնողքն նորայ, ապայ գիտացին և ասեն. «Դայ է դուստր մեր,
զոր դուք տեսէք»։ Եւ տոչորէին սիրտք նոցայ վասն զաւակին իւրեաց և
ոչ կարէին գնալ վասն հեռութեան (311) վայրին, երկրորդ՝ վասն յորդութեան ձեանն, որ կալեալ կապեալ էր զամենայն ճանապարհս։ Վասն որոյ
ուսացան Յուսն ամենեցուն և կարքեցին ինքեանց պահս, և աղօթս, և հառաչանս առ Տեսուչն ամենայնի՝ վասն փրկութեան դստերն իւրեաց։
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Բայց վաճառականքն Քազռանու, որժամ տարան զաղջիկն, ետուն ըզնա առ իշխանն իւրեաց՝ ասելով, թէ՝ «Վասն քո բերաք»։ Եւ ասէ իշխանն
ցաղջիկն. «Զի՞նչ անուն է քո»։ Եւ նայ փղցկելով սրտիւ հեծհեծանօք ասէ.
«Մարգարիտ է, աղախինն քո»։ Եւ որժամ ետես իշխանըն զաղիողորմ արտասուս նորայ, դարձաւ առ աղջիկն և ասէ. «Մի´ լայր, դուստր իմ, ոչ ոք
կարէ մերձենալ առ քեզ, մինչ որ հաճեսցի կամք քո։ Բայց անունն քո
Ղատամ կոչեսցի, քա(312)նզի Մարգարիտ դժվար է ի լեզուս մեր, և կացես
ի վերայ ղաֆախանի իմոյ՝ ըստ կամաց քոց ի յեփումն ղաֆային»։ Եւ աղջիկն խոնարհեալ երկիր եպաք նմայ և մտաւ ի ղաֆախանէն, և օր յաւուր
անապազ ծառայէր նմայ և էր արաք ի վերայ գործոյ իւրոյ, բայց դեգերելով և արտասուաթոր աչօք ձգտել հպէր զյոյսն իւր առ Աստուած՝ ըզցայգ
և ըզցերեկ խնդրելով ի նմանէ ազատութիւն և փրկութիւն։
Բայց ամենաթագաւորն Աստուած լուաւ աղօթից նորին ըստ բնական
մարդասիրութեան իւրոյ, գոյթ շարժեաց ի վերա նորա և ազատեաց ըզնայ
ի ձեռն ատենահաս սրբուն Սարգսի մեծ զօրականին այսպէս։ Քանզի Ղատամն այն մինչ կայր ի վերայ գործոյ իւրոյ տոչորմամբ սրտիւ, ետես
յաւուր միում որ էր (313) յաւուրք ութօրէիցն, կարաւանքն Շիրազու`
հայք և տաճկունք եկեալ անդ։ Ի տեսանել Ղատամին ըզկարաւանքն հայոց՝ փղձկելով սրտիւ էհարց ըզնոսա և ասէ. «Ես դուստր քրիստոնէից եմ,
աղաչեմ զձեզ ասել ինձ՝ ե՞րբ իցէ պահս Առաջաւորի, զի պահեցից», և նոքա ասեն. «Յետ տասներկու յաւուր պահն է Առաջաւորի»։ Եւ ի լսել Ղատամին, որժամ էհաս պահոց առաջի երկուշաբաթ օրն, կարքեաց պահս և
աղօթս արտասուաթոր աչօք, ոչինչ ճաշակելով, ըզշաբաթն ի բուն, այլ
հառաչմամբ սրտիւ աղաղակէր առ ամենագոյթն Աստուած, մինչ ի ուրբաթ երեկոյն։ Եւ ի նսեմանալ երեկոյին, առաւելագոյն մորմոքէր և լայր և
ասէր. «Վաղն տօն է սրբոյ Սարգսի ատենահաս վկային, զի լուեալ է իմ,
թէ բազում (314) գերիս ազատեալ է Աստուած ի ձեռն մեծ վկային սրբոյ
Սարգսի։ Գոնէ զի ողորմածն Աստուած ողորմեսցի ինձ և ազատեսցէ զիս ի
գերութենէս»։ Զայս ասելով՝ ննջեաց ի մէջ ղաֆախանին ժամս Բ. (2)։
Եւ ի մէջ նիրհնման քնոյ լուաւ ըզձայն, որ ասէր. «Ղատա´մ, ե´կ արտաքս, զի ազատեցից զքեզ»։ Եւ ի լսել Ղատամին, յարեաւ և ետես հեծեալ
մի լուսատեսիլ կայր ի դրան ղաֆայխանին, ի մէջ պարըսպի բերթին, և
լուս նորա առաւել էր, քան զարեկգականն։ Եւ ի տեսանել Ղատամին՝ անկաւ ահ ի վերայ նորայ և կայր սարսափմամբ պշլեալ և շրտեալ և հիացեալ։ Դարձեալ կրկնակի ձայնեալ զնայ և ասէ. «Ղատա´մ, զի՞ կաս
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շրտեալ, ես եմ գերեաց գերեհանն սուրբն Սարգիս, զոր դու խնդրեցեր Աստուծոյ։ Ահայ առաքեաց զիս Աստուած, զի առեալ ազա(315)տեմ զքեզ,
այլ մի յապաղիր, ե´կ արտաքս»։ Եւ ի լսել Ղատամին՝ առաւել սարսէր և
դողդոչայր, և լուսատեսիլ այրն ձգեաց զսուրբ ձեռն իւր և կալաւ ըզձեռ
Ղատամին, հեծուց ի չքնաղ երիվարն իւր և ասէ. «Փակեայ զաչս քո և կալ
զիս պնտութեամբ»։ Բայց Ղատամն ոչ ինչ յիմանայր, ի սաստիկ և հիանալի երևմանէն, զի կայր պակուցեալ՝ ոչ ինչ գիտելով, թէ ընդ որ երթա
նայ։
Եւ սուրբն մտրակեաց ըզյօթապարիկ երիվարն իւր, իբրև ժամս երկոյ
եհաս ի գաւառն Փէրիոյ՝ ի գեօղն Դարբնի, ապայ իջուց ըզնայ ի պարըսպեալ բակ առն միոյ՝ Յաղուպ անուն։ Եւ ասէ սուրբ ցՂատամն. «Կա´ց
աստ, զի կին լինելոց ես ի տանս այս, և այս գեօղս քրիստոնէից է»։ Եւ որժամ եբաց զաչս իւր Ղատամն այն, ոչ ոք ետես անդ, բայց լոկ
պա(316)րսպեալ հասարն Յաղուպին։ Եւ էր Յաղուպն այն յոյժ ողորմած և
գթած ի վերայ աղքատած և տնանկաց այնքան, որ այս ուրբաթ յաւուրս,
որ էր տօն Յօնանու մարգարէին, բացեալ զփեթակ ալուրին իւրոյ՝ Յաղուպն այն բաշխեաց աղքատաց, մինչ ըսպառեցաւ փեթակն նորայ, և նայ
հրամայեաց ծառայիցն իւրոց, զի վաղիւն տարցեն ցորեան ի աղորիսն
աղալ վասն ինքեաց։
Եւ ի նսեմանալ երեկոյին ուրբաթուն, նիրհեցին ամենեքեան և ի քուն
մտին։ Եւ ի մէջ գիշերի զարթեաւ Յաղուպն և ասէ. «Վառէք զճրաքն, զի
ժամ է հարուլ զկոչնակն»։ Եւ որժամ լուցին զճրաքն, տեսին զի լցեալ էր
փեթակն ալուրօվ այնքան, որ ոստուցեալ էր զբերան փեթակի և կուտեալ
էր ալուրն առ (317) ոտս փեթակին։ Եւ ի տեսանել Յաղուպին՝ անկեալ գոհանայր ամենակալէն Աստուծոյ։ Եւ ի նմին ժամոյ հարին զկոչնակն գիշերայժամոյն, որ էր շաբաթ յաւուրն՝ տօն սրբոյ Սարգսի զօրավարին։ Եւ որժամ լուաւ Ղատամն այն զձայն կոչնակին, գոհութեամբ փառս վերառաքէր առ Սաբաւօվդ Եմայելովէն՝ ասելով, թէ. «Յայժմուս ըստուքիւ գիտացի, թէ լուաւ Աստուած աղօթից իմոց և առաքեաց ըզմեծ զօրականն իւր և
ազատեաց զիս»։ Քանզի մինչ ի ժամս այս ապշեալ կայր և ոչ յիմանայր
ազատումն իւր, վասն որոյ ի ժամուն այնմիկ մեծաւ գոհութեամբ փառաւորէր զԱստուած և ըզատենահաս մեծ վկայն նորա։
Եւ որժամ լուաւ Յաղուպն ըզհարումն կոչնակին, ել ի տանէն գնալ
եկեղեցին վասն աղօթից։ Եւ իբրև ել ի տանէն ի բակն իւր, լուաւ զձայն
(318) փառաբանութեան Ղատամին, և ասէ Յաղուպն. «Ո՞վ ես դուն և կամ
112

Հանգիտագիրք
ուստի՞ եկիր աստ, քանզի դուրքս փակեալ են»։ Եւ ասէ Ղատամն. «Ես եմ
աղջիկ ոմն, ի գաւառացն Բուրվարոյ, ի գեղջէն Չարբազոյ, որք գերեցին
զիս վաճառականքն Քազռանու ի մարտի ամսին։ Մինչ ի այս հառաչանօք
և արտասուաթոր աչօք խնդրեցի Աստուծոյ, և լուաւ Աստուած աղօթից
իմոց, յայսմ գիշերի առաքեաց ըզմեծ զօրականն իւր, ազատեաց զիս և
եբեր աստ»։ Եւ ի լսել Յաղուպին՝ անկաւ ի վերայ երեսաց իւրոց և գոհանայր զԱստուծոյ առաւելապէս ի վերայ երկրորդ ըսգանչելեացս։ Ապայ
յարեաւ Յաղուպն և առեալ ընդ իւր Ղատամն, տարաւ եկեղեցին։ Եւ ի արձակման ժամուն պատմեաց առաջի ամենեցոյն ըզզգանչելի ազատումն
իւր, (319) և ամենեցուն լուեալ փառաւորէին ըսգանչելագործն Աստուած
և սուրբ վկայն նորայ ըզատենահաս սուրբն Սարգիս, և զենեցին յաւուր
այնմիկ ողջակէզս բազումս և բաշխեցին ամենեցոյն։
Ապայ կարքեցին այրս երկուս՝ գնալ ի գաւառն Բուրվարի՝ ի գեօղն
Չարբազ, աւետիս տալ ծնողացն Ղատամին։ Եւ ի գնալն նոցա և աւետելն
ուրախութեամբ եղև, ոչ սակաւ հանդերձ գոհաբանութեամբ և փառաբանութեամբ ելին ծնօղքն նորայ և եկին ի տեսութիւն զաւակին իւրեաց ի
գեօղն Դարբնի։ Եւ ի տեսանել միմեանց՝ ուրախացան անպատում խնդրութեամբ՝ փառաւորելով զԱստուած, որ առնէ ըզգանչէլիս և ի նշանս մեծամեծս։ Ապայ հարկեալ ետուն ըզՂատամն ի կնութիւն Յաղուպին, քանզի
կինն նորա մեռեալ էր, և պսակեցին ըզ(320)նոսա բուն Բարեկենդանի
հինկշաբաթ յաւուրն՝ ի տօնի սրբոց Վարդանանցն։ Եւ ասեն ծնողքն Ղատամին ցՅաղուպն՝ փեսայն իւրեաց. «Աստ հեռագոյն վայրի բնակեալ ես,
և մեք ոչ ևս ունեմք ժառանգ։ Պարտ է մեզ ամէ ամ գալ և տեսանել
զզաւակն մեր, և մեք ծերք և ցաւագարք ոչ կարեմք գալ մինչ աստ։ Եթէ
լսես աղերսանաց մերոց, գայցես և բնակեսցես ի մօտագայ գաւառսն Փէրիոյ, ի գեօղս որոյ հաճեսցի սիրտն քո, որոյ կամք քո իցէ»։
Վասն որոյ լուաւ Յաղուպն և, առեալ զինչս և զըստացուածս իւր, ել ի
գեղջէն Դարբնի և եկեալ բնակեցաւ ի գեօղն Հազարջրիպ, ի տօնի Յարութեանըն Ղազարու։ Եւ անդ՝ ի գեօղն Հազարջրիպ, եղև միուս ևս ըզգանչելիս ձեռամբ Ղատա(321)մին այսպէս։ Քանզի յետ Յարութեան Տեառն մերոյ
Սուրբ Զատկին Ղատամն այն պարտէզ զուքեաց և ցանեաց խաւարտ և կանանչ։ Եւ տեսանէր օր յաւուր թռչունք երկնից եկեալ ուտէին զխաւարտն։
Եւ առեալ Ղատամն զկիսայրեած փայտն, որ թոնիր խառնէին, որ է աթարոցն, տարեալ ցըցեայց ըզնայ ի մէջ պարտիզին իւրոյ և ձորձ մի ձգեալ ի
գլուխ նորա՝ դէդ կարքեաց պարտիզաց իւրոց, զի նայ տեսեալ թռչնոցն՝ այլ
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ոչ կերիցեն ըզխաւարտն և զկանանչ։ Եւ մնաց այնպէս մինչ ի յաւուրս
յօթն, և յետ յօթ յաւուրց տեսին զի կանանչացեալ, արմատացեալ և ծաղկեալ բողբոջեալ էր ըզկիսարեալ փայտ աթարոցին։ Եւ ի տեսանել ամենեցոյն՝ փառս վերառաքէին առ ըզգանչելագործն (322) Աստուած, և այնպէս
յարմատացեալ եղև ծառ մեծ մինչ ի ժամանակս մեր, որ Ղատամի ծառ
անուանէին, որոյ ըզգանչելայգործին Աստուծոյ փառք, յաւիտեանս. ամէն։

ՊՐԱԿ ԵՐԵՍՈՒՆ ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ՅԱՅՏՆԵԼՈՅ ՃԳՆԱՒՈՐԻՆ Ի ԼԵՐԻՆԸՆ ՔԷԻԶՈՒ
Վասն յայտնելոյ ճգնաւորին։ Գնալ Իսախանին ի յԱսպահան։ Երևումն ճգնաւորին առ
Նազարն։ Գովասանութիւն գաւառին։ Գնալ ճգնաւորին ի Հատան։ Լուսաւորելոյ
խաւար կնոջն։ Գնալն ի տուն Ներսէս քահանային։ Գնալ ճգնաւորին Թամանդար։
Գտանել քարանձաւին։ Յատնելն հովացն։ Գնալ առ ճգնաւորն։ Նախանձ ընդ առն
Աստուծոյ։ Չարչարանք ճգնաւորին։ Փուշ մանրելն ճգնաւորին։ Գնալ ճգնաւորին ի
Մաքադին։ Լուսոյն որ էջ ի վերայ նորա։ Թաղումն ճգնաւորին

Ի թուականութեան Արամեան հազար հարուր երեսուն և չորրորդ ամի
(1685) և ի թագաւորութեան շահ Իսմայէլին յայտնեալ երևեցաւ ճգնաւոր
մի ի գաւառս մեր՝ ի լերինըն Քէիզոյ, որոյ ոչ ոգ գիտէր, թէ ուստի՞
եկեալն էր նայ՝ թէ որոց աշխարհէ և որոց գաւառ էր նայ. բայց երևումն
նորա յայսմ սարասի եղև։
Քանզի այր ոմն անունըն Իսախան՝ ի հայոց ճետէ, դաւանութեամբն
Քրիստոսի, որ էր ի գաւառէն Բուրվարոյ, (323) ի գեղչէն Փահրոյ, այս
Իսախանս հանդերձ երեգ ընկերօք և քսան ոչխարով ելին ի գեղէն՝ գնալ
յԱսպահան քաղաքն վաճառել զոչխարսն։ Եւ եղև ի գնալն նոցա և ի դառնալն՝ եկեալ հասին ի գեօղն Իշկերան, յաւուրս Սուրբ Խաչի շաբաթ օրն, և
ի մէջ գիշերի յարեան Իշկերանու՝ գնալ ի Դումբինայ։ Եւ ի գիշերն այն
բազում ցրտայսառուց էր, որ ի գնալն նոցա ի Քէիզ ցուրտն ևս քան ևս
յաճախեաց այնքան, որ ոչ կարէին գնալ, և ոչ ունէին հուր զի այնու ջեռնուին։ Վասն որոյ անճարակ լեալ ոչ գիտէին, թէ զինչ արասցեն կամ ուստի գտցեն հուր։ Իբրև այսպէս դողդոչեալ և դեգերեալ կային, նայեցեալ
Իսախանըն այն ետես ի լերինն Քէիզոյ, որ է ի կողմն հուսիսոյ, իբրև
զճրաք իմն նշուլիւք ճառագայթեալ, (324) արագ արագ երևէր և անցանէր։ Եւ ասէ Իսախանըն ցընկերսն իւր. «Ի լերինըն հուսիսոյ, հովիւք են
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բնակեալ, որոյ խարուկ արկեալ ջեռնուին այն տեղն, որ ըստէպ ըստէպ
երևա լուս նոցա։ Մինդ ի ձէնջ գնացեալ բերէք հուր, և մեք աստ խռիւ ժողովեմք, մինչ ի բերել հրուն վառեմք, ջեռնումք, ապա գնամք»։
Վասն որոյ յղեցին ըզմի ի ընկերացն, որոյ անունն էր Նազար և էր
արագ ոտիւքն՝ գնալ ի լուսն և բերել հուր։ Եւ ի գնալ Նազարին դէպ
ուղիղ ի լուսն, որ արագ արագ երևէր, և ի ժամանելն իւր Նազարն այն
ետես ի սիրտ լերինն՝ ի մէջ քարանձաւի միոյ խարազնաըզգեստ այր մի,
որ անկեալ կայր ի ծունկս, ունելով զդէմս իւր ընդ յարևելս, բազկատարած
հառաչմամբ, սրտառուչիւք պ(325)աղատանօք և որդահոս արտասւօք
աղօթէր առ Աստուած, որոյ ի տարբերական շնչոյ նորա լուս ցոլացեալ
ելանէր երկինս արագ արագ։ Եւ ի տեսանել Նազարին՝ զահի հարեալ դարձաւ ի լեռնէն և պատմեաց Իսախանին և ընկերացն զահագին երևումն։ Եւ
եղև իբրև լուան նոքա, թողին զպաղումն իւրեաց և իբրև ըզսրընթաց արծիս հասին առ այրն Աստուծոյ։ Եւ ի տեսանելն զնայ այնպէս՝ անկան ի
վերայ երեսաց իւրեանց և ետուն զողջոյն յիսուսաձիր՝ որպէս վայել է
սրբոցն Աստուծոյ, և յետ փարեցմամբ համբուրին հարցաքննեալ զուստին
և զիարդն և զանունն նորայ։
Բայց այրն Աստուծոյ ոչ յայտնեաց նոցայ, զիարդն իւր, ոչ ուստին և
ոչ անուանն՝ ասելով, թէ չէ յիշելոյ անուն իմ՝ ըստ ասելոյ Տեառն մերոյ,
թէ. «Անուանք (326) ձեր գրեալ են յերկինս» (Ղուկաս Ժ. 20)։ Եւ նոքա
ժտելով խնդրէին ի նմանէ և ասէին. «Որովհետև ոչ յայտնեցեր զանունն
քո, հայցեմք ի սրբութեանդ, զի հրամաեալ գայցես ի գաւառն մեր, որ է
յոյժ վայելուջ և բարետեսակ, նայ և զքաղցրաշունչ և առողջարար և կենդանատու զօդ և զհողմն նորին՝ ունելով լերինս բարձրաբերձս և ծաղկաւէտս, նայ և զբարեհամ և զականակիտ, մշտահոսան, յաւէտընթաց
վտակս աղբերցն, որ ի գլխոցն բարձրաբերձ լերանցն առ իստոր և հոսեալ
իջանէ»։ Եւ այրն Աստուծոյ ոչ անսայր և ոչ լսեր աղերսանաց նոցա, զի մի
փառաւորեսցի ի մարդկանէ՝ ըստ ասելոյ սուրբ առաքելոյն, թէ. «Որ բարձր
է առաջի մարդկան, պիղծ է առաջի Աստուծոյ» (Ղուկաս ԺԶ. 15)։ Բայց
նոքա փարէին առ աթուրաւն (327) նորա, շողոգորեալ աղաչէին և խնդրէին ի նմանէ՝ գնալ ի գաւառն իւրեաց վասն հաստատութեան հաւատուս
քրիստոնէականի և առիթ ժողովրդեան։
Վասն որոյ լուաւ նոցա սուրբ ճգնաւորն, ել ի քարայրէն և պատուիրեաց նոցա՝ մի ումէք յատնել զինքն, այլ լռելեան տանել զնայ։ Եւ նոքա
մեծաւ ուրախութեամբ առեալ տանէին զնայ մինչ ի գեօղն Հատան, և անդ
օդեցան տան կնոչ այրի միոյ, որոյ կուրացեալ էին աչք նորայ։ Եւ ի մէջ
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գիշերի յարեան նոքա՝ գնալ ի ճանապարհս իւրեաց, ապայ ասէ սուրբն.
«Հրաման Տեառն մերոյ այս է, թէ՝ որ տան յագանիջիք, բժշկեսցիք, որք ի
նմայ հիւանդք իցեն» (հմմտ. Ղուկաս Ժ. 7-9)։ Վասն որոյ եդեալ ձեռս ի
վերայ գլխոյ կնոջն և աղօթեաց զչափ միոյ գուբղայի սաղմոսի, և ասէ
զկինն. «Փակեղամբ պատեայ զաչս քո, զի մի ոք տես(328)ցէ, մինչ լուսանալ առաւօտուն»։ Զայս ասաց, մինչ որ յինքեանք գնասցեն, զի մի յայտնեսցի անունն իւր, և ուղի անկեալ գնացին զճանապարհս իւրեաց։ Եւ որժամ առաւօտ եղև, եբաց կինն ըզխաւարեալ աչս իւր և ետես լուսաւորեալ,
և ի տեսանել ամենեցոյն՝ փառաւորէին զԱստուած գոհութեամբ հանդերձ։
Իսկ նոքայ ի գնալն իւրեաց հասին ի գեօղն Հազարջրիպ, յօդեցան ի
տան Ներսես քահանային, որ ի տեսանել քահանային զայրն Աստուծոյ
իսկուն ծանեաւ զնայ միայնակեաց գոլ՝ վասն խոշոր և ասուի ըզգեստուց
նորայ։ Վասն որոյ խոնարհեալ քահանային համբուրեաց զնայ և ասէ.
«Բարի´ եկիր առ մեզ, ո´վ այրդ Աստուծոյ», և սրբոյն անկեալ ընդ գուճս
քահանային և ասէ. «Խնդրեմ ի քէն, հայր պատուական, մի յայտներ
ըզստրկութիւն իմ վասն Տեառն մերոյ, աղաչեմ զքեզ»։ Եւ ի լսել (329)
Ներսէս քահանաին՝ ոչ յայտնեաց ումէք։ Եւ ի նսեմանալ երեկոյին, որ էր
Սուրբ Խաչի երկուշաբաթի յաւուրն, բերեալ քահանային սեղան առաջ նոցայ՝ խորտիկս զանազանս և բարեհամս և ըմբելիս անուշահամս, և ասէ.
«Ո´վ այրդ Աստուծոյ, հրամաեայ, օրհնեայ և ճաշակեայ»։ Եւ ասէ սուրբն.
«Ո´վ հայր պատուական, օրհնութիւն սեղանոյս ի քէն ելցէ և ոչ յինէն, զի
դու ես փոխանորդ Տեառն մերոյ»։ Վասն որոյ օրհնեալ քահանային զսեղանըն և ըսկսան ճաշակել, և սրբոյն առեալ զհաւկիթ մի արար Ը. (8) մասունս և ըսկսաւ ճաշակել, որ և ճաշակեաց ըզվեց մասն և զերկուսն եթող։
Եւ որժամ յագեցան ամենեքեան, ասէ քահանայն. «Ո´վ սուրբդ Աստուծոյ,
գոհացիր»։ Եւ նայ խոնարհեալ համուրեաց զաչ քահանային և ըսկսաւ
բազկայտարած գոհանալ ըզբարեաց պարգևօղէն։ Եւ ի գոհանալ նմին՝ տեսին (330) ըզութն մասունս հաւկթին անթերի և զհացն առանց խոռելոյ, որ
ի տեսանելն ահիւ պակուցեալ կային և ոչ կարէին յայտնել վասն պատուիրելոյ սրբոյն։
Եւ ընդ առաւօտն ուղի անկեալ գնային ի ճանապարհս իւրեաց, և իբրև
հասին ի դարն Փարշիշոյ, որոյ երևէին լերինքն և վայրն ամենայն, և ասէ
Իսայխանըն. «Ո´վ սուրբդ Աստուծոյ, այս է գաւառն մեր, և այն գեօղն, որ
է ի վերայ բլրին, գեօղ մեր է, և այս լերանցս, որոյ հաճեսցի կամք քո, անդ
զետեղեալ կացցես»։ Եւ ասէ սուրբն. «Որովհետև այդպէս իցէ, այլ մի իջանէք ի դաշտն, այլ աստի երթիցուք և զըննեսցուք զգլուխ և զսիրտ լե116
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րանցս և գտցուք զտեղի բնակութեան անձին իմոյ», և նոքայ ասեն. «Յոյժ
բարի է»։ Եւ գնացեալ որոնեցին ըզլերինս, մինչ որ հասին ի լեառն մի, որ
Թամանդար ասեն, որ է ի մէջ Փարշշոյ և Փահրոյ։ (331) Եւ ի զննելն նոցա
և որոնելն դէբ եղեն քարանձաւի միոյ ի լերինն Թամանդար, որ հայի դէբ
ուղիղ ի գեօղն Փահրայ։ Եւ ի տեսանել սուրբ ճգնաւորին՝ հաճեցաւ բնակիլ անդ, որ և արժաման բղխեաց ի տեղոչն աղբուրս ցուրտս և բարեհամս
աղօթիւք առն Աստուծոյ։ Ապայ մտաւ ի քարանձաւն աղօթել, և նոցա ողջոյնեալ դարձան ի գեօղն իւրեաց Փահրայ, և ոչ ումէք ինչ ասացին՝ ըստ
պատուիրելոյ սրբոյն։ Բայց հոգէպահն նորա տանէր Իսայխանն՝ քառասուն օր միանգամ տասն բլթակս հացի՝ ըստ կամաց սուրբ ճգնաւորին։
Այսմն սարասի եկեալ այրն Աստուծոյ մոնոքոզն զայն բնակեցաւ ի քարեան հիւղն՝ ի լերինն Թամանդար, սխրալի և հիանալի ճգնութեամբ, ներ
յայնմն դժնեակ և ցրտասառուց ամանակին հաճոյական վարուքն, մինչ որ
փոխ(332)եցաւ թուականն մեր ՌՃԼ. և հինկ (1686), որոյ յաւուր միում, որ
էր ամսեանն մարտի քսան և վեցերրորդ, տեսին ըզնայ հովիւքն Փարշիշոյ
ի մէջ քարայրին՝ ըստ առաջնոյ տեսլեան, որ ի Քէիզ, զի որպէս հուր ցոլանայր ի տարբերական շնչոյ նորա, ելանէր յերկինս։ Որ ի տեսանելն՝ պատեհ գոլ վարկան ծանուցանել բնակչաց գաւառին, որ և ծանուցին իսկ
անապաղ ի գեօղն Փահրայ և Փարշիշ վասն տեսլեան առն Աստուծոյ։ Եւ ի
լսել ամենեցոյն՝ բազմաւ բաղձանօք ընթանային արք և կանայք, ծերք և
տղայք հապճեպ ըշտապօվ ժամանէին առ նորայ, փարէին առ աթուրաւն և
համբուրէին զնայ և առնէին օրհնութիւն ի նմանէ և դառնային։ Վասն
որոյ հռչակեալ ծաւալեցաւ ըզբարեհամբաւ յարգի առն այնորիկ ընդ
գաւառս Հայոց ի Փէրիայ, ի (333) Բուրվարի, ի Քամարա, ի Քազազ՝ ըստ
հրամանի Տեառն մերոյ, թէ. «Ոչ կարէք ի քաղաք թաքչել, որ ի վերա լերինն կացցէ» (Մատթէոս Ե. 14)։ Որոյ ի լսելն բազմաւ փափաքանօք դիմէին առ նայ և առնէին օրհութիւն ի նմանէ, և բազում ցաւագարք աղօթիւք նորայ ընկալան զառողջութիւն։ Եւ ետես սուրբ ճգնաւորն, թէ այնպէս եղև, զի յայտնեցաւ ինքն, ապայ ասէ ընդ միտս իւր, թէ՝ հրաման տէրունական այս է, թէ. «Ոչ ոք լուցանէ զճրաք և դնէ ի թագըստեան, այլ ի
վերայ աշտանակի, զի լուս տայ ամենեցուն» (Մատթէոս Ե. 14-15)։ Զայս
մտածելով՝ այնպէս կարգեաց զինքեանս, զի ամէն յաւուր կիրակէին երդայր եկեղեցին Փահրոյ և քարոզէր ժողովրդեանն հաստատուն կալ ի
հաւատս Քրիստոսի, և դարձեալ երդայր ի հիւղն իւր։
Բայց ի նոյն գեօղն Փահրա կային ազգ մի վայրագ ճետէս մերմէ, որ
(334) Արապշենց ազգն ասէին, որոյ էին բազմայվէս, փասքուս և պղերգ
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ազգն այն։ ունէին նոքայ զմաս մի մասանց սրբոյն Գէորքայ զօրաւարին,
որոյ տեսանէին նոքա, օր յաւուր գային ուխտաւորքն ի գաւառաց գաւառաց առ ճգնաւորն և ոչ գային առ սուրբն Գէորք, որոյ տրոհեալ յետս կացին ուխտաւորքն նորա՝ սակս տեսութեան ճգնաւորին։ Վասն որոյ նախանձ շարժեալ ընդ սուրբ մոնոքոզին՝ ընթադրել և վանել զնայ ի տեղոչէն, որոյ համախոյս եղեալ յաւուր միում ժողովեցան լուտալ և լուտացող
ազգն այն, գնացեալ ըմբըռնեցին զնայ, կալեալ զվարսից նորա ցետէին և
քարշէին ի քարանձաւէն, ի գլուխ լեռնէ մինչև ստորոտ լերինն, հայհոյէին յայպանէին, լըլկէին և մաքառեալ չարչարէին, սուտ և խափեփայս
անուանէին։ Եւ այնպիսի (335) քամահանօք և նախատանօք բերին ըզնայ
ի դաշտն Փահրոյ և անդ կապեցին անիւս սայլից և գլորէին զնայ մինչ ի
եզրն գեղոյն, որոյ պահեցաւ ի խնամոցն Աստուծոյ, և ոչինչ եղև նմայ։ Եւ
այնպիսի ձաղանօք առեալ տարան զնայ ի գեօղն Փահրա, գրոհ տվեալ
ասէին. «Եկայք, տեսէք, զսուտ, խափեփայ ճգնաւորս այս»։
Վասն որոյ ի լսել Իսայխանին՝ թռեաւ արտաքս և ետես այնպէս լըլկեալ չարչարէին զնայ, բայց ոչինչ կարաց առնել, զի ազգն Արապշենց
բազում էին, և տանուտէր գեղոյն ի նոցանէ էր։ Վասն այն ոչինչ կարաց
առնել, այլ ի տեսանելն մորմոքէր և լայր վասն նորա։ Բայց վէսք և լուտալ ազգն Արապշենց այնու ոչ շատացան, այլ բերին զսուրբ ճգնաւորն ի
կալն իւրեաց, որ կուտեալ կայր փուշս բազումս և, առեալ զնայ բոկ
ոտամբ, ձգեցին զնայ (336) ի մէջ փշոցն։ Եւ ինքեանք առեալ զփայտս և
զզէնս շուրջ զկալօվն, զի որ կողմն որ դիմէր, խոցոտէին զնայ այնքան՝
շուրջ ածեալ զնայ ի մէջ փշուն, որ փխրեալ և մանրեալ եղև փուշն։ Եւ ի
նսեմանալ երեկոյին, ապայ թողին զնայ ի մէջ փշուն՝ նքտեալ և թալկացեալ, և ինքեաք գնացին ի տունս իւրեանց։ Եւ յետ երկուց ժամուց ապա ի
ուշ եկն, ել ի մէջ փշուն և գնացեալ ի Գօռերենց դարն և թագեաւ ի մէջ
ջրմղին, որ է ի ստորտ դարուն։ Բայց Նազարն, որ էր ազգականըն Իսախանին, ջրէր զարտն իւր, որ Խնձորի ծառ ասեն։ Ի նսեմանալ երեկոյին,
եկն Նազարս այս գնալ ի տունն իւր, եկն էհաս ի Գօռէրեց դարն և ետես
զսուրբն ի մէջ ջրմղին, վասն որոյ ցաւակցաբար առեալ զնայ, եբէր ի
տունն իւր և ազդեաց Իսայխանին վասն նորայ։ Ի (337) միասին պահեցին
զսուրբն ի ներգոյն տանն իւրեանց՝ ոչ գիտելով ումէքէ մինչ ի դեկդեմբերի տասն և չորսին։
Ապայ գիտացին ժպիրհ ազգն Արապշենց, թէ է ի տան Իսախանին, խորհուրդ արին, զի առաւօտուն կալեալ չարչարեսցեն զնայ և վանեսցեն ի
տեղոչէն, որոյ գիտացեալ Իսախանին երդեալ ասաց. «Այսպիսի խորհուրդ
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արարեալ են վասն քո։ Խնդրեմ ի քէն գնալ աստի, զի մի չար ինչ պատահեսցի քեզ»։ Եւ լուեալ սրբոյն՝ տարածեաց զբազուկս իւր և օրհնեաց Իսախանին և ասէ. «Այս խուն և դուն ժամանակս, որ ծառայեցեր ինձ, միոյն
հազարապատիկ հատուսցէ քեզ վարցատրօղն ամենեցոյն»։ Եւ օրհնեալ
զնոսայ՝ ել ի գիշերի գնալ ի վերայ թազա եկեալ ձեանն, որ ոչ երևէին
շաւիղք գնացից նորա՝ ի խնամոցն Աստուծոյ։ Եւ եղև ի գնալն նորայ՝ պատահեցաւ (338) ի լերինն Մաքադին և որոնեալ ի նայ, եգիտ քարայր մի և
մտեալ բնակեցաւ անդ, մինչ որ փոխեցաւ թուականն մեր ՌՃ. երեսուն և
վեց (1687)։ Ապա գիտաց զօր վախճանի իւրոյ, խցեաց զդուռս յայրին և ի
ներս նմին վախճանեցաւ, որ և փառաւորեաց զնայ Տէր երկնայնով լուսովն, որ էջ ի վերայ նորա ի յաւուրն Աշխարհամատրան կիրակի օրն մինչ
ի միուս կիրակին։ Որպէս սուն լուսոյ ցոլացեալ կեայր ընդ տիւ և ընդ գիշեր, որ ի տեսանել ամենայն գաւառաց և գեղորէից, սրընթաց անդ հասանէին, որոյ բացեալ զդուռն յայրին, տեսին այրն Աստուծոյ ի ծունկս անկեալ, բազկայտարած, ունելով զդեմս իւր ընդ արևելս։ Որ ի տեսանելն՝
կարծէին, թէ կենդանի է և որժամ մտին ի յայրն, տեսին վախճանեալ։
Ապայ գիտացին, թէ Աշխարհամատր(339)եան կիրակի օրն է վախճանեալ, որ լուսն երևեցաւ, վասն որոյ կամեցան առնուլ զնայ և տանել ի
գաւառն իւրեաց, այլ ոչ թողին զնայ բնակիչքն Մաքադնայ, որ էին ազգաւ լօռ, ասելով, թէ. «Մեզ է կամեցեալ և հաճեցեալ, ոչ թողումք տանել
զդայ»։ Վասն որոյ ժողովեցան առ նայ բազութիւն քահանայից և ժողովրդոց, անդ անփոփեցին զսուրբն սաղմոսիւք և օրհնութեամբ, ի թուին ՌՃԼ.
և վեցին (1687), ամսեանն ապրելի քսան և մին՝ փառաւորելով զԱրարիչն
Աստուած, որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։

ՊՐԱԿ ԵՐԵՍՈՒՆ ԵՎ ՅՕԹՆԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ՄԵԾԻ ՍՈՎՈՅՆ, ԶՈՐ ԿՐԵՑԱՔ Ի ԺԱՄԱՆԱԿՍ
ՄԱՀՄԱՏ ԽԱՆ ՆԵՐՔԵՆՈՒՆ
Պատճառ սովուն։ Անխտիր ուտելոցն։ Վասն սովոյն մեծի։ Բարձումն սիրոյ
բարեկամացն։ Սաստկութիւն սովոյն։ Սովամահ լինելոյն։ Մուրանալ մեծատանց։
Թեթևանալու գին հացին։ Անյայգ ուտելոյն և մեռնելոյն սովամահիցն։ Վասն
Ջուղաեցոց։ Պատվէր սրբազան առաջնորդի։ Ոչ սովայմահ լինել քրիստոնէիցն

Որպէս ի երեսներորդ և երկրորդ պրակումն գրեցաք ըզերա(340)շտութիւն երկրիս մերոյ, զցամաքումն աղբերց, և զխոնաւութիւն գետորէիցն, և
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զխանձումն արտորէիցն, որ առաջն ցուցաք. թէ ի պատճառէ յասմանէ
երաշտութեանն և թէ ի պատճառէ այդ երկու և երեգ ինքնակալաց
բռնաւորացն և աշխարհաւերածուցն, որք զարդեալ ոգորէին ընդ միմեանս
և ածէին աւեր ի բազում տեղիս, մանաւանդ ի երկիրն մեր՝ ի քաղաքն
յԱսպահան և ի շրջակայ գաւառսն նորա։ Սակս այդ երկուց պատճառացն
եղև սով սաստիկ ի երկիրս մեր՝ ըստ հրամանի տէրունական, որ ասէ. «Ի
տեղիս տեղիս սով և սրածութիւնք եղիցին, արհավիրք և նշանք մեծամեծք» (Ղուկաս ԻԱ. 11)։ Քանզի ի թուին ՌՄԼԷ. (1788) երաշ(341)տացաւ
այնքան, որ բազումք թողին զգեօղս և զտունս իւրեաց և փախեան այլ
տեղիս։ Եվ ի փոխել թուականիս մերոյ ՌՄԼԸ. (1789) և ի յամսեանն յունվարի եղև ըսկիզբն սովոյն, և սակաւ սակաւ բազմացաւ և սասկացաւ
սովն, և տարածեցաւ ամենայն գաւառս և զգեողս, և զքաղաքս, և զավանս։
Այլ այնքան յաճախեաց, որ ոչ մնաց անասունս, որ ոչ կերան՝ զսուրբն
և զանսուրբն, ոչ պահս պահէին և ոչ գարշելիս խտրէին, այլ որպէս գազանս յափշտակէին և գիշատեալ կլանէին։ Ծերոցն և տկարացն ո՛չ ողորմէին և ո՛չ տային նոցայ, և նոքայ անճարակ լեալ դիմէին այլ գաւառս, և
ի ճանապարհին սպանէին, գերէին և կողոպտէին զինչս նոցայ՝ ըստ Եզեկիէլի տեսանողին, որ (342) ի դիդանոցէն իւրոյ ասէ. «Պատերազմն սրոյ
արտաքուստ և սով և մահ ի ներքուստ» (Եզեկիէլ 15)։ Այսպէս գոգջիր
զհանդիպումն երկրիս մերոյ, քանզի որժամ յաճախեաց սովն ի գաւառս
մեր, որք ոչ կարէին ժուժել, ելանէին և դիմէին այլ տեղիս, որք գտանուր
ապրուստս։ Եւ ի գնալն իւրեաց՝ սպանանէին և գերէին զորդիս նոցայ, և
որք ժուժէին և ոչ ելանէին, սովամահ լեալ մեռանէին՝ ըստ տեսանողին։
Քանզի ամենեքեան մոռացեալ էին զսիրելիս և զբարեկամս իւրեաց,
սէր և գոյթք ամենեցոյն փակեալ էր ի վերայ միմեանց այնքան, որ
ծնողքն թողին զաւակս իւրեաց, և որդիքն մոռացան զծնողս իւրեաց,
այրքն թողին զկանայս իւրեաց, և կանայքն ոչ ճանաչէին զայսր (343) իւրեաց, եղբայր թողին զքուրս իւրեաց, և քուրքն մոռացան զեղբայրս իւրեաց, սիրելիք և բարեկամք ուրացան զմիմեանս՝ ըստ հրամանի Տեառն, որ
ասէ. «Վասն բազմանալու անորէնութեան՝ ցամաքեսցի սէր բազմաց»
(Մատթէոս ԻԴ. 12)։ Քանզի տեսանէին հայրքն զորդիս իւրեաց մեռեալ ի
յանկուն ուրէք և ոչ ողորմէին և ոչ թաղէին զնոսայ։ Նոյնպէս և որդին
առնէր հօրն և ոչ ողորմէր և ոչ թաղէր զհայրն իւր, այլ զանց առնէր և
գնայր։ Սոքա այսպէս առնելով՝ որպէս առնէին այլքն, որ ոչ ճանաչէին
զմիմեանս, վասն որոյ բազումք անթաղ մնաին և գազանակուրք լինէին։
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Եւ եթէ լինէր ոք ողորմած և աստուածապաշտ, որ ողորմէր և թաղէր
զնոսայ, այլ առանց զսպելոյ և պատելոյ և առանց պաշտման թաղէին
(344) ըզնոսայ ոչ թէ ի հանգստարանս, այլ ի յանկունս որմոց և ի քարանձաւս և ի խորաքտիս թաղէին զնոսայ։ Եւ այլքն շրջէին և յափշտակէին և
գողանաին և կողոպտէին զինչս և զանասունս այլոց, զսուրբն և զանսուրբն ոչ որոշէին, այլ զենէին և կլանէին։ Եւ ի ժամ զենման անասնոցն
այնքան ժողովէին վասն արեան անասնոցն, որք բազումք կոխեալ մեռանէին, և այլք բանջարօք շատանաին, և ոմանք հունդախոտից և յարմատս
ուտէին, և այլքն գրզիկս և ղարաչամս ուտէին։
Եւ է ղարաչամս այս սերմ խոտի սեաւ գունով, որք ոմանք սակս յաճախ ուտելոյն իւրեաց սևացեալ էին դէմք երեսացն նոցա՝ որպէս եթոպացիս, և այլագունեալք էին աչք նոցա՝ որպէս գազանի, և որո(345)վանք նոցայ ուռուցեալ և բարձրացեալ էր՝ որպէս երկունք յղոյ։ Եւ ոմանք՝ որպէս
զանասունս, խոտաճարակ լեալ, արոտ գնային, ի լերինս և ի դաշտս։ Ի
գնալն իւրեաց և ի դառնալն ծերքն և տկարքն և մակումակ նոցայ ոչ ժուժէին, այլ անկեալ մեռանէին ի յանցս ճանապարհին, ի լերինս և ի դաշտս,
և ոչ ոք ողորմէր և թաղէր զնոսա՝ ըստ ասելոյ քնարերգոյն։ Ըստ յասմն
սարասի բազում տեղիս յամաի, և անմարդաբնակ եղև, յուրթի և քաղցրիկ
գաւառն մեր, քանզի յունվարի ամսոյն եղև սղութիւն, մինչ ի ամսեանն
մայիսի եղև կշիռ հացին ԳՌԲՃ. (3200) դիան, և նայ ոչ ևս գտանուր՝ ըստ
ասելոյ սուն մարգարէին. «Կոչեաց սով երկիր նոցայ և զամենայն զօրութիւն հացի էբեկ» (Սաղմոս ՃԴ. 16)։
(346) Քանզի այնքան մեծ և սաստիկ էր սովն, որք փաբնականքն և յղփացեալ ընչաւէտքն և հարուստք ևս կրէին զսովն։ Ապայ դովաւ գիտացիր զդառն և զդժվար կեանքն աղքատացն և չքաւորացն, եկիցն և օտարացն և պանտըխտիցն, որոյ այնքան սաստկացեալ էր ի վերայ նոցայ, որք
մանկտիքն մոռացեալ էին զանունս հացին, այլ ի լացս իւրեաց բանջարս և
ղարաչամս խնդրէին։ Այլև բազում մեծատունք և ազատազնեայք և հողագործք աղքատացեալք շրջէին և դեգերեալ մուրանային ի դրունս այլոց, և ոչ ոք տայր նոցայ զհոգէպահն նոցայ, և նոքայ շառագունեալք և
թալկացեալք անկանէին և մեռանէին ի դրունս այլոց՝ գիշատեալք և գազանակուրք եղեալք։
(347) Վասն յոլով և բազմակոյտ յանցանաց իմոց զայդ ամենայն տեսի
աչօք իմովք և վշտագնեալ սրտիւ, և արտասուաթոր աչօք և քըքով գծագրեցի ի մատեանս՝ սակս գիտութեան ապագայիցն, որ ի ընթեռնուլն և ի
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մտածելն գոնէ ցողեսցին հաճոական աղօթք ձեր ի տապանս և ի ցամաքեալք ոսկերք փանաքիս։ Այլ դարձցուք ի բանս մեր, քանզի այնպիսի
դառն և դեդևելի կենօք հասաք մինչ ի յունիսի ամիսն, ապա ամենագթածն Աստուած ողորմեցաւ ըստ բնածին ողորմութեանն իւրոյ, և եղև
կշիռ հացին ԴՃ. (400) դիան, և յետոյ սակաւ սակաւ թեթևագին եղև, մինչ
ի հունձս գարոյ եղև ԲՃ. (200) դիան։ Բայց աստանօր կատարեցաւ հրաման Փրկչին, որ ասէ. «Լինիցի յետինն մարդոյ չար, (348) քան զառաջինն» (Ղուկաս ԺԱ. 26), քանզի ի մէջ սովոյն սակաւք մեռանէին, այլ որժամ եղև հունձն գարոյ, բազումք մեռանէին սակս անյագ ուտելոյ իւրեաց, այլ ի բազմիցս յայսցանէ երկուսս գրեմ, և զայլսն դու մտովք քովք
յիմասցիս։
Քանզի այր ոմն՝ Ներսէս անուն, ի գեղջէն Բոլորանոյ, յաւուր միոյ՝ ի
ժամ երեկոյեան, վեց նկանակս գարեղէնս հանդերձ երկոյ գաւաթ ղլբուրի
կերեալ էր և ի նմին գիշերն մեռեալ։ Եւ երկրորդն Գրիգոր ոմն՝ ի գեղջէն
Հազարջրպոյ, հանդերձ երկու դստերօքն յանկարծ մեռան վասն անյագ
ուտելոյն իւրեաց։ Այսպէս բազում և անթիւ մեռան, որ ի ծրելն ցաւ գլխոց
լինի, այլ այս երկուսս վասն այն գրեցաք, որ գիտութիւն լիցի ապ(349)այգայիցն, եթէ Տէր մի արասցէ, այլ այսպիսի սով դիպեսցի, ի հասանել
հնձոցն սակաւ ճաշակել, զի մի գոյցէ պարտապան գտանիցէք հոգոյ և
մարմնոյ ձեր առ արդար դատաստանին Աստուծոյ, որ է օրհնեալ։ Բայց ի
քաղաքն յԱսպահան, բազում և անթիւս սովամահ եղեն այնքան, որ տեսողքն պատմէին և ասէին, թէ որպէս զմաղաբերս ծառոց՝ հարեալ յոյժգնակի հողմոց ի եղանակս աշնան, այնպէս տապաստ անկեալ կային ի փողոցս, ի պողոտայս և ի յանկունս որմոց, ի յանցս ճանապարհի, ժաշխեալք
և գիշատեալք և գազանակուրք եղեալք։ Քանզի ոչ բաւ էին թաղել ըզնոսա, վասն այն երթևեկութիւն քաղաքին պակասեցաւ վասն երկուղէ սովամահ մեռելոցն։ (350) Հիպէս ոմանք այլագունեալք, և ոմանք ուռուցեալք,
և ոմանք պատառեալք, և ոստուցեալ թաղերթ նոցա, և ոմանք որդնալից
եղեալք, հոտեալք և գիշատեալք էին. սակս այն երթևեկութիւն քաղաքին
դատարեցաւ։
Բայց ի գեօղաքաղաքն Ջուղայ, որք բնակեալ էին ազգաց աբեդականաց ի հայոց ճետէ, դաւանութեամբն Քրիստոսի, ի նոցանէ մեռան և ոչ
մի՝ ըստ քնարերգոյն. «Մանուկ էի ես և ծերացա, և ոչ տեսի զարդարն արհամարհեալ և ոչ զաւակ նորա, թէ մուրանա հաց» (Սաղմոս ԼԶ. 25)։ Սակս
այսպիսի իրողութեամբ, քանզի առաջնորդ սրբոյ վանին Ամենափրկչին էր
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վեհյանձնեայ, քաղցրայգունեղ, սրբազան Յակոբ վարդապետն և ահրիական եպիսկոպ(351)ոսապետն, յոյժ քաղցրահայեաց և ողորմած և գթած ի
վերայ տնանկաց և աղքատաց, որբոց և այրեաց, առիթ և օգնական եկից և
օտարաց, պանդըխտից և չքաւորաց։ Այս գորովագոյթ, ոգիընկալ, սրբազան հայրն որբոց և այրեաց, որժամ ետես զտարածումն սովոյն մեծի, խորհուրդ բարի իմն խորհեցաւ հանդերձ ովփազայ, չնաշխարհիկ սրբազան
միաբան ուղխտիւն պատվէրս ետուն փայբնականացն, հարըստիցն և մեծատանցն՝ առ ի կերակրել աղքատացն և տնանկացն, և ինքեանք ևս
ցաւակցաբար և վշտագին, յօժար կամօք ամենայն յաւուր կերակրէին
զորբս և զայրիս և տային ապրուստ, եկիցն և օտարաց և պանդըխտիցն,
քանզի կրկին պատվեր էր սրբազան առաջնորդէն ի վերայ ամենեցոյն։
Վասն այն ամենայն ոք (352) հոգայր զկեանս աղքատաց և ոչ թողին
սովամահ մեռանել եկեղեցի և ժողովն քրիստոնէից՝ ըստ ասելոյ Սողոմոնի
առակասաց թագաւորին. «Ոչ սովամահ առնէ Տէր զանձն արդարոյ, բայց
զկեանս ամբարշտաց կործանեսցէ» (Առակաց Ժ. 3), որոյ Փրկիչն և ազատիչն ամենեցոյն փրկեսցէ և ազատեսցէ զտառապեալ և անպատըսպար ժողովն իւր ի ձեռաց այլասեռից ազգաց և պահեսցէ այսպիսի փորձութենէ,
որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։

ՊՐԱԿ ԵՐԵՍՈՒՆ ԵՎ ՈՒԹՆԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ՄԱՀՈՒԱՆ ՋԱՖԱՐ ԽԱՆԻՆ ԵՎ ԱՊԸՍՏԱՄԲՈՒԹԻՒՆ
ՍԷԻՏ ՄՈՒՐԱՏ ԽԱՆԻՆ ԵՎ ՇԱՀՄՈՒՐԱՏ ԽԱՆԻՆ
Ըմբըռնումն Սէիտ Մուրատ խանին։ Մահ Ջաֆար խանին։ Հարց Լութֆալի խանին։
Դարձն զօրաց նորայ։ Գնալ Լութֆալի խանին Բանդար։ Պարգև Շխնասրին։ Առումն
Բանդարա։ Գրաւել գաւառացն։ Դարձ Լութֆալի խանին ի Շիրազ։
Սպանումն Շահմուրատին

(353) Եւ եղև այն, զի երեսուն և երկրորդ պրակումն և տասներրորդ
համարումն, որոյ դարձաւ Ջաֆար խանն ի Շիրազ և հրամայեաց ունել
զՍէիտ Մուրատ խանն ի կալանս՝ հանդերձ եղբօրքն և ազգայիւքն, անուր
շղթայիւք դնել ի բանդ՝ որպէս օրէն է թագաւորաց, և ինքըն անկաւ
հիւանդութեան մահոյ։ Բայց Մահմատ խան ներքենին դարձաւ Ասպահանա և չուեաց բանակաւն իւրով ի քաղաքն Թէհրան և անդ ձմերեաց։ Եւ
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որժամ փոխեցաւ թուականն մեր ՌՄԼ. և Ը. (1789), փոխեցաւ և Ջաֆար
խանն ի կենաց՝ վասն հուծականի բնութեան իւրոյ։ Եւ որժամ այս եղև, զի
մեռաւ Ջաֆար խան, և ներքինապետն նորա գնացեալ արձակեաց զՍէիտ
Մուրատ խան հանդ(354)երձ իւրանօքն։ Եւ նոքա արձակեալք սրընթաց
դիմեցին ի պալատ Ջաֆար խանին՝ ի վերայ մեռեալ մարմնոյ նորա և հատեալ անջատեցին ըզգլուխն ի մարմնոյ նորայ և կողոպտեցին զամենայն
ինչս նորայ և կալան զբերթն Շիրազոյ՝ առ ի թագաւորել։
Բայց Ջաֆար խանն ունէր որդի մի՝ Լութֆալի խան անուն նորայ, որ
հրամանաւ հօր իւր գնացեալ էր ի գաւառն Լառ։ Նայ որժամ լուաւ ըզմահ
հօրն իւրոյ՝ Ջաֆար խանին, կոչեաց զգործակալս և զմեծամեծս իւր և
զկուսակալս և ասէ. «Գիտէք արդեօ՞ք, զի մեռաւ հայր իմ՝ թագաւորն ձեր,
և ապըստամբեցաւ ի մէնջ Սէիտ Մուրատն, կալեալ ըզբերթն Շիրազու, կամի թագաւորել ի վերա մեր դարանակալն այն։ Դուք, զի՞ ասէք վասն նորայ, (355) գայք զհետ մեր՝ գնալ խազմ ընդդէմ Շահմուրատ խանին, օր
ապըստմաբեալն է արքայէ, թէ դառնայք յինէն գնալ ըզկնի ապըստամբիցն»։ Բայց մեծամեծք և գործակալքն նորա արտասուաթոր աչօք խոնարհեալ երկրպագին որդոյ արքաին և ասեն. «Արքա´, յաւիտեան կաց,
քանզի միտեալ է սիրտք և երիկամունք մեր ըզհետ տեառնդ մերոյ, և երագունք եմք՝ ի հեղուլ զարունս մեր ըզհետոց որդոյ արքայիդ։ Բայց ընդ այս
վհատեալ տարակուսեալ եմք, զի տունք մեր և կանայք մեր և որդիք մեր և
ինչք մեր գրաւեալ է ի ձեռս Շահմուրատ խանին ի բերթն Շիրազու, որոյ
որժամ (356) լսէ ըզգալն մեր զհետ արքաիդ, գիտես արդեօք, զի բնայջինջ
առնէ զամենայն զորդիս և ըզզազգս մեր, քանզի դարանակալ կու տեսանեմք ըզնայ»։
Եւ որժամ լուաւ Լութֆալի խանն ըզխորհուրդս մեծամեծացն իւրոց,
ապա գիտաց, թէ ոչ կամին գալ զհետ իւր, ապայ դարձաւ և ասէ ցընոսա.
«Որովհետև այդպէս իցէ, արձակէք յինէն, երդայք ուր և կամեք, զի մի
գուցէ պարտապան գտանիցեմք արեանց որդոցն ձերոց»։ Ըստ յայսմն սարասի թողին ըզԼութֆալի խանն ի յանցս ճանապարհի և ինքեանք դարձան ի Շիրազ՝ առ Շահմուրատ խանն։ (357) Բայց Լութֆալի խանըն հանդերձ հարուր արամք դարձաւ ի գաւառն Բանդարբուշեռ՝ առ իշխան
գաւառին Շխնասիր անուն, որոյ ի լսել զգալ Լութֆալի խանին, ել Շխնասիրն ընդ յառաջ նորայ բազում ընծայիւք։ Եւ ի տեսանել զմիմիանս՝ ողջագուրեալ համբուրեցին։ Եւ ասէ Լութֆալի խանն. «Գիտես արդեօ՞ք, զի
մեռաւ հայրն իմ, և ապըստամբեցաւ ի մէնջ Շահմուրատ խանն, և կամի
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թագաւորել ի վերայ մեր։ Վասն որոյ դարձան յինէն զօրքն իմ և թողին
զիս ապաձեռն, և ինքեանք դարձան ըզհետ ապըստամբիցն։ Եւ մեզ անճարակ լեալ, դիմեցաք առ քեզ՝ ապաստան առել զմեզ»։
(358) Եւ եղև որժամ լուաւ Շխնասիրն, բազում մեծարանօք ընկալաւ
ըզնայ և յետ ի ձեռս նորայ զօրս բազումս՝ հանդերձ պատրաստութեամբ,
զինուք և պըճնեալ զարդարեաց ըզօվրակն նորա և պսակեալ արքայացուց
զնայ և ասէ. «Գիտես արդեօ՞ք, զի կայ ի գաւառն մեր ապըստամբ ոմն, որ
է ի բերթն Բանդարքրգուն, քանզի ոչ հնազատի մեզ և ոչ տայ ըզհարկն
մեր։ Ապա խնդրեմ ի քէն գնալ առ նա և հնազանդեցուցանել և հարկատուս առնել զնա, ապա գնալ ի բերթն Շիրազու՝ ի վերայ ապըստամբիցն,
ժառանգել ըզհայրենիսն քո»։ Վասն որոյ հաւանեալ Լո(359)ւթֆալի խանին՝ հանգանակեաց ըզզօրս իւր և ձիընթաց արշաւմամբ արձակեցաւ ի
վերա բերթին Բանդարքրգունայ, մաքառեալ և բազմաւ պատերազմաւ
այնքան ճէպով, որ ոչ ետ քթթել ական նոցայ։ Կալաւ զբերթն և հնազանդեցուց, սպանեաց զապըստամբսն, հարկատուս արար զնոսայ, և ինքն
դարձաւ մեծաւ ավարաւ ի բերթն Բանդարբուշեռ։
Եւ եղև ի դառնալ Լութֆալի խանին, մեռեալ էր Շխնասիրն, վասն որոյ
որդիք Շըխնասրին ետուն ըզբերթն հանդերձ իւրանօքն ի ձեռս նորայ՝
ասելով, թէ. «Որովհետև մեռաւ հայրն մեր, այժմուս դու ես (360) հայր
մեր, որպէս հրամաես՝ այնպէս առնեմք, զի կամք ի ներքոյ մեծի իշխանութեանդ, մեք և բոլոր գաւառն մեր և ամենայն ըռազմահատքն մեր»։ Եւ
որժամ ետես Լութֆալի խանն, թէ միտեալ հնազանդեցան յինքեան, հրամայեաց նոցա տալ ծառայս բազումս և հարկս կայսերականս՝ որպէս օրէն
է թագաւորաց, ոչ թէ միայն Բանդարբուշեռ, այլ ամենայն շրջագայ
գաւառըս նորա։ Որ ի լսել ամենայն գաւառապետացն, թէ հնազանդեցան
որդիքն Շխնասրին, ինքեանք ևս բերէին ընծայս բազումս ամենայն
գաւառաց՝ որպէս վայել է թագաւորաց։ Ըստ յայսմ սարասի գրաւեաց (361)
և տիրեաց կողմանցն այնոցիկ։ Յետ այսորիկ չու արարեալ բանակաւն իւրով դէպ ի Շիրազ՝ ի վերայ ապըստամբ Շահմուրատ խանին։ Ազդ եղև
Շահմուրատին, թէ եկն Լութֆալի խանն բազում զօրօք։ Եւ նայ կոչեաց
զեղբայրն իւր ըզՍէիտ Մուրատ խանն, և ետ ի ձեռս նորա զօրս բազումս՝
գնալ խազմ ընդէմ Լութֆալի խանին, դարձուցանել ի տեղի իւր։
Եւ որժամ ել Սէիտ Մուրատ խան, և հասին ճակատք երկուցունցն՝ մաքառեալ և ոգորեալ, ապա հարին երկուց կողմանց ըզնուաքարանս կայսերական և ըսկսան ասպատակաւորքն երդ և եկս առնել։ Պարտաւորեցաւ
կողմն Սէիտ(362) Մուրատ խանին, քանզի ապաձեռն թողին ըզնայ զօրքն
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իւր, և ինքեանք դարձան ի կողմն Լութֆալի խանին, որոյ հրամանաւն
կալեալ սպանին ըզՍէիտ Մուրատ խանն և աւար հարին զամենայն բանակս նորա։ Եւ որժամ այս եղև երկեան բնակիչք բերթին և ետ երից
յաւուրց առանց խազմի և գրգերի յետուն ըզբերթն ի ձեռն նորա, և նայ
մտեալ ի բերթն, կալաւ ըզՇահմուրատ խանն. նախ ոստուցեալ կուրացուց
զաչս նորա և ապայ սպանանել, և յետ բնաջինջ առնել զամենայն արու
այր նոցայ, և աւար հարին զամենայն ինչս նոցայ, կալեալ զհայրենիսն
իւր՝ առ ի թագաւորել։

(363) ՊՐԱԿ ԵՐԵՍՈՒՆ ԵՎ ԻՆՆԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ԳՆԱԼՈՅ ՄԱՀՄԱՏ ԽԱՆ ՆԵՐՔԵՆՈՅՆ
Ի ԲԵՐԹՆ ՇԻՐԱԶՈՒ ԵՎ ԴԱՐՁՆ ՆՈՐԱ
Չորրորդ գալոյ Մահմատ խանին։ Գնալ Մահմատ խանին ի Շիրազ։ Խաբէութիւն
Մահմատ խանին։ Թուղթ տանել ի բերթն։ Պատասխան թղթոյն։ Ծաղր լինել
Մահմատ խանին։ Ոգորում և խիզախում զօրաց։ Պարտութիւն Մահմատ խանին

Յետ այսր ամենայնի ապա գիտաց Մահմատ խան ներքենին ըզմահ
Ջաֆար խանին և զսպանում Շահմուրատ խանին և Սէիտ Մուրատ խանին, ապա ասէ ընդ միտս իւր. «Բարի և ընպոն ժամ է՝ առնուլ ըզբերթն
Շիրազոյ ի ձեռաց Լութֆալի խանին, քանզի տղա գոլով և չէ հմուտ պատերազմի»։ Ըստ յայսմ սարասի և խորհրդի՝ ել ի Թէհրանու ի թուականութեան յԱրամեան ՌՄԼԸ. (1787) և ի յամսեանն Շբաթ, որոյ էին յաւուրքն
չորս, չուեաց բանակաւն ի ճանա(364)պարն Խօնսարու, և անտի չուեաց ի
գաւառն Գանդիման, և անտի մտրակեաց զերիվարն իւր՝ դէպ ուղիղ ի
բերթն Շիրազոյ՝ տապալել և աւերել վիճակն և գեղորայքն Շիրազու։
Որ ի լսել ամենայն գաւառացն և գեղորէիցն՝ թողեալ էին զգեողս և
զտունս իւրեաց և երդեալ յամրացեալ էին ի բերթն Շիրազու։ Սակս այս
հրամայեաց Մահմատ խանըն տապալել և կողոպտել և խարխալել և աւերել ըզուռթի գաւառն այնորիկ։ Եւ այնպէս մաքառելով և տապալելով՝ երդեալ հասին եզր բերթին և բանակեցան անդ։ Ապա հրամաեաց զօրաց իւրոց՝ զուգել պատնէշս և սանկարս շուրջանակի օվրակաւն իւրով։ (365)
Յետ այսորիկ խորհուրդ իմըն խորհեցաւ դարանակալն և խորամանկ, օձաբարու, ներքենի Մահմատ խանն այն հանդերձ գործակալովքն՝ պարտել և
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խափել և հնարուք որսալ ըզԼութֆալի խանն՝ ըստ յայսմ իրողութեան։
Քանզի գրեաց թուղթ մի առ նայ այսմ սարասի, թէ. «Ի մեծի տէրութենէս
գիտութիւն լիցի որդոյ իմոյ՝ Լութֆալի խանիդ, զի ես ծեր գոլով փոխանակ հօր քո եմ, և դու սիրելի և յարահուպ որդի իմ ես։ Այլ մի´ յապաղիր
և յամենար ել ի բերթէդ՝ աներկուղ և անկասկած, և եկ առ մեզ՝ սիրոյ խաղաղութիւն և միաբանութիւն արկանել ի մէջ մեր։ Հիպէս ընդ քեզ լիցի
հայրենի գաւառն քո՝ ապրուստ և կերակուր քեզ և զօրաց քոց, (366) և ի
գաւառն Թէհրանու ինձ լիցի ի կերակուր և ի զօրաց իմոց։ Մի´ ևս այսքան
գաւառս տապալեսցուք»։ Այս էր պատճէն թղթոյն։
Եւ կնքեալ զթուղթն արքունական կնքով, ետ տանել առ Լութֆալի
խանն ի բերթն, և որժամ ետես զթուղթն և ընթերձաւ, իսկոյն գիտաց զխորամանկութիւն և զխաբէութիւն նորա։ Ապայ հրամաեաց ատենադպրի՝
գրել ըզպատասխան թղթոյն այս գաղափարաւս եւ այս ոճիւս, թէ. «Ի մեծէ
տերութենէս և հայրենի իշխանութենէս մերմէ ծանուցումն լիցի ներքինապետիտ հաւոյն իմոյ, ոչ թէ փոխանակ հօր իմոյ ես, այլ ըստուք մայր իմ
ես դու։ Ոչ եկից առ քեզ և ոչ տեսից զպղծալից պառաւեալ (367) դէմս քո
և ոչ կամիմ զսէր և զխաղաղութիւն, քանզի դարանակալ կու տեսանեմ
զքեզ։ Եւ դու զոչ ինչ առնելոց ես, արա´ վաղվաղակի առանց ներելոյ»։
Եւ կնքեալ զթուղթն՝ յետ տանել առ Մահմատ խանն, և որժամ ետես և
ընթերձաւ, գլխայկոր եղև և ծաղր ի մէջ բանակին իւրոյ։ Ապա հրամաեաց
Մահմատ խանն՝ բերել ճանս ոչխարաց գունըզգուն ներկեալ և ետ տանել
առ Լութֆալի խանըն՝ զայս ասելով, թէ. «Դու տղա գոլով ոչ կարես թագաւորել, ընկալ ըզճաներս առ խաղալ ընդ անմիտ տղայոցն»։ Եւ որժամ
տարան առ Լութֆալի խանն, ծիծաղեցաւ և ասէ. «Ըստուք և յիրաւի է
(368) ասացեալն, զի ես տղա եմ։ Այլ պարգև թագաւորութեանըն ի ձեռս
Աստուծոյ են, որ ոչ ծեր նայի և ոչ տղայ նկատէ, ում կամի տայ, և ում
կամի առնու։ Բայց վասն քամահանաց և յայպանաց յղեալ է ըզճաներս
զայս, ոչ գիտէ, թէ որ այլոց ծաղր առնու, ինքն կրկին ծաղր լինելոց է». որ
եղև իսկ։
Վասն որոյ հրամաեաց Լութֆալի խանն՝ բերել զհանդերձս կանացի և
ճախրակ մի, որ զբանբակն մանեն, և յետ տանել առ Մահմատ խանըն՝
ասելով, թէ. «Ճան խաղալն գործ իմ է, զի ես տղայ եմ, յիրաւի և ոչ սուտ։
Բայց պճնելն և ճախրակ մանելն գործ քոյ է, զի կին ես պառաւեալ՝ յիրաւի և ոչ սուտ»։ Եւ որժամ յետես Մահմատ խ(369)անն զհանդերձն կանացի և ըզճախրակն, և լուաւ զլուրս քամահանաց, ի չափ մահու խոցե127
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ցաւ։ Եւ սաստիւ հրամայեաց զօրաց իւրոց՝ մեծաւ պատերազմաւ առնուլ
զբերթն ի ձեռաց նորա. «Մի´ ներել և մի´ խնայել և մի´ տալ թուլ քթթել
ականց նոցա, քանզի յայպանեալ քամահեաց ըզթագաւորութիւնն մեր և
ծաղր արար զմեզ»։
Ի սաստիկ հրամանէս յայսմանէ սկսան զօրքն նորա մաքառել և ոգորել,
թընդանօթս և հրայձայնս ձգել աստի և անտի. սոքայ ի սանկարէն և նոքա ի բերթէն այնքան, որ ոչ տանէր վայրն ամենայն, և խլացուցանէր զականչս լսողացն, և ասպայտակաւորքն արշաւէին ի մէջ (370) բանակին և
խիզախէին, առնէ զխալամս զօրաց Մահմատ խանին և դառնային ի բերթ։
Քանզի սաստիկ ամուր էր բերթըն այն, վասն այն ոչ կարէին առնուլ
զնայ, և երկարեցաւ գործն մինչ ի ամիսըս հինկ յաւելի և ոչ թերի։ Եւ որ
կողմն որ երթային զօրքն Մահմատ խանին՝ բերել ըռոճիկս բանակին, ելանէին զօրք Լութֆակի խանին ի բերթէն և դարանէին ի կիրճս գնացից նոցայ, ելանէին և առնուին զզօրս նորա և զբեռնակիրս նորայ և մտանէին ի
բերթն։ Վասն որոյ նկատեալ Մահմատ խանն՝ տեսնէր օր յաւուր զպատութիւն զօրաց իւրոց, դարձուց զերիվարն իւր և մտրակեաց մինչ ի Թէհրան,
և է անդ ի գահն Թէհրանու, և Լութֆալի խանն ի Շիրազ։

(371) ՊՐԱԿ ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ
ԲԱՆ ԱՌ ՄԱՆԿԱՆՑԴ ՍԻՕՆԻ։ ՎԱՍՆ ԽՐԱՏԻ ՔԱՀԱՆԱԻՑ
Բանիւ դուզնաքեայ իմըն խօսելով ի լսելիս խոյհեմագունիդ և աստուածասիրացդ անձանցդ, ո´վ, հայրք պատուականք և եղբայրք գերագունեղք, պետք ճշմարտութեան, ո´վ Քրիստոսի ժողովրդեանն գլուխք և
հովիւք, ո´վ տանն Աստուծոյ վերակացուք և մատակարարք, քահանապետք և քահանայք, և մանկունք սրբոյ Սիօնի, լուարուք և ի միտ առէք
ըզհրաման Տեառն կենարարին և Փրկչին մերոյ, ով հրամաէ ասելով.
«Ճրագ մարմնոյ ակն է, եթէ ակն քո առատ է, ամենայն մարմինդ լուսաւոր եղիցի, և եթէ ակն քո չար է, ամենայն մարմինդ խաւարին եղիցի»
(Մատթէոս Զ. 22-23), և (372) այլն, որ զկնի և զկարքի։
Ձեզ օրինակ. որպէս աչքիւն առաջնորդին յանձն ամենայն կենդանեաց,
որ զամենայն շարժումն իւրեաց ձգտեն ի գործս ինչ՝ ի բարին կամ զչարն,
ըստ յասմն սարասի և ընդ նմանութեան սորա են կարք և կանօնք Սրբոյ
Եկեղեցոյ։ Հիպէս աչք ժողովրդոցն են քահանայքն, և աչք քահանաիցն են
առաջնորդքն, որպէս զի քահանայքն առաջնորդէն լուսաւորին, և ժողովուրդքն ի քահանաիցն, որպէս քաչ գիտէք դուք։
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Տեսէ´ք, ո´վ դասք քահանաից, որպէս ըզբիբ աչացն եթէ մաքուր է յախտից ցաւոց և է սրատես, ապա կարող է անմոլար առաջնորդել յանձին իւրոյ ի ճանապարհս ուղիղս, իսկ թէ շամանդաղք մթինք կալեալք են զերակս լուսոյ, սխալ է և ընդ (373) ինքեան ի խորխորատ մահու զբոլոր
յանձն իւր արկանէ` ըստ ասելոյ Տեառն։ Ըստ յասմ օրինակի, ի տեսանել
ըզլուսաւորութիւն և զբարեգործութիւն առաջնորդին, ուղղին և գործք
քահանային, հիպէս և ի տեսանել զբարի ընթացք քահանաին և զհետոց
նոցին, ուղղին և ժողովուրդքն։
Որպակ պարտ է քահանաին յերկու աչօք լուսաւորեալ, այսինքն՝ գիտութեամբ Աստուածաշունչ գրոց Հին և Նոր Կտակարանացն լցեալ. որ է՝
Նոր Կտարականն աջոյ ակն, և Հին Կտարկարանն՝ ձախոյ ակն։ Սոքօք լուս
տալ ժողովրդեանն, և ինքն գործով կատարել, այսինքն՝ առաքինի, անբիծ,
անարատ, սրբութեամբ և արդարութեամբ, որպէս սուրբ օրէնքն պահանջէ՝
նախ յանձն իւր լուսաւորէ և ապայ համօրէն ժողովրդոց առաջնորդէ։
(374) Որպէս պահանջեն Գիրք Աստուածաինք, ըստ ասելոյ սուրբ աւետարանչին Ղուկասոյ վասն առակի Սամարացուն և վիրավորեալ կիսամեռ
առն, թէ` «Տարեալ հասուց ի պանդոկ մի և դարմանեաց զնայ և ի վաղիւ
անդր՝ իբրև ելանէր անտի, հանեալ ետ զպանդոկապետն երկուս դայհեկանս և ասէ. Դարման տար նմա, և զոր ինչ ծախեսցես ի դմայ, ի միուսանգամ գալստեանն իմում հատուցից քեզ», և այլն (Ղուկաս Ժ. 34-35)։
Տեսե´ք, ո´վ փաղերայք և քաւչապետք, զի դովաւ հրամաեաց Տէրն մեր
լուսաւորել և բուժել զվէրս ժողովրդեանն և ոչ այլու իւիք, քանզի պանդոկն սուրբ եկեղեցին է, և պանդոկապետն քահանայքն, և վիրաւորեալն
մեղաւորքն են, և երկու դրամն Հին և Նոր Կատակա(375)րանքն են, որ ետ
ի ձեռս մեր նազելի Սամարացին, զի դովաւ բուժեմք և ուղղեմք զժողովուրդն Քրիստոսի։
Քանզի քահանայն նման է շնջոյ, որպէս այն շնջիւն զվառեալ իրս շիջուցանեմք, դարձեալ այն շնջիւն զշիջուցեալն վառեմք, այսպէս պարտ է
քահանաին՝ նկատել առ ժողովուրդն և տեսանել, որոյ վառեալ իցէ ի սեր
աշխարհիս հանդարտութեամբ փչել և շիջուցանել, և որ պաղեալ իցէ օրինացն Աստուծոյ, հանդարտութեամբ հնչել և ջեռուցանել։ Եթէ առնիցեմք
զայս, ապա ի գալստեան նազելի Սամարացուն, հատուսցէ մեզ։
Ապայ դարձուք ի բանս մեր, որ առակն է, իսկ որ մին ակն առատ է գիտութեամբ, և միուսն չար է կուրութեամբ, այսինքն՝ զգնացս իւր (376)
միայն ուղղէ ի ճանապարհս օրինացն Աստուծոյ, բայց զի այլոց, որպէս
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արժան է, որոց ոչ կարէ ուղղել, զի ոչ գիտէ մակացութիւն, զի այնու ուղղէ զայլսն։ Այնպիսիքն թերի են և ոչ են կատարեալ, որպէս հրամայէ
Փրկիչն մեր ասելով, թէ. «Այնպիսիքն փոքր կոչեսցին, իսկ որ արասցէ և
ուսուսցէ, նայ մեծ կոչեսցի» (Մատթէոս Ե. 19)։
Իսկ այնոքիկ, որք զերկոսեանս տեսարանս աչաց խաւարեալ ունիցին ի
լուսոյ, այսինքն տգետք իցեն աստուածային գիտութեանց և են պղերգք
ամենայն գործս արդարութեան, զի ոչ զինքեանս ուղղեցին և ոչ ժողովրդոց, մանաւանդ հակառակութեամբ լցեալք՝ անդգնին տալ զանձինս իւրեաց քահանաութեան եկեղեցոյ։ Որ և բազումս տեսանեմք սպրտեալք ի
մերում թշո(377)ւառացեալ ժամանակի ձեռնամուխ լինել այսոսիկ, լինին
այնպիսիքն ըստ Տէրունական առակին, որ հրամաէ. «Կուր կուրի որժամ
առաջնորդէ, երկոքեանն ի խորխորատ անկանին» (Մատթէոս ԺԵ. 14)։
Որք ոչ Աստուծոյ, այլ ի սատանաէ շարժեալք դիմին ի քահանաութիւն,
ըստ ասելոյ սուրբ առաքելոյն Պօղոսի, որ առ Հռոմաեցոցն. «Որոց բերանք
անիծիւք և դառնութեամբ լիք են, երագունք են ոտք նոցա հեղուլ զարուն, բեկումն և թշուառութիւն ի ճանապարհս նոցա» (Հռովմայեցիս Գ.
14-16)։ Այն, որ նախ կորուստ յինքեացն է, և ապայ կորուստ ժողովրդոց։
Վասն այնորիկ, ո´վ դասք քահանայից, պարտիմք զաստուածաինսն բանի
և խրատու սերմանց սրբոց առաքելոցն և վարդապետացն ըզ(378)հոգիս
մեր սերմանել, և արկանել ի սեղանաւորս, և արդունաւորել ի լսելիս ժողովրդեանն, որպէս վայել է օրինացն Աստուծոյ՝ առաջնորդ լինել կուրաց,
լուս տալ խաւարելոց, խրատիչ անզգամաց, վարդապետ լինել տղայոց,
ունել զկերպարանս քաչ հովապետին, դնել զանձինս մեր ի վերայ ոչխարաց
և մի տացուք զգառինս Աստուծոյ գայլոց պատառողաց՝ որպէս վարձկան։
Զոր առաջինքն յօժարեցան ի կարգս այս, որք Աստուծով ըսկսան և առ
Աստուած կատարեցին, առ որս ասեմք՝ Մի´ անփութ առնիցէք զաշակերտելոցն և մի´ ծրարէք զարծաթ Տեառն և մի´ լինիք քանքարայթագուստք,
քանզի համարս տալոց էք անաչառ դատաստանին ըստ իւրաքաչիւրոցն՝
(379) ըստ տէրունական հրամանին, որ ասէ. «Երթայք գործեցէք, մի ըզկորըստական կերակուրն, այլ զկերակուրն, որ մնայ ի կեանս յաւիտենականս» (Յովհաննէս Զ. 27)։
Ապա պարտ և արժան է գործել և յուսուցանել և անուն բարի ըստանալ, ո´վ դասք քահանաից, քանզի դատարկութիւն չար է՝ որպէս սրբազան
առաքեալն Պօղոս խրատէ, մանաւանդ զի և օրէնս դնէ, թէ. «Որ գործիցէ,
ոչ և կերիցէ մի զոր» (Բ. Թեսաղոնիկեցիս Գ. 10)։ Եւ ինքն՝ Պողոս նախ կա130
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տարէր ասելն իւրում առ Թեսաղօնիկեցիսն թէ. «Զցայգ և զցերեկ գործէաք վասն զծանրանալոյ ումէք ի ձէնջ և քարոզէաք ձեզ զԱւետարանն
Աստուծոյ» (Ա. Թեսաղոնիկեցիս Բ. 9) և այլն։
Ո´վ, մանկունք սրբոյ Սիօնի և քաւչապետք քահանայք, ոչ կարէ քաղաք թաքչել, որ ի վերայ լերի(380)նն կացցէ, քանզի ճրագ լուցեալ եք ի
Հոգոյն Սրբոյ, և եդեալք ի վերայ աշտանակի եկեղեցոյ՝ ըստ յանմն թէ.
«Դուք էք լուս աշխարհի» (Մատթէոս Ե. 14), ի լուսաւորութիւն հօտին
Քրիստոսի «ոչ ոք լուցանէ զճրագ և դնէ ի թագըստեան, այլ ի վերայ աշտանակի, զի լուս տայ ամենեցոյն, որք ի տանն իցեն» (Մատթէոս Ե. 15)։
Վասն որոյ պարտիմք, ո´վ քահանայք, գործով գործով բարեաց լուսաւորել նախ յանձինս մեր և ապայ ժողովրդոցն, զի մի ակըն չար գտանիցեմք և ճրագ ի թագըստեան և ընդ քանքարաթագուստ ծառային պատժել
ի խաւարն արտաքին, ուր լալ աչացն է և կրճտել ատամանցն և այլն։ Այլ
խոնարհութեամբ ի միտ առ(381)նուլ արժանի է ըզպատուէր Վիմին հաւատոյ որ ասէ. «Արծեցէք, որ ի ձեզ հօտդ է Քրիստոսի մի զյօշաքաղութեամբ, այլ յօժարութեամբ, մի իբրև տիրելով հօտին, այլ լինել օրինակ հօտապետին» (Ա. Պետրոս Ե. 2-3)։
Ոչ գիտէք, զի սուրբ տեսանողն Եզեկիէլ հանապազ օր զարհուրեցուցանէ զդասս քահանաիցն՝ ասելն իւրում այսպէս. «Որդի մարդոյ դէտ կացուցի ըզքեզ ի վերայ ժողովրդեաննդ այդորիկ, եթէ տեսանիցես ըզսուրն
եկեալ և ոչ ազդ առնիցես փողով, և ազգն ոչ ըզգուշանայցեն, և եկեալ
սուրն և գտանիցէ զոք անպատրաստ, նայ անորէնութեան իւրում մեռցի և
զարուն նորայ ի ձեռաց քոց (382) խնդրեցից» (Եզեկիէլ Գ. 17-18)։ Արդ,
վայ է եղկելոյս և թշուառականիս, եթէ ոչ աւետարանեցից հանապազ օր
ժողովրդեանն Քրիստոսի։
Ո´հ եղեռնագործին, վա՜յ նօղկելոյս, չգիտեմ, թէ զինչ տացեմ պատասխանի արդար դատաստանին Աստուծոյ սակս բազմաբեղուն անցանաց
իմոց, զի օր մի ոչ ծառայեցի ըստ կամացն Տեառն Աստուծոյ իմոյ, այլ
ծուլութեան և անբարտաւանութեան և տինայեօթնեակ տեսակաց մոլութեանցն և ընդ իւրեաց անառակ մասանցն ծառայեցի յար յօժարապէս և
յաւեժաբար, այնքան որ և բարկացուցի զանբարկանալի բնութիւն Աստուծոյ, որոյ բնական մարդասիրութեամբն իւրոյ ողորմեսցի նախ ձեզ, հուսք
և ինձ՝ տէր Ստեփանոսիս։
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(383) ՊՐԱԿ ՔԱՌԱՍՈՒՆ ԵՎ ՄԻԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ՆՈՐՈԳՈՒԹԵԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ
ՎԱՆԱՑ ԵԿԵՂԵՑՈՅՆ
Որպէս առաջին պրակումն ի գլուխ գրոցս ծրեցաք՝ ըզշինումն Սուրբ
Աստուածածնի վանաց եկեղեցոյս ի գեօղն Հազարջրիպ, և ի երկրորդ պրակումն՝ ըզաւերումն և զտապալումն նորա վասն բաղմանց աշխարհիս և ծօվացեալ մեղաց մերոց, որ մինչ ի ժամանակս մեր ամենայնն աւերեալ և
հողաբլուր եղեալ էր։ Հիպէս ի երեսներորդ և չորրորդ պրակումն պատմեցաք ըսգանչելիք, որ ի աւերածու վանացն եղեալ էր, որում ականտես
եղաք ամենայնըն, և յետ նորա գրեալ եմք, թէ բազում կուռն ջանիւ ջանայի ըզշինումն (384) սուրբ եկեղեցոյն, թէ որպէս գնացի ի քաղաքն Ասպահան՝ առ տէր Մինասն, զի տացէ ողորմութեան դրամէն՝ առ ի նորոգումն տաճարին, և ոչ եղև, որպէս գրեալ է ի թուղթն 302։
Արդ, ի յասմն բազմակուտակ ըզբաղմանց և ի ձախորդաբեր, ածանցական և աղարտեալ ամանակիս, որում եզերեալ ընդոտնեցաւ թշնամիք եկեղեցոյ և աւերածոք աշխարհաց և գաւառացն, որք գրեալք կան ի մատեանս և ի սոփերս այս երգիծանութեան և զարհօրատեսակ զանկուած
գձագրութեանս, որ ի նկատելն և ի մտածելն՝ ըմբերանեալ լեզու, շառագունեալ դէմք, խաթարեալ յօթուածք, խոպանացեալ ըզգայութիւնք, կարեկցեալ մի ըզմիու կականելով, կոհակ կոհ(385)ակաց դիմեալ, կոշկոճել
պտուտ պտուտքի, խորասուզեալ ընկղմի անբաւութեան խորութեանն։
Համաբանաբար կրկնակի զուգամասնութեամբ այս ևս նկատելով և տեսանելով զաւեր Սիօնի՝ ծնողին մերոյ, որպէս զբալիստր հարեալ թափանձանէ զսիրտս, և հրաշեկ առնէ զերիկամունս, և տոչորեալ խարշատէ զաղիսս, և ճայթմունս մառնամուտ արկանէ ի լսելիս, և որպէս զմեռայ դառնութեանն արտասուս, պատարուն պղպըջակ աչացս ելանէ, և բանս մորմոքեցուցիչ, եղերական առեալ ի բերան և ի լեզուս բարբառէ։ Ըստ յայսմ
սարասի գոգջիր զհանդիպումն սինլիքոր և մրքուզ ծառայիս, քանզի տեսանէի զգաւառն մեր աւերեալ, և եկեղեցիք (386) քայքայեալ, և ժողովուրդքն ցրուեալ, և մեք տատանեալ՝ որպէս այր մի խորասուզեալ ի հոսանաց գարնանազայր գետոց, գլորման ջրակուլ և մահաբեր երկամբք վանեալ և զձեռս իւր աստ և անդ տարաբերեալ՝ ի քարս և ի թուբս, ի ճուղս և
ի յարմատս առ ափն գետուն, և ոչ գտանիցէ յենարան գլորման իւրոյ։
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Այսպէս և մեք ձգէաք զձեռն մեր աստ և անդ։ Իցէ, թէ ոմն աստուածասէր, զի ձեռնտու լինէ՝ առ ի յարուցանել զմեզ ի կարակումն մօրից, որ է
շինումն եկեղեցոյն, և ոչ եղև։ Եւ յետ այսքան աղիողորմ արտասուացս և
հառաչանացն հեծութեամբ հանդերձ դարձաք ի սենակ սրտի մերոյ՝ առ ի
մտածել զաբն քնարերգոյն, որ հրամայէ (387) ասելով. «Բարի է յուսալ ի
Տէր, քան յուսալ ի մարդիք» (Սաղմոս ՃԺԷ. 8)։ Զի որպէս մեծութիւն նորայ և ողորմութիւն նորին. զայտ խորելով դիմեցաք առ Յոյսն ամենեցոյն
և կալաք զեղջուր սեղանոյ նորայ, որ է ճշմարիտ նեցուք և ենարան ամենայն գլորելոց, որպէս գլորման մերոյ եղև։
Ըստ հոլովման ընթացից ժամանակաց առաջ շարժութեան, և ի հնչել
հողմոյ գարնանոյ, և ի փոխել թուականութեանն Արամեան ՌՄԼԹ. (1790),
և ի ամսեանն մայիսի, որոյ յաւուրքն էին քսան և երէք (23), և ի պատկեր
յաւուրն Բ. շաբաթ յուսացաք Աստուած և ի հաճոյական աղօթք սրբազիցտ, զձեռս ի գործ ածաք զշինումն Սուրբ Աստուածածնի վանաց եկեղեցոյն։ Եւ սկսաք պեղել ըզհողաբլուրն և գտանել զհիմն որմոցն բազում
աշխատութեամբ, մինչ ի յա(388)ւուրս քսան հազիւ թէ կարացաք գտանել
զաղուսաշար և բռիւ մածեալ զհիմունս քառակի որմոցն։ Յետ այնորիկ,
մինչ ի յաւուրս Ծ. (50) շրջապատեցաք զչորեսին պարիսպն նորա և աւաք
խորանին և սրբոյ տանիցն նորա։
Քանզի ոչ ոք էր ընդ մեզ, որ ձեռնայտու լինէր նուաստիցս, քանզի
էաք ապաձեռն և անպատսպար։ Միայն ծերունի և ցաւագնեալ հայրն իմ՝
տէր Աղէքսանդրն, և երկու որդիքն իմ գղէրիկոս՝ Աստուածատուրն և
Մարտիրոսն, և չքնաղ դուստր իմ՝ Հռիփսիմէն, գործավար գործառութեանս, որ բազում ծանր է, քան զկարն մեր, որպէս քաչ գիտէ զգօնութիւն
երբնազարդ սրբազանիցդ, այլ ապաւինելով ի ողորմութիւն Տեառն և ի յօժանդակութիւն հաճոյական աղօթից ձերոց, մտաք ի (389) ծանրութիւնս
այս՝ զտիւ և զգիշեր տքնելով և աշխատելով, մինչ ի յաւուրս յօթանասուն
աւարտ հասուցաք զպարիսպն շուրջանակի։
Յետ այնորիկ ձեռ արկաք աղուսակութեան վասն թաղից սեղանու և
խորանացն, մինչ ի յաւուրս Ը. (8)։ Մեք զգործ կաւիցն գործէաք, և մեր
հոգևոր որդիակ՝ Բոլորանու տէր Օվանէսն կազմէր զաղուսն, որոյ Վարձատրողն ամենեցոյն վարձս բարեաց տացէ նմա։ Եւ ի պատրաստել աղուսիցն գտաք քահանա ոմն ի գեղջէն Ղարղունա՝ տէր Մկրտիչ անուն, որ
հմուտ էր թաղ զուքելոյ։ Զնայ բերաք, և յաւուրս Ժ. (10) աշխատեալք
մեք և նայ, և կազմեալ կառուցաք զթաղ սրբոյ տաճարիս։ Ետ այնորիկ
133

Ստեփանոս Երէց
ձգեցաք գերանս և ձեղունս և փայտս (390) բազումս ի վերա տանեացն և
յաւուրս երեսուն բազում աշխատութեամբ, թէ կարացաք հարթել զմանրն
մանրն փայտս և շարել ի տանիսն և կանգնեցաք ԲԺ.ան (12) սունս՝ անուն
երկոտասան սուրբ առաքելոցն յոլով նեղութեամբ։
Քանզի հող և աղուս բռեալ մածեալ ընդ միմեայնս կայր ի մէջ տաճարին վեց թզաչափ թանձրութեամբ, վասն յոլովութեան դոցա օր մի թէ կարէաք բրել զհողն Բ. (2) սանիցն և դնել զխարիսն և հաստատել զսունսն և
կազմել զտանիսն։ Ետ այնորիկ սկսաք պեղել զհողն և դուրս ձգել մինչ ի
յաւուրս Լ. (30), ապայ թէ կարացաք սրբել զտաճարն։ Հիպես մեր հօրեղբօր որդի Հուսեան Պետրոսն հուսեաց զդրունս տաճարին և սրահին և
վանդակացն և մաջառ դասիցն (391) յիշատակ ծնողացն՝ ուստայ Առաքելին և հաւուն նորայ և արևշատութեան որդոցն նորայ և եղբայրցն իւրոց։
Եւ ի ժամանել ամսեանն նոյեմբերի ԺԷ. (17) Յիսնաքամտի Բարեկենդան օրն աւարտ հասուցաք հանդերձ պաշտմամբ և պատարագօք։ Ձեռնատուութեամբ Հոգոյն Սրբոյ և աղօթիւք ձերովք հասաք բաղձանաց մերոց
և տեսաք կանգնեալ և կառուցեալ զտունն Աստուծոյ՝ պատնեշօվ, սրահիւ
և խցով։ Վասն որոյ ծրադրական աղերսանօք փառս վերառաքեմ առ Սաբաւովդ Եմաելովէն, որ ըստ բնածին մարդասիրութեամբն իւրոյ հասեալ է,
էհաս և հասնէ ի թիկունս տկար բնութեան մերոյ, և կատարէ զփափաք
սրտից մերոց՝ ըստ անսուտ հրամանին իւրոյ, թէ. «Որ խնդրէ առնու և որ
հայցէ, գտանէ (392) և որ բախէ բացցի նմա» (Մատթէոս 8), և այլն։

(413) ԹՈՒՂԹ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԳՐԷ
Թուղթ օրհնութեան և նամաք պահպանութեան, պրակ խաղաղութեան,
քարտէզ խրախութեան, շնորհք առաքելական, սիրօվ Սուրբ Հոգւոյն աստուածական ժամանեալ հասցէ և հանգիցէ ի յամէնօրհնեալ երկիրն կամ
գեօղն այսանուն, և անդ սփռեալ տարածեսցէ առհասարակ ի Քրիստոս
Աստուած հաւատացելոցդ, և ըստ հոգւոյ մերոյ յոյժ սիրեցեալ ցանկալի և
ըստ մարմնւոյ մերոյ պարծանաց։
Գերագոյնեղ հայրցդ և նազելի չըքնաղ եղբարցդ, և ազնուագոյնեղ և
սիրազուն որդոցդ, նախ և յառաջ քաւչապետ քահանայիցդ և հաւատարիմ
երիցփոխացդ և բարքաւաճ տանուտերացդ, և պերճացեալ քեթխուտներացդ, և որք ընդ ձեզ են՝ խնդալ ի Տէր ամէն(414)զոր։ Եւ մոխրամած դիմօք, և սրտահառաչ արտասուաթոր աչօք խնդրեմք ամենալուր Արարչէն
և Սաբաւվդ Եմայելովէն՝ միջնորդ ունելով ի մաղթանս մեր ամէնօրհնեալ
Սուրբ Աստուածածինն և զսուրբն Յոհաննէս Մկրտիչն և ըզսուրբ Ստե134

Հանգիտագիրք
փաննոս Նախավկայն և ըզսուրբն Գրիգոր Լուսաւորիչն և զամենայն
սուրբս Աստուծոյ, որպէս զի իւր հայրախնամ և արարչական սիրովն և
եռանդաշաժ գըթովն գթասցի ի վերայ ձեր։
Այլև ժողովըրդապետն ամենեցոյն՝ Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս, օրհնեսցէ զբոլոր ժողովուրդն ձեր և զքահանայսդ ձեր ընդ սուրբ քահանայիցն
Մելքեսեթեկի և Ահարօնի, օրհնեսցէ ըզմեծատունսդ ձեր ընդ մեծատանս
ողորմածաց, ընդ Աբրահամոյ և ընդ Յոբայ Համբերողին, օր(415)հնեսցէ
ըզտանուտերսդ ընդ տանուտերացն բարեպաշտից, օրհնեսցէ ըզաղքատս
ձեր ընդ աղքատին Ղազարու, օրհնեսցէ ըզծերս ձեր ընդ ծերուն Սիմէոնի,
օրհնեսցէ զերիտասարդս ձեր ընդ Սահակայ և Յովսեփայ, օրհնեսցէ ըզմանկունս ձեր ընդ երից մանկանցն, օրհնեսցէ ըզտղայս ձեր ընդ տղայոցն
մատուցելոց առ Քրիստոս, օրհնեսցէ ըզվաճառականս ձեր ընդ Մարխայի
և ընդ Կոսպարայ շահավաճառութեամբ, օրհնեսցէ ըզարուեստաւորս ձեր
ընդ Բեսելիէլի հանճարեղին, օրհնեսցէ ըզհողայգործս ձեր ընդ Սեթայ նահապետին, և քրտաջան աշխատողացն պսակեսցէ, օրհնեսցէ զժամկոչս ձեր
ընդ փողագոչ հրեշտակին, օրհնեսցէ ըզսպասաւորսն ձեր ընդ սրբոց աշակերտացն իւրոց, օրհնեսցէ ըզկանայս ձեր ընդ կանանցն իւղաբերից,
օրհն(416)եսցէ ըզտունս ձեր ընդ տանն Զաքէոսի, որ ասաց. «Այսօր եղև
փրկութիւն տանս այսմիկ» (Ղուկաս ԺԹ. 9), օրհնեսցէ զհանդս և սերմս և
զկալս ձեր ընդ կալու Ուռնայու և ի բաց արասցէ զամենայն պատուհասն
տարերաց և տարադէմ փորձութիւնքն սատանայի, որ գան ի վերայ աշխարհի վասն ծովացեալ մեղաց մերոց, բարձցէ և հեռի արասցէ ամենայն
սահմանաց ձերոց ըզսովն, զսուրն, զգերութիւնն, ըզմահտարաժամըն, ըզժակն ըզթրթուրն, ըզջորեակն, ըզմարախն, ըզդալուկն, և զխաշնամահն
անասնոց՝ անսղալ և անվերէպ ի ծնունդս նոցայ. ամէն։
Եւ լցուցցէ զձեզ ամենայն բարութեամբ հոգոյ և մարմնոյ, տամք և տեղօք, զարմօք և զաւակօք, որդովք և դստերօք, սիրելօվք և բարեկամօք,
ընչիւք և ապրանօք, յագեստանօք և բուրաստանօք, (417) գոյիւք և գոյեղինօք և ամենայն գոյականօք. ամէն։ Այլև հայցեմք ամենայսուրբ Երրորդութենէն և ի միոյ Աստուածութենէն, զի պատճառ բոլորից անեղն Աստուած, Հայրն երկնաւոր հաշտեսցէ ընդ ձեզ։ Ծագումն ի Հօրէ, անճառ
ծընդեամբ Որդին Միածին ծագեսցէ ըզլուսն արփիական ի վերայ ձեր,
լուսն անճառ շնորհաց իւրոց Հոգին Աստուած անեղէութեամբ շրջի ի վերայ ձեր և բաշխեսցէ առատապէս ըզպարգևս լի բեղմընաւորութեամբ ի
յարաշարժ աղբերէն կենաց և սփռեալ տարածեսցի ի վերայ ձեր և լցուցէ
զձեզ հոգեկանօք և մարմնականօք. ամէն։
Եւ ընդ շնորհայզեղուն և օրհնութեան թղթոյս և փարելի ողջոյնիս գի135
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տութիւն լիցի սիրելեացդ, զի ըստ աղետալից և ախոյժ գթոյ և սիրոյ մերոյ, որ ունիմք առ նազելիքդ մեր, (418) գեր ի վեր է, քան զամենայնըն,
քանզի հանապազ՝ զցագ և զցերեկ, զհոգն մեր դուք էք ի Տէր, թէ որպէս
կամ զիարդ կայք և կենցաղավարիք ի նժդեհ և ի ձախորդաբեր ըզբաղմանց ժամանակիս, չար բերմացն ներքոյ և արտաքոյ ներհակացն։

(425) ԱՒԱՐԴ ՏԱՌԻՍ ԳՈՀՈՒԹԵԱՆ։
ՊԱՏՃԱՌ ԱՌՆԵԼՈՅ ԸԶԳԻՐՍ ԱՅՍ ԵՎ ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
ԱՌՆՈՂԻՆ
Փա՛ռք և երկրպագութիւն, օրհնութիւն անտանելի, գոհութիւն անքըննելի, էութիւն անհասանելի, գոյութիւն եռալուս անհատուածելի, միութիւն անորոշելի, բարութիւն անճառելի, համաբուն արարչութեան և համագոյ Աստուածութեան, հանուրց պատճառին, բոլորից հաստողին,
բնաւից Արարչին, ամենից ըստեղծողին, համանց կերտողին և զարդարողին, ինքնակատարին, նախակատար գոյին, ազնիւ գեղեցկին, երրակի դիմին, բնութեամբ միակին, Հօրն անհասին, Որդոյն միածնին, Հոգոյն
ճշմարտին, օրհնութիւն, գոհութիւն, փառաբանութիւն, հանդերձ գովասանութեամբ ի հանուրց արարածոց, և բնաւից, ըստ(426)եղծուածոց իմանալեաց, և զգալեաց նիւթականաց, տարրեղինաց և աննիւթից, հրաբունից
սեռից, անցելով ամանակաւ և ներկայիւ կենցաղականաւ, և ապառնիւ
յաւիտենիւ. ամէն։ Որ իւրով անքննելի, անհասանելի և անճառելի մարդասիրութեամբն զամենայն էակս կառավարէ և հասանէ ի թիկունս տկար
բնութեան մերոյ, որոյ և ակնարկեալ և գոյթ շարժեալ իւրով հայրական
գթութեամբն և բնածին բարութեամբն՝ ի հառաչանս և ի տքնութիւնս
ապիկար և ստրուկ ծառայիս։
Որոյ շնորհիւ Տեառն ըսկսայ ըզգիծ տառիս, որ կոչի Հանգիտագիրք,
այսինքն՝ մտածմունք ժամանակաց, և ողորմութեամբն նորին աւ(427)արտեցի ըզդուզնաքեանս այս ներ թուոչ մարդեղութեան Տեառն մերոյ հազար յօթն հարուր ութսուն և ինն, և ի թուականութեան Արամեան
ՌԲՃԼԸ., ի հայրապետութեան տեառն Ղուկաս կաթուղիկոսի Ամենայն
Հայոց հայրապետին, և ի առաջնորդութեան նահանգիս մերոյ երկրիս
Պարսկաստանու, տեառն Յակոբայ վճտիւ ախորժ վարդապետին և արհիական եպիսկոպոսին, ի փառաբնակ վսեմական վանս Սրբոյ Ամենափրկչի,
սարսափելի Աթոռ նորայ ի քաղաքն Շօշ, որ յաժմ յԱսպահան արտաձայնի՝
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ի գեօղաքաղաքն Ջուղայ։ Քանզի ըսկիսպն և աւարտն սորա եղև ի
գաւառն Փէրիայ՝ ի գեօղն (428) Հազարջրիպ, ընդ հովանեաւ Սրբոյ Աստուածածնի, ձեռամբ վատշուէր Ստեփաննոս անարդուն քահանայի՝ ի վայելումն և ի զբօսանս մակացու և բարեմիտ քրիստոսասէր յանձինդ։
Այսուհետև դարձուցից զբանս իմ՝ առ ի իրազգած առնել և բացերևոցել
առ մակացու վեհականաց և ազատազնեայ անձանցդ, և աստուածաբանութեամբ ուռճացեալ, յոգնազնիւ և փիլիսոբականիւ արուեստիւ յըղփացեալ
իմաստասիրացդ, և առ համօրէն բարգաւաճ խոյեմյիմաստ մանկանցդ
Սրբոյ Սիօնի, եղիցի յայտարարութիւն։ Նայ և մեծաւ աղերսիւ խնդրեմ ի
ձէնջ, որպակ, զի մի լինիցեմ մեղադրեալ և քամահեալ, իբրու թէ մտահաճ
անդ գնալ կամ յուսալօվ նպաստութեան բնականի (429) բանականութեան
իմոյ ձեռն արկի ի տրակս այս, որոյ անհնարին էր, որպէս քաչ գիտէ զգօնութիւն ձեր, որ յաւէտ ի վեր է, քան զկարն մեր։
Այլ հարկ եղև ի վերայ մեր ի քահանաից և ի տանուտերաց գաւառաց,
սակս այս աքերայ արտասանիս բազմաւ ըղձիւ և տարփանօք ցանկային
արձանացուցանել և յարահուսել ի տրակս յիշատակի գիտութիւն ապայգայիցն։ Սակս սմին իրաց հարկ եդին ի վերայ իմ՝ նուաստիս, այնքան ճեպօվ, որ ոչ կարացի ճողոպրիլ և քեցել և զերծանիլ ի վարմից նոցա, որպէս
առաջն ցուցաւ՝ ի քահանաից և ի տանուտերաց հրամանաց։
Սունպէս և ես՝ նօղկելի փասքուսս, ցաւակցաբար նկատէի և տեսանէի
զաւերումն երկրի և ըզ(430)տապալումն զամենալի և զյուռթի գաւառացն
և զքայքայումն բազմապատիկ գեղօրէիցն և մեծանիստ աւանացն և զլռութիւն երկնանման և արդինասարաս բարձրաբերձ եկեղեցայցն, որք
խաւարեալք էին ի լուսոյ, և թաբօրք եղեալք ժամակարքութեանց և փառաբանչաց բուրմանց խնկոց և զարթուց, եղեալ հանգուանք և օդարանք
տամալոջ ջալամաց և չղճիկանց, սեքովրայից օդապարկաց։ Եւ փոխանակ
օր յաւուր նորոգման, օր ըզհետ յաւուր խարխալեալ և քայքայեալ փլուզանի։ Զինչ ևս ասացից սակս տատամսելի, անպատսպար ճետինս մերոյ,
որոյ այնքան նեղութիւնս և թշուառութիւնս ներտարածեցաւ, որ ոչ գտանէին հանգիստ տարբերական ժամս(431) անցելոց և ներկայից այնքան, որ
թէ ծովն ովկիանոս մելան եղեալ էր, և ամենայն շամբս եղեգեան՝ կածեն, և
դաշտն արաբացոց՝ քարտէս, ոչ բաւ էին՝ առ ի շարազուքել զորքանուիւն
նեղութեանցըն։
Սակայն, ես՝ նուաստս, այս աքերայս մեծաւ տքնութեամբ և վարանեալ
սրտիւ և քըքուով հեծհեծանօք շարագրեցի զնորոգ առաջածեալ ըզգիրս
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այս՝ ըստ խնդրոյ վերոյոգեալ հարկեցուցչացն, որ ունի պարուրեալ ներ
սմին պրակս քառասուն։ Վասն որոյ ձգտիլ ըղձամ հպիլ զերեսս իմ առ
աթուրաց մանկանդց Սիօնի, շաղել, փարել և շաղարշել, որպէս ըզկինիկոս
շողոգորդել ի ձենջ, զի մի քամահանս բարդիցէք ի վերայ իմ վասն թերութեան և խրթնութեան և սղալանաց սորին, զի կարն մեր այս էր։ (432) Այլ
մաղթեմ, ժտեմ, հայցեմ և խնդրեմ՝ շնորհել ինձ ներումն վասն Տեառն մերոյ, զաւելորդ սորին ապաւելով և ըզթերին լցուցանելով, և ձօնել ինձ՝
փարաքիս զփրխանս սրբոյ սեղանոյ աղօթից ձերոց, զի գոնէ ողորմածն
Աստուած ողորմեսցի և ընկալցի զսայ՝ որպէս զլոմանս այրուն, և գթածեալ
ողորմեսցի նախ ձեզ՝ ընթերձողացդ, հուսք և ինձ՝ տէր Ստեփաննոս ծրողիս, բուր քանքարոյ պարտայպանիս։
Դարձեալ յիշեցէք ըզհոգևոր հայրն իմ և զներածու վարպետն իմ, ծերունազարդ և հանճարեղ Հայրապետ վարդապետն, որ բազում աշխատանս
ունի ի վերա իմ, Տէր տացէ զփոխարէն նորայ արքաութեան իւրում։ Այս
ներքոյ երկդիմի ոտնաչաբս շարադրեցաք ի պատիւ անուան նորա՝ ի վերոյ
ի կողմանէ եզերեցեալ։
(433) Հռետոր անախտ, յարգի րաբուն,
Անախտ սոփի, ներգահ անհուն,
Յարգի ներգահ, արփի կայուն,
Րաբուն անհուն, կայուն դասուն։
Արեգ պայծառ, երփըն տեսուն,
Պայծառ ուղփեան, խորան հոգուն,
Երփըն խորան, վճիտ ներհուն,
Տեսուն հոգոյն, ներհուն զեղուն։
Վճտեւ ախորժ, րետոր դիւրուն,
Ախորժ սիղայ, ընտիր փայլուն,
Րետոր ընտիր, դարաստ ծաղկուն,
Դիւրուն փայլուն, ծաղկուն յայգուն։
Աշխուժ պատւար, եզեր տնկուն,
Պատւար արձան, սիթան զգայուն,
Եզեր սիթայ, անմահ հոտուն,
Տնկուն զգայուն, հոտուն բուրուն։
Ստեփաննոս ծրող գրոյս,
Սրբել մաղթեմ Տէր իմ Յիսուս,
Մաքրեայ հոգիս մեղաց տղմոյս,
Զքեզ ունիմ նպաստ և յոյս։
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(434) Դարձեալ կրկին աղերսանօք ժտեմ ի ձենջ, ո´վ վերծանողացդ
դասք երփնազարդ փաղերայք և քաւչապետք քահանայք, որժամ ընթեռնուք ըզտոմս մատեանս, միով Հայր մերիւ, յիշեսցիք զծրող սորին՝ զփանաքի Ստեփաննոս, եղեռնագործ, անարդուն քահանայս, և զհաւուն մեր՝
զտէր Մաթէոսն, որ էր ի բնիկ գաւառացն Արարադեան։ Որ ի ժամ մեծ
սուրկունին ի ձեռանէ առաջնոյ Շահ Աբասէն բերեալ եղեն ի քաղաքն Ասպահան և ի շրջագայ գաւառսն նորայ, որպէս քաչ գիտէ մակացութիւն
ձեր։ Եւ ի ճանապարհին վախճանեցաւ վերոյ գրեալ տէր Մաթէոս, և որդին
նորայ՝ Դաւիթ անուն հանդերձ սուրգունին եկն ի քաղաքն (435) Ասպահան՝ ի Նոր Ջուղայ, և գործէր զգործ քահանաութեան ի սուրբ եկեղեցին,
որ յայժմ Պարտավենց եկեղեցի ասեն, և ընդ հովանեաւ նորին վախճանեցաւ։ Այս տէր Դաւիթս ունէր որդի մի՝ տէր Թաթէոս անուն, խոյեմ և հանճարեղ, և էր աւաք քահանա ի նոյն եկեղեցուն։ Այս տէր Թաթէոսն երկոյ
անգամ գնացեալ էր ի սուրբ քաղաքն Երուսաղէմ՝ ի համբուր լուսակառուց գերեզմանին Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի։
Բայց ազգն հայոց, որ բնակեալ էին ի գաւառն Փէրիայ, ոչ ունէին քահանայս՝ առ ի կառավարել զինքեաս։ Վասն որոյ համախոյք եղեալք գնացին ի Նոր Ջուղայ՝ առ առաջնորդ վանացն, և խնդրեցի առաջնորդէ զվերոյ ոգեալ տէր Թաթէոսն՝ պատճառելով, թէ ոչ ոք ի (436) քահանաիցդ
կարէ հովել զմեզ, քանզի ի հեռուստ վայրի բնակեալ եմք, խառնի խուռն
ազգաց մահմետականաց, ոչ ունիմք առաջնորդ և տեսուչ՝ առ ի ուղղել
զմեզ ի վերայ օրինացն Աստուծոյ։ Սակս այն խնդրեմք զտէր Թաթէոսն,
զի է հանճարեղ այր, կատարեալ և մակացու, լցեալ Հին և Նոր Կտարականացն Աստուծոյ. դայ կարէ հովել զմեզ ի տարր վայրի, և ոչ այլ ոք։
Սակս սմին իրաց հրաման եղև առաջնորդէն ի վերայ տէր Թաթէոսին՝
անապաղ գնալ ի գաւառն Փէրիայ, ի գեօղն զոր ինքն հաջեսցի, բանալ
դպրոցս և ուսուցանել զմանկունս նոցա և հովել զհօտն Քրիստոսի։ Ի
հրամանէս յասմանէ ել տէր Թաթէոսն ի Ջուղաոյ և եկն ի գաւառն Փէրիայ՝ ի գեօղն Հազարջր(437)իպ, զի անդ հաջեցաւ։ Եբաց դպրատունս և
ուսուց մանկուսն՝ բաւական քահանայից, և ինքն զետեղեալ բնակեցաւ ի
նուն գեօղն Հազարջրիպ, և անդ շինեաց զեկեղեցի անուն Սրբոյ Աստուածածնի, և ինքն ընդ հովանեաւ նորա վախճանեցաւ։ Եւ որդի նորա՝ միուս
տէր Դաւիթն, ի սորա յաւուրն շինեցաւ վանքն Հազարջրպոյ՝ որպէս պատմէ առաջին պրակն գրոյս, և որդի նորա՝ տէր Ներսէսն՝ այրն հսկայձև,
չքնաղ և զարմանալի, հլոյ և հնազանդ օրինացն Աստուծոյ, և որդի նորա՝
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տէր Բաղդասարն, և որդի նորա՝ տէր Աղէքսանդրն՝ ծերունազարդ սրբոյսնունդ քահանայն, և անդրանիկ որդի սորայ՝ տէր Մկրտիչ յաբեղէն, որ
ընդ հովանեաւ սրբոյ Ամենափրկիչ վսեմական Աթոռոյն վախճանեցաւ
(438) ի տիս երիտասարդութեան հասակի։ Եւ կրտսեր որդի տէր Աղէքսանդրին՝ Ստեփաննոս լոկ և լպիրշ քահանայս, որ եմ ապիկար ծառայ
մանկանցդ Սրբոյ Սիոնի։ Եւ որդիքն իմ՝ ջահընկալ Աստուածատուրն և
Մարտիրոսն և դեռաբուս, նորաբողբոչ Գրիգորն, և մայրն իմ՝ հանգուցեալ
Վառվառն, և կենակիցն իմ՝ միուս Վառվառն, հանդերձ դստերօքն, յիշեցէք ի մաքրափայլ աղօթս ձեր, զի և դուք յիշեալ լիցիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։
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Մտածումներ անցյալ և ներկա ժամանակների մասին,
որ հավաքեց և շարադրեց ապաշնորհ տեր Ստեփաննոսը,
Սուրբ Էջմիածնի ահեղ Աթոռի
Ամենայն Հայոց կաթողիկոս
Տեր Ղուկաս վեհափառի հայրապետության և
մեր նահանգի առաջնորդ, Սուրբ Ամենափրկիչ
վսեմ վանքի Աթոռի արժանի ժառանգ,
սուրբ և երջանիկ, վեհանձնյա
Տեր Մկրտչի առաջնորդության օրոք,
մեր Տիրոջ մարդեղության ՌՉՁԶ. (1786)
և Հայոց ՌԲՃԼԶ. թվականի հուլիսի տասնհինգին
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(1Ա) ԽՈՍՔ ԱՌ ՀՈՒՅՍՆ ԱՄԵՆՔԻ
Արդ, սկսենք որտեղից արժան է սկսել երկնային սիրով, քանզի մեր
Տերն ու Փրկիչն այն դրեց որպես սուրբ Եկեղեցու հիմք՝ ասելով սուրբ
Հովհաննես Ավետարանչին. «Նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, որ սիրեք
միմյանց» (Հովհաննես ԺԳ. 34)։ Սերը դեպի ընկերը հիմքն է, որով հաստատվում և հորդորվում է մեր մեջ վերին սերը դեպի մեր Ստեղծողն ու
Փրկիչը։
Տերունական հրամանի համաձայն՝ չկա ավելի ըղձալի բան, քան երկնային սերը, քանի որ դրանով են լցվում մեր փափագներն ու իղձերը, և
այդպես հաստատվում է սերը մեր գլխում և բոլոր անդամներում՝ տանելով դեպի փառաբանություն և հորդորում է մեզ ամեն ժամ, ամեն պահ և
ամեն րոպե (1բ) արտասվաթոր աչքերով գոհություն մատուցել մեր Տիրոջը, որը գլուխն է ամեն ինչի։
Ո՛հ, ոչ խոսքով կարող ենք պատմել և ոչ մտքով իրազեկ լինել Տիրոջը
գոհաբանելու պատճառին, սակայն մեր կարողությունների չափով գովասանական երգով շարադրում ենք, թեպետ Ամենակալին ըստ արժանվույն
անկարող ենք հատուցել, ըստ սաղմոսերգուի՝ «Ինչ հատուցում պիտի
տանք Տիրոջը» (Սաղմոս ՃԺԵ. 12)։ Մեր տկար կարողությամբ փոքր ինչ
շարադրեցինք, քանի որ Աստված կարողությանն է նայում և ավելին չի
պահաջում։ Բայց որպիսզի երբեք անբան չերևանք, մեր սակավ խոսքերով
գոհաբանում ենք մեր Փրկչին, (2ա) քանի որ Ելից գրքում գրված է՝ Մովսես նախամարգարեի միջոցով Աստծուց հրաման եղավ Իսրայելի տասներկու ցեղերից յուրաքանչյուրին՝ վկայության խորանի համար բերել պիտանի իրեր՝ ոսկի, արծաթ, պատվական քարեր, մեծագին հանդերձներ՝ նկարազարդված և ձևավորված։ Բայց չքավորներն ու աղքատները բերեցին այծի
մազ և բուրդ՝ խորանին ընծա, և այն ընդունելի եղավ Աստծուն (Ելից գիրք
գլուխ ԻԵ.)։ Սակայն Աստված ոչ այնքան տվածին է նայում, որքան հոժարությամբ նայում է տվողին՝ ըստ այն խոսքի, որ քիչն ընդունելով՝
ասում «Այդ այրին ավելին գցեց գանձանակը» (Ղուկաս ԻԱ. 3)։ Այսպիսով, հույսս Տիրոջ բնածին մարդասիրությունն է, որ ընդունում է ոչինչ
չարժեցող լումաները, ինչպես այրի կնոջինը։
(2բ) Արեգակ, Է՝ մշտարթուն, անհաս անուն անեզր, դավանելի իսկու143

Ստեփանոս Երեց

թյուն, փառատրելի էություն, օրհնաբանելի գոհություն, որ ոչնչից ստեղծեց բոլոր էակներին։ «Է» ասելով երեք ժամանակներն ենք հասկանում՝
անցյալը, ներկան, ապագան, ինչպես ինքն է հրամայում. «Ես եմ սկիզբը և
վախճանը» (Հայտնություն Ա. 17)։
«Է» տառն է, բայց արձակ է, հանգույց չունի, ոչ սկսվում է գրով և ոչ
ավարտվում գծով, որի համար օրհնյալ է էությունդ, բարեբանյալ է
անունդ։ Սրա համար բոլոր էակներս՝ բանական և զգայական, նյութական
տարրեղեն և աննյութ հրեղեն, անցյալում, ներկայում և ապագայում,
միշտ և հարաժամ անլռելի (3ա) հնչմամբ օրհնում, գովում, բարեբանում
ենք «Է» Աստծուն, որին նախ այդ անունով ենք կոչում, քանի որ բազում
են Աստծու հոմանիշները՝ ըստ սուրբ Պողոս առաքյալի Կորնթացիներին
ուղղված առաջին թղթի. «Թեպետև այսպես կոչված աստվածներ կան թե
երկնքում, և թե երկրի վրա. արդարև, կան բազում աստվածներ և բազում
տերեր։ Բայց մեզ համար միայն մեկ Աստված կա, Հայր, որ ստեղծել է
ամեն բան, և մենք ապրում ենք նրանով, և միայն մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որի միջոցով ստեղծվեց ամեն ինչ և մենք» (Ա. Կորնթացիներին Ը. 57)։ Նրա օրհնված անունից երկյուղում և սարսում են նյութականն ու
աննյութականն այնքան արագ, որ բոլոր դևերը երկյուղած փախչում են։
Արդ, բոլոր էակներս գետնամած երկրպագությամբ և անլռելի հնչմամբ
փառաբանություն ենք վերառաքում Աստծուն, և եռափափագ ձայնով գոհաբանում եռանձյա և (3բ) մի Աստվածությանը՝ այն Աստծուն, որ
Եռանձնյա է, երեքի է բաժանվում և ըստ թվաբանության՝ կատարյալ թիվ
է՝ ներառելով սկիզբը, միջինը և ավարտը։ Սրա համար ենք գրում եռափափագ, որ նշանակում է մշտապես Աստված գոհաբանել՝ անցյալը փառաբանել, ներկան օրհնել և ապագան բարեբանել, կամ մանուկ ժամանակ գոհաբանել, երիտասարդ հասակում՝ օրհնաբանել, իսկ ծերության ժամանակ՝
բարեբանել։ Բայց երկրորդը ևս ունեմ ասելու և գրելու, որ կարող, գեղեցիկ և հաճելի է, այսինքն՝ հոգով օրհնել, մարմնով գովել, մտքով բարեբանել և փառաբանել Աստծուն։ Արդ, արարածներիցս որևէ մեկը չի կարող
մարմնական լեզվի խոսքերով շարադրել քո մեծության մասին, ո´վ Ամենագութ Աստված։
(4ա) Կենդանի սիրով և խանդաղատանքով բաղձում և ցանկանում եմ
ասել՝ Ո´վ ահեղ եռալույս, ճշմարտություն անհասանելի, բարձրուղեշ անիմանալի, որթ պանծալի և տունկ ճշմարիտ, որ տնկվեցիր, արմատացար և
բողբոջեցիր, ազնվական տանուտիրոջ սաղարթախիտ բուրաստան և
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դրախտային այգի, որ ամենապարփակ և համատարած արմատ ձգեցիր
անհուն ծովում։ Այնքան սխրալի, վայելուչ և համատարած ես, որ սաղարթախիտ տերևներիդ հովանու ներքո ծածկվել, ամփոփվել և զովացել են
լեռները, բլուրներն ու ցամաքները, իսկ դրանց մեջ արմատացել, բողբոջել
և փթթել են տեսակ-տեսակ, գույնզգույն, զանազան և անհամար (4բ) ծառերի, ծաղիկների ու պտուղների տեսակները՝ առանձնացվելով, տարորոշվելով և տարբերվելով միմյանցից՝ ըստ համի, գույնի, հոտի և բազում վայելչական գեղազարդ գույների, չքնաղ, շքեղ և պայծառ, հաճելի և ընդունելի տնկողի համար այդ բուրաստանում՝ Անմահ Աստծու վայելչագեղ
այգում։ Ապա այս հորինվածքի վրա հաճեցավ և բարի համարեց բխեցնել
կարկաչահոս և մշտաբուխ աղբյուրների անհուն և մշտահոս շտեմարաններ, որ դարմանեն և ծառայեն զանազան տունկերի, ծաղիկների, պտուղների և համասփյուռ ու անթառամ պահեն այն եդեմական դրախտում։
Իսկ նորում ոչ թե հնի և նախնականի պես աղբյուրների ակունքները քառավտակ տրոհեց, այլ կրկնակի (5ա) վայելչազարդ շքեղությամբ և
գույնզգույն զարդարեց՝ հիմնելով սրանում ութ վտակներ՝ անսպառ
բխմամբ պահելու այն միշտ անթառամ՝ մինչև աշխարհի ավարտը։ Այս
կերպ շքեղ զարդարելով ստեղծեց սա, որ կա և կլինի հավիտյանս իր անվան փառքի և գովեստի համար։
Հուսամ այգու ամենգթած Տիրոջը, որ ինձ՝ ապիկարիս և անարդյունիս,
չնչին և անպիտան Ստեփաննոս քահանայիս, ընդունում է տասնմեկերորդ
ժամվա մշակների հետ այգու ամենակալ Տերը։ Ընդունում է ոչնչիս՝ որպես այրի կնոջ լուման, գթալով ողորմում է ինձ՝ անպատեհիս և փյունիկեցի կնոջ հետ առատապես շնորհում (5բ) իր սուրբ սեղանի համասփյուռ
փշրանքները։ Թո´ղ ամենողորմ Սամարացու գութը շարժվի ինձ՝ վիրավորիս և կիսամեռիս վրա՝ պարզելու իր ամենակարող, ամենահաս աջը, բարձրացնելու անկյալիս իր սխրագործ գրաստի վրա և իմ վերքերի վրա պատվական սպեղանի դնելու։ Օծման ձիթայուղը անապակ և սուրբ գինին է,
պանդոկը, ուր տարավ հասցրեց ՝ կաթողիկե Եկեղեցին է, պանդոկապետին
հանձնած երկու սուրբ դահեկանները Հին և Նոր Կտակարաններն են։
Դրանցով բուժիր իմ սուրբ անձը, քանի որ քո սուրբ արյան գինն եմ։
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(6ա) ԽՈՍՔ ԵՐՋԱՆԻԿ ԱՌԱՋՆՈՐԴԻՆ
Քեզ, ով արփիածին և հարազատ, վերին Սիոնի պատվելի և գերունակ
մեր ծնող՝ մեծ, վսեմափայլ, վեհանձնյա վեհափառությանդ պատվելի
ոտքդ գալով՝ գետնակոր համբուրում եմ առաջիկա իրողության՝ այս Հանգիտագրքի իրագործման մասին մեծ խոնարհությամբ և պատկառանքով
զեկուցելով գորովագութ ծնողիդ։ Գավառների քահանաներն ու տանուտերերը ինձ՝ թերագույն ծառայիս վրա պարտականություն դրեցին այնքան հապճեպ և շտապ, որ չկարողացա ազատվել նրանց որոգայթից։
Նույնպես և ինքս նկատեցի և տեսա, թե մեր խեղճ և անպաշտպան հայ
ազգը ինչպիսի վիշտ և նեղություն է կրել անցած ձախորդաբեր ժամանակներում (6բ) և ներկայում, այնքան, որ ո´չ թուղթն է բավական շարադրելու համար և ո´չ մելանը՝ գծելու, ո´չ գրիչը՝ գրելու և ո´չ էլ լեզուն՝
ճառելու այն նեղությունների քանակը, որ կրեց մեր տառապյալ ազգը։
Սակայն մեծ տքնությամբ և արտասվաթոր աչքերով, Տիրոջ հաջողությամբ, Սուրբ Հոգու օգնությամբ և մեր ծնողիդ սրբազան աղոթքների
օժանդակությամբ սակավ խոսքերով սկսեցի և ավարտին հասցրեցի այս
մատյանը։
Արդ, խնդրելով հայցում եմ սրբությունիցդ, որ հայրական գթությամբդ ընդունես և հավանես իմ փոքրիկ առաջադրությունը, չկշտամբես
սինքլոր և ստրուկ ծառայիս (7ա) ստահությունը ու չմեղադրես հետին
գրչիս, քանի որ ես ինքս խոստովանում եմ իմ ժպիրհ անձի անընդունակությունը՝ այս գործի համար, որ իմ կարողություններից վեր է։ Ինչպես
քաջ գիտի ծնողիդ զգոնությունը, ապավինելով Տիրոջ շնորհներին և սրբազան ու հաճոյական աղոթքներիդ օժանդակությամբ սկսեցի տետրակս՝
գիշեր և ցերեկ տքնելով ու հարցուփորձ անելով, ստուգելով ու գրելով։
Արդ, մաղթում եմ մեծ տերությանդ և սրբությանդ, որ եթե գտնվի որևէ
անպատեհ կամ սխալ բան՝ խնդրում եմ ներել ինձ հանուն Տիրոջ, քանի որ
մեր կարողությունն այս էր։ Ո´ղջ եղիր մեր ազգի պարծանքների և խնդությունների համար։
Իմաստունիդ և սրբությանդ՝ ապիրատ և ապաշնորհ ծառա տեր Ստեփաննոսից։
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(7բ) ԱԶԴԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Արդ, ճանաչեցեք, ո´վ գերագույն հայրեր և պատվական եղբայրներ,
գիտուն վեհականներ և ազատազարմ անձինք, աստվածաբանությամբ
լիալիր, հոգեշահ ու փիլիսոփայական արվեստով գերալիր իմաստասերներ,
և Սիոնի զարգացած, խոհեմիմաստ բոլոր մանուկներ, ծանուցում լինի գերագույններիդ։ Թեպետ բոլոր մարդիկ, բնականաբար, կամենում են գործել
բարին, բայց ոմանք կամենում և կարողանում են, առանց խոչընդոտների
իրենց գործն են կատարում և ղողանջեցնելով ու ավարտելով արտահայտում են։
Ինչպես քաջ գիտի ձերդ զգոնությունը, կամենալն ու կարողանալը
կրկնակի է՝ և՛ սահմանավոր, և՛ (8ա) անհուն է։ Արդ, մեր տկար խոսքը ոչ
թե անհնարը կամենալու և կարողանալու մեջ է, այլ՝ չափավորը կամենալու և կարողանալու։ Ուրիշները, եթե կամենան և կարողանան, բարիք կանեն, բայց մեր նմանները չեն կարող չորս պատճառներով. առաջին՝ հեղգության, երկրորդ՝ անգիտության, երրորդ՝ աշխարհի խռովությունների,
չորրորդ՝ անհրաժեշտի մեջ թերանալու։
Իսկ ես՝ նվաստս, կուռն կերպով ջանում էի այս սակավ շարադրանքի
վրա՝ զորությամբ գրելու, բայց չկարողացա վերոնշյալ չորսի պատճառով,
քանի որ ստրուկս ի ծնե ծույլ և անգետ էի։ Երկրորդ՝ աշխարհում եղավ
խռովություն և (8բ) թերություն անհրաժեշտը կատարելու մեջ, այնքան
որ հանգիստ չգտանք տարուբերվող ժամանակներում՝ ըստ սաղմոսերգուի.
«Չկա հանգստություն իմ ոսկորներին» (Սաղմոս ԼԷ. 4)։ Ոչ թե ուրիշ, այլ
վերը նշված հարկադրողների պատճառով հարկ եղավ ինձ համար ժամանակին գրել սա և ձեր սրբազան աղոթքների օգնությամբ ավարտին հասցնել։ Գերագույնիցդ խնդրում եմ, որ քամահրանք չբարդեք նվաստիս վրա,
այլ ներեք ինձ՝ հանուն Տիրոջ, քանի որ մեր կարողությունն այս էր։
Սկսեցի համառոտաբար շարադրել Շահ Աբաս Երկրորդից մինչև վանքի
պատմությունը։
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(9) ՊՐԱԿ ԱՌԱՋԻՆ
ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ՎԱՆՔԻ ԵԿԵՂԵՑՈՒ
ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Դավթին նվիրակ ուղարկելը։ Վարդապետի գալը Սպահան։ Վարդապետի այցը շահին։
Վարդապետի Շիրազ գնալը։ ժողովրդի աղերսանքը։ Խնդրանք վանքը շինելու
համար։ Վարդապետի գնալը Էջմիածին։ Աղայի այցը շահին։ Տաճարի հիմնումը։
Վանքի կառուցումը։ Վանքի շինարարության ավարտը։ Առաջնորդի վարքը

Հայոց հազար հարյուր տասնչորս (1665) թվականին՝ Սուրբ Աթոռ Էջմիածնի երջանիկ տեր Հակոբ կաթողիկոսի հայրապետության և Պարսկաստանի Շահ Աբաս Երկրորդի1 թագավորության տարիներին, Դավիթ անունով մի վարդապետ կար՝ (10) արքեպիսկոպոս, միաբան ու սպասավոր
Սուրբ և լուսակառույց Էջմիածնի տաճարի։ Նա ուներ մի օգնական՝ Ստեփաննոս անունով, վարդապետ նույն Սուրբ Էջմիածնի քրիստոսաբնակ և
ազդեցիկ տաճարի։ Տեր Հակոբ հայրապետի հրամանով նրանք քարոզիչ և
նվիրակ ուղարկվեցին Սպահանի գավառը և նրա շրջակա գյուղերը, որ
բնակեցվել էին Շահ Աբաս Առաջինի ձեռքով2։ Ինչպես իր Պատմագրքում
պատմում է Առաքել վարդապետը, Շահ Աբաս Առաջինը Ատրպատական
աշխարհի հայ, տաճիկ և հրեա բնակիչներին քշեց և տարավ բնակեցրեց
Սպահանում ու նրա շրջակա գավառներում3։ Դրա համար էլ եկան վերոհիշյալ վարդապետները՝ քարոզելու և ժողովելու դրա պտուղները։
(11) Նրանք եկան Սպահան քաղաքի Սուրբ Ամենափրկիչ վանքը և Ջուղայի սուրբ եկեղեցիները՝ քարոզելու և ժողովելու նրանց ընծաները։ Գործը շուրջ վեց ամիս տևեց, քանի որ ժողովուրդը շատ էր՝ թվով տասներկու
հազար տուն։ Նրանց գլխավորն էր խոջա4 Նազարի որդի խոջա Սաֆրազը։
Ժողովրդի բազմաքանակության պատճառով գործը տևեց վեց ամիս և
ավել, բայց ոչ պակաս։ Սրանից հետո վարդապետը պատրաստվեց գնալ
Շիրազի գավառը, բայց խոջա Սաֆրազը չթողեց՝ պատճառաբանելով.
«Առանց թագավորի հրամանի չես կարող գնալ Շիրազի կողմը։ Արի միասին գնանք թագավորի մոտ և առնենք արքունական հրաման՝ Շիրազ
գնալու համար»։ Վարդապետն ասաց. (12) «Շատ բարի, այդպես անենք»։
Ապա, ինչպես վայել է թագավորներին, պատրաստեցին ընծաներ և
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խնդրագրով հանդերձ մատուցեցին արքային։ Շահ Աբաս Երկրորդն անչափ քրիստոնեասեր ու շինարար թագավոր էր։ Երբ տեսավ ծերունազարդ
վարդապետին և խոջա Սաֆրազին, շարժվեց սերն ու գորովը նրանց հանդեպ ու ասաց. «Բարի եկար մեզ մոտ, խալիֆա՛5 բաբա»6։ Նրանք խոնարհվելով երկրպագեցին թագավորին։ Խոջա Սաֆրազը հայտնեց վարդապետի
խնդրանքի մասին։ Արքան ասաց. «Ինչ խնդրանք որ ունի, լիովին անթերի
կկատարեմ»։ Եվ հրամայեց այսպիսի հրովարտակ գրել Շիրազի իշխանին.
«Եթե մեր ինքնակալ իշխանությունից և տերությունից վարդապետը եկել
է Շիրազի (13) գավառը, ուր կամենում է շրջել աներկյուղ և ապահով, և
եթե իշխաններից որևէ մեկը դիմադարձ լինի վարդապետին, կկտրեն նրա
գլուխը»։ Կնքեցին նամակը արքունական կնիքով և տվեցին վարդապետին, իսկ նրանք խոնարհվելով վերցրին այն և վերադարձան Ջուղա։
Դրանից հետո պատրաստվեցին գնալ Շիրազ։ Գնացին և ցույց տվեցին
թագավորի հրամանը Շիրազի իշխանին։ Նա մեծարանքով ընդունեց վարդապետին, հագցրեց շքեղ խալաթ և հրամայեց գնալ իր գործով։ Վարդապետը դուրս եկավ իշխանի մոտից, գնաց ժողովրդի մեջ քարոզելու և
նրանց ընծաները ստանալու։ Այնտեղ մնաց քառասուն օր, ապա դարձավ
Սպահան, իսկ այնտեղից եկավ Փերիայի և Բուրվարի գավառները7, (14)
եկավ հասավ մինչև Հազարջրիբ գյուղը։ Վարդապետին անչափ սիրով ընդունեցին և օրեր շարունակ աղերսանքով խնդրում էին՝ ասելով. «Բնակվել
ենք այս օտար աշխարհում այլասեռ ազգերի մեջ, և չունենք քրիստոնեական ոչ մի հաստատություն՝ ո՛չ վանքեր, ո՛չ ուխտատեղիներ, ո՛չ սուրբ
նշխարների կառույցներ, ո՛չ Աստծու սրբերի և մեր հայրերի ու նախահայրերի գերեզմաններ և դամբարաններ, այլ միայն սուրբ Թովմա առաքյալի
աջը, որ գաղթի ժամանակ բերեցինք մեզ հետ։ Այս գյուղը ունի շուրջ վեց
հարյուր տուն ժողովուրդ։ Մենք մեր բնիկ գավառում՝ գյուղից դուրս,
ունեինք կառուցած մի վանք՝ (15) Սուրբ Աստվածածին անունով։ Գաղթի
ժամանակ այնտեղից սուրբ առաքյալի աջն առանք և բերեցինք այստեղ։
Դրա համար խնդրում և աղաչում ենք, որ հրամայես շինել մեր գյուղում
Սուրբ Աստվածածնի անունով մի վանք, որպեսզի նրանով մխիթարվենք
այս օտար աշխարհում»։
Վարդապետը պատասխանեց. «Ձեր խնդրանքը չի կատարվի առանց
հայրապետի և թագավորի հրամանների»։ Գյուղի տանուտերն էլ պատասխանեց և ասաց. «Ես կգնամ թագավորի մոտ, իսկ դու հայրապետի մոտ
ուղարկիր քո օգնական Ստեփաննոս վարդապետին, որպեսզի հայրապետից
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ու թագավորից բերենք հրաման»։ Համաձայնեց վարդապետը և բազմաթիվ ընծաներով ու աղերսագրով Ստեփաննոս վարդապետին առաքեց Հակոբ հայրապետի մոտ՝ (16) վանքի շինության համար հրաման ստանալու։
Գնաց վարդապետը լուսակառույց Սուրբ Աթոռ Էջմիածին և աղերսագիրն
ընծաներով հանդերձ հանձնեց կաթողիկոսին։ Կաթողիկոսը վերցրեց այն,
ընթերցեց, լսեց ժողովրդի աղերսանքը և Տիրոջ գալստյան Ծաղկազարդի
կիրակիին Ստեփաննոս վարդապետին տվեց եպիսկոպոսական իշխանություն։ Ապա հրամայեց վերադառնալ ու շինել Սուրբ Աստվածածնի վանքը
և դառնալ այդ վանքի առաջնորդը։ Իսկ Դավիթ վարդապետին գրեց, որ իր
գործը կատարելուց հետո անհապաղ վերադառնա Սուրբ Աթոռ Էջմիածին։
Գյուղի տանուտերն էլ, ում Աղա էին ասում, գնաց Սպահան քաղաքը՝
Շահ Աբաս Երկրորդի դուռը։ Քսան օր նա (17) շրջեց իշխանների դռներին,
թանկարժեք նվերներ տալով՝ իմացավ նրանց մտադրությունները, ապա
խնդրանք գրեց և ընծաներով հանդերձ մատուցեց արքային։ Իսկ բոլոր
ազգերի Տերն ու Աստվածը, ում ձեռքում է թագավորների սրտերը, որ
կողմը կամենում է, շրջում է, ինչպես որ անցյալում շրջեց Պարսից Դարեհ
թագավորի սիրտը և շարժեց նրա գութը Զորաբաբելի նկատմամբ այնպես,
որ վեր կենալով համբուրեց վերջինիս և արքունական թղթով հրաման
տվեց գնալու Երուսաղեմ ու շինելու Տիրոջ տաճարը (Եզրաս գլուխ 4)։ Այսպես էլ եղավ Աղայի հանդիպումը Շահ Աբաս արքայի հետ։ Տեսնելով
նրան՝ այնքան քաղցրացավ արքայի սիրտը, որ շնորհ արեց ու կատարեց
Աղայի ցանկությունը. թղթով ու արքունական կնիքով (18) հրաման տվեց՝
աներկյուղ ու ապահով կառուցելու վանքը։ Աղան խոնարհվելով երկրպագեց արքային, առավ թուղթը նրանից և եկավ Հազարջրիբ գյուղ՝ ուրախությամբ փառավորելով Աստծուն, որ կատարեց իր ցանկությունը, քանի
որ կարծում էին, թե հայրապետից կամ թագավորից եկեղեցին կառուցելու
հրաման չի լինի։ Եվ կատարվեց տերունական խոսքը, որ ասում «Ով
խնդրում է՝ ստանում է, ով որոնում է՝ գտանում է, և ով բախում է՝ նրա
առջև բացվում է» (Մատթեոս 8)։ Եվ երբ երկու կողմից՝ հայրապետից և
թագավորից, հրաման եղավ, գյուղից հեռու՝ մի բլրի վրա, տեղ հատկացրին վանքի համար և որոշեցին տաճարի ձևը, բազմաթիվ մշակներ վարձեցին և անցան գործի. փորեցին հիմքը, սայլերով քարեր էին կրում, քարտաշները (19) կտրում էին քարերը և հավասարեցնում, ճարտար վարպետները քարերով շարում էին պատերը, հյուսները փայտից միջնորմերն էին
սարքում, ոմանք հատում էին աղյուսը, ոմանք՝ թրծում։ Շուրջբոլորը լայն
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և ընդարձակ պարսպով պատեցին։ Երևում էին նաև եկեղեցու չորս խորանները՝ կառուցված աշխարհի չորս կողմերի հանդեպ։ Ապա պարսպից
ներս՝ արևելյան և հարավային կողմերում, միաբանների բնակության համար խցեր կառուցեցին, հյուսիսային կողմում կառուցեցին սեղանատուն,
հացատուն, խոհանոց և ցորենի ու գինու շտեմարաններ, իսկ արևմտյան
կողմում՝ անասունների համար ախոռներ և հարդի ու փայտի ամբարներ։
Այս ամենը կառուցեցին հողով և աղյուսով, (20) իսկ Սուրբ Աստվածածնի
տաճարը՝ տաշած քարերով և թրծված գաջից պատրաստված աղյուսով։
Օր օրի կառույցը բարձրանում էր, և նորակերտ վանքի շինության
համբավը հռչակվելով տարածվեց բոլոր գավառներում, որտեղից գալիս
էին քրիստոնյաներ՝ սուրբ տաճարը տեսնելու ու վարդապետին աջհամբույր տալու և բերում էին բազմաթիվ ընծաներ՝ վանքի շինության համար։ Վանքի կառուցումն ավարտվեց ՌՃԺԵ. (1666) թվականի օգոստոս
ամսի Բ. (2)-ին։ Բացեցին դպրոցներ և ուսուցանեցին բազում միաբան
աշակերտների, անվանի վարդապետների, քահանաների և դպիրների։
Վանքի առաջնորդ Ստեփաննոսը մաքրակենցաղ և (21) սրբակրոն, երկայնամիտ և ողորմած, վարքով պարկեշտ, խարազնազգեստ և ժուժկալ էր,
աղոթքների և պահեցողության մեջ էր, գիտակ էր ժամակարգության, քարոզների, երգասացության, Հին և Նոր կտակարանների։ Եվ այսպես նա
շքեղորեն նստել և հովվում էր Քրիստոսի հոտը՝ հավատքի Վեմի պատվիրանի համաձայն, որ ասում «Արածեցրե՛ք ձեր հոտը՝ վերակացու լինելով
նրան» (Ա. Պետրոս Ե. 2)։
ՌՃԺԶ. (1667)-ին հիվանդության պատճառով վախճանվեց Շահ Աբաս
Երկրորդը, և թագավորեց նրա որդին՝ Շահ Սեֆին8, որը շատ քիչ տարիներ
մնաց և վախճանվեց։ Նրանից հետո թագավորեց նրա եղբայր Շահ Իսմայիլը, ապա սրա որդին՝ Շահ Սուլեյմանը9, որ սաստիկ քրիստոնեասեր և
խաղաղ թագավոր էր, (22) բայց շատ քիչ ապրեց և հիվանդության պատճառով վախճանվեց։ Նրանից հետո՝ ՌՃԼԸ. (1689) թվականին թագավորեց
նրա որդի Շահ Սուլթան Հուսեյնը10՝ չար ու վատ, նենգ ու Քրիստոսի
օրենքներին հակառակ թագավոր։ Եվ մարդասեր Քրիստոսին փա՛ռք հավիտյանս. ամեն։
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ՊՐԱԿ ԵՐԿՐՈՐԴ
ՀԱԶԱՐՋՐԻԲ ՎԱՆՔԻ ԱՎԵՐՄԱՆ
ԵՎ ՏԱՊԱԼՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Հուսեյնի թագավորելը։ Հավատի համար ապստամբելը։ Ուրացողների սուտ
վկայությունը։ Քրիստոնյաների ունեցվածքի կողոպուտը։ Խնդրագրի մասին։
Վարդապետի Էջմիածին գնալը։ Վանք վերադառնալը։ Վարդապետի ուրացումը։
Վանքի թալանը և սպասքի կողոպուտը։ Մուղադայի11 մասին։
Առաջնորդի չարչարանքները։ Առաջնորդի վախճանը

ՌՃԼԸ. (1689) թվականին թագավորեց Շահ Սուլթան Հուսեյնը՝ հոխորտացող ու չար, Քրիստոսի օրենքներին հակառակ թագավոր։ Նա այնքան
ատելի ու գարշելի էր համարում քրիստոնյաներին, որ անձրև օրերին հայերին թույլ չէր տալիս գնալ քաղաք, շուկա կամ փողոց։ Հեռացնում էին
նրանց՝ (23) պատճառ բերելով, թե անսուրբ ազգ են և թագավորի կողմից
հրամայված է անձրև օրերին չթողնել գնալ քաղաք։ Սրանից ավելի չար
բաներ էլ էր գործում. յուրաքանչյուր ամսվա սկզբին հրամայում էր, որ
մունետիկը հրապարակով մեկ գոչեր. «Նա, ով կընդունի մեր՝ Մահմեդի
կրոնը, ինչ խնդրանք որ ունի, կկատարվի անթերի»։ Այս խոսքերից հետո
շատերն ուրացան իրենց հավատը, գնացին դեպի շահը՝ մոռանալով իրենց
Փրկչին՝ սաղմոսերգուի ասածի նման. «Դու լքեցիր քեզ ծնած Տիրոջը, մոռացար քեզ կերակրող Աստծուն» (Երկրորդ օրենք ԼԲ. 18)։ Այսպես լքեցին
և մոռացան Աստծուն։
Քրիստոնյաներին չարչարում էին այսպես. «Այս այրը պարտք է ինձ
այսքան դահեկան, ես չկարողացա առնել, դրա համար էլ եկա դեպի ձեր
կրոնը, որ դուք վերցնեք, տաք ինձ»։ (24) Ոմանք էլ պատճառաբանում
էին. «Ունևոր և հարուստ ազգականներ ունեմ, բայց վատ ապրուստ.
նրանք չեն տալիս ինձ իմ բաժինը, որ մնացել էր մեր հայրերից և նախնիներից, դրա համար էլ եկա ձեզ մոտ, որ դուք, վերցնելով իմ բաժինը, տաք
ինձ»։ Մյուսներն էլ սուտ վկայում էին և ասում. «Չքավորության պատճառով իմ որդին բազմաթիվ տարիներ ծառայեց այս մեծատունի մոտ,
բայց նա չտվեց իմ որդու վարձը, դրա համար եկա դեպի ձեր կրոնը, որ
դուք վերցնելով տաք ինձ»։ ուրիշներն էլ բազմաթիվ պարսավելի և սուտ
խոսքեր էին բարդում խեղճ ու տառապյալ քրիստոնյաների վրա այնպես,
որ ամբողջ օրը նրանք տանջվում էին կալանքներում ու բանտերում, կա152
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խաղանների վրա, կոճղերի ու շղթաների մեջ։ Քրիստոնյաներին սպանում,
բռունցքներով ծեծում, (25) քարշ էին տալիս, կողոպտում էին նրանց
ունեցվածքը, թալանում տները Դավիթ քնարերգուի ասածի պես. «Մարդիկ, մեզ վրա հարձակվելով, կամեցան մեզ ողջ-ողջ կուլ տալ» (Սաղմոս
ՃԻԳ. 2-3)։ Այսպիսի դառն կյանքով էին ապրում ապականված թագավորության ներսում, բայց ոչ պակաս վրդովվեց նաև ամբողջ միջերկրայքը.
շատ տեղերում մեծ վիշտ և նեղություն առաջացան։ Այնքան ձախորդաբեր և դառն էր այդ ժամանակը, որ չկար գլուխ առանց ցավի՝ Հոբի ասածի
պես. «Ինձ կործանել են՝ հարված հարվածի վրա իջեցնելով, վրաս են թափվել զորավորները» (Հոբ ԺԶ. 15)։
Եվ մինչ այսպիսի մեծ նեղության մեջ էին, Տերն ավելացրեց ցավերը
մեր մեղքերի պատճառով։ (26) Մինչ վանքում նստած էր Ստեփաննոս
առաջնորդը, նույն վանքից մի վարդապետ, որի անունը չգտանք (թող
ջնջի Տերը նրա անունը կյանքի մատյանից), ասում է առաջնորդին. «Տո՛ւր
ինձ խնդրագիր և հրամայի՛ր գնալ Սուրբ Աթոռ՝ կաթողիկոսի մոտ՝ եպիսկոպոսության կարգ ու աստիճան ստանալու»։ Բայց առաջնորդը գիտեր
նրա գործերը և հանդիմանեց նրան՝ ասելով. «Որդյա՛կ, արժանի չես այդ
աստիճանին, բավական է քեզ վարդապետությունը»։ Երբ լսեց առաջնորդի
խոսքը, հասկացավ, որ նա չի կամենում։ Ապա գաղտագողի խնդրագիր
սարքեց, առաջնորդի կնիքի նմանությամբ մի կնիք ստեղծեց և դրանով
կնքել տվեց իր խնդրագիրը նրանց, ովքեր իր կողմնակիցերն էին։ Ապա ընծա պատրաստեց հայրապետի համար, (27) ելավ գիշերով և գնաց՝ յուրայիններին պատվիրելով. «Ասացե´ք առաջնորդին, թե գնաց Ջուղա»։ Այսպես
խաբեությամբ դուրս եկավ վանքից և գնաց հայրապետի մոտ ընծայով ու
խնդրագրով։ Հայրապետը չիմացավ նրա ծածուկ հնարանքների մասին, հավատաց ոչ թե վարդապետին, այլ խաբեբային և կիրակի օրը նրան եպիսկոպոսության իշխանություն տալով՝ հրամայեց վերադառնալ իր տեղը։
Երբ լսեց Ստեփաննոս առաջնորդը, որ նա ոչ թե Սպահան, այլ Սուրբ
Էջմիածին է գնացել, նամակ գրեց՝ մի սրընթաց սուրհանդակի հետ հասցնելու հայրապետին։ Սուրհանդակն առավ նամակը և գնաց Սուրբ Էջմիածին։ Նա երեք օր ճանապարհ գնաց, հանդիպեց վարդապետին, որը իշխանություն էր ստացել։ (28) Վարդապետը, տեսնելով սուրհանդակին, հասկացավ, որ նամակաբեր է, հրամայեց իր ծառաներին ետ դարձնել նրան և
չթողնել հայրապետի մոտ գնալ, որպեսզի իր արած գործերի մասին
չհայտնի նրան։ Իր հետ առնելով նամակաբերին՝ վարդապետը եկավ Բուր153
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վարի գավառի Շավրավա գյուղը։ Առաջնորդն իմացավ, որ վարդապետը
աստիճան է ստացել և եկել է Բուրվար։ Նամակատարի վերադարձը սրի
նման այնպես խոցեց առաջնորդի սիրտը, որ նա եկավ հասավ Խոջիղալեն
գյուղը, ապա մի այր ուղարկեց վարդապետի մոտ՝ ասելով. «Որովհետև
անհնազանդ գտնվեցիր Քրիստոսի օրենքներին, չես գա տուն, ապա թե ոչ,
կհրկիզեմ քեզ»։ Իսկ նա չլսեց և եկավ վանքը։ Եվ երբ եկավ, առաջնորդը
(29) հրամայեց, որ ձերբակալեն նրան և այրեն ունեցվածքը։ ունեցվածքը
այրեցին, իսկ նրան փակեցին հացատանը։ Գիշերով եկավ նրա բարեկամը,
բացեց հացատան դուռը և փախցրեց նրան։ Երբ դուրս եկավ թաքստոցից,
սատանան ուղորդեց նրան ուղիղ դեպի Սպահան քաղաք։
Ոչ մի տեղ չկանգնելով՝ սատանան նրան հասցրեց մինչև մոլլաբաշու12
դուռը և դրդեց ուրանալ Քրիստոսին, ինչպես Հուդան, որ վերցրեց պատառը և դուրս գնաց։ Վարդապետը մատնեց, թե Սուրբ Աստվածածնի
վանքը անթիվ գանձեր՝ ոսկե և արծաթե պատվական անոթներ և թանկագին մետաքս ունի։ Տիրոջ խոսքի համաձայն՝ «Լավ էր նրան, թե այն մարդը ծնված չլիներ» (Մատթեոս ԻԶ. 24)։ Մոլլաբաշին առավ նրան և տարավ
շահի մոտ, որը ծարավի (30) էր քրիստոնյաների արյան։ Շահը լսեց այդ
պիղծ մարդուն և հիսուն տղամարդու հրամայեց գնալ և կողոպտել վանքի
ունեցվածքը, բռնել առաջնորդին և միաբաններին, բերել իր մոտ, որպեսզի
չարչարելով սպանի նրանց։ Երբ չարի սպասավորները լսեցին թագավորին,
դուրս եկան Սպահանից դեպի Հազարջրիբ գյուղ։ Առաջնորդին հայտնեցին կսկծալի լուրը։ Նա ժողովեց միաբաններին և աճապարեց լեռները՝
Եսայի մարգարեի ասածի պես. «Պիտի մտնեն ժայռերի այրերի մեջ և երկրի
խոռոչները» (Եսայի Բ. 19)։ Եկան զինվորները, շրջապատեցին Տիրոջ տունը
և կողոպտեցին նրանց ամբողջ ունեցվածք, ավար տարան անասունները,
այրեցին ու քանդեցին նրանց խցերը, գողացան նրանց բոլոր իրերը՝ (31)
ոսկի, խաչ, բուրվառ, քշոց, աշտանակ, տապանակ, Ավետարան, մոմերի
աշտանակներ, տրորեցին և ջարդեցին կահկարասին՝ Հոբի ասածի նման.
«Ինչպես ալիքվող ջրերի վրա սահող նավ, կամ ինչպես օդում ճախրող
թռչուն, որի ընթացքից չի մնում հետք, կամ ինչպես հողմից բարձրացած
փոշի և մրրիկից հալածված եղյամ» (Իմաստություն Սողոմոնի Ե. 10-15)։
Այս կերպ են պատմում վանքի ավերումը, իսկ միաբանները ցրվել և
դեգերում էին, իրենց տեղը չէին գտնում, առաջնորդը թաքստոցում այս
ու այն կողմ էր գնում, լալիս և մարգարեի պես ասում էր. «Տե՛ր, քո սեղանները կործանեցին և քո մարգարեներին սրակոտոր արեցին, միայն ես
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եմ մնացել, և (32) ինձ էլ փնտրում են, որ սպանեն» (Գ. Թագավորություններ ԺԹ. 10)։ Ամեն ինչ կողոպտելուց հետո երբ վերադարձան Սպահան,
թագավորին հայտնեցին, որ առաջնորդին և միաբաններին չգտան։ Թագավորն ասաց. «Դրանք բազում ունեցվածք ունեն, կամենում եմ վանքի
վրա հարկեր դնել, որ տարեցտարի տան արքունական հարկը»։ Եվ հրամայեց՝ երեսուն թուման մուղադա դնել վանքի վրա, որպեսզի տարեցտարի
եռակի ու քառակի ավելի առնեն։ Երբ առաջնորդն ու միաբանները լսեցին
վանքի վրա դրված հարկի մասին լուրը, երկնչեցին դրանից, չվերադարձան վանք, երես դարձնելով հեռացան. ոմանք գնացին Սուրբ Երուսաղեմ,
ոմանք՝ Սուրբ Էջմիածին, ոմանք էլ՝ Սուրբ Ամենափրկիչ վանք, և մնաց
(33) այս վանքն ամայի ու անբնակ՝ սաղմոսերգուի ասածի նման. «Դարձրին Երուսաղեմը որպես միրգ պահելու խուցեր» (Սաղմոս ՀԸ. 1)։ Առաջնորդը գնաց իր բնիկ գավառը՝ Սուրբ Էջմիածին, և մնաց այնտեղ երկու
ամիս։ Բայց ոմանք, որ պարսավող ու շաղակրատ էին և բարեկամներն էին
ուրացող Հուդայի, հայրապետի մոտ չարախոսեցին առաջնորդին՝ ասելով.
«Ոչ թե ուրացողը, այլ սա եղավ վանքի ավերման պատճառը»։
Հավատաց հայրապետը նրանց խոսքերին և մահու չափ բարկացավ
առաջնորդի վրա, նրան այնքան լլկեց ու չարչարեց, որ մարմինը ներկվեց
արյունով՝ կարծես որդան կարմիրով։ Սակայն դրանով չբավարարվեց,
հրամայեց ճեղքել մի մեծ գերան, առաջնորդի մարմինը դնել մեջը և այդպես (34) թողնել, որ մեռնի։ Գելարանի մեջ նա մնաց երեք օր։ Երեք օր հետո վախճանվեց և ավանդեց հոգին։ Փառավորեց Քրիստոս Աստված նրան
երկնային լույսով, որ իջավ նրա վրա մինչև լուսանալը՝ գիշերվա ժամը
վեցին։ Երբ այս տեսավ հայրապետը, եկավ ընկավ նրա վրա, փետում էր
մորուսը, լալիս անմխիթար և ասում. «Ինձ և´ս թաղեցեք կենդանի»։ Հավաքվեցին բոլորը, մեծ սուգով ողբացին առաջնորդի համար, իսկ հետո ծեսով ու պատարագով թաղեցին։ Հայրապետը քառասուն օր պատարագ մատուցեց նրան տված չարչարանքների դիմաց, իսկ չարախոսներին արտաքսեցին Սուրբ Աթոռից, որ օրհնյալ է հավիտյանս. ամեն։
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(35) ՊՐԱԿ ԵՐՐՈՐԴ
ՎԱՆՔՆ ԱՄԱՅԻ ՄՆԱԼՈՒ ԵՎ ՊԱՐՏՔՆ ԱՌՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Մուղադա առնելը։ Բուրվարի տանուտերերի բողոքը։ Ժողովրդի վրա ծանրացած
հարկը։ Ղուրուղչիբաշու խնդրանքը։ Վանքի ավերումը։ Ժողովրդի կռվելը զորքի դեմ։
Ղուրուղչիբաշու փախուստը։ Բեռների՝ քաղաք տանելը։ Չարախոսություն ժողովրդի
մոտ։ Թագավորի ստուգելը։ Մաքսապետի վկայությունը թագավորի մոտ։
Մուղադայի վերանալը։ Ղուրուղչիբաշու մեռնելը

Երբ թագավորի կողմից հրաման եղավ՝ տարեցտարի վանքից երեսուն
թուման մուղադան առնելու, վանքի միաբանները, բաժանվելով և անջատվելով, ցրվեցին։ Այդ երեսուն թուման պարտքը՝ որպես ծանր բեռ և անտանելի ու անխզելի շղթա, մնաց Փերիայի ու Բուրվարի ժողովրդի վրա,
որովհետև հրամայված էր թագավորի կողմից նրանցից առնել վանքի
պարտքը։ Մի կողմից՝ արքունի հարկը, մյուս կողմից՝ այս մուղադան եռակի ու քառակի էին վերցնում, և որևէ տեղից չկար օգնություն մեր խեղճ
ու անպաշտպան ազգին։
(36) Սրանից հետո հավաքվեցին Բուրվարի տանուտերերը, գնացին թագավորի մոտ և բողոք բարձրացնելով՝ ասացին. «Այդ վանքը, որին հրամայել ես տարեցտարի մուղադա տալ, մեր գավառի և վիճակի մեջ չէ, այլ Փերիայի գավառի մեջ է՝ Հազարջրիբ գյուղում»։ Թագավորն ասաց. «Քանի
որ այդպես է, դուք՝ Բուրվարի բնակիչներդ, ազատ եք մուղադայից։ Գնացե´ք խաղաղությամբ ձեր եկած տեղը»։ Եվ հրամայեց, որ մուղադան Հազարջրիբում ապրողներից առնեն։
Երբ եղավ այդ անօրենի հրամանը, այն ծանր բեռը դրեցին ժողովրդի
վրա. երկու հարյուր թուման արքունի հարկն էր նրանց վրա և հարյուր
թուման էլ այս պարտքը, որ անհարկի դրեցին նրանց վրա։ (37) Խեղճ
քրիստոնյաները չկարողացան տալ և հատուցել, օգնական ու բարեխոս էլ
չունեին, որ գնար շահի մոտ և վերցներ ծանր հարկը իրենց վրայից։ Այսպես անտերունչ ու անօգնական էին, քանի որ առաջին տանուտերը՝
Աղան, վախճանվել էր, իսկ նրա որդիներն ու թոռները ոչինչ չգիտեին արքունիքի մասին։ Դրա համար էլ արքունի հարկը տարեցտարի մնաց ժողովրդի պարանոցին և դիզվեց ու բարդվեց՝ հասնելով մինչև վեց հարյուր
թումանի։ Այսպես եղկելի և կենսամաշ կյանքով էին ապրում հայերը մեր
մեղքերի պատճառով սաղմոսերգուի ասածի նման. «Գավազանով կհարվածեմ նրանց անօրենություններին և տանջանքներով՝ նրանց անիրավություններին» (Սաղմոս ՁԸ. 33)։
156

Պատմագիրք

Բայց ամենքի Ազատողն այսպես ազատեց նրանց։ (38) Թագավորի հեծելազորի պետը, որին ղուրուղչիբաշի էին ասում, գնաց թագավորի մոտ և
նրան խնդրեց՝ ասելով. «Հրամայի՛ր ինձ տան Հազարջրիբի մնացած հարկը
և պարտքը՝ որպես տոնզուղ13 իմ զորքի համար»։ Սա հաճելի թվաց թագավորին, հրամայեց գրել և տալ նրան իր խնդրածը։ Ղուրուղչիբաշին, երբ
առավ հարկահանության հրամանը, ժողովեց իր զորքը՝ շուրջ երկու հարյուր երեսուն հեծյալ, դուրս եկավ Սպահանից և եկավ Հազարջրիբ գյուղը։
Եկավ և բանակ դրեց գյուղից դուրս՝ վանքի մոտ։ Բայց գյուղի ավագանին
խույս տալով փախել էր նրանց երեսից։ Եկած զորքը գյուղացիներին
հարցրեց. «Ու՞ր է ձեր ավագանին»։ Իսկ նրանք պատճառաբանեցին՝ ասելով. «Գնացել են թագավորի մոտ (39) այս արքունի հարկերի և մուղադայի համար, որ անտեղի դրեցին մեզ վրա։ Գուցե քաղցրանա թագավորի
սիրտը մեզ վրա և թեթևացնի հարկերի ծանրությունը»։ Այս լսելով՝ զորքն
սպասում էր նրանց գալստյանը, որը տևեց երեսունհինգ օր։ Զորքն օրեր
շարունակ որոնում ու զննում էր վանքի ներսը, փորում էր պատը, գետինը
և անկյունները, չմնաց քար քարի վրա, որ չհանեցին իրենց տեղից Դավթի
ասածի պես. «Քանդեցիր նրա բոլոր պարիսպները և նրա բերդերը խարխլեցիր» (Սաղմոս ՁԸ. 41)։ Այնպես ավերեցին և քանդեցին, ինչպես որ
ասում է Երեմիան. «Վա՜յ ինձ քո հարվածների համար, որովհետև ցավագին են հարվածները քո» (Երեմիա Ժ. 19)։
Այս ամենից հետո մի օր եկան գյուղ, (40) բռնեցին մի մարդու՝ Գասպար անունով, սկսեցին նրան տանջել ու գանահարել, իսկ Գասպարը սաստիկ ճչում և սարսափում էր։ Գյուղացիներից շատերն, այս լսելով, հավաքվեցին և մեծ բանակ կազմելով՝ սկսեցին կռվել և նեղել զորքին, զորքն
էլ՝ նրանց։ Խուռնամբոխից խուժեց մի կին՝ Ցողիկ անունով, և ուշագնաց
եղավ, իբրև թե մեռել է, բազմությանն էլ ասացին, թե մեռավ։ Երբ զինվորներն այս տեսան, խույս տվեցին ամբոխից և փախան իրենց վրաններից ղուրուղչիբաշու մոտ։ ժողովուրդը բերեց դագաղ և կնոջը՝ Ցողիկին,
որ սուտ մեռել էր, դրեց մեջը։ Բարձրացնելով դագաղն՝ ասացին, թե տանում են թագավորի մոտ՝ ասելու նրան, որ ղուրուղչիբաշին սպանել է կնոջը և ավար առել ամբողջ գյուղը։
(41) Երբ ղուրուղչիբաշին տեսավ, որ գործի ավարտն այսպես եղավ,
առավ իր զորքը և աճապարեց դեպի Սպահան։ Այնպիսի ճեպով և շտապով
եղավ նրանց փախուստը, որ չկարողացան ոչ ունեցվածքը տանել, ոչ էլ
բեռնակիր անասունների՝ ուղտերի, ջորիների և գրաստների հոտերը, այլ
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հեծան իրենց ձիերը և փախան Ցողիկի ձեռքից, որ սուտ մեռել էր։ Երբ ժողովուրդը տեսավ նրանց փախուստը, հետ դարձավ, սկսեց կրել նրանց
ունեցվածքը մեկի տուն, որի անունն էր Ոսկան՝ Ղուլիջանի որդին։ Քանի
որ թողել էին շատ ունեցվածք՝ վրաններ, կաթսաներ, հրացաններ, ատրճանակներ, ռումբեր, ասպարներ, սրեր, նիզակներ, գավազաններ, հանդերձանք, ամբողջն առան և տարան Ոսկանի տուն։
(42) Ղուրուղչիբաշին, որ փախել էր Սպահան, վախեցավ զեկուցել թագավորին, որովհետև ամբողջ օրը երկյուղ էր կրում՝ մտածելով, թե այսօր
կամ վաղը կբերեն սպանված կնոջը թագավորի մոտ։ Բայց հազարջրիբցիները այսպիսի հնար գործեցին. վերցրին նրանց ունեցվածքը և փոխարենը
ջվալները լցրին քարերով, փայտով ու հարդով, կնքեցին բերանները, բարձեցին ուղտերին ու գրաստներին, տվեցին մի հնարագետ մարդու ձեռքը՝
տանելու Սպահան։ Երբ նա հասավ Նաջաֆաբադ, տեսավ մաքսավորին, որ
ճանապարհորդներից հարկ էր առնում և ասում. «Տո՛ւր իմ հարկը, որ թողնեմ գնաս»։ Հնարագետ այրն ասաց. «Սա իմը չէ, այլ ղուրուղչիբաշունն
է, որ թողել էր Հազարջրիբում։ (43) Դու տե՛ս, որ բոլոր բեռները կնքված
են, և եղի´ր մեզ վկա»։ Երբ մաքսապետը տեսավ, որ ջվալների մեջ դրել
էին կաթսաներ, զենքեր, հանդերձանք և բերանները կնքել, հավատաց
նրան և եղավ վկա նրա սուտ խոսքերին։ Ապա երեկոյան՝ արևամուտին,
գնացին Սպահան քաղաք՝ ղուրուղչիբաշու դուռը, և ասացին. «Այս
ունեցվածքը ձերն է, որ թողել էիք Հազարջրիբ գյուղում։ Արդ, բերել ենք,
եկեք տիրացե՛ք»։ Երբ նրանք սկսեցին ներս կրել բեռները, իսկ հնարամիտ
մարդը, այդտեղից խույս տալով, փախավ, վերջում միայն տեսան, որ ամբողջը փայտով և հարդով է լցված։ Ղուրուղչիբաշին հրամայեց որոնել և
գտանել հնարագետ մարդուն։ Տասն օր որոնեցին, բայց չգտան նրան,
որովհետև նույն ժամին վերադարձել էր գյուղ։
(44) Սրանից հետո ղուրուղչիբաշին գնաց Շահ Սուլթան Հուսեյն թագավորի մոտ և չարախոսեց նրանց, թե չտվեցին հարկը, այլ կռվելով
փախցրին իրենց և կողոպտեցին ունեցվածքը։ Երբ թագավորը լսեց, դարձավ ինչպես չար գազան, հրամայեց իր զորքին գնալ Հազարջրիբ գյուղ,
կոտորել և թալանել գյուղացիների ամբողջ ունեցվածքը։ Բայց հնարագետ
մարդը գյուղ վերադառնալուն պես առավ վաթսուն լուծ եզ, վաթսուն կին
և վաթսուն տղամարդ, որոնք թագավորի զորքից ավելի արագ գնացին և
հասան Սպահան և քաղաքի փողոցներում ու թագավորի դռանը բողոք
բարձրացրին ղուրուղչիբաշու դեմ, թե նա թալանել ու ավերել է իրենց
գյուղը։ Նրանց աղաղակը հասավ թագավորի ականջին, որը հրամայեց
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լռեցնել (45) ամբոխին ու բերել ղուրուղչիբաշուն։ Թագավորը բարկությամբ նրան հարցրեց. «Այս ի՞նչ ես գործել դու, որ հողագործության օրերին այսքան տղամարդ ու կին իրենց եզներով եկել են մեր դուռը և բողոքում են քեզանից»։
Ղուրուղչիբաշին խոնարհվելով երկրպագեց նրան և ասաց. «Ո՛ղջ եղիր,
տե՛ր իմ և թագավո՛ր, դրանք են ինձ արել, և ոչ թե՝ ես, քանի որ առան իմ
ունեցվածքը և նրա փոխարեն հարդ ու փայտ բերին։ Այդ տղամարդիկ,
կանայք և եզներն այստեղից են և ոչ գյուղից»։ Թագավորը, երբ լսեց,
բարկացած դարձավ ժողովրդին և ասաց. «Իրավ է իմ ծառայի ասածը,
գնացե´ք և տվե´ք արքունի հարկն ու իմ ծառայի ունեցվածքը։ Այդ դեպքում կներեմ ձեզ և չեմ թողնի՝ թալանեն»։ Ժողովուրդը, կրկին բողոք
բարձրացնելով, (46) խոնարհվելով երկրպագեց նրան և ասաց. «Հավիտյա՛ն եղիր, արքա՛, հրամայի՛ր բերել մաքսապետին և նրանից ստուգիր մեր
սուտն ու դրա ճիշտը, քանի որ նա տեսել է ու կվկայի»։ Սա հաճելի թվաց
թագավորին, և հրամայեց, որ բերեն մաքսապետին։ Թագավորը նրան
հարցրեց. «Դու տեսե՞լ և վկայո՞ւմ ես սրանց, որ բերել են ղուրուղչիբաշու
ունեցվածքը»։ Մաքսապետը խոնարհվելով ասաց. «Այո՛, տեսել եմ ամբողջ
բեռը՝ լի զենքերով, կաթսաներով և հանդերձանքով, ղուրուղչիբաշու
կնիքն էլ՝ դրանց վրա։ Երեկ տեսա այսքան տղամարդիկ և կանայք եզներով հանդերձ եկան անցան։ Սրանք են, որ կան տերությանդ ներքո»։
Իսկ նա, որ թագավորների Թագավորն է և տերերի Տերը, որ իր ձեռքին
ունի (47) բոլոր բռնավորների սրտերը, ըստ Սողոմոն Իմաստունի, արժանի
քաղցրությամբ լցրեց թագավորի սիրտը, ինչպես հնում Արտաշես արքայի
սիրտը Մուրտքեի վրա և բարկությունը Համանի վրա (Տե՛ս Եսթերի գիրքը)։ Այսպես են պատմում թագավորի բարկությունը ղուրուղչիբաշու
վրա, որ հրամայեց կապել նրան և ծեծել այնքան, որ ջարդվեցին նրա բոլոր անդամները՝ Սողոմոնի ասածի պես. «Արդարը կազատվի նեղությունից, բայց ամբարիշտը կգա նրա տեղը» (Առակներ ԺԱ. 8)։ Եվ այսպես
կիսամեռ հրամայեց տանել նրան իր տուն։ Նրա ծառաները վերցրին ու
տարան։ Թագավորը ժողովրդի նկատմամբ քաղցրությամբ լցվեց և ամենքին լսելի ասում էր. «Ազատում եմ հարկերից և մուղադայից, գնացե´ք
խաղաղությամբ ձեր տեղը՝ աներկյուղ և վստահ»։
(48) Ապա հրամայեց արքունական կնիքով հրովարտակ գրել ու տվեց
նրանց։ Նրանք խոնարհվելով երկրպագեցին թագավորին և վերադարձան
իրենց գյուղը։ Երեսուն օր հետո լսեցին, որ մեռել է ղուրուղչիբաշին՝ սաղ159
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մոսերգուի ասածի պես. «Տեսա ամբարշտին մեծացած ու բարձրացած, ինչպես Լիբանանի մայրիները։ Ես մոտով անցա, և ահա նա չկար, փնտրեցի,
ու նրա տեղը չերևաց» (Սաղմոս ԼԶ. 35-36)։ Երբ լսեցին նրա կորստի մասին, բաժանեցին նրա ունեցվածքն իրենց գյուղացիների միջև։ Դրանից
հետո վարդապետների հրամանով ավերված վանքից առան քարերն ու
թրծված աղյուսը և բերեցին գյուղ, մոտեցրին եկեղեցուն, որը առաջ փոքր
էր և ժողովրդի համար բավական չէր։ (49) Տաճարի վեմը տվեցին Խոյկանի
եկեղեցուն, իսկ մնացած քարերը ավազով հանդերձ Հազարջրիբի եկեղեցում է։ Այս եղավ ՌՃԽԹ. (1700) թվականին։

ՊՐԱԿ ՉՈՐՐՈՐԴ
ՇԱՀ ՍՈՒԼԹԱՆ ՀՈՒՍԵՅՆԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Շահ Սուլթան Հուսեյնի թագավորությունը։ Թագավորի հարկերի մասին։ Աֆղանների
պատճառած նեղությունները։ Մահմուդին ցանկանալը։ Միր-Վեյսի այցը շահին։ ՄիրՎեյսին հավաստագիր տալը։ Միր-Վեյսի վերադարձը Ղանդահար։ Գորգին խանի
ձերբակալումը։ Գորգին խանի սպանվելը։ Անասունների կողոպուտը

Ինչպես հիշեցինք նախորդ պատմության մեջ, այս թագավորը Շահ
Աբաս Մեծի որդիներից և թոռներից էր, որը գրավելով տիրեց բազում գավառների Պարսկաստանում, Վրաստանում, Հնդկաստանում, Արաբստանում, ինչպես նաև Աստարաբատի և Աֆղանից գավառներին։ Նա բոլոր
քաղաքներում ու գավառներում կարգեց տեղապահներ՝ մեծ զորքով հանդերձ, իսկ ինքը, Սպահանում նստած իր արքայանիստ գահին, հրամայեց
շինել Ֆահրաբադի այգին՝ (50) արքունական պալատով՝ մեծ ու վայելուչ,
լայն ու ընդարձակ, զանազան հորինվածքներով, վերամբարձ հովանիներով, բազմահարկ ամառային օթյակներով, պատնեշներով ու գույնզգույն
նկարակերտներով, ինչպես պետք է երևա թագավորի դստիկոնը։ Շինարարության գործերով էր զբաղված թագավորը, երբ վրաց ազգից Գորգին
խան14 անունով մեկին, որ ուրացել էր իր հավատը, տեղապահ կարգեց
Աֆղանից գավառում և հրամայեց գնալ ու տիրել իր տարածքներին։ Առնելով իր զորքը՝ Գորգին խանը ձիընթաց արշավեց դեպի Ղանդահարի
բերդը։ Օր օրի ավելանում էր նրա չարությունը աֆղանների վրա այնքան, որ նախ՝ արքունական հարկերը եռակի և քառակի էր պահանջում,
երկրորդ՝ քամահրանքով (51) չար անուն էր դնում նրանց վրա՝ կոչում
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նրանց մուղուլ15։ Երրորդ՝ բերում էին նրանց կանանց, ծոցները հրալի մոխիր լցնում, որոնք, այս տանջանքներին չդիմանալով, ընկնում էին, թավալվում, մորմոքում ու կսկծում, իսկ նրանք ծաղրելով ասում էին. «Մուղուլ խուբ բազի միքոնատ» (Մուղուլը լավ է պարում)։ Չորրորդ՝ քանի որ
արվամոլ էր, բերում էին նրանց արու մանուկներին և ամեն օր շնանում
նրանց հետ։
Այսպիսի դառն կյանքով էին ապրում աֆղանները, և ոչ մի տեղից
չկար նրանց օգնություն։ Բերդի ավագն էր Միր-Վեյսը, ով ուներ գեղեցկատես մի որդի՝ Մահմուդ անունով։ Նրա մասին մի հանդուգն մարդ չարախոսեց Գորգին խանի մոտ, թե ունի Միր-Վեյսը մի շատ գեղեցիկ որդի՝
Մահմուդ անունով։ Գորգին խանն ասաց (52) հայր Միր-Վեյսին. «Քո որդու մասին, որի անունն է Մահմուդ, լսել ենք։ ուղարկի´ր մեր իշխանության ներքո, որովհետև նա պետք է մեզ»։ Լսելով տրփանքի և նվաստացման լուրը՝ Միր-Վեյսը տրտմած դեմքով դարձավ տուն և պատմեց որդուն, թե խնդրել է նրան Գորգին խանը։ Երբ լսեց Մահմուդը, հասկացավ,
որ արվամոլության համար է կանչում իրեն, ցասումով և բարկությամբ
լցված՝ առավ իր զենքն ու հարձակվեց հոր վրա, որ սպանի նրան, բայց
նրա ծառաները բռնեցին և չթողեցին սպանել հորը՝ Միր-Վեյսին։
Երբ Միր-Վեյսը տեսավ, որ մահը կյանքի դառնությունից բարի է, շատ
խորհեց և պատվավոր այրերից առնելով քսան տղամարդու, (53) նաև շատ
գանձեր՝ գիշերով ելավ Ղանդահարից ու աճապարեց դեպի Սպահան։
Առավոտյան՝ լուսաբացին, լուր հասավ Գորգին խանին, թե՝ այս գիշեր
Միր-Վեյսն առել է իր որդուն և փախել չգիտենք որտեղ, որովհետև ՄիրՎեյսը պատվիրել էր այդպես ասել։ Երբ լսեց Գորգին խանը, հրամայեց իր
ծառաներին որոնել և գտնել նրանց։ Շատ տեղեր որոնեցին, բայց չգտան և
դարձան Գորգինի մոտ։ Միր-Վեյսը հասավ Սպահան քաղաքը, շրջեց արքայի իշխանների դռներին, բազմաթիվ նվերներով և աղերսագին խոսքերով իմացավ նրանց մտքերը, որից հետո գրեց հավաստագիր այսպես.
«Խնդրում եմ մեծ (54) տերությունիցդ և ինքնակալ իշխանությունիցդ, որ
շնորհ անես մեր տիրոջ ստրուկ և ծերունի ծառայիդ, արքունական կնիքով
թուղթ և հրաման արձակես ինձ՝ գնալու հաջի (ուխտագնացության)։ Այս
է իմ մտադրությունը, բայց վախենում եմ գավառի տեղապահներից, թե
կհակառակվեն և չեն թողնի գնալ»։ Այս է հավաստագրի բովանդակությունը, որ շարադրեցի։
Իր հետ առնելով թագավորի իշխաններից մի քանիսին՝ ընծաներով և
հավաստագրով հանդերձ գնաց Ֆահրաբադի նորաշեն այգին, որովհետև
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շահն այնտեղ էր և այնպես էր տարվել նա շինության գործերով, որ ամառ
թե ձմեռ, աշուն թե գարուն չէր դադարում դրա կառուցումը։ Քանի որ
հայոց գերեզմանները մոտ էին Ֆահրաբադին, նա կամենում էր, (55) որ
գերեզմանները քանդեն և տեղը շինեն ճեմասրահ ու հովանի։ Բայց չգիտեր, որ Աստված խափանելու էր իր գործը՝ մարգարեի ասածի նման. «Ինչ
խորհուրդ էլ անեք, Տերը կխափանի, քանի որ Տեր Աստված մեզ հետ է»
(Եսայի Ը. 10)։
Կրկին դառնանք մեր այն խոսքին, որ Միր-Վեյսը եկավ շահի մոտ և
մատուցեց նրան ընծաները հավաստագրով հանդերձ։ Արքան ատենադպրին հրամայեց կարդալ հավաստագիրը և որպես կատարումն նամակի՝
լցվեց նրա սիրտը քաղցրությամբ և հրամայեց զգեստավորել նրան։ Բերեցին շքեղ խալաթ և հագցրին նրան։ Ապա արքան հրամայեց հրովարտակ
գրել բոլոր գավառների տեղապահներին, մանավանդ Գորգին խանին այսպես. «Մեր մեծ տերությունից ծանուցում լինի իշխաններիդ, որ (56) արքայական հրամանով ազատ է Միր-Վեյսը՝ մեր ծերունի հայրը, որ ուր կամենում է, գնա անվտանգ, և իշխաններիցդ ոչ ոք իրավունք չունի արգելելու նրան։ Եթե որևէ մեկը հանդգնի և անհնազանդ լինի մեր տերության
հրամաններին, կկտրեն նրա գլուխը և տունը կավերեն»։ Կնքված թուղթը՝
իշխաններով հանդերձ, տվեցին Միր-Վեյսին։ Նա խոնարհվելով երկրպագեց արքային և առնելով թուղթը՝ վերադարձավ քաղաք։
Յուրայիններով հանդերձ հապճեպ և ձիընթաց արշավելով՝ եկավ Սպահան՝ դեպի իր գավառը՝ Ղանդահարի բերդը։ Ժամանելով այստեղ՝ նա ժողովեց իշխաններին, հագավ շքեղ խալաթը (57) արքայի հրամանը դրեց
գլխին և որպես կատաղած առյուծ՝ հարձակվեց Գորգին խանի վրա՝ ծարավի նրա արյանը։ Բայց Գորգին խանը, անտեղյակ այս ամենին և իր ծաղկանոցում գինարբուքի մեջ էր։ Միր-Վեյսը մտնելով բարձր ձայնեց և
ասաց. «Հրաման է մեծ արքայից, չշարժվե´ս քո տեղից»։ Գորգին խանը,
տեսնելով արքունական կնքված թուղթը և շքեղ խալաթը, հասկացավ, որ
Միր-Վեյսը գնացել է արքայի մոտ և բերել է հրաման։ Ապա ձեռքը դրեց
իր գլխին և ասաց. «Արքայի հրամանը իմ գլխի վրա, հոգով և մարմնով
ենթակա եմ արքայի հրամանին»։ (58) Երբ Միր-Վեյսը տեսավ, որ Գորգին
խանը չշարժվեց, այլ հնազանդվեց սուտ հրամանին, հարձակվեց նրա վրա՝
որպես չար գազան, և հրամայեց բռնել նրան։ Քանի որ գինարբուքին նրա
հետ սակավ այրեր կային, բոլորին էլ բռնեցին և կալանեցին։
Գորգին խանի զորքը տեղյակ չէր այս ամենին, այլ իր տեղում էր։ Երբ
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լսեցին Գորգին խանի բռնվելը, եկան նրա ծաղկանոցը, իսկ Միր-Վեյսը
հրամայեց, որ փակեն ծաղկանոցի դուռը։ Զորքի մտնելուն պես բոլորին
բռնեցին ու կապեցին։ Երբ բոլորին բռնեցին, և ոչ ոք չմնաց, սկսեցին
բազմազան չարչարանքներով սպանել Գորգին խանին. նախ փորեցին նրա
աչքերը, (59) հատեցին ոտքերի սրունքները, ձեռքերի բազուկները դրեցին
սալի վրա, հարվածեցին մուրճով և ջախջախեցին, ապա սրով դուրս թափեցին նրա փորը։ Գորգին խանը ճչում ու տոչորվում էր ցավերից։ Նրանք էլ
ծաղրելով ասում էին. «Մուղուլ խուբ, բազի միքոնադ»՝ ըստ Դավիթ մարգարեի, որ ասում «Հոր փորեց և խորացրեց, բայց ինքը ընկավ այն խորխորատը, որ շինեց։ Նրա չարությունը կդառնա նրա գլխի վրա, և նրա
անիրավությունը կիջնի իր գագաթի վրա» (Սաղմոս 16-17)։ Հետո կտրեցին
նրա գլուխը։ Առհասարակ ամբողջ զորքը սպանեցին ծաղկանոցի մեջ և
ծաղկանոցը դարձրին արյան տուն, իսկ նրանց լեշերը գցեցին շների և գազանների առաջ՝ որպես կերակուր։
(60) Այս բոլորը եղավ այն բանի փոխարեն, որ ուրացավ իր Փրկչին՝
ըստ Հոբի ասածի. «Այսպես է բոլոր Աստծուն մոռացողների վախճանը»
(Հոբ Ը. 13)։ Կոտորելուց հետո ավար վերցրին նրանց ողջ ունեցվածքը և
անասունները՝ ուղտերի և ձիերի, ջորիների ու գրաստների երամակները, և
շատ գանձեր՝ Երեմիայի ասածի համաձայն. «Եվ նրանց ուղտերի երամակները ավար պիտի դառնան, և նրանց խաշների բազմությունը՝ կողոպուտ
(Երեմիա ԽԹ. 32)։ Այսպես եղավ Գորգինի վախճանը, և այսպիսի հնարանքով Միր-Վեյսը տիրեց Աֆղանից գավառին։ Քրիստոս մարդասերին
փա՛ռք։

ՊՐԱԿ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ
ԱՖՂԱՆՆԵՐԻ ԱՊՍՏԱՄԲԵԼԸ ԹԱԳԱՎՈՐԻ ԴԵՄ
Աֆղանների ապստամբելը։ Մահմուդի թագավորելը։ Իշխանների խորհուրդը։
Մահմուդի մարտը շահի դեմ։ Ղզլբաշների16 կոտորածը։ Քաղաքի պաշարումը։ Նրանց
սովամահ լինելը։ Մահմուդի թագավորությունը

ՌՃԿԸ. (1719) թվականին, երբ սպանեցին Գորգին խանին (61) և իրենք
տիրեցին իրենց գավառին, մի նամակ գրեցին Քաբուլի իշխանին, որի
անունն էր Դարաֆշահ. «Ժողովի´ր քո զորքերը, ինչպես մենք ժողովե163
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ցինք՝ Սպահան քաղաք գնալու և ղզլբաշների ձեռքից այն առնելու։ Ուխտ
և դաշինք լինի մեզ, և եթե Տերը կամենա առնել քաղաքը, դու կլինես մեր
թագավորն ու զորքի գլուխը»։ Այս էր նամակի բովանդակությունը։ Երբ
ընթերցեցին նամակը, նրանք իրենց զորքը ժողովեցին Քաբուլի գավառում, իսկ Միր-Վեյսը՝ Ղանդահարում, և եղավ մի մեծ խաժամուժ բանակ։
Աֆղանից զորքը հնչեցրեց քնարը և արքունական փողը, բանակով չվեցին եկան ուղիղ դեպի Սպահան քաղաքը։
(62) Ճանապարհին հիվանդացավ Քաբուլի իշխան Դարաֆշահը և հիվանդության պատճառով մահացավ։ Նա ուներ մի եղբայր՝ Ամանոլլահ
խան անունով։ Ամանոլլահ խանն ասաց. «Իմն է թագավորությունը, ինչպես մենք ուխտեցինք և դաշինք կնքեցինք»։ Միր-Վեյսն էլ ասաց. «Իմ
որդու անունը տարածված է բոլոր գավառներում, և բոլորը վախենում են
նրանից, թող նա լինի թագավոր։ Երբ առնենք Սպահանի գավառը, դու
կլինես մեր թագավորը»։ Այսպիսի խաբեությամբ Մահմուդը17 նստեց թագավոր Հայոց ՌՃԿԹ. (1720) թվականին։
Ապա այնտեղից իր բանակով շարժվեց Սպահանի գավառը, սկսեց ավերել, կողոպտել և գրավել գյուղերը։ (63) Շահ Սուլթան Հուսեյն թագավորը
Ֆահրաբադի այգու իր նորաշեն պալատում էր։ Լուր տվեցին նրան, թե՝
«Միր-Վեյսի որդին՝ Մահմուդ անունով, անհամար զորքով եկել է մեր գավառը, ավերում և քանդում է գյուղերը։ Եթե թողնենք, այդպես կգան և
կառնեն մեր քաղաքը մեր ձեռքից, և կկորչենք ու կապականվենք։ Քանի
որ հակառակ են մեր օրենքներին, հրամայի՛ր, որ գնանք, պատերազմենք
և ետ մղենք նրանց»։ Թագավորը պատասխանեց՝ ասելով. «Ո՞վ է ՄիրՎեյսի որդին, որ առնի մեր քաղաքը մեր ձեռքից։ Դուք հանգիստ կատարեք ձեր գործը՝ դստիկոնի շինարարությունը»։
Բայց Մահմուդն այսպես ավերելով և քանդելով եկավ հասավ (64) Քարաջ գյուղը։ Տեսավ թագավորը, որ Մահմուդը հասել է Քարաջ գյուղ, ժողովեց իր անթիվ ու անհամար զորքը, շարժվեց Սպահանից և գնաց բանակեց Գոլնաբադ գյուղում։ Գնում ու գալիս էին զինվորները, մինչև բորբոքվեց նրանց մարտը, հնչեցին երկու կողմերի արքունական փողերը, և
պատրաստվեցին պատերազմի։ Այնտեղ տեսնել էր պետք զորքերի խիզախումը, երիվարների ձայնը, սրերի փայլելը, հիվանդ սրտերի ճչոցը, սպանվողների դիաթավալ ընկնելը։ Սկզբում պարտվեց աֆղանից կողմը, քանի
որ ղզլբաշի զորքից մեկը, որին Ղուլարաղասի էին ասում, բազմահնար
ձևով կռվում էր, որ կողմը որ շրջվում էր, հաղթում էր նրանց։ Սակայն
նրա երիվարը տիղմի մեջ մնաց (65) և չկարողացավ շարժվել ու դուրս գալ
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տիղմից։ Երբ աֆղանից զորքն այս տեսավ, շրջապատեց նրան և սպանեց
տիղմի մեջ։ Նրա սպանվելուց հետո պարտվեց ղզլբաշի կողմը, իսկ աֆղանից զորքը շրջապատեց նրանց և ջարդելով կոտորեց այնպես, ինչպես ծառերի տերևներն են ընկնում կարկուտից՝ Երեմիայի ասածի պես. «Օրոնայիմից լսվում է գուժկանների բոթը՝ Մովաբն ավերվեց ու մեզ ենթարկվեց։
Գույժ տվեք Սեգորին» (Երեմիա ԽԸ. 3-4)։
Գուժեցին թագավորին, թե ընկավ իրենց բանակը։ Թագավորը, լսելով
այս լուրը, աճապարելով փախավ Գոլնաբադից և մտավ Սպահանի բերդը։
Սա եղավ ՌՃՀ. (1721) թվի աշնանը՝ Սուրբ Խաչից մեկ շաբաթ անց։ Երբ
թագավորն (66) ամրացավ Սպահանի բերդում, Մահմուդը եկավ տիրեց նորաշեն Ֆահրաբադին և շուրջանակի մեջ առավ բոլոր ճանապարհներն
այնպես, որ չէին կարողանում քաղաք ելումուտ անել և ուտելիքի պաշար
տանել։ Այս պատճառով սաստիկ սով եղավ քաղաքում, բացի Ջուղայից,
որովհետև Ջուղան աֆղանների ձեռքում էր։ Սովից այնքան շատ մարդ
մեռավ, որ չէին հասցնում թաղել նրանց։ Տեսնողները պատմում էին, թե
էլ չմնաց անասուն՝ սուրբ ու անսուրբ, որ չկերան, որովհետև դեպքերը
երկարեցին, մինչև որ փոխվեց թվականը ՌՃՀԱ. (1722)-ի։ Եվ երբ քաղաքի
բնակիչները տեսան, որ բոլորը սովից մեռնելու են, կամա թե ակամա Պենտեկոստեի կիրակիին քաղաքը տվեցին աֆղանների ձեռքը։
Երբ նրանք մտան քաղաք, բռնեցին (67) Շահ Սուլթան Հուսեյն թագավորին և իրենց առաջ էին պահում նրան։ Թագավորը Թահմազ18 անունով
մի որդի ուներ, որին առնելով՝ փախցրել էին Խորասանի գավառը։ Քաղաք
մտնելով՝ աֆղանից զորքը փողոցներում, պողոտաներում և տների անկյուններում տեսավ բազմաթիվ մեռելների՝ գազաններից հոշոտված, տրորված ու գարշահոտած։ Հրամայեցին թաղել նրանց և հաշվառել. թվով
քսան հազար սովամահ եղած գտան, բայց հայոց ցեղից և ոչ մի՝ Դավթի
ասածի պես.՝ «Ցույց տվիր քո զորությունը քո ժողովրդին, քո բազկով
փրկեցիր քո ժողովրդին, Հակոբի և Հովսեփի որդիներին» (Սաղմոս ՀԶ.
14-15)։ Այսպես պահեց նրանց Աստված։
Բազում մանկամարդ աղջիկներ գերեվարեցին պարսիկներից և տարան
իրենց գավառը՝ Ղանդահար (68) նրանց փոխարեն, որ առել էր Գորգին խանը, ինչպես Երեմիան է ասում. «Բաբելոնի թագավորի ձեռքը մատնեցին սովով, սրով և գերությամբ» (Երեմիա ԼԲ. 36)։ Ապա գրավելով տիրեցին բոլոր
գավառներին, դադարեցին ժողովրդի տանջանքները, որ լլկում ու չարչարում էին ուրացողները, վերացավ չարը, որ քայքայել և խարխլել էր Սուրբ
Աստուածածին վանքը։ Տիրոջ ողորմությանը փա՛ռք հավիտյանս։
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ՊՐԱԿ ՎԵՑԵՐՈՐԴ
ՄԱՀՄՈՒԴԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼՈՌԵՐԻ19
ԱՊՍՏԱՄԲԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Լոռերի ապստամբելը։ Դուրս չգալու հրամանը։ Լոռերի զորքի հետ կռիվը։
Հազարջրիբ գյուղի տղամարդկանց նահատակությունը։ Տաճիկների20
ապստամբությունը։ Պապիկի փախուստը։ Պապիկի Սպահան գնալը։ Թագավորի
հարցումը Պապիկին։ Պապիկին զգեստավորելը։ Դումբանի տաճիկների կոտորածը։
Փոքր գյուղի կոտորածը։ Պապիկի դավադրությունը խանի դեմ։ Բոլթախայի
կոտորածը։ Օսմանցիների պատերազմը։ Օսմանցիների պարտությունը

Երբ ՌՃՀԱ. (1722) թվականին աֆղանից Մահմուդ արքան գրավեց և
թագավորեց Սպահանի գահի վրա, Փերիայի լոռերը, լսելով այդ, տաճիկների հետ ապստամբեցին նրա դեմ և սկսեցին (69) չարիքներ գործել ու
ավարի առնել Փերիայի գյուղերը։ Հավաքվեց լոռերի Քեյմաստ կոչվող
ցեղը, եկավ Խոջիղալեն գյուղը և տանուտերին, որին Սինան էին անվանում, ասացին. «Գնա Հազարջրիբ գյուղը և ասա նրանց. «Տվեք մեզ հարյուր գրվան գարի և ցորեն, ապա թե ոչ, թալանելու ենք ձեր գյուղը, անասունները և ամբողջ ունեցվածքը»։ Ոչ թե Սինանը, այլ բելիարը եկավ Հազարջրիբ գյուղը և ասաց նրանց. «Լոռերն ասում են, թե այսքան ցորեն և
գարի տվեք մեզ, ապա թե ոչ, թալանելու ենք ձեր գյուղը»։ Այս ժամանակ
Հազարջրիբի ավագանին գյուղում չէր, այլ գործով տեղ էր գնացել։ Մի
շատախոս այր պատասխանեց և ասաց. «Ցորենի (70) և գարու փոխարեն
գուլիս21 տվեք լոռերի սրտին»։ Վերադարձավ Սինանը և մեկի փոխարեն
տասը պատմեց նրանց։ Առավոտյան՝ լուսանալուն պես, հրամայեցին, որ
Հազարջրիբում եղողները՝ ոչ մարդ և ոչ անասուն, նրանց ահից դուրս
չգան գյուղից։
Բայց մի քահանա՝ տեր Պողոս անունով մի խրոխտ այր, որ վերոհիշյալ
Աղայի թոռն էր, չլսեց նրանց, այլ առնելով իրենց եզների լուծը, Զաքար
անունով որդու հետ գնաց դաշտ՝ հողագործության։ Նրան տեսնելով՝
մյուսներն էլ եզների և կովերի երամակներով, ոչխարների և գառների ջոկերով ելան գյուղից։ Նրանց դուրս գալու պահին լոռերը դարան էին մտել
և երբ տեսան, որ բոլորը դուրս եկան գյուղից, իրենք էլ դուրս եկան իրենց
դարանից, տրոհելով անջատեցին գառների մի ջոկ՝ (71) տանելու համար։
Այս տեսնելով՝ գյուղացիները՝ մոտ ութ հարուր այր, գրոհելով ելան գյու166
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ղից և հաղթելով լոռերին՝ նրանց ձեռքից առան գառների ջոկը, իսկ զորքին փախցրին։ Վերոհիշյալ տեր Պողոսը հարվածեց լոռերից մեկին և
սպանեց նրան, որի անունն էր Շադանա։ Լոռերն ասացին. «Թույլ տվեք
մեզ վերցնել մեր սպանվածին և վերադառնալ»։ Մինչ նրանք այս գործով
էին զբաղված, գյուղից մի հանդուգն մարդ ձայնեց, թե վերադարձեք
գյուղ, որովհետև լոռերի զորքը սուտ և ոչ իրավացի վերցրեց գյուղը։ Երբ
սա լսեցին, աճապարեցին գյուղ։
Լոռերը տեսան, որ քրիստոնյաների բանակը վերադարձավ և տրոհվեց,
գրոհելով ընթացան նրանց հետևից մինչև գյուղի վերջը և սրերը բարձրացնելով՝ կոտորեցին նրանցից քսանյոթ տղամարդու, (72) բայց գյուղացիները, թվանգները ձգելով, ետ դարձրին նրանց ու փախցրին։ Ապա նահատակվածների մարմինները կրեցին գյուղ և սգացին նրանց համար։
Հայրերի մորմոքումը, մայրերի կոծումը, քույրերի ճչալը, եղբայրների
գոչյունները, սիրելիների հառաչելը, բարեկամների արտասվելը, տեսնողների կսկիծը նման էին ջրերի ճայթյունին և երկինք ելնող ամպի որոտալուն, ինչպես ասում է Եսային. «Սուգ առավ և ողբաց երկիրը, կործանվեց
ու ապականվեց տիեզերքը» (Եսայի ԻԴ. 4)։ Այսպես են պատմում նրանց
սուգը։ Սա եղավ ՌՃՀԱ. (1722) թվին՝ Վարդավառի շաբաթ օրը։ Կիրակի
լուսաբացին ծեսով ու պատարագով դիերը դրեցին գերեզման, և այդ գիշեր Տերը փառավորեց նրանց երկնային լույսով, որ իջավ նրանց վրա։
(73) Այսպես ապստամբեցին Փերիայի տաճիկները և թալանեցին քրիստոնյաների ունեցվածքն ու տները՝ զրպարտելով և ասելով.»Դուք բերեցիք
աֆղանից զորքը թագավորի վրա»։ Հետո կողոպտեցին Հազարջրիբ գյուղից Պապիկ անունով մի քրիստոնյա տղամարդու տունը։ Պապիկն անչափ
խրոխտ էր և կողոպտված տնից փախավ Սպահան։ Մահմուդ թագավորը
գնացել էր Քոյգիլանի կողմը, գրավել էր նրանց գավառը, ապա խույս
տալով գաղտնի եկել էր Սպահան և լուր տարածել, թե սպանել են Մահմուդ թագավորին, որովհետև ցանկանում էր ճանաչել իր սիրելիներին ու
թշնամիներին։ Այս լուրը լսելով՝ տաճիկները շատ չարիքներ գործեցին
գյուղերում։
Գնաց վերոհիշյալ (74) Պապիկը Մահմուդի գյուղը և տեսավ այնտեղ
աֆղանից զորքից մի հարյուրապետ՝ Բլար անունով։ Տեսնելով Պապիկին՝
նա հարցրեց. «Որտեղի՞ց ես գալիս կամ ու՞ր ես գնում և ի՞նչ լուրեր ես
լսել, պատմի՛ր ինձ»։ Պապիկն ասաց. «Փերիայի գավառից եմ գալիս և այս
լուրն եմ լսել, որ ասում են, թե կռվում սպանել են Մահմուդ թագավորին։
Իսկ տաճիկներն, այս լսելով, ապստամբեցին և թալանեցին մեր բոլոր
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գյուղերը, ես փախա նրանցից, գնում եմ Սպահան»։ Երբ այս լսեց հարյուրապետը, ասաց. «Համբերի՛ր մեկ ժամ, որովհետև կամենում եմ մի նամակ
հղել քեզ հետ»։ Նա գրեց թագավորի դեմ տաճիկների ապստամբելու մասին, տվեց Պապիկին ու ասաց. «Տա՛ր քեզ հետ նամակը Սպահան և այնտեղ կտանես Մահմուդ Նշանի տուն, որ Սպահան քաղաքի տեղապահն է»։
(75) Պապիկն առավ նամակը, գնաց Սպահան քաղաքը և հարցնելով գտավ
Մահմուդ Նշանի տունը, տվեց նամակը նրա դռնապանին։ Մահմուդ թագավորը իշխաններով հանդերձ լռելյայն նստած էր նրա տանը։ Դռնապանն, առնելով նամակը, մտավ տուն և այն տվեց թագավորին։ Նա էլ ընթերցելուց հետո հրամայեց ներս կանչել նամակաբերին։
Մտնելով ներս՝ Պապիկն այնտեղ տեսավ աֆղանից իշխանների բազմությունը՝ բազմած ծաղկած վերնատանը, բայց չգիտեր, որ այնտեղ է թագավորը, և մտնելով խոնարհվեց, ողջույն տվեց ու կանգնեց։ Արքան
հարցրեց. «Որտեղի՞ց ես գալիս կամ ո՞ւր ես գնում»։ Պապիկն ասաց. «Փերիայի գավառից եմ գալիս»։ Արքան նորից հարցրեց. «Ինչ դու լսել ես,
պատմի՛ր»։ Պապիկն ասաց. «Լուրը, որ (76) ես լսեցի, թող լինի ձեր թշնամիների և ատողներ վրա, քանի որ ասում են, թե կռվում սպանել են Մահմուդ թագավորին, իսկ բոլոր տաճիկներն ապստամբել և թալանել են հայոց բոլոր գյուղերը։ Ես նրանց ձեռքից մազապուրծ փախա այստեղ, ըստ
տերունական հրամանի, որ ասում «Ինչ որ ձեզ տրվի այդ նույն ժամին,
այն խոսեցեք, որովհետև դուք չէ, որ պիտի խոսեք, այլ Սուրբ Հոգին»
(Մարկոս ԺԳ. 11)։ Երբ արքան լսեց, փոխվեց նրա երեսի գույնը, բարկացած սրտով դարձավ իշխաններին և իրենց լեզվով խոսեց նրանց հետ։ Եվ
մինչ նա խոսում էր, արքայի սպասավորներից մեկը, որ Պապիկի մոտ էր
կանգնած, ասաց նրա ականջին. «Հարցնողն ինքը Մահմուդ թագավորն
է»։ Երբ լսեց Պապիկը, թե թագավորն է, վախն ընկավ սիրտն ու մարմինը։
Խոսելուց հետո արքան, դառնալով Պապիկին, նորից հարցրեց. «Ո՛վ
այր, ինչ դու լսել ես, (77) պատմի՛ր ինձ»։ Պապիկը, որ երկյուղից դարձել
էր ինչպես հողմից ընկած ծառի տերև, այնպես դողդողալով նույնը
կրկնեց, որ արքան ծիծաղեց ու ասաց. «Որդյա՛կ, քեզ համար չէր բարկությունս, այլ ապստամբողների»,- և դառնալով յուրայիների կողմը՝ ասաց.
«Ղանդահարից դուրս գալուց մինչև այսօր չեմ տեսել այս մարդու նման
ճշմարտախոսի, սա իմ որդին է»։ Ապա պատվիրեց տանել նրան բաղնիք,
հագցնել պատվական հանդերձներ, շքեղ խալաթ տալ նրան և բերել պալատ իր մոտ։ Հետո հրամայեց կանչել Բաթու խանին և տվեց նրա ձեռքը
168

Պատմագիրք

հինգ հարյուր զինված հեծելազոր։ Նաև բերել տվեց ոսկեշղթա մի երիվար,
որպեսզի Պապիկը հեծնի։ Թագավորն ասաց Բաթու խանին. «Այս Պապիկն
իմ որդին է, որտեղ որ ասի կոտորել և ծայրատել՝ կանես, և որտեղ ասի՝
ներել, կներես, որովհետև այսպիսի ճշմարտախոս մարդու (78) չեմ տեսել
Ղանդահարից դուրս գալուց մինչև այսօր»։
Նրանք խոնարհվելով երկրպագեցին արքային ու առնելով իրենց զորքը՝ դուրս եկան Սպահանից՝ արագընթաց երիվարներով արշավելով դեպի
Փերիայի գավառը։ Ճանապարհին վերցրին Բլար հարյուրապետին, որ նամակ էր հղել, և եկան հասան նախ Դումբնա գյուղը, քանի որ Փերիայի
առաջին վիճակը Դումբնան էր։ Եկան այստեղ և ասացին. «Մենք աֆղանից զորքից ենք, տվեք մեզ ռոճիկ22 և մեր երիվարները»։ Բերդի բնակիչներն ասացին. «Ռոճիկի փոխարեն գուլիս կտանք ձեր սրտին»։ Երբ Բաթու
խանն ու Պապիկը լսեցին այս խոսքերը, զորքին հրամայեցին նավթ առնել, քսել բերդի դռանը և հրկիզել։ Երբ այրեցին դուռը, զինված զորքը
մտավ բերդ, կոտորեց ու սրախողխող արեց, թալանեց նրանց ամբողջ անասունները, գերեց բոլոր արու մանուկներին ու մանկամարդ աղջիկներին։
(79) Այստեղից չվեցին դեպի Հադան գյուղը և առավոտյան՝ լուսանալուն
պես, առան զորքն ու գնացին տաճիկների գյուղը, որ փոքրիկ գյուղ է՝ Խոյկանի և Ավուսի մեջտեղում։ Շրջապատեցին գյուղը, բնաջնջեցին այն, ապա
վերադարձան Հադան և բանակեցին այնտեղ երկու ամիս։ Երբ տաճիկները
տեսան, որ ապստամբներին կոտորում են, բերեցին ոսկի ու արծաթ Բաթու
խանի համար և դարձան հարկատու Մահմուդ թագավորին։
Բայց Բոլթաղ գյուղում կար մի ամուր բերդ, և շատ տաճիկներ հավաքվել էին այնտեղ։ Պապիկն ասաց Բաթու խանին. «Ե´կ առնենք զորքը և
գնանք նրանց վրա»։ Բաթու խանը չլսեց Պապիկի խոսքը, որովհետև հույս
ուներ, թե նրանք կգան և կբերեն բազում ոսկի ու արծաթ։ Դրա համար
չէր կամենում գնալ, իսկ Պապիկն ստիպում էր, որովհետև նրանք ավերել
էին (80) իր տունը։ Երբ Պապիկը տեսավ, որ Բաթու խանն իր խոսքը չլսեց,
հեծավ երիվարը և ուղղվեց դեպի Սպահան՝ թագավորի մոտ գնալու, բայց
Բաթու խանը չթողեց՝ հավատացնելով նրան. «Վաղն առե՛ք մեր զորքից
երեսուն տղամարդու, գնացե՛ք ու ստուգե՛ք նրանց։ Եթե նրանց ապստամբ
գտնեք, դարձե՛ք և առե՛ք մեր զորքը, արե՛ք, ինչ կամենաք»։ Այսպես հետ
դարձրեց Պապիկին։ Գիշերով առնելով երեսուն հեծեալ՝ գնացին բերդի
վերջը՝ մի ձորակի մոտ, ուր դարանեց զորքը։ Պապիկը խանի հետ բարձրացավ բլրի վրա, որտեղ նրանց դիտանոցն էր, և այնտեղ թաքնվեց մի քարի
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մոտ։ Առավոտյան՝ լուսաբացին, եկավ լրտեսը, զննեց բոլոր ճանապարհները, ցցեց իր նշանը և նստեց։ Ապա ելան խանն ու Պապիկը և սպանեցին
նրան։ Իրենք էլ զննելով տեսան, որ (81) բերդից դուրս եկան նրանց անասունները և ոչխարները, գնացին դեպի արոտ։ Դա տեսնելով՝ դարանից
իջան, առան իրենց զորքն ու նրանց ամբողջ անասունները, իրենց ճանապարհով վերադարձան Հադան գյուղը և դադար առան տասնհինգ օր։
Հետո պատրաստեցին չորս սանդուղք, գիշերով առան զորքն ու գնացին Բոլթաղու բերդը, չորս կողմից դրեցին սանդուղքները, գրոհելով
բարձրացան բերդը և այնպես ջարդելով կոտորեցին, որ արյունը հոսում էր
հեղեղի նման։ Կողոպտեցին նաև նրանց ամբողջ ունեցվածքը։ Այսպես
տաճիկների բազմաթիվ գյուղեր ավերեցին, իսկ որը մնաց, առան արքունական հարկը և վերադարձան Սպահան՝ թագավորի մոտ։ ՌՃՀԲ. (1723)
թվին օսմանցիները23 ժողովեցին մոտ երկու հարյուր հազարանոց զորք և
արշավեցին Մահմուդ թագավորի դեմ։ (82) Եկան Քազազի գավառի Աստան գյուղը և այնտեղ բանակ դրեցին։ Երբ լսեց Մահմուդ արքան նրանց
գալու մասին, ինքը նույնպես հավաքեց քառասուն հազար հեծելազոր,
դուրս եկավ Սպահանից, իր բանակով չվեց դեպի Քազազ՝ թողնելով Շահ
Սուլթան Հուսեյն թագավորին Սպահան քաղաքում։ Իշխաններն ասացին
նրան. «Արքա՛, հավիտյան եղիր, լավ է սպանել դրան, քան թողնել Սպահանում, քանի որ մեր Քազազ գնալուց հետո սա կապստամբի և առնելով
իր զորքը՝ կգնա օսմանցոց զորքին օգնության։ Հրամայիր, որ սպանեն
նրան»։ Թագավորը տեսավ, որ ճիշտ են ասում, հրամայեց սպանել նրան
իր պալատի մեջ։
Գնաց Մահմուդ արքան Քազազ, պատերազմելով օսմանցոց զորքի դեմ
և պարտության մատնելով՝ նրանցից շատերին կոտորեց։ (83) Մեծ սուգ
եղավ Քազազի դաշտում, ինչպես ասում է Եսային. «Եսեբոնի դաշտերը
սգով լցվեցին» (Եսայի ԺԶ. 8)։ Հետո դաշինք կնքելով՝ հաշտվեցին միմյանց հետ, կարգեցին արձաններ Քազազի գավառում ու վերադարձան
Սպահան քաղաքը՝ իրենց տեղը։ Բայց ամեն ուրբաթ օր տաճիկների դեմ
զենք էին առնում. ուրբաթ առավոտից մինչև չորրորդ ժամը առհասարակ
տաճիկներից ում որ գտնում էին՝ մեծ թե փոքր, այր թե կին, սպանում էին
և հասնելով հինգերորդ ժամին՝ դադար էին առնում ու «մուղուլ քոշ»24
էին ասում այն անարգանքի համար, որ անում էր Գորգին խանը Ղանդահարի բերդում։ Դրա համար ամեն ուրբաթ Սպահան քաղաքը դեդևում էր
արքայի ահեղ հրամանից։ Մարդասեր Քրիստոսին փա՛ռք և պատիվ հավիտյանս. ամեն։
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(84) ՊՐԱԿ ՅՈԹԵՐՈՐԴ
ԹՈՎՄԱ ԱՌԱՔՅԱԼԻ ՍՈՒՐԲ ԱՋԻ ՄԱՍԻՆ, ԹԵ ԻՆՉՊԵՍ
ԲԵՐԵՑԻՆ ՓԵՐԻԱ ԿԱՄ ԻՆՉՊԵՍ ՎԵՐԱԴԱՐՁՐԻՆ ԻՐ ՏԵՂԸ
Թովմայի սուրբ աջի մասին։ Կույր տղամարդու մասին։ Կույրի աղոթելը։ Կարապետի
լուսավորվելը։ Թովմա առաքյալի սուրբ աջի հրաշագործությունը։ Սուրբ աջի
գողանալը։ Սուրբ աջի վերադարձնելը իր տեղը։ Մուրշիդբեկի մեռնելը

Առաջին պրակի սկզբում հիշեցինք, թե ինչպես մեծ գաղթի ժամանակ
Ատրպատականի գավառից առան Թովմա առաքյալի սուրբ աջը և բերեցին
Փերիայի գավառի Հազարջրիբ գյուղը, և երբ շինեցին սուրբ Աստվածածնի
վանքը, տարան վանք։ Երբ ուրացավ ոչ թե վարդապետը, այլ Հուդան, և
քայքայելով քանդեցին վանքը, առան այնտեղից Թովմա առաքյալի սուրբ
աջը և բերեցին Հազարջրիբի եկեղեցի, որտեղ վանքի քարերն ու ավազն
էր։ Այստեղ բազում զորություններ և հրաշագործություններ էին ստանում հիվանդներն ու ցավագարները։ Շատերը տեսան իրենց աչքով, (85)
որ հիվանդները առողջացան, ցավագարները բժշկվեցին, դիվահարները
ազատվեցին, անդամալույծները ողջացան, ամուլները ծնեցին, կույրերը
լուսավորվեցին և հաշմանդամները կազդուրվեցին։ Սրանցից հետևյալ երկուսի մասին կգրեմ։
Բուրվարի գավառի Չարբազու գյուղից Կարապետ անունով մի մարդու
աչքերին հիվանդություն դիպավ, և պակասեց լույսը։ Նա շատ դրամ
վատնեց, որ աչքերի համար ինչ-որ օգնություն գտնի, բայց չգտավ, ինչի
պատճառով անչափ վհատված էր։ Նա լսեց սրբի աջի և նրա հրաշագործությունների մասին, հաստատուն հույսով հավատաց Թովմա սուրբ առաքյալին՝ ըստ սաղմոսերգուի ասածի. «Լավ է հույսը դնել Տիրոջ վրա, քան
մարդկանց վրա, լավ է հույսը դնել Տիրոջ վրա, քան իշխանների վրա»
(Սաղմոս ՃԺԷ. 8-9)։ Այսպիսի հաստատուն հույսով ելավ իր գավառից և
եկավ սուրբ աջի մոտ՝ ողջակեզով ու ընծաներով, (86) և մնաց այնտեղ, մինչ
հասավ սուրբ Թովմա առաքյալի տոնը։ Ավագ քահանան՝ տեր Ներսես
անունով, պատվիրեց նրան և ասաց. «Այս գիշեր մնա սուրբ եկեղեցում՝
սուրբ աջի մոտ, և աղոթիր։ Գուցե քեզ ողորմի, և լուսավորվես»։ Եվ աջը
բերեց ու բազմեցրեց ատյանում։ Աջով վառեցին բոլոր ջահերն ու մոմերը,
իսկ կույր տղամարդը նրա մոտ էր և ամբողջ գիշեր աղիողորմ հառաչում ու
ողջագուրում էր սուրբ աջը։ Հանկարծ լսվեց ահեղ որոտման ձայն։ Ձայնի
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ահից վախեցած ու շփոթված՝ նա սկսեց խարխափել ձեռքերով ու որոնել
եկեղեցու դուռը։ Այդ պահին հանկարծ ապտակեցին նրա երեսին։ Կույր այրը ուշաթափվեց ու փրփրեց և երկու ժամի չափ այդպես մնաց։
(87) Երբ ուշքի եկավ, տեսավ, որ աչքերը լուսավորվել են, և վեր կենալով
փառավորում էր երկնքի և երկրի Արարչին։ Նա ոչ ոքի այնտեղ չտեսավ՝ բացի սուրբ առաքյալի աջից և շուրջը վառվող լապտերներից։ Մինչ Կարապետը
փառավորում էր Աստծուն ու գոհանում նրանից, հնչեցրին առավոտյան ժամի կոչնակը, եկան քահանաներն ու ժողովուրդը և տեսնելով լուսավորված
մարդուն՝ սքանչացան։ Կարապետը պատմեց զարմանալի տեսիլի մասին, իսկ
նրանք, այս լսելով, փառաբանում էին Աստծուն և սուրբ Թովմա առաքյալին։
Գնաց այրն իր գավառը՝ գովաբանելով Աստծուն։
Պատմեմ նաև սուրբ աջի մյուս սքանչելիքի մասին։ Մի տարի սաստիկ
երաշտ եղավ, և սպառվեցին աղբյուրների և գետերի ջրերը։ Սպառվեցին և
Հազարջրիբի ջրերը։ Գյուղացիներն ասացին. «Եկեք առնենք (88) սուրբ
Թովմա առաքյալի աջը, տանենք աղբյուրի ակունքի մոտ և ծիսակարգ
անենք։ Գուցե ողորմի ամենագութ Աստված սուրբ Թովմա առաքյալի
աղոթքներով և շատացնի մեր ջրերը»։ Քահանաները ժողովրդի հետ, առնելով սուրբ աջը, ողջակեզներով գնացին աղբյուրի ակունքի մոտ։ Ավագ
քահանան՝ տեր Ներսեսը, իր ձեռքն առավ սուրբ աջը, փաթաթեց տասներկու թաշկինակով, և օրհնեցին աղբյուրը։ Երբ քահանան բռնել էր աջը,
տեսան, թե ինչպես ճեղքվեց արծաթապատ սուրբ աջի ճկույթը, և նրանից
հեղվեց արյան երեք շիթ։ Մեկն ընկավ թաշկինակների վրա, ապա թափվելով ընկավ քահանայի աջ ձեռքի բութ մատի եղունգի վրա, և արյունոտվեց նրա եղունգը։ Երկրորդն ընկավ մեծ սալաքարի վրա, որտեղ մինչև
հիմա էլ կա (89) նրա հետքը։ Երրորդն ընկավ ջրի մեջ, և գարնան հեղեղի
նման այնպես հորդեց ջուրը, որ տեսնողները՝ վախեցած ու զարմացած,
փառավորեցին հրաշագործ Աստծուն ու սուրբ Թովմա առաքյալին։
Հրաշագործության համբավը տարածվեց բոլոր գավառներում։ Բեկլար
գյուղի խաջալ25 ազգից Մուրշիդբեկ անունով մի տաճիկ՝ այր խրոխտ և
արյունարբու, որ Շահ Սուլթան Հուսեյն թագավորի կողմից նշանակվել էր
գողակալ, երբ լսեց, որ սուրբ եկեղեցում այդպիսի մեծագին և հրաշագործ
իր կա, իր սրտում շարունակ քննում էր, թե ինչպիսի հնարով այն ձեռք
բերի։ Այսպիսի չար մտադրությունների մեջ հարմար պահի նա եկավ Հազարջրիբ գյուղ, տեսավ եկեղեցպանին, որի անունն էր Ազալբար, (90) վախեցրեց նրան և ասաց. «Եթե այս գիշեր ինձ չտաս սուրբ առաքյալի աջը,
առավոտյան կսպանեմ քեզ»։ Վախեցավ նրանից եկեղեցպանը և այդ գիշեր
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նրա ձեռքը տվեց սուրբ աջը, ապա ծակեց հատակը եկեղեցու դռան մուտքի
մոտից՝ հավատացնելու համար, թե գողերն են եկել ու տարել։ Սրանից հետո
ձայնեց եկեղեցպանը, թե գողերը եկեղեցին թալանեցին ու տարան։
Գյուղացիները լսեցին, գրոհ տալով դուս թափվեցին և շատ տեղերում
որոնեցին, բայց չգտան։ Քսան օր անց Աստված վրեժխնդիր եղավ եկեղեցպանից. նա բորոտությամբ հիվանդացավ և չարաչար մահով մեռավ։ Իսկ
Մուրշիդբեկը, որ սուրբ աջը տարավ իր տուն, շարունակ խորհում էր, թե
ինչպիսի հնարով վաճառի այն, բայց ամենագութ Աստված (91) ազատեց
սուրբ առաքյալի աջը անօրենների ձեռքից այսպես։ Երբ անիծյալ Մուրշիդբեկը լսեց, որ հայոց ազգից մի վաճառական Արարատի գավառից ելել
եկել է Բուրվարի գավառը՝ ապրանք վաճառելու, առավ սուրբ աջը և գնաց
նրա մոտ։ Վաճառականը տեսավ աջը և ճանաչեց, որ սուրբ Թովմա առաքյալինն է։ Նրա դիմաց վճարեց մի ձի և շատ դրամ, ապա առնելով աջը՝
տարավ իր սեփական գավառը՝ Արարատ։
Բայց Աստված վրեժխնդիր եղավ անիծյալ Մուրշիդբեկից։ Ավազակներ
էին անցանում մեծ ավարով։ Մուրշիդբեկին յուրայիններն ասացին. «Գողակալ է կարգել քեզ թագավորը։ Արի´ գնանք և (92) առնենք նրանց
ավարը»։ Ելան և հեծան իրենց երիվարները։ Մուրշիդբեկն էլ հեծավ այն
երիվարը, որ վերցրել էր վաճառականից՝ որպես սուրբ աջի գին, և ծաղրելով ասում էր. «Հեծել եմ հայոց պաշտելիքը»։ Այդպես գնացին ավազակների մոտ, իսկ նրանք ասացին. «Այս ավարը ձեր գավառից չէ։ Դարձեք
ձեր եկած տեղը»։ Մուրշիդբեկը չլսեց նրանց խոսքը, այլ մտրակեց իր երիվարը, որպեսզի վերցնի ավարը։ Իսկ ավազակները շրջապատելով սրախողխող արեցին նրան ու նրա ընկերներին։ Այսպես մեռավ Մուրշիդբեկը։
Հայոց ՌՃԿԸ. (1719) թվականին Թովմա սուրբ առաքյալի աջը այսպես
բերվեց իր բնիկ գավառը։ Փա՛ռք եռակի և միասնական Երրորդությանը՝
Հորը և Որդուն և Սուրբ Հոգուն։

(93) ՊՐԱԿ ՈՒԹԵՐՈՐԴ
ՖՐԵՅԴՈՒՆ ԽԱՆԻ ԱՐՇԱՎԵԼԸ ՄԱՀՄՈՒԴ ԹԱԳԱՎՈՐԻ ԴԵՄ
Ֆրեյդուն խանի ապստամբելը։ ժողովրդի չարչարանքը։ Տաճիկ զորքի փախուստը։
Տաճիկների չարախոսությունը։ Հայերի նահատակվելը։ Ֆրեյդուն խանի սպանվելը։
Գոլփայեգանի ապստամբությունը։ Մահմուդի սպանվելը

ՌՃՀԳ. (1724) թվականին, մինչ Մահմուդ թագավորը նստած էր Սպահանի գահին, արևմտյան գավառներից ղզլբաշի մեկը՝ Ֆրեյդուն խան
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անունով, ութսուն հազար հեծելազորով ապստամբեց նրա դեմ։ Նա իր բանակով եկավ հասավ Համադան։ Երբ լսեցին նրա գալուստը, Փերիայի տաճիկ իշխանները՝ քրձազգեստ և մոխիր քսելով իրենց գլուխներին, գնացին
մինչև Համադան և չարախոսեցին քրիստոնյաների դեմ, թե՝ նրանք բերեցին աֆղանից զորքը26, բնաջնջեցին մեր ազգը և մեր գյուղերը թալանեցին։ Նրանք մատնացույց էին անում վերոհիշյալ (94) Պապիկին, որ գնացել ու բերել էր Բաթու խանին տաճիկների դեմ։
Ֆրեյդուն խանն ասաց. «Ես կառնեմ ձեր արյան վրեժը»։ Ապա չվեց
այնտեղից և եկավ բանակեց Բուրվարի գավառի Չինիսուլթան գյուղում,
իսկ վեց հազար ասպատակող զինվորների ուղարկեց Հազարջրիբ գյուղը։
Սրանք եկան և խփեցին իրենց վրանները վանքի շրջակայքում, բռնեցին
գյուղի տղամարդկանց, լլկեցին ու չարչարեցին և մտադրվեցին մինչև
արևի մայր մտնելը բոլորին սրախողխող անել։ Բայց ամենքի ազատիչն
Աստված ազատեց նրանց։ Օրվա յոթերորդ ժամին Քունիքամարի լեռան
վրայից լրտեսը, տեսնելով աֆղանից զորքին, եկավ պատմեց իրենց զորապետին։ Նա էլ իր հետ վերցնելով քսան տղամարդ, (95) բարձրացավ մի
բլրի վրա՝ ստուգելու, և տեսան, որ աֆղանները եկել հասել են Բոլորան
գյուղը։ Վերադարձան, նստեցին իրենց երիվարները և աճապարեցին դեպի
լեռները՝ Հոբի ասածի նման. «Նայեցի և տեսա, որ անզգամները արմատ
են ձգել, բայց իսկույն խորտակվել են նրանց տները» (Հոբ Ե. 3)։ Արևի
մայր մտնելու ժամանակ եղավ նրանց փախուստը։
Երբ աֆղանից զորապետ Սեյիդ Ալի խանը տեսավ, որ տաճիկների զորքը փախավ, սրընթաց արշավելով հետապնդեցին և ջարդելով կոտորեցին
նրանց այնպես, որ վեց հազարից միայն հազարը մազապուրծ փրկվեց՝ ըստ
Սողոմոնի ասածի. «Գիտե Տերը աստվածապաշտներին փրկել փորձությունից» (Բ. Պետրոս Բ. 9)։ Այսպես հազիվ ազատվեց հայոց տառապյալ
ազգը նրանց ձեռքից։ Աֆղանները վերադարձան և ասացին.
(96) «Փախե´ք գյուղից, որովհետև նրանց մեծ բանակը գալու է առավոտյան»։ Աֆղանները գնացին Քեյզ, իսկ Հազարջրիբ գյուղի բնակիչները նույն առավոտյան փախան և գնացին Բոլորան, քանի որ մի տաճիկ
պահում էր այն գյուղը։
Առավոտյան լուսանալուն պես շարժվեց Ֆրեյդուն խանը Չինիսուլթանից և եկավ Ավուս՝ գարնան հեղեղի նման տապալելով գյուղերը։ Եվ երբ
նա բանակ դրեց Ավուս գյուղում, հավաքվեցին մուֆտիներն27 ու կանաչագլուխները28, գլխներին մոխիր ցանած և երեսներին կավ քսած, կրկին
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չարախոսեցին հայերին՝ դրանք բերեցին աֆղանից զորքը և ավերեցին մեր
գյուղերը։ Ֆրեյդուն խանը տեսավ, որ կրկնվեցին նրանց չարախոսությունները, հրամայեց բոլոր հայերին սրի քաշել։ Լսելով պիղծ անօրենին՝
(97) տաճիկ զորքն առավ զենքերն ու սրերը, հարձակվեց մեր անտերունչ
ու սգալի ազգի վրա, կոտորեց և սրի քաշեց գյուղեր, որոնք են Մարղիդրազը, Խոյկանը, Դաշքաշանը և Հադանը՝ ըստ Եսայի մարգարեի ասածի. «Եվ զորությունների Տերը սրտմտությամբ բարկացավ իր ժողովրդի
վրա» (Եսայի Ե. 25) և ըստ Հոբի. «Ինձ կործանել են հարված հարվածի վրա
իջեցնելով, վրաս են թափվել զորավորները» (Հոբ ԺԶ. 15)։
Հայերի նահատակությունից հետո Ֆրեյդուն խանը լսեց, որ Մահմուդ
արքան եկել է Քեյզ, վախեցավ գնալ այնտեղ, այլ խույս տվեց և Խունսարի ճանապարհով չվեց Գոլփայեգան։ Տեղեկացրին Մահմուդ արքային, թե
Ֆրեյդուն խանը գնացել է Գոլփայեգան։ Մահմուդը հավաքեց իր զորքը և
բաժանելով (98) չորս գնդի՝ առավոտյան լուսաբացին Քեյզից շարժվեց
ուղիղ դեպի Գոլփայեգան։ Հասնելուն պես հնչեցրին փողերն ու արքայական նվագարանները և կռվելով խառնվեցին միմյանց։ Պետք էր տեսնել
մարտնչող քաջերի աղաղակները, նվագարանների հնչելը, երիվարների
հառանչը, վիրավոր սրտերի դողդոջը, որ ամպի որոտումի պես բարձրանում էր երկինք և խլացնում լսողների ականջները։ Պատերազմում տկարացավ Ֆրեյդուն խանի բանակը, իսկ աֆղանները զորացան և նրանց կոտորեցին այնպես, ինչպես ծառի տերևներն են ընկնում կարկուտից. աֆղանների սրից ութսուն հազարից երկու հազարը մազապուրծ փրկվեց։
Գոլփայեգանի բերդի բնակիչներն ապստամբեցին և սկսեցին (99) թնդանոթ և թվանգ ձգել աֆղանների վրա։ Մահմուդ թագավորը հրամայեց բերել փիղ և քանդել բերդի պարիսպը։ Աֆղանները մտան Գոլփայեգանի բերդը, կոտորեցին նրանց տղամարդկանց, մանկամարդ աղջիկներին գերեվարեցին, թալանեցին նրանց ամբողջ ունեցվածքն ու անասունները։ Բայց հայոց ազգից շատ գերիների Ֆրեյդուն խանի զորքը տարել էր Գոլփայեգան։
Հայերին կոտորելու ժամանակ աֆղանից զորքն ազատեց նրանց՝ գնալու
իրենց տեղերը, իսկ տաճիկ գերիներին տարան իրենց հետ։ Երբ Ամանոլլահ
խանը, որին հիշեցինք հինգերորդ գլխում, տեսավ, որ Մահմուդն իրեն չի
տալու թագավորությունը՝ համաձայն ճանապարհին կնքած դաշինքի, այլ
ինքն է լինելու թագավոր, (100) ապստամբեց նրա դեմ և առնելով իր զորքը՝ գնաց իր գավառը՝ Քաբուլ։ Ապա փակեց ճանապարհը՝ չթողնելով աֆղանից զորքին թագավորին օգնության գնալու Սպահան։ Վերադառնալով
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Գոլփայեգանից՝ Մահմուդ թագավորը հիվանդացավ։ Թագավորն ուներ մի
սիրելի զորապետ՝ Աշրաֆ անունով։ Երբ նա տեսավ, որ արքան հիվանդ է,
գտավ հարմար պահ, գլխի տակ դրված բարձով խեղդամահ արեց նրան և
նրա փոխարեն ինքը թագավորեց ՌՃՀԴ. (1725) թվին։

ՊՐԱԿ ԻՆՆԵՐՈՐԴ
ՇԱՀ ԱՇՐԱՖԻ29 ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՖՂԱՆՆԵՐԻ
ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Աշրաֆի թագավորությունը։ Նադիրի ընծա մատուցելը։ Նադիրի նենգությունը
թագավորի դեմ։ Նադիրի խորհուրդը տաճիկներին։ Տաճիկների խորհուրդը Նադիրին։
Նադիրի ապստամբելը։ Պատերազմ աֆղանների հետ։ Աշրաֆի փախուստը

Աշրաֆ թագավորն անչափ քաջ էր, որ գրավելով տիրեց (101) բազում
գավառների ու քաղաքների։ Յուրաքանչյուր գավառից գալիս և բերում
էին թանկարժեք ու պատվական ընծաներ, ինչպես վայել է թագավորներին։ Այսպես էլ Խորասանի գավառից մելիք Մահմուդ անունով մի այր
պատրաստեց բազմաթիվ ու մեծագին ընծաներ Աշրաֆ թագավորի համար
և տվեց Նադիր անունով իր ավագ ուղտապանին՝ տանելու Սպահան և մատուցելու թագավորին։ Նադիրն առավ ընծաները և բազմաթիվ հեծյալներով եկավ Սպահան քաղաքը, քանի որ Աշրաֆ թագավորը նստած էր
Սպահանի գահին։ Ընծայաբեր Նադիրը սպասում էր պատշաճ պահի՝
նվերն արքային մատուցելու, որի համար պահանջվեց քսանհինգ օր։ (102)
Այդքան օր անցնելուց հետո Նադիրը գտավ հարմար ժամ, պատրաստեց
ընծաներ և մատուցեց թագավորին, իսկ թագավորը պատվեց նրան, հագցրեց շքեղ զգեստներ և քառասուն օր մեծ պատվով պահեց իր մոտ։
Սատանայի անխափան կամակատար և խորամանկ Նադիրն ամեն օր
զննում և տեղեկանում էր քաղաքի և թագավորի որպիսության մասին։
Ինչպես անցյալ գլխում հիշեցինք, աֆղանից զորքը սակավ էր, իսկ Ամանոլլահ խանը ապստամբել էր Մահմուդ թագավորի դեմ և անճար գտնվելով՝ գնացել էր իր գավառը՝ Քաբուլ, ու թույլ չէր տվել աֆղանից զորքին
գալու թագավորին օգնության։ Երբ Աշրաֆ թագավորը տեսավ, որ աֆղանից զորքը չի հասնում օգնության, տաճիկներից այնքան զորք հավաքեց,
որ (103) կրկնապատկեց աֆղանից զորքը։ Այսպես բազմահնար և խորամանկ Նադիրն ամեն օր զննում ու տեղեկանում էր ինչպես դարանակալ
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օձ, տպավորվելով պարուրում էր իր սրտում՝ ըստ սաղմոսերգուի, որ ասաց
Անքուսայի և Ակիտոփելայի քամահրանքների և խեղդամահության համար. «Ահավասիկ, ով որ անօրենությունը երկնեց, չարիք հղացավ և անիրավություն ծնեց» (Սաղմոս 15)։
Այսպես այն ամենը, ինչ տեսնում էր աչքով, պարուրում էր սրտում,
քենով էր լցվում և խորհում էր իր սրտի խորքում, թե ինչպիսի հնարանքով գրավի նրա թագավորությունը, մինչև եկավ այն օրը, որ տաճիկ իշխանները մի տան մեջ հավաքվել էին ուրախանալու։ Իրենց ուրախությանը նրանք հրավիրել էին նաև Նադիրին։ Զրույցի ժամանակ (104) տաճիկների ավագներից մեկն ասաց. «Տեսա՞ք ինչպիսի հնարներով տիրեց և
գրավեց աֆղանից մարդախողխող ազգը մեր թագավորական իշխանությունը»։ Այդ ժամանակ առիթ ունեցավ Նադիրը խոսելու և հայտնելու իր
մտքի խորհուրդը. «Ես դրա համար դեգերելով կսկծում եմ, երբ տեսնում
եմ մեր ազգն ու այս քաղաքը աֆղանների ձեռքում։ Ոչ ոք չի կարող
ազատել մեզ, բացի մեր թագավորի որդի Թահմազ խանից, որ Խորասանի
գավառում է, որովհետև Շահ Սուլթան Հուսեյն թագավորի սպանելու ժամանակ ոմանք առան թագավորի որդուն և փախցրին այնտեղ։ Իմացեք,
եթե կամենաք նրա թագավորելը, ձեր կյանքն էլ դյուրին կլինի։ Քանի որ
սրա զորքը թվով շատ է, իսկ աֆղանից զորքը՝ սակավ, ուստի ժամանակն
է գրավել նրանց թագավորությունը»։
(105) Տաճիկ իշխաններն ասացին. «Բարի խորհուրդներ տվեցիր, քանի
որ քո ձեռքով է Աստված ազատելու մեր ազգը այս խրոխտ թագավորից։
Արդ, դարձիր քո գավառը Խորասան, վերցրու քեզ հետ մեր թագավորի որդի Թահմազ խանին և վերադարձիր այստեղ։ Իսկ մենք կպատվիրենք մեր
զորքերին, որ ճակատամարտի ժամանակ ձեզ հետ ապստամբենք։ Մենք
մեր զորքով կդառնանք ձեր կողմը և կտապալենք աֆղանների թագավորությունը»։ Երբ Նադիրը տեսավ, որ նրանք համաձայնեցին իր հետ, ծոցից հանեց մի Ղուրան և ասաց. «Եթե կամենում եք, որ հավատարմորեն
կատարեմ ձեր խնդանքը, դրեք ձեր ձեռքերը Ղուրանի վրա և երդվեք, որ
հավատամ՝ ճիշտ եք ասում»։ Բոլորն (106) իրենց ձեռքերը դրեցին Ղուրանին, երդվեցին, ապա գնաց յուրաքանչյուրն իր տուն։
Քառասուն օր հետո արձակեց նրան թագավորը, որպեսզի գնա իր գավառը։ Նադիրն, իր հետ առնելով հեծյալներին, դուրս եկավ Սպահանից,
գնաց Խորասանի գավառը։ Այնտեղ հայտնեց իր խորհուրդը Սպահանի
նախարարների հետ թագավորի որդու՝ Թահմազ խանի մասին՝ նրան
աչալրջությամբ թագավոր կարգելու։ Երբ ժողովեցին Խորասանի զորքը՝
շուրջ հիսուն հազար զինվոր, Նադիրին կարգեցին զորապետ և առաջա177
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տար կռվող։ Իրենք բանակով Խորասանից առաջ շարժվեցին և գնացին
Աշրաֆ թագավորի դեմ նրա թագավորության վեցերորդ տարում։ Եկան
հասան Սպահանի գավառի Գազիբուլհար գյուղը և այնտեղ բանակ դրեցին։ Լուր տվեցին Աշրաֆ (107) թագավորին, թե թագավորի որդի Թահմազ խանը Նադիր ընծայաբերի հետ եկել է քո դեմ։ Բազմահնար և խորամանկ Նադիրն իրեն անվանել էր Թահմազղուլի խան, իբրև թե Թահմազը
թագավորն է, իսկ ինքը՝ նրա հավատարիմ ծառան։ Երբ առավ Աշրաֆ թագավորն այս լուրը, հանգանակեց իր զորքը, ելավ Սպահանից՝ նրանց դեմ
ճակատ առ ճակատ պատերազմելու։ Հնչեցին երկու կողմերի արքունական
նվագարանները, և խմբվեցին պատերազմի. Աշրաֆ թագավորի հետ եղող
տաճկաց զորքը չմարտնչեց նախկին պայմանի համաձայն, այլ դարձավ ու
գնաց Թահմազ խանի կողմը։ Պարտվեց աֆղանից կողմը, իսկ տաճիկները
զորացան։ Երբ Աշրաֆ թագավորը տեսավ, որ այդպես եղավ, դարձավ պատերազմից, եկավ (108) քաղաք և հրամայեց իր զորքին, թե որտեղ տաճիկ
կին կա, սպանեն նրան։ Այդ գիշեր սպանեցին ավելի քան երեք հազար
տաճիկ կանանց ու ծառաների և դուրս գալով քաղաքից՝ աճապարեցին
ուղիղ իրենց գավառը՝ Ղանդահար։
Երեք օր հետո Թահմազ խանը և Թահմազղուլի խանը, որ Նադիրն30 էր,
լսեցին Աշրաֆ թագավորի փախուստի մասին և վերցնելով իրենց բանակը՝
Գազիբուլհայից եկան Սպահան քաղաք, հրամայեցին որոնել ու գտնել աֆղաններին։ Որոնեցին և գտան մոտ երկու հարուր տղամարդու և նրանց բերեցին Թահմազ խանի մոտ։ Նա հրամայեց թքել նրանց երեսներին, ապա
սպանել։ Տաճիկներն այնքան թքեցին, որ ոչ նրանց դեմքն էր երևում, ոչ
մորուքը։ Իսկ թքելուց հետո ծաղր ու ծանակի ենթարկելով՝ բոլորին սպանեցին (109) փողոցում, և իրենք թագավորեցին ՌՃՀԹ. (1730) թվին։

ՊՐԱԿ ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ
ՆԱԴԻՐԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՐԱ ՍՊԱՆՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Թահմազ խանի սպանվելը։ Նադիրի հաղթությունը։ Աթոռի մասին։ Թամբի և այրերի
մասին։ Այրերի հրկիզումը։ Այրերի վտարումը։ Աֆղանից զորքի հետ խորհրդակցելը։
Արքայի կնոջ լուր առնելը։ Խորհուրդ Նադիրին սպանելու մասին։ Նադիրի սպանվելը

Հայոց ՌՃՀԹ. (1730) թվականին Թահմազ խանն ու Թահմազղուլի խանը, որ Նադիրն էր, տիրեցին Սպահան քաղաքին։ Խորամանկ և օձաբարո
Նադիրը տեսավ, որ օր օրի Թահմազ խանը գինարբուքներով և խրախ178
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ճանքներով էր տարվում, հրամայեց իր զորքին՝ սպանել նրան։ Նետով
հարվածեցին Թահմազ խանին այնպես, որ մի կողմից մտավ, մյուսից
դուրս եկավ։ Նրա սպանվելուց հետո Նադիրը հավաքեց իր զորքը և գնաց
Քերմանշահի գավառը՝ օսմանցիների դեմ կռվելու, (110) քանի որ օսմանցիների զորքը եկել էր Քերմանշահ։ Նադիրը նրանց հաղթելով՝ դարձրեց
հարկատու։ Ապա այնտեղից իր բանակով շարժվեց գնաց Ղարսի վրա և
այնտեղ մնաց ինն ամիս, սակայն նրա ամրության պատճառով չկարողացավ գրավել ու վերադարձավ։ Հետո իր բանակով չվեց գնաց Դաղստանի
գավառը, տիրելով նրան՝ դարձրեց հարկատու։ Այստեղից էլ մտրակեց երիվարը և բանակով առաջխաղաց ու գնաց Աֆղանից գավառի Ղանդահարի
բերդը։ Երեք ամիս այն պաշարելուց հետո տիրեց նրան, ավերեց բերդը և
նրա տեղում ցանեց գարի ու կորեկ։ Գերեց նրանց բոլոր մանկամարդ աղջիկներին և հրամայեց ավարն ու գերիներին տանել Սպահան քաղաք։
Ապա ինքն իր բանակով չվեց ու գնաց (111) Հնդկաստան, հաղթեց
նրանց և իր որդու՝ Մահմադ Շահի համար կնության առավ Հնդկաստանի
թագավորի դստերը։ Առավ նաև նրա քանդակազարդ աթոռը՝ ընդելուզված ոսկով և արծաթով, ակնակերտված շափյուղայով, մարգարիտներով և
պատվական քարերով այնքան շքեղ ու զարմանալի, որ տեսնողները չէին
կարողանում նկարագրել նրա գեղեցկությունը և ասում էին, թե երբ արևը
նրա վրա շողարձակում էր, փայլում էր առավել, քան արեգակը, և զարմանալի ձևով կուրացնում տեսնողների աչքերը։ Հնդկաստանից Նադիրը
եկավ Սպահան։ Այստեղ լսեց, որ ութ վաճառական այրեր գնել են արքայական ձիու անչափ գովելի մի թանկարժեք թամբ։ Այդ վաճառականներից
երկուսը քրիստոնյա էին և Ջուղայի գավառի բնակիչներից՝ Խարդալենց
աղա Էմնիազը և Շահրեմանեց աղա Հարությունը, (112) երկուսը՝ հրեա
ազգից, երկուսը՝ տաճիկ, և երկուսը՝ հնդիկ։ Թագավորը հրամայեց բերել
նրանց իր մոտ։ Երբ բերեցին վերոհիշյալներին, ինչպես խորամանկ և օձաբարո թագավորի սովորությունն է (մանավանդ այս երկրորդ Սաբուռոս
Նադիրը31, որ ծարավի էր քրիստոնյաների արյան), բազմեց Նադիրը և սիրով ընդունեց նրանց՝ ասելով. «Բարի´ եկաք, մտերիմներ և հավատարիմներ, ո՞ւր է արքունական թամբը, որ վաճառականներից վերցրել եք ինձ
համար»։ Նրանք խոնարհվելով երկրպագեցին և ասացին. «Բերել ենք, և
քո տերության ներքո է»։ Երբ բերեցին այն, թագավորը տեսնելուն պես
հափշտակվեց նրա գեղեցկությամբ, ապա բարկությամբ ասաց. «Խորամանկ եմ ձեզ տեսնում, եթե ինձ համար էիք վերցրել, ինչո՞ւ մինչև իմ
հարցնելը չասացիք»։
(113) Նադիրը հրամայեց բերել փայտ և այրել նրանց։ Բերեցին փայտ և
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կույտ արեցին քաղաքի հրապարակում, նավթով ու վուշով հրդեհեցին
նրանց ու թալանեցին նրանց ողջ ունեցվածքը։ Այնտեղից Նադիրը մի քանի օր հետո իր բանակով չվեց դեպի Քերմանի գավառը, հաղթեց նրանց,
ջարդելով կոտորեց նրանց բոլոր տղամարդկանց և հրամայեց Քերմանի
դաշտում նրանց գլուխներով աշտարակ շինել։ Քանի որ այս անիծյալ Նադիրն այնքան խորամանկ ու օձաբարո էր, նրա տերության ներքո գրեթե
չմնացին ավագանի և իշխաններ, որ չսպանեց ու չկուրացրեց, նրանց վրա
տուգանքներ դրեց, շատերին երկաթե կապանքներով շղթայեց և բանտ նետեց։ Շատ մեծատուններ և ունևորներ (114) ավաններում մուրացկան
դարձան, նրանց շինություններն ու պալատները քայքայվեցին, քանդվեցին։ Այնքան ապականիչ էր նա, որ նրա տերության ներքո ողջանդամ
մնացած իշխանները վշտացած հոգով և թախծալի սրտով միայն մահ էին
խնդրում։ Եվ ոչ ոք չէր տալիս նրանց, քանզի այնքան ձախորդաբեր և
դառն էր ժամանակը, որ չկար գլուխ առանց ցավի, և ամենուրեք՝ մանավանդ Սպահան քաղաքում, բազմաթիվ վիշտ ու նեղություն առաջացան,
որ ոչ թանաքն է բավարար գրելու համար, և ոչ բերան՝ այն պատմելու, և
ձայնակցելով Հոբի հետ ասում էին. «Ինչո՞ւ չմեռա ես արգանդում, դուրս
եկա այսպես և տեղնուտեղը չչքացա» (Հոբ Գ. 11, 21)։ Այսպիսի կենսամաշ կյանքով(115) էր ապրում մեր խեղճ ազգը։
Իսկ Նադիրը Քերմանի գավառում ժողովեց անթիվ և անհամար ոսկյա
ու արծաթյա գանձեր, հրամայեց ձուլել ոսկին և արծաթը աղացի քարերի
պես և տանել Քալաթ բերդը32։ Ամբողջ օրը մրջյունի քարավանների նման
կրում էին բեռնակիրները ձուլածոն և չէին կարողանում հաշվել այնտեղ
ժողոված գանձերի քանակը։ Հաջորդ օրը խորհուրդ արեց աֆղանից զորքի
հետ, որ բնաջնջեն իր բանակում գտնվող ղզլբաշներին և առնելով աֆղանից զորքը՝ գնաց Քալաթ բերդը, ուր ժողովել էր գանձերը։ Ահա այսպես
պարուրվել էր իր մտքի խորհրդարանում սատանայի բնակարան և խորամանկ Նադիր թագավորը ։ Թագավորի այս մտադրության մասին լսեց նրա
կինը, որ ղզլբաշ (116) Մահմադալի խանի քույրն էր, և ծածուկ հայտնեց
իր եղբորը. «Առավոտյան լուսանալուն պես այս տերության ներքո չի
մնա ոչ մի կարմրագլուխ։ Եթե կամենում եք ձեր կյանքը, դրա մասին հոգացե՛ք, որովհետև նա արդեն որոշել է ձեզ համար, ձեր օգուտը դուք
իմացեք»։
Եվ տաճիկները, երբ լսեցին այս մահառիթ սոսկալի լուրը, կանչեցին
Մահմուդ Սալեհ բեկին, որը, իբրև հոգաբարձու և հպատակ, իր զորքով
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շրջապատել էր թագավորի վրանը և հսկում էր գիշերով։ Կանչեցին նրան
և հայտնեցին թագավորի մտադրությունը, թե առավոտյան լուսանալուն
պես չի մնա և ոչ մի ղզլբաշ։ Մահմուդ Սալեհ բեկը հրամայեց նրանց
համբերել մինչև երեկո։ Արևամուտին ընտրեց և իր հետ վերցրեց քսան
քաջ տղամարդկանց և (117) թաքուն հայտնեցին Նադիրի կնոջը, որ
Մահմատալի խանի քույրն էր, թե այս գիշեր, երբ քնի արքան, նրա մոտից
վերցնի զենքերը, որովհետև գալու են նրան բռնելու։ Կինն արեց այնպես,
ինչպես հրամայեց իր եղբայրը։ Մահմուդ Սալեհ բեկը և Մահմատալի խանը, գիշերով վերցնելով այն քսան տղամարդկանց, որոնց ընտրել էին,
սրարձակ և սրընթաց գնացին արքայի վրանը։ Հասնելով վրանին՝ տասնհինգ այրերը արքայի երկյուղից փախան, իսկ մնացածները, ինչպես արյունարբու առյուծներ, մտան վրանը։ Երբ նրանք ներս մտան, արքան
զարթնեց քնից և տեսնելով նրանց՝ սրերը ձեռքներին, լցվեց բարկությամբ, ձգեց ձեռքը, որ առնի իր սուրը, բայց տեսավ, որ այնտեղ չէ։ Թողեց
բարկությունը ու սկսեց նրանց գովել, թե այսպիսի մեծ (118) իշխանությունը նրանց կտա, միայն չսպանեն իրեն։ Խոսքը բերանում՝ Մահմուդ
Սալեհ բեկը դաշույնով հարվածեց նրա սրտին այնպես, որ թիկունքից
դուրս եկավ։ Ապա հասավ Մահմատալի խանը, նիզակով հարվածեց նրա
փորին և դուրս թափեց այն, իսկ մյուսները հարվածեցին չորս կողմից և
դարձրին նրան գազանների կերակուր, ինչպես ասում է Եսային. «Գիշերով
կոտորվեց Մովաբացին» (Եսայի ԺԵ. 1)։ Ապա կտրեցին նրա գլուխը և վերադարձան իրենց վրանը։ Այսպես վերացավ չարը մեր միջից։

ՊՐԱԿ ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ
ԺՈՂՈՎՐԴԻ ԱՊՍՏԱՄԲԵԼԸ ՏԻՐՈՋ ԴԵՄ
Գյուղերի ուրացությունը։ Չամխրսի հրկիզումը։ Բուրվարի ավերումը։ Ալիմուրադի
ապստամբելը։ Թագավորի գնալը Լոռստան։ Ալիմուրադի սպանվելը։
Ժողովրդի չարությունը

Խորամանկ և օձաբարո Նադիր արքայի թագավորության ներսում
Բուրվարի գավառի Չամըխրսի, Ջանխոշի, Խմստունի և Շավրավա հայկական չորս (119) գյուղերի բնակիչներն ապստամբեցին Տիրոջ դեմ և ուրացան մեր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին, որ իր արյամբ փրկեց մեզ բելիարի
ձեռքից և խոստացավ մեզ երկնքի արքայությունն ու անկյալ հրեշտակնե181
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րի տեղը։ Նրանք գնացին պղծի և խաբեբայի հետևից, քանզի թողեցին Տիրոջը, որ ծնեց նրանց, մոռացան Աստծուն, որ կերակրեց նրանց, դուրս
եկան Քրիստոսի հավատից և ընթացան բելիարի հետևից՝ սաղմոսերգուի
ասածի պես. «Վերադարձան և փորձեցին Աստծուն և Իսրայելի սրբին
զայրացրին։ Չհիշեցին նրա ձեռքը, ձեռք, որ մի օր փրկեց նրանց իրենց
նեղողներից» (Սաղմոս ՀԷ. 41-42)։ Այսպես իրենց վրա բարկացրին անբարկանալի Աստծուն, ինչպես ասում է Եսային. «Եվ սրտմտությամբ բարկացավ զորությունների Տերը իր ժողովրդի վրա» (Եսայի Ե. 25)։
(120) ՌՃՁԶ. (1737) թվականի աշնանը մի օր հանկարծակի հուր ընկավ
երկնքից և հրդեհելով բոցակիզեց Չամըխրսի ոչխարների ջոկերը և գառների հոտերը։ Ոչխարների և գառների յոթ երամից առհասարակ չմնաց և
ոչ մեկը, Դավթի ասածի պես. «Նրանց անասուններին կարկտահար արեց
և նրանց ունեցվածքը հրո ճարակ դարձրեց (Սաղմոս ՀԷ. 48)։ Սրանից հետո լոռերից Մեհդվար և Սալաք ցեղերն ապստամբեցին և ավարի առան
Բուրվարի Չամըխրս, Գուլբնհար, Անավշ, Դեհնով, Փարմիշան, Ջանխոշ,
Խմստուն, Չարբաղ, Բուրք, Շավրավա, Խոսրովբադ, Ավբարիք գյուղերը։
Նրանք քանդեցին, թալանեցին, անխնա հրկիզեցին բոլոր շեն տներն ու
բնակավայրերը, (121) խոտի ու հարդի, ցորենի ու գարու ամբարները և
ամեն պիտանի բաներ այրելով՝ ոչնչացրին։ Ապա գնացին Մալիգաբ գյուղը, որի բնակիչներն ազգությամբ տաճիկ էին, և բոլորին միահամուռ
ձևով սրի քաշելով՝ կոտորեցին ու վերադարձան իրենց տեղը։
Երբ այս եղավ, լոռերից մեկը՝ Ալիմուրադ անունով, ապստամբեց թագավորի դեմ և ժողովելով իր անհամար զորքը՝ չարիքներ գործեց, թալանեց Բուրվարի մնացած գյուղերը և տարավ ավարն իր բանակը։ Երբ լոռերի զորապետերը լսեցին այս աշխարհակործան և սաստիկ լուրը, յուրաքանչյուր զորավար իր գնդով, ինչպես եղեգների դեմ ընթացող հողմախառն հուր, ելավ և տագնապով ու (122) շուտափույթ դիմեց Բուրվարի
գավառը։ Բռնելով Բուրվարի բոլոր բնակիչներին՝ աքսորեցին իրենց բնակության տեղից, իբրև ոչխարներ՝ բռնությամբ տարան իրենց բանակը,
քանի որ Նադիր թագավորը Սպահանում չէր, այլ գնացել էր Դաղստան,
որի համար էլ լոռերն այս չարիքը գործեցին։ Ալիմուրադը, որ ապստամբեց թագավորի դեմ, դրամ կտրեց իր անունով և այսպիսի խոսքեր գրեց
դրամի վրա. «Ալիամ դիվունըկի միքունամ թայ սարըմ ղավղայ շովատ։
Սքայ բը զառ մեզանամ թայ սհապըշ փէյդայ շօվատ» (Ալին եմ,
խենթություն եմ անում, մինչև իրարանցում լինի։ Մետաղադրամ կկտրեմ,
մինչև տերը հայտնվի)։ Նա դրամը ուղարկեց թագավորին։ Երբ թագավորը
սա տեսավ, լցվեց բարկությամբ և հրամայեց դրամ (123) կտրել և վրան
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գրել այս խոսքերը. «Մէմար բը ֆրիսամ սանկըհարայ շմար քունադ, հալաճ բը ֆրիսամ քուհարն հանվար քունադ, նակզարամքի ումբր Ալի բհար
քունադ, դիվունըկիրն բը դաստ բը դամ քի բօվլընանըշ նհար քունատ»
(Ճարտարապետներ կուղարկեմ, որ քարերը հաշվեն, գզրարներ կուղարկեմ, որ լեռները հողին հավասարեցնեն, թույլ չեմ տա, որ Ալիի (կյանքի)
վրա գարուն բացվի, դեվեր բռնողների ձեռքը կտամ, որ հացի հետ կուլ
տալով ճաշեն)33։
Հրամայեց Նադիրը դրամը տանել Լոռստան՝ Ալիմուրադին, ապա առնելով իր զորքը՝ չվեց եկավ Սպահան, այնտեղից գնաց Փերիայի գավառի Ղալայշարուխ գյուղը, իսկ այստեղից էլ առնելով իր զորքը՝ դիմեց Լոռստանի
գավառը՝ Ալիմուրադի դեմ։ Լոռստանի լեռները ծայրից ծայր բռնեց թագավորի զորքը, քանի որ թագավորն այսպես էր հրամայել, չմնաց քար լեռներում, որ չհանեցին իր տեղից, ինչպես (124) և բարկության պահին գրել էր
թագավորը դրամի վրա՝ դօվիմբ կշռեաց դու(զորեղ եմ քեզանից՞)։
Որոնեցին ու գտան Ալիմուրադին մի քարանձավում և բերեցին թագավորի մոտ։ Թագավորը հրամայեց անդամ առ անդամ հոշոտել նրան։ Սրանից հետո հրամայեց լոռ ժողովրդին գերեվարել և քշել-տանել Խորասանի
գավառը։ Զորապետները լսեցին և ընդունելով այս հրամանը, ինչպես
եղեգների դեմ ընթացող հողմախառն հուր, շուտափույթ հասան Լոռստանի գավառը և բռնելով բնակիչներին՝ աքսորեցին իրենց տեղերից, քշեցին
նրանց Խորասանի գավառը և այնտեղ բնակավայր տալով՝ հեռացրին միմյանցից։ (125) Իսկ Բուրվարի բնակիչները օր օրի ավելացնում էին իրենց
չարությունները ուրացությամբ, գողությամբ, պոռնկությամբ, արբեցությամբ, անիրավությամբ, հայհոյությամբ՝ ըստ Օվսե մարգարեի ասածի.
«Երկրի վրա չկա ո´չ Աստծու ճշմարտությունը, ո´չ ողորմությունը, ո´չ
գիտությունը, այլ ստությունը, սպանությունը, գողությունն ու շնությունն են հեղվել երկրի վրա» (Օվսե Դ. 1-2)։ Ժողովրդի մեղքերի պատճառով բարկացրին անբարկանալի Աստծուն, որ վրեժխնդիր եղավ նրանց
գործածի համար. ավերեց գավառները, քայքայեց գյուղերը, քանդեց տները, որ մինչև այսօր ավերված են, իսկ նրա բնակիչները ցիրուցան եղան
բոլոր գավառներում՝ Ամովսի ասածի պես. «Կործանեցի ձեզ, ինչպես Աստված կործանեց Սոդոմն ու Գոմորը, և դուք կրակից փրկված փայտի պես
եղաք» (Ամովս Դ. 11)։ Այդպես է լինում բոլոր նրանց վախճանը, (126) ովքեր մոռանում են մեր Տեր Աստծուն։ Սրանից հետո չվեց թագավորը Քերմանի կողմերը, ապա քուրդ Ղոչանի գավառը և այնտեղ սպանվեց, ինչպես գրել ենք տասներորդ գլխում։
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ՊՐԱԿ ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ
ՆԱԴԻՐ ԹԱԳԱՎՈՐԻ ՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԴԵԼ ՇԱՀԻ
ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Նադիրի սպանվելը։ Աֆղանների և տաճիկների կռիվը։ Ադել շահի թագավորելը։
Ամբաստանություն թագավորի դեմ։ Ադել շահի սպանվելը։ Իբրահիմ շահի Թեհրան
գնալը։ Իբրահիմ միրզայի սպանվելը։ Միր-Հասանի ապստամբելը։
Միր-Հասանի սպանվելը

Երբ սպանեցին Նադիր թագավորին, վերցրին նրա գլուխը և տարան
իրենց վրանը։ Առավոտյան լուսանալուն պես, ըստ պայմանավորվածության՝ եկավ աֆղանից զորքը ասելով. «Այսօր կոտորելու ենք կարմրագլուխներին»։ Եկան արքայի վրանը՝ սրերով զինված, ապա դառնալով ասացին. «Ո՞ւր է մեր արքան, որ չի ելնում իր վրանից, ինչպես և երեկ ու նախորդ օրը»։ Մահմուդ Սալեհ բեկը հրամայեց, և բերեցին (127) արքայի
գլուխն ու գցեցին փողոցի մեջտեղը։ Տեսնելով արքայի գլուխը՝ աֆղանից
զորքը սկսեց պատերազմել տաճիկ զորքի դեմ։ Կռվի ժամանակ աֆղանից
կողմը պարտվեց և դառնալով՝ աճապարեց թոփչիբաշի34 Ամիր խանի վրանը՝ նրան իրենց օգնական ունենալով։
Բայց աֆղանից իշխանները վերցրին բանակից ինչ որ կամեցան և վերադարձան իրենց գավառը։ Տաճիկները, համաձայնության գալով, Սիստանի գավառից կանչեցին Նադիր արքայի եղբոր որդիներին՝ Ադել միրզային և Իբրահիմ միրզային, որ արքայի սպանվելու ժամանակ Սիստանի
գավառում տեղապահ էին կարգված։ Երբ բերեցին նրանց, հավաքվեցին
կարմրագլուխները և Ադելին (128) կարգեցին իրենց թագավոր։ Նա ՌՃՂԵ.
(1746) թվին Խորասանի գավառից և իր թագավորությունից կանչեց աֆղանից զորքին, տվեց իր եղբայր Իբրահիմ միրզայի ձեռքը և որպես տեղապահ ուղարկեց Սպահանի գավառը։ Իսկ ինքը՝ Ադել թագավորը, առնելով
իր զորքը, գնաց Ղուչանի քրդերի դեմ, որ ապստամբել էին նրա դեմ Նադիրի սպանվելուց հետո։ Գնաց և հաղթեց նրանց, գրավեց այն և դարձավ
Խորասան։ Այստեղից թոփչիբաշի Ամիր խանին զորքով հանդերձ առաքեց
Թեհրանի գավառի և նրա կողմերի տեղապահ։ Բայց Իբրահիմ միրզան, որ
Սպահանի տեղապահն էր, չգործեց ըստ սահմանված կարգի, այլ իր կանոներով էր առաջնորդվում, ինչպես վարվում են թագավորները։ (129) Եվ
ընդվզելով նրա դեմ՝ Ադել թագավորին ասացին. «Քո եղբայրը չի գործում
քո կարգերի համաձայն, այլ իր իշխանությունն է վարում և կամենում է
ապստամբել քո դեմ ու թագավորել»։
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Երբ Ադել արքան լսեց այս, վրաց ազգից Զոհրապ խան անունով մեկին
ուղարկեց Սպահան, որ սպանի Իբրահիմ միրզային և ինքը դառնա քաղաքի տեղապահ։ Հրամանն առնելով՝ Զոհրապ խանն իր զորքով եկավ Սպահան և սպասում էր հարմար ժամի, որ սպանի Իբրահիմ միրզային։ Անցավ
տասնհինգ օր, բայց նա չգտավ պատշաճ պահ, որ սպանի նրան։ Եվ մինչ
դեգերելով զննում էր Զորհապ խանը, լուր տվեցին Իբրահիմ միրզային.
«Զոհրապ խանը արքայի հրամանով (130) եկել է, որ սպանի քեզ»՝ Փրկչի
ասածի պես. «Ինչ խոսում եք ականջի մեջ, քարոզեցեք տանիքների վրայից» (Մատթէոս, Ժ. 27)։ Երբ լսեց Իբրահիմ միրզան, առավ իր զորքը, և
մինչ Զորհապ խանը բաղնիքում լողանում էր, հանկարծակի հարձակվեց և
այնտեղ սպանեց նրան։ Երբ տեսավ, որ Ադել շահին հայտնի դարձավ իր
ապստամբելու մտադրությունը, առավ իր զորքը, գնաց Խորասանի գավառը, կռվեց եղբոր դեմ և հաղթելով նրան՝ կալանավորեց, կուրացրեց ու մի
քանի օր հետո սպանեց։ Ադելը թագավորեց վեց ամիս, որից հետո թագավոր դարձավ Իբրահիմ միրզան։
Երբ նա դարձավ թագավոր, աֆղանից զորքին ուղարկեց Թեհրանի գավառը՝ թոփչիբաշի Ամիր խանի մոտ՝ նրան (131) Խորասան՝ իր մոտ բերելու։
Աֆղանից զորքը երբ հասավ Թեհրանի գավառը, ապստամբեց նրա դեմ և
սկսեց ավար առնել Թեհրանի գյուղերը։ Լուր տվեցին թագավորին, թե
աֆղանից զորքը ապստամբել է քո դեմ, ինչի համար թագավորը լցվեց
բարկությամբ և առնելով իր զորքը՝ շարժվեց Թեհրանի կողմը՝ աֆղանից
զորքի վրա։ Իր բանակով եկավ Թեհրան քաղաքը և վերցնելով իր հետ
թոփչի Ամիր խանին՝ կռվեց աֆղանից զորքի դեմ և հաղթեց նրանց։ Աֆղանից զորքի մի մասը աճապարեց և երես դարձնելով փախավ, մյուս մասին ձերբակալեցին և իրենց բանակով վերադարձան Խորասան։ Բայց թոփչիբաշի Ամիր խանը ոխ ուներ Իբրահիմ միրզայի դեմ (132) Ադել արքային
սպանելու պատճառով։ Քանի որ թոփչիբաշի Ամիր խանը խանդաղատանքով սիրում էր Ադել արքային ու կամենում էր նրա թագավորելը, և ոչ թե
Իբրահիմ միրզայի, դրա համար էլ Խորասանի ճանապարհին քինախնդիր
եղավ. գտավ հարմար ժամ և սպանեց Իբրահիմ միրզային, ապա անջատելով միմյանցից՝ տրոհեց աֆղանից և տաճկաց զորքերը։ Առնելով բազում
ունեցվածք՝ աֆղանները դարձան իրենց գավառը, իսկ թոփչի Ամիր խանը
վերցրեց տաճկաց զորքը, գնաց Խորասանի գավառը՝ տիրելու թագավորի
գանձերին։
Երբ սպանվեցին այս երկու եղբայրները, գլուխ բարձրացրեց Սպահանից մեկը՝ Միր-Հասան անունով, որ Սպահանի տեղապահ էր կարգվել Նա185
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դիր արքայի (133) կողմից։ Երբ սա լսեց նրանց սպանվելու մասին, Թաբարոք բերդում ցորենի ու գարու և զանազան ապրուստի պաշար ամբարեց
ու ասաց՝ իմն է թագավորությունը։ Սաստիկ սով եղավ Սպահան քաղաքում՝ սուրբ Մարկոս ավետարանիչի ասածի պես. «Տեղ-տեղ երկրաշարժներ պիտի լինեն, սով և համաճարակ և խռովություններ, բայց այդ բոլորը
սկիզբն է երկանց» (Մարկոս ԺԳ. 8)։ Սովն այնքան սաստկացավ, որ բամբակի հունդ էին ուտում և չէին դիմանում, ուստի շատերը, սովամահ լինելով, մահանում էին։ Բայց ազատիչն Աստված ազատեց իր ժողովրդին՝
այսպես ներգործելով։
Նադիր թագավորի սպանվելուց հետո ոմն Մահյար խան, որ երկրորդն
էր Նադիր արքայից հետո, փախավ Շիրազի գավառը և ապրում էր
ծպտված։ (134) Երբ լսեց երկու եղբայրների՝ Ադել շահի և Իբրահիմ միրզայի սպանվելը, առավ Շիրազի Աբոլֆաթհ խանին, բազմաթիվ զորքով
եկավ Միր-Հասանի վրա, և շուրջ երեսուն օր պաշարեցին Թաբարոք բերդը։ Բերդի բնակիչները, տեսնելով, որ ամենքն էլ նրանց սրածությունից
մեռնելու են, կտրեցին Միր-Հասանի գլուխը, բերեցին Մահյար խանին, և
վերացավ սովը, իսկ իրենք Հայոց ՌՃՂԶ. (1747) թվականին տիրեցին
Սպահան քաղաքին։

ՊՐԱԿ ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ
ԼՈՌԵՐԻ ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՎԵՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ալիմարդանի ապստամբելը։ Սպահանի գրավումը։ Ալիմարդանի փախուստը։
Ախորիի ավերումը։ Փերիացիների տեղահանումը Սպահան։
Թորաբ խանի չարությունը։ Փերիայի և Բուրվարի տապալումը

Երբ լոռերը լսեցին վերոգրյալի մասին, հավաքվեցին և իրենց թագավոր կարգելով Ալիմարդան խանին՝ շարժվեցին (135) դեպի Սպահան՝ առնելու Մահյար խանի և Աբոլֆաթհ խանի թագավորությունը։ Վերջիններս
երբ լսեցին, քառասուն հազարանոց մեծաքանակ զորք ժողովեցին, չվեցին
Սպահանից և եկան Քեյզ։ Ալիմարդան խանը, առնելով իր զորքը, ամրացավ Դարաբադի բերդում, մի նամակ գրեց Քերիմ խանին և հղեց ՓերիՔամազան35, որպեսզի գա իրեն օգնության։ Քերիմ խանը առավ զորքը,
ձիընթաց արշավելով՝ եկավ Քեյզ։ Ելավ և Ալիմարդան խանը բերդից, ու
186

Պատմագիրք

պատերազմեցին Մահյար խանի և Աբոլֆաթհ խանի զորքերի դեմ, հաղթեցին նրանց և հետապնդելով հասցրին մինչև Սպահան, (136) իսկ այնտեղից
փախցրին մինչև Շիրազ։ Ալիմարդան խանը Քերիմ խանին իբրև պարգև
տվեց Ջուղա գյուղաքաղաքը։ Քերիմ խանը կամեցավ ավարի առնել Ջուղան, բայց ազատիչն Աստված ազատեց այն. այդ գիշեր խանը զարմանալի
երազ տեսավ և ոչինչ չձեռնարկեց՝ ըստ Պողոսի ասածի. «Եթե Աստված մեր
կողմն է, ո՞վ կլինի մեզ հակառակ» (Հռոմայեցիներին Ը. 31)։ Ուստի Ջուղայի
բնակիչների հանդեպ շարժվեց գութը նրա սրտում և իր զորքից մեկին
քրիստոնյաներին պահապան նշանակելով՝ ինքը Սպահանից գնաց ՓերիՔամազան։
Երբ Ալիմարդան խանը տեսավ, որ Քերիմ խանը գնաց իր տեղը, բռնեց
Ջուղայի պահնորդին, Ջուղայից բազմաթիվ ունեցվածք առավ, բազում
չարիքներ գործեց և վերադարձավ Գարմսարի գավառը։ (137) Քերիմ խանը, լսելով ջուղայեցիների նկատմամբ նրա կատարած արարքի մասին,
ապստամբեց նրա դեմ, ժողովեց իր զորքը, չվեց դեպի Սպահան՝ տիրելու
քաղաքին։ Այս լսելով՝ Ալիմարդան խանը Գարմսարից շարժվեց Քերիմ խանի դեմ, եկավ հասավ մինչև Աբիքուրան։ Երբ լուրը հասավ Քերիմ խանին,
թե Ալիմարդան խանը եկել է Աբիքուրան, ժողովեց իր զորքը, հարձակվեց
նրա վրա և հաղթեց՝ նրանց զորքից շատերին կոտորելով։ Ինքը՝ Ալիմարդան խանը, մեծ տագնապով և նրա սրից մազապուրծ փրկվելով, աճապարեց լեռները։ Երբ նա փախավ լոռերի մոտ, իսկ Քերիմ խանը նստած էր
Աբիքուրանում, նրա դեմ ապստամբեցին Ախորիի գյուղի վրացիները,
որոնք (138) հավաքվեցին լեռներում, որպեսզի մարտնչեն Քերիմ խանի
դեմ։ Այնտեղ Էին նաև շատ քրիստոնյաներ Սանգիբարան, Խունգ, Շահբուլաղ, Միլակերտ և Շուրիշկան գյուղերից։ Քերիմ խանը, լսելով ապստամբության մասին, հարձակվեց նրանց վրա, հրամայեց շրջպատել լեռները և վրացինեերին ու հայերին մարդախողխող սրով սպանել։ Լեռան ստորոտից մինչև գագաթը բոլորին խոտհարների նման կոտորվելով վայր
թափվեցին, և լեռան ստորոտը ներկվեց վրացիների և հայերի արյամբ՝
ինչպես որդան կարմիրով։
Այնքան սաստիկ էր հրամանն արքայի, որ անգամ ստնդյա մանուկներին էին խլում մայրերի գրկից և լեռն ի (139) վար ձգում։ Շատ կանայք,
աղջիկներ ու տղաներ, տեսնելով, որ ընկնելու են զորքի ձեռքը և մատնվելու են գերության, գերադասեցին մահը, քան կարճաժամյա կյանքը։
Դրա համար ծածկում էին իրենց երեսները գլխաշորով կամ ձորձով և լե187
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ռան անբավ բարձրությունից նետում էին իրենց ու մեռնում։ Նրանցից
շատերին գերեցին, իսկ նրանց ավագին՝ Օրուճղուլի բեկին, բռնեցին, կապեցին թնդանոթի բերանին և հրդեհելով օդ ցնդեցրին նրան։ Նրանց
ունեցվածքը թալանեցին, հափշտակեցին և բաժանեցին իրենց զինվորներին։ Երբ Քարիմ խանը ելավ Սպահանից, իր հետ վերցրեց վրաց Զաքարիա
վարդա(140)պետին և Ջուղայի պարոն քալանթար Սարգսին, որ այդտեղ
Քարիմ խանի բանակում էին և բոլոր քրիստոնյա գերիներին ազատել էին
նրա զորքի ձեռքից։ Նրանք ասացին Քարիմ խանին. «Հրամայի´ր մնացած
գյուղերի քրիստոնյաներին տանել Ջուղա»։ Խանը հրամայեց նրանց այդպես անել։ Այս հրամանի համաձայն՝ մեր գյուղերը ամռան եղանակին
գաղթեցրին և քշեցին Սպահան քաղաք։ Ճանապարհին շատերը մեռան
տոթից, իսկ մնացածները աշնանը դարձան իրենց տեղերը։ Քերիմ խանը,
երբ լսեց ժողովրդի դարձի մասին, հրամայեց Թորաբ խանին գնալ Փերիայի գավառը՝ ժողովրդին սրի քաշելու, քանի որ իրեն չլսեցին և դարձան։
Թորաբ խանը շատ (141) չարիքներ գործեց. նախ՝ արքունական հարկը
կրկնակի էր վերցնում, երկրորդ՝ գեղեցիկ կույսեր էր պահանջում, երրորդ՝
ոսկյա և արծաթյա զարդեր էր ուզում, չորրորդ՝ նրանց տղամարդկանց
հավաքում և թլպատում էր։ Այսպես բոլոր գյուղերը, ուր հասնում էր նրա
զորքը, նրանց կամքին հակառակ թլպատում էին և շատ չարիքներ գործում։ Ոչ մի տեղից չկար նրանց օգնություն, և ժողովուրդը, սուգ բարձրացնելով, ողբում էր իր կենսամաշ կյանքը՝ ըստ Եզեկիելի ասածի. «Աղաղակի´ր, ճիչ բարձրացրու, մարդու որդի, որովհետև այն սուրը կախվել է
իմ ժողովրդի վրա» (Եզեկիել ԻԱ. 12)։ Շատ գյուղեր ու եկեղեցիներ հրդեհելով այրեցին, իսկ նրանց բնակիչները ցիրուցան եղան։ Այնպես ավերվեց և
քանդվեց մեր երկիրը։
Նույնպիսի բազում չարիքներ գործեց (142) նաև Բուրվարի գավառում,
և չնայած որ այժմ էլ տեսնում ենք դրանց արգավանդ ու բերրի հողերը,
արտերն ու անդաստանները, բայց գյուղերն ու մեծ ավանները հիմանահատակ ավերված ու քայքայված են, անառիկ ու ամուր բերդերը՝ տապալված ու կործանված՝ Եսայի մարգարեի ասածի պես. «Ձեր երկիրն ավերակ
է, ձեր քաղաքները՝ հրո ճարակ, ձեր հողի բարիքները ձեր իսկ աչքի առաջ
օտարներն են ուտում՝ թշնամի ցեղերից ավերված ու ամայացած» (Եսայի
Ա. 7)։ Ոչ մելանն է բավական գրելու և ոչ բերանը՝ ճառելու այս երկու
գավառների ավերածությունների մասին, որ արեց բելիարի արբանյակ և
անխաթար կամակատար Թորաբ խանը։ Սրանից հետո նա Քերիմ խանի
հետ գնաց (143) Փերի-Քամազան՝ այնտեղ ձմեռելու։
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ՊՐԱԿ ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ
ԱԶԱՏ ԽԱՆԻ ՓԵՐԻ-ՔԱՄԱԶԱՆ ԳԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ազատ խանի36 գնալը Փերի-Քամազան։ Փերի-Քամազանի տապալումը։ Շեյխ Ալի
խանի մահու չափ խոցվելը։ Ալամ խանի սպանվելը։ Իրակլ խանի հաղթությունը։
Վրացիների պաշարումը։ Ազատ խանի զորքի կոտորումը։
Ալիմարդան խանի սպանվելը

Դառնանք մեր խոսքի սկզբին, երբ Ալիմարդան խանը հապճեպ տագնապով փախավ գնաց Ուրմիա՝ ազգությամբ աֆղան Ազատ խանի մոտ՝ իր
հետ վերցնելով Նադիր արքայի ոսկյա գավազանը, որն ընծայեց Ազատ
խանին և ասաց. «Արի´ գնանք Փերի-Քամազան, սպանենք Քերիմ խանին
և առնենք նրա թագավորությունը»։ Ունկնդիր եղավ նրան Ազատ խանը,
Ուրմիայից գնաց Փերի-Քամազան, և մարտնչեցին Քերիմ խանի դեմ,
հաղթեցին նրան ու նրա ձեռքից (144) առան բերդը։ Քերիմ խանը, թողնելով իր տունն ու մորը, մեծ տագնապով և մազապուրծ փրկվելով նրանց
սրից, աճապարեց Շիրազ։ Երբ տեսավ Ազատ խանը, որ Քերիմ խանը
փրկվեց փախուստ տալով, բռնեց Շեյխ Ալի խանին, ուրիշ իշխանների և
Քերիմ խանի մոր հետ շղթայեց երկաթե կապանքներով, տվեց իր զորքի
ձեռքը՝ բազում նախատինքներով տանելու Ուրմիա։ Շեյխ Ալի խանը վարանում ու տագնապում էր իր մտքում, թե ինչպիսի հնար գտնեն՝ նրանց
ձեռքից փախչելու, քանի որ կալանավորողներն ու հսկողները գիշեր-ցերեկ խնամքով և հպատակեցնելով պահում էին նրանց արդեն տասն օր,
մինչև որ հասան Ուրմիայի (145) գավառը։ Մի օր Ալամ խանն ասաց Շեյխ
Ալի խանին. «Առաքիր ձեր կանանցից մեկին, որ կաքավի մեր առաջ»։
Երբ լսեց Շեյխ Ալի խանը նախատինքի և քամահրանքի լուրը, որ ինչպես նետի սլաքը հարվածեց սրտին, ամբողջ հոգով խոցվեց և մտքում
խորհեց. «Բարի է մահը, քան այս դառն կյանքը»։ Ապա դառնալով Ալամ
խանին՝ ասաց. «Վաղն առավոտյան կուղարկենք քեզ մոտ»։ Շեյխ Ալի
խանը վերադարձավ իր վրանը և հայտնեց Քերիմ խանի մորը Ալամ խանի
ցանկությունը. «Կին է խնդրում, ի՞նչ անենք, չունենք զենք, որով
կռվենք և փախչենք նրանց ձեռքից»։ Քերիմ խանի մայրն ասաց. «Ես
ունեմ երկու ատրճանակ, երկու (146) ռումբ և երեք սուր»։ Շեյխ Ալի
խանն ասաց. «Օրհնյալ է քո ծննդյան օրը»։ Այն պահին, երբ Ալամ խանի
և զորքի նիրհելու ժամն էր, հսկողներին կանչեցին իրենց վրանը՝ իբրև
ճաշելու, և սպանեցին նրանց։ Իսկ իրենք արձակեցին իրենց ոտքերի կա189

Ստեփանոս Երեց

պանքները, բոլորը՝ կին թե տղամարդ, հեծան երիվարները և սրընթաց
գնդակի արագությամբ հարձակվեցին Ալամ խանի վրա։ Սպանեցին նրան
և զորքի մի մասին, իսկ մյուս մասը փախավ։ Իրենք էլ առնելով նրանց
ունեցվածքը՝ վերադարձան Շիրազ՝ Քերիմ խանի մոտ։
Ազատ խանը, գալով Սպահան, կողոպտեց շատ ունեցվածք և անսահման ավարով դարձավ իր գավառը, բայց որն առան նրա ձեռքից այսպիսի
հնարանքով, և նա չկարողացավ հասնել Ուրմիա։
(147) Թիֆլիսի ավագը Իրակլ խան անունով մի վրացի էր։ Մի անգամ
նա ազատանիներով, վարդապետներով, քահանաներով և չորս հազար
զորքով ու խաչվառներով շուրջ տասն օր որսի էր ելել։ Այդպես որոնելով
արշալույսին եկել հասել էին Ազատ խանի բանակը։ Ազատ խանը սա տեսավ և նրանց մոտ ուղարկեց իր զինվորներից մեկին՝ իմանալու՝ ովքեր են
և ուր են գնում։ Գնաց զինվորը, իմացավ և եկավ հայտնեց Ազատ խանին,
որ վրաց թագավոր Իրակլի խանն է, որսի է դուրս եկել։ Երբ լսեց Ազատ
խանը, լցվեց խնդությամբ և հրամայեց իր զորքին շրջապատել նրանց ու
բռնել, քանի որ Աստված է նրանց մատնել իրենց ձեռքը։
(148) Իրակլի խանը տեսավ, որ Ազատ խանի զորքը դուրս եկավ իրենց
վրա։ Վրաց զորքն ասաց. «Փախչենք և փրկվենք նրանց ձեռքից»։ Իրակլի
խանը չլսեց և ասաց. «Բարի անունով մեռնելը լավ է փախչելով ապրելուց։ Եկեք ապավինենք Աստծուն և ամենքս հաղորդվենք Կենարարի
մարմնին ու արյանը, որովհետև նա է հույսն ու հաղթությունը մեր»։ Բոլորը հաղորդություն ստացան քահանայից։ Ազատ խանի զորքը շրջապատեց բլուրը, քանի որ շատ էին՝ շուրջ քառասուն հազար, իսկ վրաց զորքը
զինվեց և հույսը դրեց Ամենքի հույսի վրա։ Հնչեցրին արքունական նվագարանները, և բարձր ձայնով, սրընթաց և սուսերներով զինված հարձակվեցին նրանց վրա՝ (149) Նավումա մարգարեի ասածի պես. «Հարվածների
ձայն, անիվի շարժման ձայն, կառքերի շաչյուն, հեծյալների դոփյուն,
զենքի փայլ, սուսերի շող, վիրավորների թավալգլոր անկում, և չկար հաշիվ» (Նավում Գ. 2-3)։ Այսպես եղավ նրանց հաղթությունը, որտեղ շատերին կոտորեցին, մյուսներին փախցրին, առան նրանց ունեցվածքը և
վերադարձան՝ տանելով ավարն իրենց գավառը՝ Վրաց տուն։
Փերի-Քամազանի բերդի գրավման ժամանակ Ալիմարդան խանը գերեվարել էր Մահմադ խանի կնոջն ու որդուն և պահում էր իր մոտ։ Երբ
դարձավ Ազատ խանն իր գավառը, այնտեղ եկավ Մահմադ խանը և սիրաշահելով Ալիմարդան խանին՝ ասաց. «Տուր ինձ իմ կնոջն ու որդուն»։ Ալիմարդան խանը չլսեց (150) նրան և ասաց. «Երբ դու կթողնես Քերիմ խա190
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նին և կգաս ինձ մոտ, այդ ժամանակ կտամ քեզ կնոջդ, որդուդ և ունեցվածքդ»։ Մահմադ խանը, երբ տեսավ նրա խորամանկությունը, լցվեց
բարկությամբ, փոխվեց երեսի գույնը, և որպես պատառող գազան՝ աշտեով բարկությամբ այնպես հարվածեց նրա սրտին, որ թիկունքից դուրս
եկավ, և սատկեց նա։ Ապա հրամայեց կտրել նրա գլուխը և տարավ Քերիմ
խանի մոտ։ Սա եղավ ՌՃՂԷ. (1748) թվին։

ՊՐԱԿ ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ
ԱԶԱՏ ԽԱՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՆԳԱՄ ՍՊԱՀԱՆ ԳԱԼԸ
Հարկապահանջությունն ու հայերի վտարումը։ Սեյյեդ Ահմադ խանի գալը Խունսար։
Փերիայի ապստամբելը։ ԸՌ. (8000) թումանի խնդիրը։ ԲՌ. (2000) թումանի զիջումը։
Դաշտստանցիների ապստամբումը։ Հասան խանի գալը Սպահան

Ալիմարդան խանի սպանությունից հետո Ազատ խանը երկրորդ անգամ
ՌԲՃԴ. (1755) թվականին եկավ Սպահան։ Քերիմ խանը, լսելով նրա գալը,
առանց մարտնչելու փախավ Շիրազ։ (151) Ազատ խանը եկավ նստեց
Սպահանի գահին և բազում չարիքներ գործեց։ Կանչեց Ջուղայի տանուտեր Կոճիկենց Հարությունին և ասաց. «Գնացե´ք, բերեք ութ հազար թումանը, ապա թե ոչ՝ ավարի կառնեմ ձեր շեները»։ Իր զորքից բազում հարկահաններ ուղարկեց, որպեսզի շտապով հավաքեն գումարը։ Հարկահաններն, անօրենից այսպիսի սաստիկ հրաման ստանալով, դուրս եկան և դիմեցին խեղճ, դժբախտ և անպաշտպան քրիստոնյաների վրա, և ինչպես
եղեգների վրա ընթացող հողմախառն հուր, նրանց լլկում էին, գանահարում, խարազանում, խփում, նեղում, չարչարում՝ Հոբի ասածի նման. «Ինձ
կործանել են հարված հարվածի վրա իջեցնելով, վրաս են թափվել զորավորները» (Հոբ ԺԶ. 14)։ Այսպես իմացի´ր և դու։ (152) Փողոցներում ու
հրապարակներում բռնում և կապում էին տղամարդկանց ու կանանց,
նրանցից դրամ էին պահանջում, և ոչ մի տեղից նրանց չկար օգնություն։
Ազատ խանն իր զինվորներից Սեյյեդ Ահմադ խան անունով մեկին
ուղարկեց՝ գնալու Խունսարի և Փերիայի գավառները և նրանցից ևս առնելու արքունական հարկը։ Սեյյեդ Ահմադ խանը բազմաթիվ զորքով ելավ
Սպահանից և եկավ Խունսար։ Երբ Փերիայի բնակիչները լսեցին նրանց
գալը, ասացին. «Ի՞նչ հարկ տանք թագավորին, որ ոչինչ չունենք»։
Ավագներից մեկը, որի անունն էր Ավդլա խան, ասաց. «Դուք ոչինչ չգի191
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տեք և ոչ էլ հարկի փոխարեն գուլիս տվեք նրանց սրտին։ Տվե´ք ինձ պատերազմող տղամարդիկ, և ես չեմ թողնի նրան գալ մեր գավառը»։ Հավաքեցին և (153) նրա ձեռքը տվեցին հարյուր հիսուն այր՝ թվանգներով զինված։ Առնելով նրանց՝ եկավ կապեց Խունսարի ճանապարհը, որ Քարընկեց
են կոչում։ Սեյյեդ Ահմադ խանը երբ լսեց, ժողովեց իր զորքը և եկավ
Ավդլա խանի վրա։ Ավդլա խանը իր մարդկանցով դարան էր մտել այրերում և լեռների ծերպերում, որտեղից էլ սկսեցին թվանգներով կրակել
Սեյյեդ Ահմադ խանի վրա և հաղթելով նրան՝ փախցրին Քաշան, իսկ նրա
զորքին զինաթափ արեցին և թողեցին գնալ Խունսար։ Այսպիսի հնարամտությամբ փախցրին Սեյյեդ Ահմադ խանին Քաշան և չտվեցին արքունական հարկը։
Լուրը հասավ Ազատ խանին, թե ապստամբեցին Փերիայի բնակիչները,
փախցրին Սեյյեդ Ահմադ խանին և (154) չտվեցին արքունական հարկը։
Լցվեց խանը բարկությամբ և խորհում էր, թե ինչպես և ում մահով հարվածի Փերիայի ավագանուն։ Այսպիսի մտածումների մեջ էր Ազատ խանը,
երբ Ուրմիայի գավառից անպատեհ ժամի մի գուժկան եկավ և ասաց. «Ինչո՞ւ ես այստեղ, քանի որ Աստարաբադից Հասան խան անունով մեկը
ապստամբել է քո դեմ և ավարի է առել մեր բոլոր գավառներն ու գյուղերը»։ Երբ լսեց այս լուրը, կանչեց Ջուղայի տանուտերին և ասաց. «Տո´ւր
արքունական հարկը»։ Իսկ նա խոնարհվելով երկրպագեց և ասաց. «Արքա՛, հավիտյան եղիր, մեր ամբողջ կահկարասին վաճառել ենք, մեր տներն
ու ավանները գրավված են, մեր բոլոր տղամարդիկ տրորված ընկած են
հարկահանների գանահարելուց, և (155) մեծ նեղությամբ հազիվ կարողացանք ժողովել վեց հազար թուման։ Խնդրում ենք զիջեք մեզ երկու հազար
թումանը»։
Իսկ նա, որ բոլոր ժամանակների ու ազգերի Տերն է ու Աստվածը, որ իր
ձեռքին ունի բոլոր բռնավորների սրտերը և որ կողմը կամենում է, շրջում
է, այս ժամին քաղցրացրեց Ազատ խանի սիրտը, որ շնորհ արեց քրիստոնյաներին և ասաց. «Անտեսում եմ երկու հազար թումանը, գնացե´ք, բերեք
հավաքած վեց հազարը»։ Նրանք խոնարհվելով երկրպագեցին և վերադարձան՝ բերելով գումարը։ Ազատ խանն այն ստանալուց հետո Սպահանից շարժվեց Հասան խանի վրա, մարտնչեց նրա դեմ, և երբ Ճակատեցին
նրանք, Ազատ խանը պարտվեց և աճապարեց (156) Ուրմիա։
Երբ Ազատ խանը մեկնեց Սպահանից, Քերիմ խանը Դաշտստանի զորքով եկավ Սպահան։ Նրանք, երբ լսեցին Հասան խանի գալը, ապստամբեցին Քերիմ խանի դեմ և, մտնելով Լոնբոնա բերդը, շուրջ քսան օր պատե192
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րազմեցին Քերիմ խանի դեմ։ Պարտվեցին դաշտստանցիները, ելան բերդից, եկան միացան Քերիմ խանին և պարգևներ ստացան նրանից։ Նրանց
դուրս գալուց երկու օր հետո Հասան խանը եկավ Քերիմ խանի դեմ։ Եվ
մինչ Քերիմ խանը պատրաստվում էր կռվելու և ճակատ էր կազմում, նորից ապստամբեցին դաշտստանցիները՝ անցնելով Հասան խանի կողմը։
Պարտվեց (157) Քերիմ խանը, թողեց մարտը և տագնապով աճապարեց ու
մտավ Շիրազի բերդը։ Սակայն նա իր զորականներից թողեց կես ճանապարհին դաշտստանցի զորքի համար, որ եթե իրեն հետապնդեն, ճանապարհին սպանեն նրանց։ Մինչ Քերիմ խանը փախավ, Հասան խանը հրամայեց զինաթափ անել դաշտստանցի զորքին, որ և արեցին, ապա թողեց,
որ գնան իրենց գավառը։ Քերիմ խանի զորքը, որ դարան էր մտել ճանապարհին, դուրս եկավ թաքստոցից և սրի ճարակ դարձնելով բոլորին՝ կոտորեց ու դարձավ Շիրազ։ ՌԲՃԵ. (1756) թվականինին Հասան խանը եկավ
Սպահան, նստեց նրա գահին և այնտեղ էլ ձմեռեց։

(158) ՊՐԱԿ ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ
ՀԱՍԱՆ ԽԱՆԻ ՍՊԱՀԱՆ ԳԱԼՈՒ ԵՎ ՄԵԾ ՍՈՎԻ ՄԱՍԻՆ
Հասան խանի գալը։ Ժողովրդի բողոքը։ Անոթների հափշտակումը։ Սիոնի
ունեցվածքի բռնագրավումը։ Մեծ սովի պատճառը։ Հասան խանի գնալը Շիրազ։
Բեռնակիրներին տիրանալը։ Հասան խանի փախուստը։ Աստարաբադից վտարումը։
Զաքի խանի ապստամբելը։ Լոռերի քշվելը Շիրազ

ՌԲՃԵ. (1756) թվականին, երբ Հասան խանը եկավ Սպահան, բազում
չարիքներ գործեց։ Իմանալով, որ Ազատ խանը ջուղայեցիներից հարկ էր
ստացել, ինքը ևս պահանջեց ութ հազար թուման հարկը՝ սաստիկ նեղելով
նրանց ամենօրյա կալանքներով, բանտարկելով, կախաղան հանելով ու
գանահարելով, խոշտանգելով ու լլկելով, և չկար նրանց օգնություն՝ Հոբի
ասածի պես. «Թող հեռու լինեն նրանց զավակները փրկությունից, և թող
խղճուկ քարշ գան վատթարների դռներին, բայց ոչ ոք չի գտնվելու, որ
փրկի նրանց» (Հոբ Ե. 4)։ Այսպես են պատմում մեր անտերունչ ազգի վիճակը, քանի որ մեծ նեղության մեջ էր։ (159) Հավաքվեց տանուտերը և
վարդապետների ու քահանաների հետ գնաց արքայի պալատ՝ Հասան խանի մոտ, և բողոք բարձրացնելով՝ ողբաձայն աղաղակեցին. «Մուրացիկ
դարձրեց մեզ Ազատ խանը։ Ոչինչ չունենք քեզ տալու, քանի որ մեր տնե193
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րը և կալվածքները գրավված են ուրիշների ձեռքով, որի համար խնդրում
ենք արքայից՝ տեսնել մեր տառապանքները և թեթևացնել ծանրությունը
հարկի»։
Իսկ Հասան խանը, որ աշխարհն ավերող ու քրիստոնյաներին տանջող
բելիարի բնակարանն էր և կամակատարը, չլսեց ժողովրդի խոսքը և անլուր աղերսանքները, այլ դառնալով նրանց ասաց. «Ես գիտեմ, որ դուք
ոչինչ չունեք, բայց ձեր վանքերում ու եկեղեցիներում կան բազմաթիվ
ոսկյա և արծաթյա անօթներ։ (160) Առե՛ք դրանք և հարկի փոխարեն
տվե՛ք ինձ»։ Եվ նրանց հետ զորականներ դնելով՝ ազատ արձակեց։ Երբ
այս սաստիկ հրամանը եղավ անողորմ և անիծյալ մարդադեմ գազանից,
հարկահանները հարձակվեցին եկեղեցիների վրա, ինչպես ասում է Եսայի
մարգարեն. «Անօրենությունը պիտի վառվի, ինչպես կրակ, չորացած սիզախոտի պես պիտի այրվի կրակից» (Եսայի Թ. 18)։ Ինչպես եղեգների դեմ
ընթացող հողմախառն հուր, սկսեցին հափշտակել սրբությունները՝ սկիհ,
խաչ, բուրվառ, աջ, քշոց, աշտանակ, տապանակ, Ավետարանների զարդեր
և ոսկով, արծաթով ու թանկարժեք քարերով զարդարված զգեստներ։ Ժողովեցին սրբերի մասունքներն ու տվեցին նրանց, այրեցին զգեստները,
վերցրին նրանց վրայի ոսկին ու արծաթը և տարան։ Այս ամենը լսելով,
տեսնելով և (161) գրի առնելով՝ սարսափահար տատանվում է մեր անձը,
ճմլվում են մեր սրտերը, աղիքները գալարվում են մեր որովայնում, և մեր
աչքերից արտասուքի վտակներ են թափվելով իջնում այս մեծ թշվառության համար, որ եկել հասել է մեր սուրբ մայր եկեղեցուն։ Եվ այստեղ
չենք բավարարվում. ի՞նչ օրինակով և կամ ի՞նչ գաղափարով, կամ ի՞նչ
տեսակ ողբով սգանք Սիոնի կործանումը։ Այսքանը, որ շարադրանքի բերումով գրեցինք և անվանապես հիշեցինք, նշանավոր են ու հայտնի, իսկ
որոնք փոքրագույն են, թողնում ենք, որ դուք այն ձեր մտքում իմանաք։
Այս բոլոր հորինված չարությունները գործադրում էր այդ անիծյալ Հասան խանը։
Այդ տարի ամբողջ ցորենի, գարու և մյուս ընդեղենի արտերը ժանգահար եղան, ապա եկավ (162) մորեխը և կերավ կանաչ բուսականությունը,
ինչ որ կար, Հովել մարգարեի ասածի նման. «Թրթուրից մնացածները մորեխը կերավ, մորեխից մնացածները ջորյակը կերավ» (Հովել Ա. 4)։ Սաստիկ սով եղավ, և ոչ մի տեղ չէին երևում հաց, սնունդ և այլ ուտելի բաներ, որովհետև հացի գինը դարձավ երեք հազար դիան, և ոչ մի տեղ չէր
գտնվում, որի համար շատերը վաճառեցին իրենց ուստրերին և դուստրեին, ոմանք միմյանց մորթում և ուտում էին, ոմանք էլ անսուրբ անասուններ ու գազաններ էին ուտում կամ բամբակի հունդեր։ Յոթ ամիս
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տևեց այդ սովը, որից Սպահան քաղաքում մահացան շուրջ տասներկու
հազար տղամարիկ և կանայք, ուստրեր և դուստրեր, իսկ Ջուղայում՝ հինգ
հարյուր հոգի՝ չհաշված շրջակա (163) գյուղերում ու գավառներում մահացածներիը։ Մահացածներն այնքան շատ էին, որ չէին հասցնում թաղել,
ուստի շատերն անթաղ էին մնում, դառնում գազանների կերակուր, ոմանց
էլ հավաքելով որմերի անկյուններում՝ փլեցնում էին պատը նրանց վրա։
Գարնանը Հասան խանը Սպահանի տեղապահ կարգեց լենկ (կաղ) Հուսեին խանին, իսկ ինքն առաջ խաղալով գնաց Շիրազ՝ Քերիմ խանի վրա։
Շիրազի ծայրամասում բանակ դրեցին, զարկեցին իրենց վրանները, և
հրամայեց պատնեշ կառուցել իր զորատեղիի շուրջը։ Այնտեղ երեք ամիս
մնալով՝ պաշարեցին բերդը։ Սաստիկ էր սովը նաև բանակում, և զորքը
մեռնում էր, որի համար նա զորքին բազմաթիվ բեռնակիր ուղտերի, ձիերի, ջորիների գրաստների երամակներով և ջոկերով ուղարկեց Թալիբեհզատի գավառը՝ բերելու ցորեն, գարի և (164) ապրուստի ու կերակուրի համար այլ պիտանի բաներ։ Երբ նրանք գնացին, Շեյխ Ալի խանը գաղտնի
դուրս եկավ Շիրազի բերդից, փակեց նրանց ճանապարհը, գրավեց բոլոր
բեռնակիրները, նորից դարձավ մտավ բերդ և տվեց այդ լիությունն իր
զորքին։ Այս մասին լսեց Հասան խանը, հրամայեց զորքին, որ լուսանալուն պես հարձակվեն բերդի վրա և առնեն այն։ Բայց երեկոն նսեմանալուն պես Աքրամ խան անունով մեկը՝ աֆղան ազգից, ապստամբեց Հասան
խանի դեմ և առնելով իր զորքը՝ մտավ Շիրազի բերդը՝ հնազանդվելով Քերիմ խանին։
Հասան խանը, լսելով նրա ապստամբության մասին, երես դարձրեց և
փախավ։ Հասան խանի վերադարձի մասին լուր տվեցին լենկ Հուսեին խանին, որ Սպահանի տեղապահն էր։ Սա ևս ապստամբեց և (165) աճապարեց
Աստարաբադ, որպեսզի գրավի բերդը։ Ուղարկեց և Հասան խանն իր զորքին, որ ավելի շուտ գնա և գրավի բերդը։ Զորքն էլ առաջ ընկավ և չթողեց Հուսեին խանին մտնելու բերդը։ Առավոտյան հրամայեց Քերիմ խանը
Շեյխ Ալի խանին՝ հետապնդելու Հասան խանին։ Շեյխ Ալի խանը առավ
զորքը, ձիընթաց արշավելով հետապնդեց Հասանին մինչև Սպահան, այնտեղից էլ՝ Աստարաբադ։ Հասան խանը կրկին պատերազմեց Շեյխ Ալի խանի և Մահմադ խանի Զանդիի դեմ։ Կռվում սպանվեց Մահմադ խանը, իսկ
Շեյխ Ալի խանը վերադարձավ և ձմեռեց Թեհրանում։
Գարնան գալուն պես հնչեցրեց Շեյխ Ալի խանն արքունական քնարը,
գնաց Հասան խանի դեմ և կռվում սպանելով նրան՝ հաղթեց։ Ապա Շեյխ
Ալի խանը (166) գնաց և տիրեց նրա բերդին, կողոպտեց նրա տներն ու
195

Ստեփանոս Երեց

ունեցվածքը և ուղարկեց Թեհրան՝ Քերիմ խանին, որովհետև նա ևս եկել
էր Թեհրան։ Մի հիմար և շատախոս մարդ Քերիմ խանի մոտ չարախոսեց
Շեյխ Ալի խանին, թե նա կամենում է ապստամբել քո դեմ։ Այս չարախոսության համար թողեց Շեյխ Ալի խանը Աստարաբադի բերդը և եկավ
Թեհրան՝ Քերիմ խանի մոտ։ Հասան խանը շատ որդիներ ուներ, բայց
չսպանեցին նրանց, քանի որ կաթնակեր մանուկներ էին։ Իսկ նրա անդրանիկ որդին՝ Մահմադ խանը, որին տասներկուերորդ գլխում հիշեցինք, Ադել
թագավորի կողմից թլպատվել ու ներքինի էր դարձել և Շեյխ Ալի խանի
գալու ժամանակ Աստարաբադում չէր, այլ Թավրիզի գավառում էր։ Դրա
համար էլ չսպանվեց, այլ փրկվեց, որ ապագայում ավերի մեր աշխարհը։
(167) Թեհրանից Քերիմ խանը զորքով չվեց Ատրպատականի գավառը և
գրավեց այն։ Այստեղ փորեց Շեյխ Ալի խանի աչքերը և կուրացրեց նրան։
Քերիմ խանը Զաքի խան անունով մի եղբայր ուներ, որին ուղարկեց Սպահան։ Սա եկավ հասավ Սիլախորի գավառը։ Լոռերը հավաքվեցին նրա
շուրջը և ապստամբեցին Քերիմ խանի դեմ։ Լսեց Քերիմ խանը նրա ապստամբելու մասին, ելավ Ատրպատականից և ձիընթաց արշավեց եղբոր
հետևից։ Երբ լսեց Զաքի խանը, որ եկել է Քերիմ խանը, աճապարեց Սպահանից դեպի Շուշտար՝ իր հետ տանելով Ալի Մահմադ խանին։ Քերիմ խանը եկավ Սպահան, այստեղից էլ չվեց Սիլախոր։ Երբ լոռերը տեսան, որ
եկավ (168) Քերիմ խանը և ավերելու է իրենց բնակավայրերը, ձերբակալեցին Զաքի խանին և տվեցին Քերիմ խանի ձեռքը։ Դրա համար Քերիմ
խանը հրամայեց սպանել լոռերի ավագներին, իսկ նրանց ունեցվածքը
ավարի առնել և քշել Շիրազի գավառը։ Այդպես էլ արեցին։
Ապա ուղարկեց զորքն արաբների գավառը և նվաճեց այն, գնաց Լար
գավառը և Նասր խանի ձեռքից առնելով Լարի բերդը՝ ավերեց և կողոպտեց ունեցվածքը։ Լոռերից Հեյդար խան անունով մեկը ապստամբեց Քերիմ խանի դեմ և մտնելով իր Դըղ կոչվող ամրոցը՝ զորք ուղարկեց նրա
վրա, որ և բռնեցին նրան և տարան Շիրազ։ Այս Քերիմ խանը խիստ քրիստոնեասեր էր և բարի թագավոր, որ կողմը որ դիմում էր, աջակցում էր
նրան Աստված։
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(169) ՊՐԱԿ ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ
ՔԵՐԻՄ ԽԱՆԻ37 ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱՍՐԱ ՔԱՂԱՔԻՆ
ՏԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Սադեղ խանի գնալը Բասրա։ Բերդի պաշարումն ու սովը։
Արաբների տապալումը։ Բասրայի բերդի գրավումը

Քերիմը խաղաղասեր, շինարար, արդարադատ, իրավարար և քրիստոնեասեր թագավոր էր։ Շատ գավառների և քաղաքների տիրելով և անհամար զորք հավաքելով՝ գնում էր ապստամբների ձեռքով խռովություն
ստեղծած գավառներն ու կղզիները, սպանում էր, մրրկում և հպատակեցնում ամենքին։ Բայց բարեկամների և օգնականների հանդեպ հաստատուն
սեր ուներ. ում կամենում էր, իշխանություն էր տալիս, և ում կամենում
էր, հանում էր իշխանությունից։ Եվ երբ այս բոլորի դեմ մարտնչելով և
հնարքներով հնազանդեցնելով՝ իշխեց, իր թագավորության քսանվեցերորդ տարում՝ Հայոց ՌՄԻԴ. (1775) թվականի հուլիս ամսի տասին, իր
ավագ եղբայր (170) Սադեղ խանին զորավար կարգեց և տալով նրա ձեռքը
զորք՝ երեսուն հազար հեծելազորով, Ջազայերի38 գնդի հետ ուղարկեց
Բասրա քաղաքի վրա՝ օսմանցիների ձեռքից այն առնելու։
Երբ թագավորի կողմից եղավ հրաման, Սադեղ խանը հանգանակեց իր
զորքը և ձիընթաց արշավելով՝ Շիրազից շտապ գնաց Բասրա։ Քաղաքի
դիրքն այսպես արևելյան կողմից մեծ ծովով է պատված, հյուսիսային
կողմում մեծ գետն է, որ ելնում է Բաբելոնից, իսկ երկու կողմերից՝
արևմտյան և հարավային, ցամաք է և խոնավ։ Երբ Սադեղ խանի զորքը
եկավ քաղաք, բանակ զարկեց ցամաքի կողմից։ Նա հրամայեց պարիսպ և
խրամատ շինել գնդի շուրջը, (171) ապա շրջպատելով պաշարեցին բերդը և
այնպես փակեցին ծովի ու ցամաքի ճանապարհներն ու կիրճերը, որ ոչ մի
տեղից մթերք չէր մտնում բերդ։ Մեծ սով սկսվեց բերդում, որի պատճառով շատերը սովամահ լինելով մահացան՝ Եզեկիելի ասացի պես. «Սրով՝
պատերազմը դրսից, սովն ու մահը՝ ներսից։ Ովքեր դրսում են լինելու,
սրով են վերջ գտնելու, իսկ ովքեր քաղաքում, սովից ու համաճարակից են
մեռնելու» (Եզեկիել 15)։
Բերդում կային ազգությամբ հայ և դավանանքով քրիստոնյա շատ մեծատուններ։ Նրանց ավագն էր աղա Հարությունը, որ բնիկ Ջուղայի մեծատոհմիկներից Խարդալցի աղա Էմնիազի որդին էր և իր անվանը համա197
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պատասխան ողորմած և գթած էր։ Այս աղա Հարությունը և մյուս աղաները խորհդակցեցին ու իրենց ողորմությամբ (172) չթողեցին, որ հայերից
որևէ մեկը սովամահ լինելով մեռնի։ Բայց օսմանցիներից և արաբներից
անթիվ մարդիկ սովամահ լինելով մեռան, այնքան շատ, որ չէին հասցնում թաղել նրանց՝ ըստ Սողոմոն առակասացի. «Գիտե Տերը աստվածապաշտներին փրկել փորձությունից և անիրավներին պահել փորձությունների մեջ» (Բ. Պետրոս Բ. 9)։ Բայց Սադեղ խանի զորքը ընդարձակվում
էր, մեծ պատերազմով դիմում էր արաբների կողմը, նրանց սրերից շատերն
էին ընկնում վիրավոր, գերեվարում էին նրանց կանանց և որդիներին,
ավարի առնելով նրանց ունեցվածքը՝ տանում էին կողոպուտը իրենց բանակի լիության համար։
Երբ քաղաքի բնակիչները տեսան և հասկացան, որ սովից մահանալու
են բոլորը, մտածեցին իրենց կամքով հանձնել բերդը նրա ձեռքը։ (173)
Սադեղ խանը գնաց բերդ ՌՄԻԴ. (1775) թվականին և մնաց այնտեղ մինչև
ՌՄԻԵ. (1776) թվականը։ Մեր Տիրոջ Հարության օրը բացելով դռները՝
բերդը տվեցին նրա ձեռքը։ Երբ Սադեղ խանը մտավ բերդ, հրամայեց իր
զորքին պարսպով շրջապատել բերդը, ապա պահանջեց նրանցից այնքան
շատ ունեցվածք և անթիվ գանձեր, որ թվով չէին վճարում, այլ կշռելով
էին տալիս, և բեռնակիրները, ինչպես մրջյունների քարավաններ, կրում
էին գանձերը Շիրազ։ Գերեցին նաև աղա Հարությունի որդուն՝ աղա Ստեփաննոսին և քրիստոնյաներից առած բազում ունեցվածքի հետ բերեցին
Շիրազ՝ Քերիմ խանի մոտ, իսկ Սադեղ խանն իր զորքով և զորապետներով
մնաց Բասրայում՝ պահելու քաղաքը։

(174) ՊՐԱԿ ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ
ՔԵՐԻՄ ԹԱԳԱՎՈՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼՈՌԵՐԻ
ԱՊՍՏԱՄԲԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Թագավորի հիվանդության մասին։ Լոռերի ապստամբելը։ Խոջայի ապստամբելը։
Լոռերի և տաճիկների կռիվը։ Գյուղերի տապալումը։ Քերիմ խանի մահվան մասին

ՌՄԻԶ. (1777) թվականին՝ իր թագավորության քսանութերորդ տարում,
մեր բարեվայելուչ Քերիմ թագավորը անբուժելի ցավով հիվանդացավ։
Շատ բժիշկներ եկան Արաբստանից, Հնդկաստանից և Եվրոպայից, բայց
198

Պատմագիրք

չկարողացան բժշկել նրան, քանի որ անհնարին էր բուժել այդ հիվանդությունը։ Նրա հիվանդության լուրը տարածվեց ամբողջ երկրով մեկ։ Այդ
ամսում, որ հիվանդացել էր թագավորը և ընկել անկողին, վախճանվեց
Քերիմ խան Բորբոր անունով մեկը։ Նրանց անվանակցության պատճառով
բոլոր գավառներում լուր տարածվեց, թե (175) վախճանվել է Քերիմ թագավորը։ Սակայն նա չէր մահացել, այլ Քերիմ Բորբորն էր մահացել, իսկ
Քերիմ թագավորը տակավին կենդանի էր։
Խաժամուժ և աշխարհավեր լոռերը, երբ լսեցին թագավորի վախճանվելու մասին, հավաքվեցին և իրենց զորագլուխ կարգելով Ռեզա խան անունով մեկին՝ եկան պաշարեցին Փերիայի գյուղերը և ասացին. «Մերն է թագավորությունը, տվեք մեզ արքունական հարկը»։ Ապա շատ գյուղերի
ունեցվածքն ու անասունները ավարի առան։ Այս գործողություններից
վախեցան փոքրիկ գյուղերը, մանավանդ՝ քրիստոնյա։ Երկու կամ երեք
գյուղերի բնակչությունը հավաքվեց մի գյուղում, որտեղ ամուր բերդ
կար, իսկ Հազարջրիբ և Խոջիղալեն գյուղերի բնակիչները լքեցին իրենց
գյուղերը և ամրացան (176) Շահվերդի բերդում, որտեղ Քրիստոսի հավատն ուրացած վրացիներ կային։
Բերդում մեծ բազմություն կար։ Երբ լոռերի ավագանին լսեց, որ Ռեզա
խանը ապստամբել է, յուրաքանչյուրը սկսեց ժողովել իր զորքը։ Այսպես
մարտնչեց նաև լոռերի ավագներից մեկը՝ մուկուի ցեղից Խոջա անունով։
Նա ժողովեց յոթ հարյուր հեծելազոր և եկավ Շահվերդի բերդի վրա՝ ավարի
առնելով այն։ Բայց բերդում շատ մարդ կար, որոնք, թվանգներով զինված,
պատրաստ էին հրաձգության։ Նրանց ավագն էր Աբուլ Հասան խանը, որը
վերոհիշյալ Խոջայի մորաքրոջ որդին էր, և նրա գալու ժամանակ դուրս
եկավ բերդից, ընդառաջ գնաց Խոջային՝ (177) հրավիրելով ճաշկերույթի։
Երբ Խոջան տեսավ, որ նրանք զինված են, և բերդի ավագն էլ իր ազգականն է, ուխտ ու դաշինք կնքեց և դառնալով բերդից՝ իր երիվարն ուղղեց դեպի Թոխմախլուի բերդը, որպեսզի ավարի առնի նրանց անասունները։ Բայց Թոխմախլուի բնակիչներից քառասուն տղամարդ թվանգներով
զինված դուրս էին եկել բերդից՝ ստուգելու և իմանալու, թե լոռերը որ
կողմից են գալիս։ Նրանց որոնելն ու սրանց գալը հանկարածի համընկան
միմյանց։ Երբ լոռերը տեսան, որ նրանք Թոխմախլուից են, գրոհ տալով
շրջապատեցին նրանց և բոլորին սրերով հարվածեցին։ Թոխմախլուցիները,
տեսնելով այս, տագնապով և հապճեպ (178) դիմեցին մի բլրի կողմը, որը
դեռ վաղ ժամանակներից վիմաշեն պարիսպներ ու խրամատներ ուներ։
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Տաճիկները մտան խրամատները, իսկ լոռերի զորքը շրջապատեց նրանց։
Երկու կողմերից թվանգներով կրակում էին, և ծուխ էր ելնում, ինչպես
հնոցի մրիկը և ինչպես ամպ, որ լսողներն ու տեսողները, ահից սարսափած ու սրտապատառ եղած, ընկնում էին։ Երկու կողմերից էլ վիրավորներ
էին թավալվելով ընկնում գետնին և մեռնում։ Լոռերից սպանվեցին տասներկու տղամարդ, իսկ տաճիկներից՝ մեկը, քանի որ տաճիկների թաքստոցն ամուր էր։ Նրանց աղաղակները Շահվերդի բերդ էր հասնում, որտեղից վրացիներ, տաճիկներ և հայեր ելան և գնացին տաճիկներին օգնության։ Երբ լոռերը տեսան, որ նրանք (179) օգնության եկան տաճիկներին,
շրջապատեցին և սպանեցին նրանցից վրացի և տաճիկ յոթ տղամարդու։
Իսկ հայերից ոչ մեկի չսպանեցին և չվիրավորեցին, այլ թողեցին գնալ
իրենց տեղը։
Այսպես ամենուր ավարի առան, ամենուր հրկիզեցին փայտակերտ կալվածքներ, գյուղեր։ Երեսուն օր չէին դադարում ավերելուց, խորտակելուց,
կողոպտելուց և ավարը տանում էին իրենց խաժամուժ բանակը։ Երեսուն օր
հետո իմացան, որ կենդանի է Քերիմ թագավորը։ Նրա ահից սարսափած՝ լոռերը դարձան իրենց տեղը, և դադարեց խռովությունը, իսկ բնակիչները
վերադարձան իրենց գյուղերը, և յուրաքանչյուրն անցավ (180) իր գործին։
Թագավորի ահից լոռերը փախել և թաքնվել էին իրենց ամրոցներում։ Եվ
քանի որ այդ լուրերը հասել էին թագավորի ականջին, նա խորհում էր, թե
ինչպիսի մահվամբ պատժի դրանց՝ փախուստի և թաքնվելու համար։

ՊՐԱԿ ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ
ԹԱԳԱՎՈՐԻ ՄԱՀՎԱՆ ԵՎ ՆՐԱ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՐԾԱՆՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Քերիմ թագավորի մահվան մասին։ Թագավորի զորքի վրդովմունքը։ Խաբեությամբ
հաշտության գալը։ Նազար Ալի խանի բռնվելը։ Նրանց սպանվելը։
Ամրոցների թալանը

Քերիմ թագավորի ցավերն այսպես շարունակվեցին մինչև ՌՄԻԷ.
(1778) թվականի Աղուհացի պահքի օրերը։ Այս ժամանակ վրա հասավ նրա
մահը, և թագավորը վախճանվեց։ Քերիմ արքան ուներ երկու եղբայր՝ Սադեղ խանը, որ Բասրայում էր, և Զաքի խանը, որ նրա մոտ՝ Շիրազում էր, և
ուներ հինգ որդի։ Նրա անդրանիկ որդու անուն էր Աբոլֆաթհ խան։
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Շեյխ Ալի խանը, որին Ատրպատականում կուրացրել էր Քերիմ արքան,
ուներ Նազար Ալի խան անունով (181) մի եղբայր և բազմաթիվ որդիներ։
Սրանք, երբ լսեցին թագավորի մահվան մասին, յուրաքանչյուրը հավաքեց իր զորագունդը. Զաքի խանը՝ իր զորքով հանդերձ, իսկ Նազար Ալի
խանը՝ Շեյխ Ալի խանի որդիներով և իր զորքով։ Աբոլֆաթհ խանը մնաց
իր հոր մոտ և սգում էր նրա մահը։ Երկու կողմերից սկսեցին պատերազմել, որպեսզի սպանվի մի կողմը, իսկ մյուսը տիրի թագավորությանը։
Երեք օր կռիվ մղեցին միմյանց դեմ, որը օր ու գիշեր չէր դադարում, և
չէին կարողանում աչք թարթել, իսկ հրացանների ճայթումը և աղաղակների ձայնը խլացնում էին լսողների ականջները։
Այսպես երեք օր մնաց թագավորն անթաղ։ Երեք օր հետո (182) եկավ
Շեյխ Ալի խանի կինը՝ իր որդիներին հաշտեցնելու Զաքի խանի ու Աբոլֆաթհ խանի հետ, որի համար Նազար Ալի խանը և Շեյխ Ալի խանի որդիները, իրենց ձեռքը վերցնելով Ղուրանը, խնդրեցին խաղաղություն և
հաշտություն։ Աբոլֆաթհ խանը, երբ տեսավ, որ նրանք եկել են հաշտություն կնքելու, հավատաց խաբեությանը և կամենում էր ելնել պալատից՝
նրանց հետ հաշտվելու, սակայն նրա քույրը չթողեց և ասաց. «Եթե գնաս,
քեզ կսպանեն»։ Բայց նա չլսեց քրոջ խոսքը, իսկ քույրն ասաց. «Եթե կամենում ես ստուգել իմ խոսքերը, ուղարկիր քո ծառային և կտեսնես իմ
խոսքերի սուտ և իրավի զորությունը»։ Լսեց Աբոլֆաթհ խանը քրոջը և
ուղարկեց իր հավատարիմ ծառային, որին բռնեցին և հոշոտեցին։
(183) Այդժամ հասկացան Զաքի խանն ու Աբոլֆաթհ խանը, որ նրանք
հաշտության չէին եկել, այլ եկել էին խաբեության և սպանության համար, ուստի ասացին. «Աստված է քննում մարդկանց սրտերն ու երիկամները, և ոչ մարդը»։ Այդ գիշեր թագավորի եղբայրն ու որդիները նրան
թաղեցին իր պարտեզում և իրենց համախոհերին ժողովելով՝ գնացին Նազար Ալի խանի պալատի վրա։ Զորագնդով շրջապատեցին այն, ոմանք
մտան նրա պալատը, մյուսները փակեցին ճանապարհները և բռնեցին բոլորին՝ մեծ թե փոքր։ Աշտեով Նազար Ալի խանի թիկունքից այնպես հարվածեցին, որ մտավ և դուրս եկավ սրտից, իսկ Քալբ Ալի խանին սատկացրին՝ նիզակով դուրս թափելով նրա փորը։ Այսպես (184) բոլորին առհասարակ սրի ճարակ դարձրին։ Հրամանն այնքան սաստիկ էր, որ չխնայեցին և
անգամ կաթնակեր մանուկներին սպանեցին։ Քանի որ անսպասելի և հանկարծակի եղավ այս իրողությունը, այն լսելով ու տեսնելով՝ սարսափեց ու
ցնցվեց Շիրազի բերդը։ Եվ եղան որպես գոգն ու մագոգը՝ մեծ և խառնիճաղանջ մի բազմություն (տե՛ս Հայտնություն Ի. 7)։
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Ո՛հ, այստեղ տեսնել էր պետք, թե ինչպես Զաքի խանի կողմը թնդանոթները, թվանգները և ատրճանակները ձգում էին, իսկ մունետիկը հրապարակով աղաղակում էր. «Կեցցե՛ Զաքի արքան, կեցցե՛», և հնչեցնում
էին արքունական նվագարաններն ու փողերը։
Իսկ մյուս կողմը սգում էր, ողբում ու կոծում, կսկծում, աղիողորմ մորմոքում՝ տեսնելով իրենց ամուսիններին ու եղբայրներին, հայրերին ու որդիներին (185) դիաթավալ ընկած փողոցում՝ իրենց աչքի առաջ, որովհետև
հրաման էր եղել՝ չթաղել նրանց։ Զաքի խանը հրամայել էր նաև, որ
գրաստների և ջորիների փալանները գցեն նրանց վրա՝ որպես քամահրանքի և նախատինքի նշան։ Ապա սկսեցին կողոպտել նրանց ունեցվածքը՝
մթերքը, ամբարները, գանձերը, զենքերը, ձիերի ու ջորիների երամակները։ Ամեն ինչ կողոպտելով՝ տարան Զաքի խանի պալատը, և չկար թիվ ու
հաշիվ նրանց ավարին։ Բայց սպանվածները այսպես գիշատվելով և գազանակուր դառնալով՝ նեխել էին և զայրացրել ամբողջ քաղաքին, որովհետև յոթ օր անթաղ ընկած էին փողոցում։ Քաղաքացիների աղաղակը
հասավ Զաքի խանի ականջին, և նա սպանվածներին թաղելու հրաման
տվեց, որից հետո Շիրազ քաղաքում դադարեց (186) գարշահոտությունը։

ՊՐԱԿ ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ
ԱԼԻՄՈՒՐԱԴ ԽԱՆԻ ՍՊԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ՆՐԱ ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ալիմուրադ խանի սպարապետությունը։ Հրովարտակ Ալիմուրադին։ Ալիմուրադի
ապստամբելը։ Զաքի խանի բարկությունը։ Աբոլֆաթհ խանի քրոջ նամակը։
Իզադխասթից վտարելը։ Զաքի խանի սպանվելը։
Սադեղ խանի մասին չարախոսությունը

Երբ Զաքի խանը կոտորեց Նազար Ալի խանի կողմնակիցներին և գրավեց Շիրազի բերդը, քսան օր հետո սպարապետ կարգեց Ալիմուրադ խան
անունով մեկին, որը Քերիմ թագավորի հեծելազորի պետն էր, և տալով
նրա ձեռքը երեսուն հազար հեծելազոր՝ ուղարկեց Սպահան՝ քաղաքում
խռովություն չծագելու համար։ Առնելով զորքը՝ նա ձիընթաց արշավելով
գնաց ուղիղ Սպահան, եկավ հասավ Իզադխասթ։ Ալիմուրադ խանի դուրս
գալուց հետո Զաքի խանը մտածեց, թե գուցե նա ապստամբի իր դեմ, որի
համար հրովարտակ գրեց (187) Ալիմուրադ խանին այս բովանդակութ202
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յամբ. «Մեր տիեզերակալ իշխանությունից ծանուցում լինի Ալիմուրադիդ,
որ քեզ օգուտ չէ գնալ Սպահան։ Նամակը ստանալով՝ անհապաղ վերադարձի՛ր, որովհետև այս է մեր ցանկությունը»։
Աբոլֆաթհ խանն էլ Զաքի խանից գաղտնի մի այսպիսի նամակ գրեց.
«Արտասվաթոր Աբոլֆաթհ խանից ծանուցում լինի Ալիմուրադ խանին։ Մի՛
դարձիր դու, քանի որ Զաքի խանը ծարավի է քո արյանը և կամենում է
սպանել քեզ։ Ո՛ղջ եղիր»։ Այս երկու նամակաբերները միմյանցից գաղտնի
բերեցին նամակները Իզադխասթ և տվեցին Ալիմուրադ խանին։ Նա առավ
նամակները, ընթերցեց, ամեն ինչ հասկացավ և իր զորապետներին ու հիսունապետներին ասաց, որ գրված է՝ հապճեպ գնալ Սպահան, իսկ այնտեղից Թեհրան։ (188) Այս ասելով՝ վերցրեց իր զորքը, առաջ խաղաց և գնաց
Սպահան, իսկ այնտեղից իր բանակով չվեց գնաց Թեհրան։ Հասնելով
Թեհրան՝ այսպես հայտնեց իր ապստամբության մասին. «Պետք է մենք
մտերմությամբ ծառայենք Աբոլֆաթհ խանին, ոչ թե Զաքի խանին, քանի որ
նրան դարանակալ և չար թշնամի եմ տեսնում։ Դուք ի՞նչ կասեք նրանց մասին»։ Նրանք խոնարհվելով երկրպագեցին Ալիմուրադ խանին և ասացին.
«Մեր գլխի վրա ընդունում ենք հրամանը, որովհետև մենք չենք բաժանվի
քեզանից, քանզի ամբողջ սրտով կապված ենք քեզ հետ։ Դու մեր հայրն ես,
իսկ մենք՝ քո որդիները։ Ինչ գործում է հայրը, նույնը գործում է և որդին»։
Այսպես դաշն կնքեցին միմյանց հետ, դարձան և չվեցին Սպահան,
այնտեղից էլ՝ Շիրազ, որ սպանեն Զաքի (189) խանին, և Աբոլֆաթհ խանը
դառնա թագավոր։ Երբ հասավ Ալիմուրադ խանը Սպահան, և Զաքի խանը
լսեց նրա ապստամբության մասին, իբրև չար գազան՝ լցվեց բարկությամբ
և հրամայեց մունետիկներին գոչելով հայտարարել. «Հրաման է Զաքի
խանից, որ բոլորը շտապ դուրս գան քաղաքից դեպի մեր մարտակից զորքը։ Եթե մեկը հակառակվի հրամանին, կկտրեն նրա գլուխը»։
Երբ լսեցին այս սարսռազդու հրամանը, նրա զորքն այնքան շտապով
ելավ, որ շատերը ոտաբոբիկ, շատերը հետիոտն գնացին՝ առանց ասպատուն ժամանելու և ձի հեծնելու։ Այսպիսի բարկությամբ Զաքի խանը
դուրս եկավ Շիրազից և գնաց դեպի Սպահան։ Նա իր հետ վերցրել էր
Աբոլֆաթհ խանին և կամենում էր նրան ևս սպանել, որովհետև ոմանք
(190) հայտնել էին այն նամակի մասին, որ հղել էր Աբոլֆաթհ խանը Ալիմուրադ խանին։
Երբ Աբոլֆաթհ խանի քույրն իմացավ, որ Զաքի խանը կամենում է
սպանել իր եղբորը, այսպիսի նամակ գրեց իր հոր ավագանուն. «Ո՛վ տիրադրուժներ և երախտամոռներ, այսպե՞ս եք գնահատում երախտիքն ու
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աղուհացը իմ հոր։ Մոռացե՞լ եք, որ Աբոլֆաթհ խանը որդին է ձեր տիրոջ,
չե՞ք տեսնում այդ չար գազանի մտադրությունը, որ ցանկանում է սպանել իմ եղբորը։ Ձեր կանանց գլխաշորը ձեր գլխին է, քանի որ սպանելով
ձեր տիրոջ որդուն, սպանելու է նաև ձեզ, և նույնիսկ չեք հասցնելու աչք
թարթել։ Հոգացե՛ք նրա մասին, որովհետև նա հոգացել է (191) ձեզ համար։ Ո՛ղջ եղեք»։
Երբ նախարարներն ստացան նամակը, ընթերցեցին և հասկացան նամակի արժեքը, որի համար միմյանց երդվեցին և դարան մտան, որ սպանեն
Զաքի խանին։ Իսկ նա իր բանակով եկավ հասավ Իզադխասթի բերդը և
հրամայեց բռնել բերդի ավագանուն։ Կապեցին նրանց ձեռքերն ու ոտքերը և բերդի պարսպից վայր նետեցին, որ ընկնելով ներքև՝ սնդիկի պես
ցնդում էին։ Երկիրը և նրանց ամբողջ ունեցվածքը ավարի առան։ Գերեցին նաև երկու գեղեցիկ աղջիկների և բերեցին Զաքի խանի համար։
Երբ երեկոն նսեմացավ, Զաքի խանն առավ աղջիկներին և մտավ ոսկով
ու մարգարիտներով կառուցված վրանը։ Այդ գիշեր իշխանները խորհուրդ
արեցին, որ հարմար ժամ գտնեն և սպանեն չարին, որպեսզի իրենց մեջ
խռովությունն (192) դադարի։ Ընտրեցին քսան տղամարդու, որոնք գիշերը մերկացրած սրերով սրընթաց հարձակվեցին նրա վրանի վրա, չորս կողմերից հարվածելով՝ սպանեցին Զաքի խանին, ազատ արձակեցին աղջիկներին՝ գնալու իրենց տները, իսկ իրենք շրջեցին վրանը նրա վրա և վերադարձան։
Երբ բանակում լուր տարածվեց, թե սպանվել է Զաքի խանը, մեծ
դղրդյուն ու աղաղակ բարձրացավ։ Շատերը չիմացան, թե ինչից է այդ
աղաղակը և ուզեցին երես դարձնելով փախչել։ Երբ այդ մասին զեկուցեցին Աբոլֆաթհ խանին, նա չթողեց տրոհել բանակը, այլ բոլորը նորից
դարձան Շիրազի բերդը։ Իսկ այնտեղից երկու հեծյալներ եկան Սպահան՝
ավետիք բերելով Ալիմուրադ խանին։
Երբ Աբոլֆաթհ խանը վերադարձավ Շիրազ, Բասրայից եկավ նաև Սադեղ խանը՝ (193) վշտացած իր երկու եղբայրների համար՝ Քերիմ թագավորի, որ իր մահով վախճանվեց, և Զաքի խանի, որ սրախողխող եղավ։ Բայց
ոմանք ասացին Սադեղ խանին, թե Աբոլֆաթհ խանի դավադրությամբ
սպանվեց Զաքի խանը, որի համար նա թշնամացավ և կամեմում էր ինչ-որ
չար բան գործել Աբոլֆաթհ խանի դեմ։ Իմանալով այս՝ զորականները
Աբոլֆաթհ խանին ասացին. «Հրամայի´ր, որ սպանենք նրան, ինչպես
սպանեցինք Զաքի խանին»։ Իսկ նա հրաժարվեց՝ ասելով. «Իմ հոր ավագ
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եղբայրն է, բարի խորհուրդ չէ, լռեցե´ք»։ Բայց Սադեղ խանը իմացավ
Աբոլֆաթհ խանի զորականների խորհուրդը, և ոչ միայն զգուշացավ, այլև
իր զորքով հանկարծակի հարձակվեց Աբոլֆաթհ խանի պալատի վրա,
նրան և նրա եղբայրներին բռնեց ու կալանավորեց երկաթե (194) շղթաներով և բանտ նետեց։ Նրա գնդի զորապետներին, հազարապետներին, հարյուրապետներին և հիսունապետներին նույնպես բռնեց, հանեց աչքերը և
բոլորին կուրացրեց, իսկ ինքը՝ Սադեղ խանը, թագավորեց։

ՊՐԱԿ ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ
ԱԼԻՄՈՒՐԱԴ ԽԱՆԻ ԳՆԱԼԸ ԽԱՄՍԱ ԵՎ ԶՈՒԼՖԱՂԱՐ
ԽԱՆԻ ԲՌՆՎԵԼԸ
Ալիմուրադ խանի գնալը Խամսա։ Զուլֆաղար խանի պարտվելը։
Բանակի վտարելը։ Զուլֆաղար խանի սպանվելը

ՌՄԻԸ. (1779) թվականին Ալիմուրադ խանը Սպահանից իր բանակով
շարժվեց դեպի Թեհրան և Խամսա՝ Զուլֆաղար խանի վրա, որը ապստամբել էր թագավորի դեմ և կամենում էր ինքը թագավորել։ Երբ նա լսեց
Ալիմուրադ խանի գալը, հանգանակեց իր զորքը և եկավ մարտնչելու ու
կռվելու Ալիմուրադ խանի դեմ։ Նրանք բանակ զարկեցին դեմհանդիման։
Ասպատակողները սկսեցին միմյանց դեմ արշավել, (195) մինչև որ երկու
ճակատներն իրար հասան և միմյանց բախվեցին՝ պարտության մատնելով
Ալիմուրադ խանի գնդին։ Բայց Ալիմուրադ խանն ուներ օսմանցի զինվորների մի գունդ։ Երբ նրանք տեսան, որ տրոհվեց Ալիմուրադ խանի գունդը, մտրակեցին իրենց երիվարները, բարձր աղաղակելով և սուսերամերկ
հարձակվեցին Զուլֆաղար խանի զորքի վրա՝ պարտության մատնելով
նրան։ Տապալվեց Զուլֆաղարի գունդը. (զինվորները) զինաթափ եղան և
փախուստի դիմեցին, սպանվեցին և ընկան այդ մեծ պատերազմում։ Այդ
մեծ պատերազմում խփեցին և սպանեցին նրանց, իրենց սրերով շատերին
վիրավոր գցեցին և շուտափույթ փակեցին նրանց բոլոր ճանապարհները։
Նրանց զորքից շատերը բռնվեցին և ահից սրտապատառ եղան, իսկ
Զուլֆաղար խանը, մազապուրծ փրկվելով, (196) մեծ տագնապով իր ծառայի հետ փախավ լեռները և թաքնվեց։
Ալիմուրադ խանի զորքը ավարի առավ նրանց ամբողջ ունեցվածքը,
զենքերը, գանձերը, կահկարասին, ուղտերի երամակները, ձիերի և ջորինե205
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րի ջոկերը, գրաստների հոտերը և խառնեց իր բանակին։ Նրանց զորքից,
ում բռնել էին, բերեցին Ալիմուրադ խանի մոտ, որը հրամայեց առնել
նրանցից զենքերը և թողնել, որ գնան։ Իսկ Զուլֆաղար խանը, որ իր ծառայի հետ փախավ լեռները, երեք օր սոված մնաց այնտեղ։ Երեք օր հետո
նա ասաց իր ծառային. «Այստեղ սովամահ կկորչենք։ Ոչ ոք քեզ չի ճանաչում, գնա գյուղ և մեզ համար ուտելիք բեր լեռներ, նաև իմացիր, թե
մեր մասին ինչ են խոսում»։ Ծառան գնաց և այլևս չվերադարձավ։
Զուլֆաղար խանը երբ տեսավ, որ (197) ծառան չվերադարձավ, դուրս
եկավ թաքստոցից և գնաց ուղիղ մի գյուղ։ Գյուղացիները, երբ տեսան,
ճանաչեցին նրան և ասացին. «Ի՞նչ ես ուզում»։ Նա ասաց, որ մի կտոր
հաց է ուզում, որովհետև սաստիկ քաղցած է։ Գյուղացիներն ասացին.
«Նստի՛ր, հիմա հաց կբերենք»։ Նա իջավ ձիուց և նստեց, իսկ գյուղի բնակիչները բերեցին զանազան խորտիկներ, դրեցին նրա առաջ և նա սկսեց
ճաշել։ Գյուղացիները գրոհելով շրջապատեցին նրան, բռնեցին և տարան
Ալիմուրադ խանի բանակը։ Խանը հրամայեց սպանել նրան, իսկ գլուխը
տանել Շիրազ՝ Սադեղ խանին։ Սպանելուց հետո ավերեց նրա բերդը, կողոպտեց ունեցվածքը, ապա այնտեղից իր բանակով առաջ շարժվեց, գնաց
Ղազվին և այնտեղ ձմեռեց։ Այդ օրվանից Շիրազի բերդը Սադեղ խանի
ձեռքում է։

(198) ՊՐԱԿ ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ
ԱԼԻՄՈՒՐԱԴ ԽԱՆԻ ՍՊԱՀԱՆ ՎԵՐԱԴԱՌՆԱԼՈՒ
ԵՎ ՎԱՆՔԸ ԿՈՂՈՊՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ալիմուրադ խանի Սպահան գնալը։ Երիտասարդի չարախոսությունը։ Միաբանների
փախուստը։ Վանքի ունեցվածքի ցուցադրումը։ Վանքի ունեցվածքը ավարի առնելը։
Ալինաղի խանի և Մազյար խանի պատերազմը։ Մազյար խանի պարտությունը

ՌՄԻԹ. (1780) թվականին՝ գարնան գալուն պես, Ալիմուրադ խանը
հնչեցրեց արքունական նվագարանները և Ղազվինից իր բանակով չվեց
եկավ Սպահան։ Երբ հասավ քաղաք, լսեց, որ Սադեղ խանը, բռնելով
Աբոլֆաթհ խանին, կալանավորել է։ Ուստի Ալիմուրադ խանն ապստամբեց և չհնազանդվեց Սադեղ խանին, քանի որ իր սիրտը միտված էր Աբոլֆաթհ խանի կողմը, չնայած որ Ալիմուրադ խանի մայրը Սադեղ խանին
որդի էր անվանում։ Ալիմուրադը գրավեց Սպահան քաղաքը և նստեց
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այնտեղ։ Նա Քրիստոսի հավատն ուրացած ծառաներ ուներ (199) վրաց
ազգից, որոնք բնակվում էին Ջուղայում և գիտեին մեր Սուրբ Ամենափրկիչ վանքի շքեղությունը ու տեղյակ էին նրա որպիսությանը։ Կար նաև
մի երիտասարդ, որ ուրացողների ազգականն էր և աշակերտ էր եղել վանքում, որին, սակայն, հալածել և աքսորել էին վանքից։ Նա գնաց իրեն
գործակից ուրացողի մոտ և մատնեց, թե վանքում անչափ ոսկյա և արծաթյա անոթներ կան պահած։ Եվ երբ լսեց ուրացող և անիծյալ հին Եզաբելը և նոր Հուդան, սրընթաց հասավ Ալիմուրադ խանի դուռը և կրկնեց
շատախոս երիտասարդի խոսքերը։ Լսելով այս երկրորդ Սաբուռոսին՝ Ալիմուրադ խանը ուղարկեց քսան տղամարդու, որպեսզի կալանեն վանքի
առաջնորդին և միաբաններին, լլկելով և չարչարելով իմանան թաքստոցի
տեղը և վերադառնան։
(200) Երբ անօրենից եղավ այս բոթալի հրամանը, տղամարդիկ երեկոյան դուրս եկան, գնացին Ջուղա։ Սոսկալի լուրը հասավ միաբանների
ականջին, որ լսելուն պես հապճեպ տագնապով ելան վանքից և թաքնվեցին մոտակայքում, ձորերում, խարխուլ տների անկյուններում։ Եկան
զինվորները, բռնեցին և կալանեցին վանքի առաջնորդ Մկրտիչ վարդապետին և նրա փոխանորդ Հակոբ վարդապետին, երկու միաբաններին և
նրանց երկու աշակերտներին։ Երկու առաջնորդների ոտքերը դրեցին ֆալախկայի մեջ և այնքան հարվածեցին չորս կողմից, որ մինչև ծնկները
տրորվեցին և ներկվեցին արյունով։ Հակոբ վարդապետն ասաց. «Կմեռնենք մեր հավատի ու աթոռի վրա, կժառանգենք հոգի և անուն և չենք
տա անօրենների ձեռքը մեր սուրբ անոթները»։ (201) Բայց միաբաններն
ու երկու աշակերտները չլսեցին Հակոբ վարդապետի աղերսանքները, իսկ
առաջնորդ Մկրտիչ վարդապետը չուներ խոսելու կարողություն, որովհետև անօրենները անչափ գանահարել էին նրան։ Աշակերտներից մեկն
ասաց. «Արձակեցեք ինձ և եկեք իմ հետևից»։
Ո՛հ, շո՛ւնչ դառնության՝ ավելի քան լեղի, ավելի բարի էր մահը, քան
քո բերանի խոսքը, ինչո՞ւ չպապանձվեցիր։ Այս խոսքերից հետո արձակեցին նրան։ Նա գնաց սուրբ տաճարի տանիքը, իսկ զինվորները՝ նրա
հետևից։ Նա ասաց. «Քանդե՛ք այստեղ»։ Քանդեցին և բացեցին թաքստոցը։ Ցույց տվող աշակերտին, որի անունը Մարտիրոս էր, ներքև իջեցրին,
որ դուրս բերի։ Այսպես առան վանքի բոլոր սուրբ անոթները՝ խաչ, սկիհ,
բուրվառ, քշոց, աշտանակ, մոմակալ, տապանակ և եկեղեցու այլ հանդերձներ ու (202) զարդեր։ Թալանելով կողոպտեցին նաև միաբանների բոլոր խցերը՝ ըստ սաղմոսերգուի ասածի. «Դարձրին Երուսաղեմը՝ որպես
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միրգ պահելու խուցեր» (Սաղմոս ՀԸ. 1)։ Թալանված ոսկին և արծաթը
կշռում էին քսանհինգ լիտր, չհաշված զգեստները։ Վանքի առաջնորդն ու
փոխանորդը խողխողված մարմնով ընկած էին զանգակատանը։ Նրանք,
մոռացած տանջանքների կսկիծը, անպես էին ողբում սրբազան անոթների
համար, կարծես առուներ հեղվեին նրանց աչքերից։
Զինվորներն առան վանքի սրբություններն ու տարան անիծյալ Ալիմուրադին, բայց արդարադատ Աստված վրեժխնդիր եղավ այն ուրացող
մատնիչից. քսան օր հետո այդ անօրենն ընկավ իր սրից և մեռավ։ Սրանից
հետո Ալիմուրադ խանը սպարապետ կարգեց Մազյար խան անունով մեկին և, տալով նրա ձեռքը երեսուն հազար հեծելազոր, ուղարկեց կռվելու
Սադեղ խանի որդիներից Ալինաղի (203) խանի դեմ։ Հրամանն ստանալով՝
Մազյար խանը հանգանակեց իր զորքը և արշավելով եկավ ու բանակեց
Քուշկիզարում։ Իսկ Ալինաղի խանը քսան հազար հեծելազորով դուրս էր
եկել Շիրազից և գալիս էր Մազյար խանի վրա, բայց սրանք չգիտեին նրա
գալու մասին։ Այդ ժամանակ ուժգին հողմ բարձրացավ և պատառոտեց
Մազյար խանի վրանը, որը պարտության նշան էր։ Առավոտյան, երբ
արթնացան, Մազյար խանի զորքը տեսավ, որ մեծ ամբոխ է գալիս։ Դա
Ալինաղի խանի գունդն էր։ Նրանց տեսնելով՝ իրենք էլ կարգեցին երկու
գունդ և դաշտում ճակատեցին նրանց դեմ։ Երկու ճակատներն իրար հասան և զարկվեցին միմյանց։
(204) Երկու կողմերի վիրավորներն ընկնում էին գետնին, թավալվում,
մաքառում էին և խռովություն բարձրացնում, միմյանց հետ կռվելով՝
խառնվում էին, մինչև որ պարտվեց, խորտակվեց Մազյար խանի գունդը,
զինաթափ եղավ և փախուստի դիմեց։ Փակելով նրանց գնալու ճանապարհը՝ նրանց տղամարդկանցից ձերբակալեցին շուրջ հինգ հազարին, առան
նրանց զենքերը և բաց թողեցին՝ գնալու իրենց տեղը։ Մազյար խանը
փրկվեց նրանց սրից և աճապարեց Սպահան։ Լսեց Ալիմուրադ խանը
Մազյար խանի պարտությունը, հապճեպ տագնապով ելավ Սպահանից և
թողնելով իր ամբողջ կահկարասին և ունեցվածքը՝ աճապարեց դեպի Քերմանշահ՝ Մահմադ խան քուրմանջի մոտ։ Ալինաղի խանն էլ լսեց փախուստը Ալիմուրադ խանի, ժողովեց զորքը, Քուշկիզարից շարժվեց, իր բանակով եկավ Սպահան (205) ՌՄԻԹ. (1780) թվականին և տիրեց քաղաքին։
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ՊՐԱԿ ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ
ԱԼԻՆԱՂԻ ԽԱՆԻ ՍՊԱՀԱՆ ԳԱԼՈՒ ԵՎ ԿՈՒՅՍԵՐԻՆ
ԳԵՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ալինաղի խանի Սպահան գալը։ Ալինաղի խանի մտածմունքը։ Աղջիկներ պահանջելը։
Առաջնորդի վրա բարկանալը։ Առաջնորդին բաց թողնելը։ Ալինաղի խանի վանք գալը։
Ալինաղի խանի կռիվ գնալը։ Ալինաղի խանի պատերազմելը։
Ալինաղի խանի փախուստը

Երբ Ալիմուրադ խանը փախավ, Ալինաղի խանը եկավ Սպահան։ Ալինաղի խանը դեռ մանկուց էր լսել հայ ազգի պայծառության ու գեղեցկության մասին, որ բազում պատճառներով տառապալի կյանքով էր բնակվում Ջուղա գյուղաքաղաքում։ Նախ՝ Սուրբ Աթոռի համար, որից անիծյալ Ալիմուրադ խանը կողոպտելով հափշտակեց սուրբ անոթները, երկրորդ՝ այլասեռ և գազանաբարո այրերի և նրանց զորքերի խառնակությունների պատճառով, քանի որ չկար մի օր կամ մի պահ առանց կռվի և
գրգռության, մինչև որ ամենուր խարխլեցին։ (206) Երրորդ՝ մեր խեղճ և
ողբերգական ազգի սնանկության համար, որ ոչ մի տեղից չկար օգնություն նրանց, և սևազգեստ ու դեդևելի կյանքով էին ապրում, քանզի
այնպիսի դառն և ձախորդաբեր ժամանակներ էին, որ չկար գլուխ առանց
ցավի, ուստի շատ վիշտ և նեղություն առաջացան։
Եկավ Ալինաղի խանը Սպահան և վաղուց մթերել էր իր սրտի խորքում
բղջախոհության արմատը մեր ազգի հանդեպ, ինչպես ասում է մարգարեն. «Չարիք հղացավ և անօրենություն ծնեց» (Սաղմոս 15) Ժամանելով
քաղաք՝ ուղարկեց իր զինվորներից ջուղայեցիների մոտ. «Տվեք ինձ ձեր
ազգի գեղեցիկ կույսերից, ապա թե ոչ՝ ավերելու եմ ձեր բնակավայրերը»։
Երբ անօրենից այս սոսկալի հրամանը եղավ, եկան նրա չարգործ ներքինիները, և (207) կալանեցին առաջնորդին և փակեցին խեղճ ու տառապյալ
քրիստոնյաների դռները։ Նրանցից, ովքեր չորս-հինգ տարեկան աղջիկներ
ունեին, կաշառք վերցրին, էլ ո՞ւր մնացին նրանք, ովքեր հասուն տարիք
ունեին։ Գրեթե աղջիկ ունեցող տուն չմնաց առանց կաշառք տալու։ Օ՛հ,
մեր ողորմելի ազգին, օ՛հ, որքան աղքատացան կաշառքների պատճառով,
օ՛հ, որքան ողբ ու կսկիծ կրեցին. ճիչը մայրերի, կոծը հայրերի, ողբը եղբայրների, գոչումը քույրերի, հառաչանքը ծերերի, դողդոջելը պառավների և աղաղակը որդիների ու դուստրերի, ինչպես ջրի շառաչյուն և ամպի
որոտ, երկինք էին ելնում։
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Ըստ ավետարանական խոսքի՝ «Վերջինն ավելի չար եղավ, քան առաջինը» (հմմտ. Ղուկաս ԺԱ. 26)։ Որոնելուց հետո վերցրին երկու աղքատ
աղջիկների, որոնք կաշառքի համար դրամ չունեին, ու (208) տարան Ալինաղի խանի սրահը։ Նա, տեսնելով աղջիկներին, հարցրեց. «Ո՞ւմ դուստրերից եք դուք՝ մեծատունների՞, թե՞ աղքատների»։ Աղջիկները խոնարհվեցին և թարգմանի միջոցով ասացին՝ աղքատների աղջիկներ ենք։ Այս խոսքի վրա նրա երեսի գույնը փոխվեց և, ինչպես անապատի գազան, հրամայեց ներքինապետին վերդարձնել աղջիկներին իրենց տները, բերել առաջնորդ Մկրտիչ վարդապետին և դնել եռացող կաթսայի մեջ։ Ներքինապետը
վերադարձրեց աղջիկներին իրենց տները, և բռնելով առաջնորդին՝ տարան
Ալինաղի խանի մոտ՝ ըստ Եզիկիել մարգարեի. «Թակարդներ լարեցին նրա
դեմ, դնչկալ հագցրին և տարան վանդակով» (Եզիկել, ԺԹ. 9)։ Տարան
առաջնորդին Ալինաղի խանի մոտ, իսկ նա սաստիկ բարկությամբ հրամայեց դնել նրան եռացող կաթսայի մեջ և խաշել։
(209) Այդ ժամանակ առաջնորդը դողդողալով խոնարհվեց և ասաց.
«Արքա՛, հավիտյա՛ն եղիր, մենք տեղակ չենք այդ իրողությունից, ներքինիներն ընտրեցին դրանց։ Այժմ արքայի հրամանը մեր գլխի վրա, կուղարկեմ քո խնդրանքով գեղեցիկ կույսեր, ինչպես վայել է թագավորներին»։
Ալինաղի խանն ասաց. «Որովհետև տեղակ չես այդ իրողությունից, արձակում եմ քեզ։ Դարձի՛ր քո վանքը և առաքիր գեղեցիկ կույսեր՝ ազնվականների տոհմից»։ Նրանք խոնարհվելով դարձան արքայի մոտից և եկան
վանք։ Առաջնորդն առաքեց և Կուսանաց վանքից ապաշխարող ու խարազնազգետ մի գեղեցիկ կույս բերեցին։ Երկրորդը տեր Անդրեաս քահանայի դուստրն էր։ Առաջնորդը հրամայեց տանել նրանց բաղնիք, հագցնել
թանկարժեք ու շքեղ հագուստներ, ապա բերեցին տվեցին ներքինապետի
ձեռքը։
(210) Իսկ նա, վերցնելով այս կույսերին, բերեց արքունի պալատ՝ Ալինաղի խանի մոտ, որը տեսնելով կույսերին, հիացավ նրանց գեղեցկությամբ, և իջավ բարկությունը։ Բայց խեղճ ծնողների սրտներին իրենց
դուստրերի համար խոր վերք մնաց։ Առավոտյան՝ լուսանալուն պես, Ալինաղի խանը եկավ Սուրբ Ամենափրկիչ վանքը՝ վանականներին տեսության։ Նրա առաջ բերեցին շարբաթ, իսկ նա վերցրեց, բաշխեց իր ծառաներին և ասաց առաջնորդին. «Սրա համար փեսայացա ձեզ, որ իմ խնամքը
ձեզ վրա լինի»։ Ապա ավելացրեց. «Ուղարկե՛ք ինձ մոտ մարդիկ, որ բերեն
ձեր զգեստները, որ մնացել է Ալիմուրադ խանից»։ Ելավ վանքից և գնաց
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իր պալատը ու տվեց զգեստները՝ Սուրբ Աթոռ բերելու համար. վեց շուրջառ էր՝ նկարազարդված ոսկով ու արծաթով։ Երբ լսեց Ալինաղի խանը
Ալիմուրադ խանի վերադարձի մասին, ինքը ևս (211) հանգանակեց իր
գունդը և ձիընթաց արշավելով՝ դուրս եկավ Սպահանից՝ իր հետ վերցնելով նաև կույսերին։ Նա չվեց դեպի Գոլփայեգան, այստեղից՝ Քամարի
գավառի Մահմուտապատ բերդը և բանակ դրեց այնտեղ։
Միմյանցից անտեղյակ՝ Ալիմուրադ խանն էլ իր բանակով շարժվեց և
եկավ Քաբուլի գավառի Չարչեշմի բերդը։ Վերոհիշյալ Զաքի խանը, որին
սպանեցին Քուշկիզարում, Աբգար խան անունով մի որդի ուներ, որ Ալիմուրադ խանի մոտ էր։ Առավոտյան չվեց Ալիմուրադ խանը արքունի ճանապարհով, իսկ Աբգար խանն իր գնդով բռնեց գաղտագողի ճանապարհը,
դարձավ ձորերով և այնտեղ դարանակալեց։ Ալիմուրադ խանը եկավ հասավ Թեբաբա գյուղը։ Այնտեղ բարձրացնելով իրենց աչքերը՝ տեսան, որ
չվելով գալիս է (212) մեծ ու անթիվ ամբոխ, որ Ալինաղի խանի զորքն էր։
Միմյանց տեսնելով՝ փչեցին երկու կողմերի արքունական փողերը, երկու
կողմերի ճակատները մաքառելով իրար հասան և միմյանց բախվեցին։
Տրոհվեց Ալիմուրադ խանի գունդը։ Դարանից Աբգար խանը բարձրաձայն
աղաղակներով և սուսերամերկ հարձակվեց Ալինաղի խանի վրա, հարվածեց և վիրավորեց նրան մեծ պատերազմում՝ պարտության մատնելով նրա
գնդին։ Խորտակվեց նրա բանակը և զինաթափ լինելով՝ փախուստի դիմեց։
Իսկ Ալիմուրադ խանի գունդը սաստկագույն հալածանքներով տանում էր
փախստական դարձածներին՝ խոցելով և հարվածելով, դիաթավալ գցելով,
որոնք ինչպես (213) ծառերի տերևներ, ընկնում էին։ Ապա հասան ավարին. վերցրին կողոպուտը, զենքերը, գանձերը, նրանց բանակի կահկարասին, իսկ գերված աղջիկներին, որոնց տարել էր Ալինաղի խանը իր հետ,
տվեցին վրաց քրիստոնյաների ձեռքը, որոնց հետ են մինչև այժմ։ Բայց
Ալինաղի խանը փախստական դարձած հասավ Սպահան և այնտեղից
աճապարեց դեպի Շիրազ՝ իր հոր մոտ։ Իսկ Ալիմուրադ խանն իր բանակով
չվեց Քամարի, հինգ օր հետո հասավ Սպահան քաղաքը։
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ՊՐԱԿ ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ
ԱԼԻՄՈՒՐԱԴ ԽԱՆԻ ԳՆԱԼՈՒ ԵՎ ՇԻՐԱԶԻ ԲԵՐԴԸ
ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ալիմուրադ խանի զրույցը։ Ալիմուրադ խանի գնալը Շիրազ։ Շիրազի սովի մասին։
Շիրազի բերդի գրավման մասին։ Սադեղ խանի որդիների ջարդը։
Աբոլֆաթհ խանի կուրանալը։ Աբգար խանի սպանությունը

Երբ Ալինաղի խանը փախավ Շիրազ, Ալիմուրադ խանը եկավ Սպահան։ Նա ամեն օր կանչում էր իր գործակալներին և կառավարիչներին,
իշխաններին և (214) խաներին ու նրանց առաջ նեղսրտում էր Քերիմ արքայի որդի Աբոլֆաթհ խանի համար։ Նրա համար վշտանալով՝ ասում էր.
«Նա մեր թագավորի որդին է, և մենք պետք է հավատարմորեն ծառայենք
նրան։ Դուք էլ եք լսել և գիտեք, որ նա Սադեղ խանի ձեռքով բռնված և
բանտարկված է։ Եվ ոչ միայն նա, այլև նրա բոլոր երիտասարդները, մանկամարդերը և ազգականները շղթայակապ փակված են բանտում։ Լավ չէ,
որ մեր տերն այդպես լլկված և տարուբերվող կյանքով է կենցաղավարում,
իսկ մենք այստեղ խրախճանքով ենք ապրում։ Մենք պետք է գնանք և
ազատենք նրան այդ ապականված մարդու ձեռքից։ Դուք ի՞նչ կասեք
նրա համար»։
Իշխաններն ու գործակալները խոնարհվելով երկրպագեցին նրան և
ասացին. «Քո հրամանի ներքո ենք, մեր սրտերն էլ տոչորվում են Աբոլֆաթհ խանի համար»։ Ալիմուրադ խանն ասաց. «Եթե (215) այդպես է,
ապա դուք էլ ձեր զորքերը հավաքեք՝ գնալու Շիրազ, առնելու Սադեղ
խանի թագավորությունը և հանձնելու Աբոլֆաթհ խանին»։ Այսպիսի
իրողությամբ Ալիմուրադ խանն իր բանակով շարժվեց դեպի Շիրազ։ Երբ
գնացին հասան Շիրազի բերդի մոտ, հրամայեց իր զորքի շուրջը սարքել
խրամատներ և պատնեշ։ Եվ սկսեցին մաքառելով կռվել ու մարտնչել միմյանց դեմ. սրանք պարսպից, իսկ նրանք բերդից միմյանց վրա թնդանոթներով և թվանգներով կրակում էին։ Ալիմուրադ խանը հրամայեց, որ փակեն բերդ տանող կիրճերն ու ճանապարհները, որպեսզի չկարողանան
մթերք տանել բերդ։ Այս պատճառով սաստիկ սով սկսվեց, և շատերը մեռան սովից։
Սադեղ խանը տեսավ, որ չքավորները սովից մեռնում են, հրամայեց
նրանց արտաքսել բերդից։ Երբ դուրս եկան (216) բերդից, գնացին Ալիմու212
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րադ խանի բանակը, իսկ նա հարցրեց. «Ի՞նչն է ձեր աքսորման պատճառը»։ Նրանք խոնարհվելով ասացին. «Բերդում մեծ սով է, դրա համար մեզ
դուրս հանեց»։ Երբ Ալիմուրադ խանն այս լսեց, շատ ուրախացավ, հրամայեց ուտելիք և ռոճիկ տալ արտաքսվածներին։ Բայց ամեն օր կռիվ էին
տալիս ու մարտնչում, բերդից ելնում էին, ճակատ ճակատի տալիս և դառնում բերդը։ Իսկ Ալիմուրադ խանի զինվորներն ամեն օր բերում էին
նրանց գլուխները և մեծամեծ պարգևներ ու գանձեր ստանում։
Այնպես եղավ, որ Փերիայի Մեհր Ալի խանն իր հորեղբոր որդու՝ Մահռեզա խանի հետ մեծ կռիվ արեց։ Ալիմուրադ խանն, այդ տեսնելով, Մեհր
Ալի խանին մի մեծագին սուր պարգևեց։ Մահռեզա խանը տեսավ, (217) որ
իրեն չպարգևատրեց, ապստամբեց նրա դեմ և մտավ բերդը՝ Սադեղ խանի
մոտ։ Նա ամեն օր բարձրանում էր պարսպի գլուխը և հակառակ ու արհամարհական բառեր էր ասում Ալիմուրադ խանին։ Նրա խոսքերը, ինչպես
նետ և նիզակ, հարվածում էին Ալիմուրադ խանի սիրտը և հոգու չափ խոցում նրան։
Այս պատճառով էլ պատերազմը երկարեց ինն ամիս։ Բերդի բնակիչները, տեսնելով, որ բոլորը մեռնելու են սովից, և անճարակ դառնալով, կամա թե ակամա հանձնեցին բերդը Ալիմուրադ խանի ձեռքը, իսկ նա հրամայեց Աբգար խանին գնալ և տիրել բերդին։ Աբգար խանը վերցրեց զորքը, հապճեպ մտավ բերդը, կալանեց Ալինաղի խանին՝ եղբայրներով և ազգականներով հանդերձ, որոնց արհամարհանքով և բազմատեսակ չարչարանքներով լլկելով սպանեցին։ Բռնեցին նաև Սադեղ խանին՝ (218) Ալինաղի խանի հորը, և կամենում էին տանջել նրան, որպեսզի ցույց տա ունեցվածքի ու մթերքների տեղը, բայց նա թույն խմեց ու մեռավ։ Ապա վերցրին նրանց բոլոր տղամարդկանց և մանկամարդ աղջիկներին ու բոլորին
սրերով բնաջնջեցին։ Փրկվեց միայն Սադեղ խանի մի որդին՝ Ջահար խան
անունով, քանի որ բերդը գրավելու ժամանակ բերդում չէր, այլ հոր՝ Սադեղ խանի հրամանով գնացել էր Գոյգիլանի գավառը. դրա համար էլ
մնաց կենդանի։ Բայց ոմանք պատճառաբանում էին, թե այս Ալիմուրադ
խանի մորը Սադեղ խանը առևանգել էր, և նրանից էր ծնվել Ջահար խանը։ Եվ քանի որ նա Ալիմուրադ խանի եղբայրն էր, ուստի չսպանվեց։ Այսպես թե այնպես, նա չսպանվեց։ Իսկ Ալիմուրադ խանը չէր մտել բերդը,
այլ նստել էր բերդից դուրս։
(219) Նրանց սպանելուց հետո Աբգար խանը վերցրեց իր ծառաներին և
հանկարծակի մտավ Աբոլֆաթհ խանի մոտ, կալանեց նրան, աչքերը փորե213
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լով՝ կուրացրեց՝ պատճառ բերելով, թե նրա դրդմամբ են սպանել իր հորը՝
Զաքի խանին, ուստի կուրացրեց նրան։ Այս ամենի պատճառով Շիրազի
բերդն այնպես էր սասանվել, ինչպես հողմից ընկած ծառի տերևներ։
Բռնեցին նաև Մահռեզա խանին, քանի որ ապստամբել էր, բերեցին Ալիմուրադ խանի մոտ։ Նա ասաց. «Ավելի լավ էր քո ապստամբելը, քան այն
քամահրական և հակառակ խոսքերը, որ ելնում էին քո բերանից։ ուրիշ
ի՞նչ ունես ասելու, ասա՛»։
Բայց Մահռեզա խանը շիկնել, շփոթվել և պապանձվել էր, ուստի Ալիմուրադը հրամայեց նրա գլուխը մուրճով ջախջախել։ Այդպես էլ արեցին։
Իսկ Ալիմուրադ խանը շատ էր (220) տրտմել Աբոլֆաթհ խանին կուրացնելու պատճառով, բայց վախենում էր նրա մասին ինչ-որ բան ասել Աբգար
խանին։ Ոմանք ասում էին, թե Աբգար խանը կամենում էր սպանել Ալիմուրադ խանին և ինքը թագավորել։ Լուր տվեցին Ալիմուրադ խանին, թե
Աբգար խանը ցանկանում է քեզ սպանել։ Նա զգուշացավ և, հարմար պահ
գտնելով, հրամայեց իր ծառաներին, որ բռնեն Աբգար խանին և կուրացնելով սպանեն։
Կռվի վերջում Ալիմուրադ խանը գրավեց Շիրազի բերդը և մեծ ավար
վերցրեց։ Քերիմ խանը թագավորել էր երեսուն տարի և մեծ ունեցվածք
ուներ՝ ոսկի, արծաթ, թանկարժեք քարեր, զենք ու մարտական սրեր,
թնդանոթներ, հրացաններ, ատրճանակներ, ռումբեր, նետեր, վահաններ,
գավազաններ, նիզակներ (221) և երկու փիղ։ Այս ամենը՝ որպես մեծ
ավար, վերցրեց ու իր զորքով վերադարձավ Սպահան քաղաքը։ Մնաց
այնտեղ մեկ տարի և չորս ամիս՝ թագավորելով Սպահանի գահը։

ՊՐԱԿ ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ
ԱԼԻՄՈՒՐԱԴ ԽԱՆԻ ԹԵՀՐԱՆ ԳՆԱԼԸ
Թեհրան գնալը։ Մազյար խանի Աստարաբադ գնալը։ Մազյար խանի սպանությունը։
Ջահար խանի ապստամբելը։ Բաղեր խանի նեղությունները։
Շեյխ Վեյս խանի վերադարձը

Հայոց հազար երկու հարյուր երեսուներեք թվականին (1784) Ալիմուրադ խանն իր ամբողջ զորքով Սպահանից գնաց Թեհրան և վերոհիշյալ
Ջահար խանին կարգեց իշխան՝ տասը հազար զորքով Խամսա գնալու և
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տիրելու գավառին ու նրա շրջակայքին։ Մազյար խանին նույնպես կարգեց զորապետ՝ քսան հազար (222) հեծելազորով գնալու Աստարաբադի
գավառը՝ Մահմադ խան Ղաջարի վրա, որ որդին էր վերոհիշյալ անօրեն
Հասան խանի, իսկ ինքը նստած մնաց Թեհրանում։
Նրանք, արքայի մոտից դուրս գալով, գնացին՝ Ջահար խանը դեպի
Խամսա, իսկ Մազյար խանը՝ Աստարաբադ։ Սակայն նրանք շատ վիշտ և
նեղություն կրեցին այն բանի համար, որ ճանապարհը մայրիապատ էր,
ինչպես Լիբանանի մայրիները, և ծառերի տերևները փակել էին նրանց
ճանապարհը, իսկ նրանք սովոր չէին մայրիապատ ճանապարհով գնալուն։
Աստարաբադի բնակիչները հմուտ էին այդ տեղանքին և թվանգներով նեղում էին նրանց։ Նրանք Մազյար խանի զորքից շատերին կոտորեցին, իսկ
մնացածներին էլ (223) Մազյար խանի հետ գերի վերցրին և տարան Աստարաբադի բերդը՝ Մահմադ խանի մոտ։ Սա հրամայեց սպանել Մազյար
խանին, ինչն էլ կատարեցին։ Այն գերիներին, որոնք Արաղստանից էին,
զենքերը վերցնելով՝ թողեցին, որ մնան իրենց գավառում, այսինքն՝ Փերիայի, Բուրվարի, Քազազի, Քամարի, Քաբուլի և սրանց շրջակա գավառներում։ Իսկ ովքեր լոռերի զորքից էին, բոլորին գերի վերցնելով՝ տարան
Գորգանու գետի այն կողմը և ձերբակալեցին։ Նրանց սրից և գերությունից քսան հազարից հազիվ հարյուր մարդ մազապուրծ փրկվեց և
դարձավ Թեհրան։ Գուժեցին Ալիմուրադ խանին, թե սպանել են Մազյար
խանին և գերել բանակը։
(224) Երբ Ալիմուրադ խանը լսեց Մազյար խանի պարտության մասին,
օրեցօր նրա մարմնի տկարությունն այնպես ավելացավ, որ չէր կարողանում նստել կամ կանգնել։ Քանի որ մինչ այդ արդեն հիվանդություն
ուներ, լսելով Մազյար խանի սպանությունը, նրա ցավն օրեցօր շատացավ,
և նա մահիճ ընկավ։ Ջահար խանը, որ Խամսայում էր, լսելով Ալիմուրադ
խանի տկարանալը, ապստամբեց նրա դեմ, հավաքեց իր զորքը և Խամսայից հապճեպ դուրս եկավ՝ շտապով արշավելով դեպի Սպահան, որ գրավի
քաղաքը։ Ալիմուրադ խանն էլ, երբ լսեց Ջահար խանի վերադարձը, իր
ավագ որդուն՝ Շեյխ Վեյս խանին կարգեց Թեհրանի տեղապահ՝ երեք հազար մարդով, (225) իսկ ինքը՝ տկար մարմնով, իր բանակով շարժվեց, որ
Ջահար խանից առաջ հասնի Սպահան, քանի որ վախենում էր՝ միգուցե
նա իրենից շուտ հասնի Սպահան և տիրի քաղաքին։
Երկուսն էլ շարժվեցին դեպի Սպահան՝ Ջահար խանը՝ Գուլբեքանի, իսկ
Ալիմուրադ խանը՝ Քաշանի ճանապարհով։ Քաշանում մահացավ Ալիմու215
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րադ խանը, սակայն նրա ներքինապետը լուրը չհայտնեց զորքին, մինչև
որ հասան Սպահան։ Այստեղ հայտնի դարձավ Ալիմուրադ խանի մահը,
իսկ նրա բանակը վրդովվելով տրոհվեց և ցանկանում էր հեռանալ, բայց
հանկարծակի տեսան, որ հասավ Ջահար խանը, (226) բռնությամբ հավաքեց նրա զորքը և ցանկացավ մտնել քաղաք։
Քաղաքի վերակացուն էր Բաղեր խանը, որ Սպահան գավառի Խորասագան գյուղից էր և Ալիմուրադ խանի աները, դրա համար էլ չէր կամենում
Ջահար խանի թագավորելը։ Նա փակեց քաղաքի դռները և Ջահար խանին
չթողեց ներս մտնել, սակայն Ջահար խանը, երեք օր շարունակ մաքառելով ու կռիվ տալով, մարտնչեց և առավ քաղաքը Բաղեր խանի ձեռքից։
Բռնեցին Բաղեր խանին և մեծ վիշտ ու նեղություն պատճառելով՝ նրանից
վերցրին բազմաթիվ ոսկյա և արծաթյա գանձեր։ Իսկ Ալիմուրադ խանի լեշը մնաց քաղաքից դուրս, և շները կերան նրան այն բանի փոխարեն, որ
ավար էր վերցրել Սուրբ Ամենափրկչի Աթոռից։
(227) Մեռավ Ալիմուրադ խանը, և երբ Ջահար խանի՝ Սպահան քաղաքին տիրելը լսեց Ալիմուրադ խանի որդին՝ Շեյխ Վեյս խանը, որ Թեհրանում էր, թողնելով քաղաքը՝ շտապեց դեպի Սպահան, որպեսզի հանդիպի
իր հորը։ Սակայն հասնելով Քաշան՝ իմացավ հոր՝ Ալիմուրադ խանի մահը։
Շեյխ Վեյս խանը անճարանալով չիմացավ՝ ինչ անել։ Երբ նրա զորքը տեսավ նրան այդպես տրտմած, թողեց և երես դարձնելով հեռացավ։ Շեյխ
Վեյս խանն էլ, տեսնելով, որ իրեն թողեցին և գնացին, ինքն էլ գնաց
Սպահան քաղաք՝ Ջահար խանի մոտ։ Ջահար խանը նրան ընդունեց և աչքի առաջ էր պահում՝ մտածելով գուցե սպանի նրան։

(228) ՊՐԱԿ ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ
ՄԱՀՄԱԴ ԽԱՆԻ ՍՊԱՀԱՆ ԳՆԱԼԸ
Մահմադ խանի մտածմունքը։ Թեհրան գնալը։ Ջահար խանի պարտությունը։ Ջահար
խանի փախուստը։ Բաղեր խանին նամակ գրելը։ Լոռերի ապստամբությունը։
Ավդալ խանի հետ կռիվը։ Ավդալ խանի սպանությունը

Երբ եկավ հայոց հազար երկու հարյուր երեսունչորս թվականը (1785),
Աստարաբադի Մահմադ խանը, լսելով Ալիմուրադ խանի մահը և Ջահար
խանի վերադարձը, մեծ ուրախությամբ ուրախացավ և ասաց իր նախա216
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րարներին. «Ահա, լավ և հարմար ժամ է՝ գնալու Թեհրան քաղաք, իսկ
այնտեղից՝ Սպահան՝ վերցնելու նրանց թագավորությունը։ Դուք ի՞նչ կասեք այս մասին»։
Իսկ նրանք խոնարհվելով ասացին. «Մեր սրտերը միտված են դեպի մեր
տիրոջ սիրտը։ Ինչ հաճելի է մեր տիրոջ աչքին, թող այդպես լինի»։ Իսկ
նա ասաց. «Եթե այդպես է, հավաքեք ձեր զորքը՝ (229) Թեհրան գնալու և
այն գրավելու համար»։ Այսպես նա ժողովեց իր զորքը և Աստարաբադից
շարժվեց դեպի Թեհրան։ Երբ հասավ Թեհրան, փակեցին բերդի դռները և
չթողեցին մտնելու բերդ, պատճառաբանելով ասացին. «Եթե Ջահար խանի
ձեռքից վերցնես Սպահան քաղաքը, մենք ևս քեզ հնազանդ և հարկատու
կլինենք»։ Նրանց լսելով՝ Մահմադ խանը չմտավ Թեհրանի բերդը, այլ իր
բանակով չվեց գնաց Քաշան։ Երբ Ջահար խանը լսեց Մահմադ խանի գալը Քաշան, Լաքարի խանին զորապետ նշանակեց, որպեսզի տասներկու
հազար հեծելազորով գնա և կռվելով փախցնի Մահմադ խանին։
(230) Սրանք, դուրս գալով Սպահանից, սրընթաց երիվարներով շարժվեցին Քաշանի գավառը, և երբ երկու ճակատներն էլ իրար հասան, այդ
օրը այնպես բախվեցին միմյանց, որ Ջահար խանի զորքը պարտվեց, ջախջախվեց նրա բանակը, զենքերը գցեցին և փախչելով դարձան Սպահան։
Մահմադ խանի զորքը մեծ կռվում նրանցից շատերին սրի քաշեց և վիրավորեց, իրերն ու ունեցվածքը ավարի առավ, իսկ ովքեր նրանց սրից
փրկվեցին, վերադարձան Սպահան։ Ջահար խանը կրկին զորք ուղարկեց,
սակայն նրանց հետ վարվեցին, ինչպես նախորդների հետ, և սրանք էլ
առանց կռվի փախան, (231) բայց չգնացին Ջահար խանի մոտ։ Երբ խանը
լսեց իր զորքի պարտության մասին, հանգանակեց իր զորքը և աճապարեց
Սպահանից դեպի Շիրազ։ Իսկ Մահմադ խանը, լսելով նրա փախուստը,
Քաշանից չվեց եկավ Սպահան՝ տիրելու քաղաքին և շրջակա գավառներին։ Նա շատ չարիքներ գործեց Սպահանում, միայն Բաղեր խանին չվնասեց, քանի որ ասում էին ոմանք, թե Բաղեր խանի ազդեցությամբ եկավ
Մահմադ խանը, դրա համար էլ նրան մեծարում էր և պատվում։
Բայց Բաղեր խանը խորհում էր իր սրտի խորքում և ասում. «Եթե այս
Մահմադ խանը մնա քաղաքում, ամենը կավերի»։ Ապա անիծյալ Բաղեր
խանն այսպիսի հնար մտածեց. (232) նա թաքուն նամակ գրեց Լոռերի և
Փերիայի իշխաններին, թե՝ ձեր կանանց գլխաշորը ձեր գլխին է։ Եվ այսպիսի շատ արհամարհական բաներ գրեց և ասաց. «Հավաքվե՛ք և եկե՛ք
մինչև քաղաքի դարպասները, ես կպատվիրեմ քաղաքի բնակիչներին, որ
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զգուշանան, որպեսզի դուք բռնեք ղաջար Մահմադ խանին. այս քաղաքը
ձեր սեփականն է։ Սակայն Մահմադ խանը սակավազոր է, և դրանցից շատերն էլ տկար են։ Երբ գաք, հեշտությամբ կառնեք քաղաքը։ Մենք տեսնում ենք, որ նա չար է»։
Այսպես ևս պարտվեց անիծյալ Նաթանը, որ գրել էր իր քեռի Խիկարին։
Երբ լոռերը լսեցին այս, գրոհելով հավաքվեցին և կարգեցին Շահավդալ
խան անունով մեկին, որ եկավ Փերիայի (233) գավառը և, տաճիկներից,
վրացիներից և հայերից շատերին հավաքելով, ստեղծեց մեծ բանակ։ Երբ
այս գործը կատարվեց, անիծյալ Բաղեր խանը գնաց Մահմադ խանի մոտ
և ասաց. «Հավիտյա՛ն եղիր, արքա՛, որովհետև Փերիայի խաները միավորվել են լոռերի հետ և ցանկանում են պատերազմել և առնել քո թագավորությունը, ավերել մեր քաղաքը և վերցնել մեր ունեցվածքը»։
Երբ Մահմադ խանն այս լսեց, խռովվեց նրա հոգին, ու ասաց. «Ես
հույս ունեի, թե Փերիայի ավագանին ինձ համար ընծաներ կբերի, իսկ
նրանք ընծայի փոխարեն կամենում են պատերազմել մեր դեմ»։ Նա չգիտեր Բաղեր խանի նյութածը։ Ապա Բաղեր խանին քաղաքի տեղապահ
(234) նշանակեց, իսկ ինքն իր բանակով չվեց գնաց Ավդալ խանի դեմ պատերազմելու։ Ավդալ խանը գնացել բանակել էր Աշքարան գյուղում և
խրամատներ ու պատնեշ էր շինել իր զորքի շուրջը։ Մահմադ խանը ևս
եկավ այդ գյուղը, և քանի որ գյուղի մոտ մի չարդախ կար, այդտեղ բանակեցին։ Երկու կողմերը կռիվ մղելով բախվեցին միմյանց, և Ավդալ խանի զորքը պարտվեց, փլեցրին խրամատները և փախան այդտեղից։ Սակայն Ավդալ խանն իր գնդով առաջին կռվողների մեջ էր, և չկարողացան
փախչել նրանց սրից։ Մահմադ խանի զորքը կռիվ տալով շրջապատեց
նրան և (235) սպանեցին Ավդալ խանին, նրա եղբորը և որդուն, իսկ նրանց
զորականներից շատերը ընկան՝ ծառերի տերևների պես սփռվելով գետնին։ Ոմանք էլ մազապուրծ փախան դեպի լեռները, քարայրների ու քարանձավների ծերպերը և փրկվեցին։ Նրանց, ովքեր հետիոտն էին, բոլորին
բռնեցին, վերցրին զենքերը, ապա թողեցին, որ գնան իրենց տները։ Իսկ
Մահմադ խանն իր բանակով առաջ շարժվեց, եկավ Քեյզի դաշտ ու բանակ դրեց այնտեղ։
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ՊՐԱԿ ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ
ՄԵԾ ՆԵՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ, ՈՐ ԿՐԵՑԻՆ ՀԱՅ ԵՎ
ՎՐԱՑ ԱԶԳԵՐԸ ԴԱԺԱՆ ՄԱՀՄԱԴ ԽԱՆԻՑ
Քեյզում բանակելը։ Հայերից ավար առնելը։ Հայերի և վրացիների վտարումը։
Հայերին թալանելը։ Գերիներին բանակ տանելը։ Հայերի նեղությունները։
Գերիների ազատումը

(236) Երբ սպանվեց Ավդալ խանը, և Մահմադ խանը եկավ ու նստեց
Քեյզի գավառում, մեր ՌՄԼԴ. (1785) թվականի Նախար ամսի ԻԷ. (քսանյոթն) էր։ Երբ բանակեց Քեյզում, երեք օր ոչինչ չարեց՝ հույս ունենալով,
թե Փերիայի իշխանները կգան իրեն ծառայելու։ Նրանք էլ ծուլացան և
չգնացին նրա մոտ՝ բացի մեկից, որին Մեհրալի խան էին ասում, և Թոխմախլու գյուղից էր։ Երբ Մահմադ խանը տեսավ, որ չեկան, հրամայեց հայ
և վրաց ազգերին սրի քաշելով կոտորել, ավար առնել նրանց ունեցվածքը՝
Դատավորների գրքի ասածի նման. «Փշից կրակ դուրս կգա և կայրի Լիբանանի մայրիները» (Դատավորներ, Թ. 15)։
Երբ այս լսեցին, զորականներն ու զորապետները ձիընթաց արշավելով հարձակվեցին Փերիայի վրա և, ինչպես հնոցի մրիկ, շրջապատեցին
(237) հայոց և վրաց գյուղերը՝ Եսայի մարգարեի ասածի պես. «Անօրենությունը պիտի վառվի ինչպես կրակ, չորացած սիզախոտի պես պիտի այրվի
կրակից, պիտի վառվի մայրիների անտառում, որոնց շուրջը՝ բոլոր բլուրների վրա, հուրը պիտի ճարակի նրանց» (Եսայի Թ. 18)։
Այսպես ավարի առան նրանց բոլոր անասունները՝ մանր և խոշոր, գերեցին նրանց որդիներին ու դուստրերին, գեղեցիկ հարսներին ու կանանց։
Սաստիկ կոծ և մեծ աղաղակ եղավ՝ Եզեկիել մարգարեի ասածի պես.
«Աղաղակի՛ր, ճիչ բարձրացրու, մարդու որդի, որովհետև այն սուրը կախվել է իմ ժողովրդի վրա» (Եզեկիել ԻԱ. 12)։ Այսպես մայրերը լալիս էին
իրենց դուստրերի, և հայրերը՝ որդիների համար, եղբայրները լալիս էին
եղբայրների ու քույրերի, ամուսինները (238) լալիս էին կանանց համար,
իսկ գերիները լալիս էին իրենց հայրերի ու մայրերի, սիրելիների ու բարեկամների համար՝ Նաում մարգարեի ասածի նման. «Հարվածների ձայն,
անիվի շարժման ձայն, կառքերի շաչյուն, հեծյալների դոփյուն, զենքի
փայլ, սուսերի շող, վիրավորների թավալգլոր անկում, և չկար հաշիվ»
(Նաում, Գ. 2-3)։ Այսպես էլ եղավ ճչալը գերիների, աղաղակը հայրերի,
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սուգ առնելը մայրերի, գոչումը եղբայրների, աղիողորմ հառաչանքը
քույրերի, կոծումը սիրելիների, մորմոքումը բարեկամների, բառաչելը
անասունների, կսկիծը տեսնողների, որ ինչպես ամպերի որոտալը և ջրերի
ճայթումը, որ ամեն ինչ տանելով երկինք էր հասնում՝ ըստ սաղմոսերգուի
ասածի. (239) «Նրանց զորությունը գերության մատնեց, իսկ նրանց գեղեցկությունն՝ իրենց թշնամիների ձեռքը» (Սաղմոս ՀԷ. 61)։
Ինչպես մեր Տերը հրամայեց. «Եթե չդառնաք ձեր գործերից, կուղակեմ
ձեզ վրա այլադեմ գազաններ, որ ուտեն ձեզ, իսկ ձեր որդիներին ձեր անկողնուց հափշտակեն և տանեն» (հմմտ. Ղևտական ԻԶ. 21-22)։ Իրավացիորեն կատարվեց Արարչի հրամանը, և ինչպես եռացած ջուր կամ արյունարբու գազան, ղաջարների ազգը հարձակվեց մեզ վրա, տանջեցին մեզ և
հափշտակեցին մեր որդիներին, ինչպես պատառոտող գայլեր՝ հարձակվեցին մեր անմեղ գառների վրա ու տարան։ Ինչպես ողբում էր Դավիթ մարգարեն, այնպես և մենք ենք ողբում և ասում՝ Տեր, մեղապարտը մենք ենք,
մեր անմեղ գառներն ի՞նչ են արել»։ Թող Տիրոջ կամքը օրհնյալ լինի՝
(240) Հոբի ասածի պես. «Եվ եթե Աստված կործանի այդ բոլորը, ո՞վ կասի
նրան՝ այդ ի՞նչ արեցիր» (Հոբ ԺԱ. 10)։ Թող այսպես օրհնյալ լինի Տիրոջ
կամքը։
Եվ այսպես եղավ, որ ավար առան և գերեցին, տարան մեծ բանակը՝
Քեյզ։ Իսկ ովքեր մնացել էին, ողբալով և կոծելով, իրենց որդիների և
դուստրերի ձեռքերից բռնած, դիմեցին լեռները, քարայրներն ու խոռոչները, ծերպերն ու քարանձավները՝ Եզեկիելի ասածի պես. «Լեռներդ լցնելու
եմ քո վիրավորվածներով, նաև բլուրներդ ու ձորերդ, և սրից վորավորվածները ընկնելու են քո բոլոր դաշտերում» (Եզեկիել ԼԵ. 8)։ Դեպքն այնքան հապճեպ ու արագ եղավ, որ շատերն, իրենց ստնդյա մանուկներին
թողնելով ճանապարհին, փախան լեռները։ Տկարները, հիվանդներն ու ծերերը (241) չկարողացան գնալ, այլ մնացին գյուղում և ճանապարհներին,
իսկ ովքեր կարողացան, յոթ-ութ օր հետ գնացին և գտան իրենց ընտանիքներին։ Լեռներում եղողները չորս-հինգ օր ոչինչ չկերան, քաղցած ու
ծարավ անցկացրին։ Ովքեր կարողացան, դիմացան, իսկ տկարներն ու մանուկները ծաղիկների պես թուլացել և թառամել էին՝ Եզեկիելի ասածի
նման. «Սրով պատերազմը՝ դրսից, սովն ու համաճարակը՝ ներսից։ Ովքեր
դրսում են լինելու՝ սրով են վերջ գտնելու, իսկ ովքեր քաղաքում՝ սովից
ու համաճարակից են մեռնելու» (Եզեկիել 15)։ Այսպես եղավ մեր մեղքերի
պատճառով։
Երբ բոլոր գերիներին տարան բանակ, և Մահմադ խանը տեսավ, թե ինչ
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է կատարվել, նրա (242) դաժան սրտում ողորմություն ծագեց, քանի որ
ասված «Թագավորների սրտերը Աստծու ձեռքին են» (Առակներ ԻԱ. 1)։
Այդ ժամին այնպես շարժվեց նրա գութը, որ ի լուր ամենքի հրամայեց
ազատ արձակել գերիներին։ Եվ մունետիկը հրապարակով մեկ գոչեց. «Արքայի հրամանն է այս, որ գերիներին ազատեք»։ Այս լսելով՝ երկնչեց նրա
զորքը և արձակեց գերիներին։ Բայց մնացին յոթ գերիներ, որոնց չազատեցին։ Ազատվածները երեք օր հետո գնացին և գտան իրենց հայրերին և
մայրերին։ Գերիներին ազատված տեսնելով՝ մխիթարվում էին՝ միմյանց
ասելով. «Մահմադ խանը կգնա Խունսարի ճանապարհով, և մեր իրերը
կմնան տեղում։ Թեև մեր անասուններն ավար առան, սակայն մեզ շատ
իրեր են մնացել՝ ոսկի, (243) արծաթ, պղինձ, երկաթ, ցորենի և գարու ամբարներ, նաև մեր արտերը բարիքով լիքն են։ Հենց Մահմադ խանը գնա,
կվերադառնանք մեր բնակավայրերը և կվայելենք մեր ժառանգությունը»։

ՊՐԱԿ ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ
ՄԱՀՄԱԴ ԽԱՆԻ ՍԱՆԳԻԲԱՐԱՆ ԳՅՈՒՂԸ ԳՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Մահմադ խանի մտածմունքը։ Խնդրագրի բովանդակությունը։ Ունեցվածքի
կողոպուտը։ Ունեցվածքի գտնելը։ Տեր Բարսեղի նահատակությունը։ Տեր Մովսեսի
բռնվելն ու նահատակությունը։ Մեռելների հոշոտումը։ Հայերի սուգը։
Հայերին վտարելը։ Հայերի մորմոքելը

Մահմադ խանը մտադրվել էր գնալ Խունսարի ճանապարհով։ Երբ
Խունսարի ավագները լսեցին, պատրաստեցին բազում ընծաներ և Սեյիդ
Հասանի հետ Ղուրանով ու խնդրագրով ուղարկեցին, ինչպես վայել է թագավորներին։ Այս է նամակի բովանդակությունը. «Թո՛ղ հայտնի լինի մեծ
իշխանությանդ, որ մենք՝ Խունսարում եղողներս, հլու ու հնազանդ ենք
իշխանությանդ, բայց այս ճանապարհը լեռնային է, անխոտ և (244) անջրդի, իսկ Փերիայի ճանապարհն ընդարձակ է, ջրավետ և բուսականությամբ
հարուստ։ Կամքը մեծ Իշխանությանդ է, բայց մենք պետք է տեղյակ պահեինք»։ Ահա նամակի բովանդակությունը։
Սեյիդը, վերցնելով ընծաներն ու խնդրագիրը, գնաց բանակը, շրջեց իշխանների դռներին, իմացավ նրանց մտադրությունները, ապա ընծաներն
ու խնդրագիրը մատուցեց Մահմադ խանին։ Իսկ վերջինս մեծ սիրով ըն221
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դունեց Սեյիդին և հանձն առավ գնալ Փերիա։ Տասնհինգ օր հետո նա իր
զորքով շարժվեց Փերիա և բանակեց Սանգիբարան գյուղում։ Փրկչի խոսքի համաձայն՝ «Այս հաջորդն ավելի չար եղավ, քան առաջին գերությունը» (հմմտ. Ղուկաս ԺԱ. 26)։ Քանի որ խունսարցիները մեծ քանակով
(245) ռոճիկ էին տարել բանակ՝ օրդուբազարի39 համար, իսկ Մահմադ խանի զորքը, տեսնելով, որ ինչ բերում են, օգտակար է իրենց և անասուններին, սկսեցին չարիք գործել այստեղ։ Ավերեցին գյուղերը, փայտի համար
քանդեցին եկեղեցիները և հրդեհեցին, ինչ որ մնացել էր գյուղերում
ավարի առան, արտերը հնձեցին, ամբարները կողոպտեցին՝ Եսայի մարգարեի ասածի նման. «Ձեր երկիրն ավերակ է, ձեր քաղաքները՝ հրո ճարակ,
ձեր հողի բարիքները ձեր իսկ աչքի առաջ օտարներն են ուտում, թշնամի
ցեղերից ավերված ու ամայացած է» (Եսայի Ա. 7)։
Ծերերին ու տկարներին, որ մնացել էին գյուղերում, բռնելով չարչարում էին և ասում. «Ցո՛ւյց տվեք ձեր ունեցածը»։ Նրանք կամա թե ակամա ցույց էին տալիս իրենց և այլոց ունեցվածքը, իսկ զորքը վերցնում և
տանում էր (246) իրենց բանակատեղին, ապա կրկին տանջում էին նրանց
և ասում. «Ցո՛ւյց տվեք ձեր ունեցվածքը»։ Եվ առնելով դիմում էին լեռները։ Լինում էր, երբ գտնում էին ու մրրիկի պես շրջապատում էին,
փնտրում և գտնում էին նաև բազում այլ իրեր։ Բռնում էին նրանց տղամարդկանց և կանանց, տանում գյուղերը, կախելով բրածեծ էին անում,
չարչարում, լլկում, հրով այրում, փայտով ճմլում, իսկ սրանք էլ ուշաթափվելով ընկնում էին, ոմանք դիմանալով կենդանի էին մնում, ոմանք
էլ մեռնում էին։ Այսպես շատերին սպանեցին։ Նրանցից երկուսը ծեր քահանաներ էին. մեկը Խոյկան գյուղից էր՝ տեր Բարսեղ անունով, որին
բռնեցին, բազում չարչարանքների ենթարկեցին, (247) որ ցույց տա իր
ունեցվածքի տեղը։ Քահանան էլ, անճարակ լինելով, ցույց տվեց եկեղեցու
անոթները։ Զորքը, դրանք տեսնելով, ավելի չարչարեց նրան՝ ասելով, թե՝
ուրիշներինն էլ ցույց տուր։ Բայց քահանան չգիտեր այլ իրեր, ուստի
ցույց էր տալիս իր մարմնի վերքերը, զորքն էլ բարկացած հարվածում էր
նրան չորս կողմից այնքան, որ որդան կարմիրի նման արյունով ներկվեց
նրա մարմինը։ Սակայն սրանով էլ չբավարարվեցին, այլ խոփով խփեցին
քահանայի սրտին, և դա եղավ նրա մահը։ Գյուղացիներն այս իմանացան,
եկան և ամփոփեցին նրան իրենց եկեղեցում։
Երկրորդը Բոլորան գյուղից տեր Մովսեսն էր՝ ծեր և տկար, Աստվածային օրենքներին հլու և հնազանդ մի մարդ։ Նրան բռնեցին լեռներում իր
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որդիների, թոռների և գյուղացիների հետ։ Նրա թոռը նորընծա քահանա
էր՝ տեր Օվանես անունով։ Բոլորին բռնեցին, սկսեցին չարչարել, խարկել
և լլկել՝ պահանջելով (248) ցույց տալ իրենց ունեցվածքի տեղը։ Երբ
նրանց տանջում էին, մի կին ասաց. «Մենք աղքատ և չքավոր ենք, բայց
այդ ծերունին մեր քահանան է, նա շատ հարստություն ունի, նրանից
պահանջեք»։ Երբ այս լսեցին հին Եզաբելից և նոր Հուդայից, ամենքին
թողեցին գնալ լեռները։ Քահանայի որդին և թոռը նրանց հետ էին։
Նրանց էլ քշեցին լեռները և, շրջապատելով ծերունի քահանային, այնքան
հարվածեցին, որ տրորվեց ողջ մարմինը։ Երբ երեկոն նսեմացավ, նրան թողեցին և գնացին։ Նույն Բոլորան գյուղից մի մարդ էր անցնում՝ չարաբան
և անհավատ։ Երբ տեր Մովսեսը տեսավ, աղերսանքով խնդրեց նրան և
ասաց. «Հանուն Աստծու ձեռքդ տուր ինձ, և տար հասցրու ինձ իմ որդիների և (249) թոռների մոտ, քանի որ երեկո է, և չեմ կարողանա գտնել
նրանց»։ Սակայն անհավատ մարդը չլսեց քահանայի աղերսանքները, արհամարհեց նրան և գնաց։
Իսկ քահանան, հմուտ չլինելով այդ տեղանքին, կորցրեց ճանապարհը
և իր տանջահար մարմնով մինչև առավոտ փնտրում էր այն։ Զորականները նորից եկան և բռնեցին նրան, և Եզեկիելի ասածի պես՝ «դնչակալ
հագցրին ու վանդակով տարան» (Եզեկիել ԺԹ. 9)։ Մերթ ոտքով, մերթ
քարշ տալով հասցրին նրան մինչև Աղչա գյուղը, այնտեղ կապեցին մի
ծառից և չորս կողմից այնքան հարվածեցին, որ իր հոգին Աստծուն
ավանդեց։ Ապա թողեցին նրան ծառից կապված և գնացին. ինչպես ասում
է սաղմոսերգուն. «Նրանց քահանաները սրի քաշվեցին, և նրանց այրիներին ոչ ոք չվշտակցեց» (Սաղմոս ՀԷ. 64)։ Այդպես (250) նա տասն օր կախված մնաց, սակայն ամենագութ Աստված պահեց նրան թռչուններից և
գազաններից։ Տասն օր հետո նրա որդիներն ու թոռները եկան գտան
նրան և տարան ամփոփեցին իրենց գերեզմանոցում։ Այսպես շատ ծերեր և
տկարներ, որ մնացել էին գյուղերում, ամենքն էլ մեռան. որը՝ սրից, որը՝
սովից, գիշատվեցին, գազանակուր և որդակեր եղան, քանի որ ոչ ոք չկար,
որ թաղեր նրանց, ինչպես ասում է սաղմոսերգուն. «Նրանց արյունը ջրի
պես Երուսաղեմի շուրջը թափեցին, և չկար մեկը, որ թաղեր նրանց»
(Սաղմոս ՀԸ. 3)։
Տասնութ օր հետո Մահմադ խանը Սանգիբարանից շարժվեց դեպի
Թեհրան։ Իսկ մենք վերադարձանք մեր բնակության վայրերը և տեսանք
ամենն ավերված, հրդեհված, կահ կարասին՝ փշրված, (251) արտերը՝
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հնձված, ունեցվածքը՝ թալանված, ամբարները կողոպտված, իսկ մեռածներն ու հոշոտվածներն այնքան շատ էին, որ սուգ առնելով սգավորվեցինք։ Այստեղ խիստ պետք էր Երեմիա մարգարեն, որ ողբայ Նոր Իսրայելը։ Ավա՛ղ, քեզ, Հայո՛ց աշխարհ, քանի որ երերում ես, լալիս ես ողբալով։
Ինչպես ողբաց Երեմիան, այնպես էլ մենք ենք սգում և Հոբի պես կրկնելով՝ ասում ենք. «Ինչո՞ւ չմեռա ես արգանդում, դուրս եկա այսպես և
տեղնուտեղը չչքացա» (Հոբ Գ. 11)։
Ո՛հ նյութ կորստյան, ո՛հ բոթալի նամակ, ո՛հ թանաք, ինչպես լեղի, ո՛հ
օշինդրային եղեգ, ո՛հ դառնության գիր, ո՛հ կսկծալի պրակ, ո՛հ սարսռելի
տեսություն, ո՛հ դրդվելի զրույց, ո՛հ սարսափելի պատմություն, ո՛հ տաժանելի տարաձայնություն, (252) ո՛հ սոսկալի համբավ, ո՛վ կործանիչ լուր,
ո՛վ անպատվաստելի բեկում, ո՛հ անջատված տրոհում, ո՛հ անսփոփելի
սուգ, ո՛հ անմխիթարելի տրտմություն, ո՛հ անհուսադրելի փորձություն։ Ոչ
մի տեղից չկար մեզ մխիթարություն, ոչ մի տեղից՝ հուսադրություն, ոչ մի
տեղից՝ սփոփանք, ոչ մի տեղից՝ օգնություն, ոչ մի տեղից՝ ապավինություն,
ոչ մի տեղից՝ օգնության ձեռք՝ բացի մեր Փրկչից։ Արդ, ո՞րը ողբանք՝ մեր
ոչխարների հոտե՞րը, որ ավար առան, թե՞ այն, որ թանի կարոտ մնացինք։
Արդ, ո՞րը սգանք՝ ցորենի ամբարնե՞րը, որ կողոպտեցին, թե՞ այն, որ հացի
կարոտ մնացինք։ Արդ, ի՞նչի համար տոչորվենք՝ մեր արտերի՞, որ հնձեցին,
թե՞ նրա, որ հասկաքաղին կարոտ մնացինք։ Արդ, որի՞ համար մորմոքենք՝
մեր ճենաճեմ սայլերի՞, որ այրեցին, թե՞ նրա, (253) որ կալին կարոտ մնացինք։ Արդ, որի՞ համար սգանք՝ մեր գեղեցկաշեն եկեղեցո՞ւ, որ հրդեհեցին,
թե՞ նրա, որ ժամերգության կարոտ մնացինք։ Արդ, որի՞ համար տուժեցինք՝ մեր պատվական տների՞, որ փլուզվեցին, թե՞ նրա, որ բացօթյա մնացինք։ Արդ, որի՞ համար կոծենք՝ մահացածների՞, որ գիշատակեր եղան, թե՞
մեզ համար, որ կենդանի մեռել ենք։ Այս ամենը եկավ մեզ վրա մեր մեղքերի պատճառով, սակայն ուրախ ենք, որ քրիստոնյա ենք, և մեր հույսը հաստատուն է առ Աստված՝ մարգարեի ասածի պես. «Ով տառապեցրեց, նա էլ
կողորմի իր մեծ ողորմությամբ» (Ողբ Երեմիայի, Գ. 32)։ Նրան փառք, պատիվ և գոհություն, հավիտյանս. ամեն։
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ՊՐԱԿ ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ
ՋԱՀԱՐ ԽԱՆԻ ՍՊԱՀԱՆ ԳԱԼՈՒ ԵՎ ԲԱՂԵՐ ԽԱՆԻ
ՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ջահար խանի գալստյան մասին։ Բաղեր խանի կռիվը։ Նամակ Ջահար խանին։
Իսմայիլ խանի ապստամբելը։ Ջահար խանի պատերազմ գնալը։
Ջահար խանի պարտությունը։ Ջահար խանի վերադարձը Սպահան

(254) Երբ Մահմադ խանը գնաց Թեհրան, Ջահար խանը քառասուն հազար հեծելազորով Շիրազից չվեց գնաց Սպահան։ Այս իմանալով՝ Բաղեր
խանը, որ Սպահանի տեղապահն էր, վերցրեց ռոճիկ, հինգ հազար զորք և
թվանգների հրաձգությամբ մտավ Թաբարոք բերդը։ Ի սկզբանե ամուր էր
շինվել այս բերդը, քանի որ շատ թշնամիներ էր տեսել, ինչպես սկզբից
պատմեցինք։ Երբ Ջահար խանը լսեց Բաղեր խանի ապստամբության մասին, հրամայեց իր զորքին չմտնել քաղաք, այլ բանակել այգեստաններում։ Այստեղ Իսմայիլ խանին զորապետ կարգեց՝ տասներկու հազար
մարտակից զորքով գնալու Թեհրանի գավառը՝ Մահմադ (255) խանի դեմ,
իսկ ինքը մնաց Սպահանում, որպեսզի Բաղեր խանից առնի Թաբարոք
բերդը։
Ամեն օր Ջահար խանի զորքն ասում էր նրան. «Հրամայի՛ր, որ գրոհենք և առնենք բերդը Բաղեր խանի ձեռքից»։ Բայց խանը չլսեց նրանց,
որովհետև գիտեր բերդի ամրությունը, և ասաց. «Մինչև գրավելը մեր
զորքից շատերը կկոտորվեն»։ Դրա համար էլ չթողեց գրոհել։
Ապա ձուլեց երկու թնդանոթ՝ մեծ և այնքան ահարկու, որ երբ կրակում
էին, գետինը դղրդում էր, և ամեն օր՝ գիշեր թե ցերեկ, կռիվ տալով
մարտնչում էին միմյանց դեմ՝ նրանք՝ բերդից, իսկ սրանք էլ՝ բանակից։
Այսպես ձգվեց կռիվը շուրջ երեք ամիս։ Բերդի բնակիչները խորհեցին և
ասացին. «Այսօր կամ վաղը կգրավի (256) բերդը և մեզ բոլորիս կկոտորի»։
Խորհուրդ արեցին և Բաղեր խանից գաղտնի այսպիսի մի նամակ գրեցին.
«Թող հայտնի լինի մեծ տերությանդ, որ Բաղերը մեզ ամենքիս բռնությամբ փակել է այստեղ և ասում է՝ եթե չպատերազմեք, կսպանեմ ձեզ։
Մենք էլ, անճարակ լինելով, մարտնչում ենք քո զորքի դեմ։ Եթե նրան
սպանես, բերդը կհանձնենք քո ձեռքը։ Ո՛ղջ եղիր»։
Երբ Ջահար խանը ընթերցեց նամակը, որոշեց սպանել Բաղեր խանին։
Բերդի բնակիչները, այս իմանալով, զգուշացան, և երբ Բաղեր խանը
մտավ բաղնիք լողանալու, բացեցին բերդի դուռը և հանձնեցին նրանց
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ձեռքը։ Նրանք էլ, մտնելով բերդը, բաղնիքում բռնեցին Բաղեր խանին,
շատ նախատինքներով բերեցին Ջահար խանի առաջ։ Ջահար խանը հրամայեց սպանել նրան և լեշը գցել (257) շների առաջ։ Նրա հրամանով Բաղեր խանի ունեցվածքն ավարի առան և ավերեցին Թաբարոք բերդը։
Սրանից հետո լսեց Իսմայիլ խանի ապստամբության մասին, իր ամբողջ
բանակով շարժվեց Իսմայիլ խանի դեմ։ Ձմեռ եղանակին գնաց հասավ
Քամարի գավառը, բայց զինվորներից շատերը մեռան ցրտից։ Իսմայիլ
խանը Ղուրբուն խան Բաջալանի հետ Օուլուգերդի գավառում էր։ Երբ
լսեց Ջահար խանի գալու մասին, Իսմայիլ խանը թողեց Ղուրբուն խանին,
և ինքը Խոսրով խան Մքրունի և Ալըն խան Խամսեցու հետ աճապարեց
Համադան՝ միմյանց երդվելով՝ միասին մարտնչել Ջահար խանի դեմ։ Երբ
Ջահար խանը եկավ Օուլուգերդ, բռնեցին Ղուրբուն խանին և (258) սպանեցին։ Սրանից հետո Ջահար խանն իր բանակով չվեց գնաց Համադան,
իսկ Ալըն խանը և Խոսրով խանը ստիպեցին Իսմայիլ խանին՝ ասելով.
«Միաբանվի՛ր մեզ հետ, որ մարտնչենք Ջահար խանի դեմ, և քեզ կկարգենք թագավոր»։ Սա էլ հավատաց նրանց սուտ խոսքերին։
Ջահար խանը հասավ Համադան, թողեց բանակի վրանները և հավաքելով իր զորքը՝ գնաց պատերազմելու։ Երբ երկու ճակատներն էլ տեղ հասան, հնչեցին երկու կողմերի արքունական նվագարանները, զորքերը
խմբվեցին, և հաղթեց Ջահար խանը, քանի որ խիստ կորովի էր, շատերին
տապալեց, կռվի մեջ թշնամուն նեղը գցելով՝ խորտակեց նրանց գունդը։
Իսմայիլ խանն ասաց. «Այս ձևով չենք կարող հաղթել դրան, եկեք մի
հնար մտածենք նրա դեմ»։
(259) Մյուսները հարցրին. «Ի՞նչ հնար մտածենք»։ Իսմայիլ խանն
ասաց. «Թողեք, ես դուրս գամ և թաքուն գնամ դեպի վրանները։ Ջահար
խանը տեսնելով կդառնա դեպի վրանները, դուք էլ կշարժվեք նրա
հետևից և կհաղթեք նրան»։ Նրանք ասացին. «Լավ ես մտածել, արա՛ ինչպես ասացիր։ Տերը քեզ օգնական լինի»։
Այդ գիշեր Իսմայիլ խանը, վերցնելով իր զորքը, գնաց դեպի վրանները
և գրավեց դրանք։ Բայց Ջահար խանը չգիտեր այդ մասին, այլ միամտորեն պատերազմում էր նրանց դեմ։ Եվ տեսավ, որ վրաններից մի մարդ
եկավ և գույժ տվեց Ջահար խանին, թե. «Իսմայիլ խանը եկել է և գրավել
մեր բանակը»։ Երբ Ջահար խանն այս լսեց, դարձրեց իր երիվարը և աճապարեց (260) դեպի Սպահան։ Սրանք էլ, վերցնելով բանակի ունեցվածքն
ու գույքը, վերադարձան իրենց տեղը։ Դրանից հետո Խոսրով խանը խորհում էր՝ ինչպես սպանի Իսմայիլ խանին։ Վերջինս էլ, երբ իմացավ այդ
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մասին, գիշերով ելավ և փախավ նրա ձեռքից՝ գնալով Քազազ։ Այս անիծյալ, ապականված և նենգ մարդը թագավորության չհասավ և խանությունից էլ ընկավ, քանի որ նա եղավ Ջահար խանի թագավորության
խանգարիչն ու ավերողը։
Ջահար խանը, երբ դարձավ պատերազմից, եկավ Սպահան և այնտեղ
ձմեռեց, իսկ Մահմադ խանը ձմեռեց Թեհրանում։ Բայց Իսմայիլ խանը, որ
եկել էր Քազազ, ասաց. «Տվե՛ք ինձ զորք և զենք՝ գնալու Խոսրով խանի
վրա»։ Սրանք էլ տվեցին։ Այս իմանալով՝ Խոսրով խանն (261) իր զորքով
չվեց գնաց Քազազ՝ Իսմայիլ խանի դեմ։ Երբ լսեց Իսմայիլ խանը, առանց
կռվի փախավ նրանից, գնաց Լոռստանի գավառը և փրկվեց։ Խոսրով խանը եկավ Քազազ և շատ չարիքներ գործեց՝ պատճառաբանելով. «Իսմայիլ
խանին զորք տվեցիք, որ գա ինձ վրա»։ Եվ խոշտանգելով բնակիչներին՝
նրանցից շատ դրամ վերցրեց, ապա վերադարձավ իր տեղը։

ՊՐԱԿ ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ
ՄԱՀՄԱԴ ԽԱՆԻ ՍՊԱՀԱՆ ԳԱԼՈՒ
ԵՎ ՋԱՀԱՐ ԽԱՆԻ ՓԱԽՈՒՍՏԻ ՄԱՍԻՆ
Մահմադ խանի Փերիա գալը։ Չարախոսություն առաջնորդի մասին։ Դրամ խնդրելը։
Ջուղայեցիներին հասած վտանգը։ Խնդրանք Տիրոջը։ Առաջնորդի արձակումը

Գարնան գալուն պես Մահմադ խանը Թեհրանից գնաց Սպահան՝ Ջահար խանի դեմ։ Երբ նա եկավ հասավ Քարվանդի գավառը, Ջահար խանն
իմացավ այս և ելնելով Սպահանից՝ իր բանակով աճապարեց (262) Շիրազ։
Իսկ Մահմադ խանը, գրավելով քաղաքը, իր եղբայր Ջաֆարղուլի խանին
կարգեց Սպահանի տեղապահ, իսկ ինքն իր բանակով եկավ Փերիայի գավառի Սանգիբարան գյուղը և այնտեղ բանակեց։
Երբ քրիստոնյա խեղճ ազգերն այս լսեցին, դուրս եկան իրենց տներից
և դիմեցին լեռներն ու ամրոցները՝ քաղցած ու ծարավ։ Ժամանեց Մահմադ խանը, հրամայեց հնձել ցորենի և գարու արտերը, ավերել գյուղերն
ու նրանց տները, ովքեր թողել փախել էին։ Այս հրամանից հետո շատ
գյուղեր և տներ փայտի համար քանդելով ավերեցին և տանելով փայտը
բանակ՝ խարույկ վառեցին։ Մահմադ խանն այնտեղ մնաց քսանհինգ օր,
ապա դուրս եկավ Սանգիաբարանից, գնաց (263) Խունսար, իսկ այնտեղից
էլ չվեց Թեհրան։
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Ջաֆարղուլի խանը նստել էր Սպահանում՝ որպես տեղապահ։ Ոմանք,
չարաբարո լինելով, չարախոսեցին նրա մոտ Ջուղայի առաջնորդի մասին՝
ասելով. «Ջուղայի վաճառականները, որ Հնդկաստանից են, ուղարկել են
շատ գանձեր առաջնորդին և տեր Մինասին, որ դրանով գնեն և ազատեն
հայոց գերիներին։ Իսկ նրանք հապաղելով չեն ազատում, այլ իրենց մոտ
են պահում գանձերը»։ Երբ Ջաֆարղուլի խանը լսեց լուտացող մատնիչի
խոսքերը, հրամայեց բերել վանքի առաջնորդ Մկրտիչ վարդապետին։ Ծառաները գնացին, բռնեցին առաջնորդին և տարան Ջաֆարղուլի խանի
մոտ։ Առաջնորդի մտնելուն պես խանը ողջունեց նրան և ասաց. «Բարով
ես եկել, (264) խորամանկ խալիֆա, քանի որ մենք լսել ենք, որ ունես
գանձեր։ Ինչի՞ համար ես պահում այդ գանձերը։ Արդ, տո´ւր արքունական գանձարանին, ապա թե ոչ՝ բազում չարչարանքներով կմեռնես մեր
ձեռքով»։ Իսկ առաջնորդը խոնարհվելով ասաց. «Ո´վ խաղաղասեր արքա,
որտեղի՞ց մեզ գանձեր, քանի որ մենք արքայի կյանքի համար մենաստանի աղոթողներ ենք»։ Ջաֆարղուլի խանն ասաց. «Ինչո՞ւ ես սուտ խոսում,
ոմանք ասում են, թե ձեր վաճառականները ուղարկել են շատ գանձեր, որ
գերիներին ազատեք, բայց դուք չեք ազատել։ Թող կեսը քեզ լինի, կեսն էլ
տուր արքունիքին»։
Ապա իր զորքին հրամայեց առաջնորդին քարշ տալով տանել վանք և
վերցնել գանձերը՝ շուրջ տասնհինգ հազար թուման։ Զորքը վերցրեց
առանջնորդին, բազում նախատինքներով ու (265) քամահրանքով տարավ
վանք, իսկ ժողովուրդն այս լսելով դեդևում էր և սասանվում։ Զորականները գալով բռնեցին տեր Մինասին և տանջեցին ֆալախկայով։ Առաջնորդին ու տեր Մինասին լլկեցին, խոշտանգեցին և բրածեծ արեցին՝ պահանջելով դրամ՝ սաղմոսերգուի ասածի պես. «Մարդիկ, մեզ վրա հարձակվելով, կամեցան մեզ ողջ-ողջ կուլ տալ» (Սաղմոս ՃԻԳ. 2-3)։
Իսկ խեղճ միաբանները ժողովրդի հետ միասին շրջում էին իշխանների
դռներին՝ դրամ ողորմում, սակայն ոչ ոք նրանց չէր օգնում՝ Հոբի ասածի
նման. «Թող հեռու լինեն նրանց զավակները փրկությունից, և թող
խղճուկ քարշ գան վատթարների դռներին. բայց ոչ ոք չի գտնվելու, որ
փրկի նրանց» (Հոբ Ե. 4)։ Հետո արտասվաթոր աչքերով սկսեցին աղաղակել ամենագութ Աստծուն և ասել. «Լավ է հույսը դնել Աստծու վրա, քան
(266) մարդկանց։ Գիտենք, որ Տեր Աստված մեր մեղքերի համար է մեզ
խրատում իր բարկության գավազանով՝ Օվսե մարգարեի ասածի պես.
«Երկրի վրա չկա ո´չ Աստծու ճշմարտությունը, ո´չ ողորմությունը, ո´չ
գիտությունը, այլ ստությունը, սպանությունը, գողությունն ու շնությունն են հեղվել երկրի վրա» (Օվսե Դ. 1-2)։ Սրա համար կրկնում ենք
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Միքիա մարգարեի խոսքը. «Վա´յ ինձ, որովհետև նմանվեցի հնձի ժամանակ մնացած հասկերը հավաքողի և այգեկութի ժամանակ ճռաքաղ անողի» (Միքիա 1)։ Եվ այդպես երեք օր մնացին չարչարանքների մեջ, սակայն
ոչ մի տեղից չկար օգնություն։
Բայց ամենաթագավորն Աստված, որ իր ձեռքում ունի բոլոր բռնակալների սրտերը և որ կողմը կամենում է, շրջում է, այդ ժամին ողորմեց մեր
տառապյալ ազգին, շրջեց Ջաֆարղուլի խանի սիրտը, քաղցրացրեց նրա
կամքը, և խանն ի լուր ամենքի (267) հրամայեց արձակել նրանց՝ Սիրաքի
ասածի պես. «Տիրոջից երկյուղ ունեցողին չարիք չի պատահի, այլ Աստված կպահպանի նրան փորձությունից և կփրկի չարից» (հմմտ. Սաղմոս
ԼԲ. 18-19)։
Զորքը, որ նրանցից վեցրել էր վեց հարյուր թուման, նրանց արձակելու
ժամանակ հետ չտվեց՝ ասելով, թե դա իր բաժինն ու հասանելիքն է։
Նրանք ազատվեցին և գնացին քաղաք։ Բայց այս ամենը լսելով, տեսնելով և գրելով՝ ճմլվում են մեր սրտերը, տոչորվում են մեր երիկամները,
աղիքները գալարվում են մեր որովայնում, մեր աչքերից արտասուքի
վտակներ են թափվելով իջնում մեր խեղճ ազգին հասած այսքան թշվառության համար։ Այս եղավ հազար երկու հարյուր երեսունհինգ (1786)
թվականին։

(268) ՊՐԱԿ ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ
ՄԱՀՄԱԴ ԽԱՆԻ ԵՐՐՈՐԴ ԱՆԳԱՄ ԳԱՆԴՈՒՄԱՆ
ԳԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Մահմադ խանի Գանդուման գնալը։ Ջունբախշի ապստամբելը։ Քալբալի խանի
հնարամտությունը։ Բուրվարի գերեվարումը։ Սուրբ պատվիրաններից հեռանալը։
Մահմադ խանի Բուրվար գնալը։ Արտասվալից ողբը։ Հայերին Թեհրան քշելը։
Բուրվարցիներին գերելը։ Ուրացողներին բնաջնջելը

Հայոց հազար երկու հարյուր երեսունվեց թվին (1787) Մահմադ խանը
Թեհրանից չվեց և երրորդ անգամ եկավ Սպահան, իսկ այնտեղից շարժվեց
Գանդուման գավառ՝ գնալու Շիրազ՝ Ջաֆար խանի դեմ։ Զրույցը եղավ,
բայց գնալը չեղավ։ Եվ քանի որ բանակել էր այնտեղ երեսուն օր, հրամայեց բոլոր գավառներից բեռնակիրներով այնտեղ տանեն արքունական
հարկերը՝ ցորեն և գարի։ Փերիայի գավառում ապրող մեր դժբախտ ազգին
բեռնակիրներ չուենալու պատճառով երկու բեռի փոխարեն մեկի վարձն
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էին տալիս, որ տանեն այն Գանդուման՝ Մահմադ խանի զորքին։ Այս
պատճառով (269) շատերն աղքատացան և չքավոր դարձան։ Մահմադ
խանը հրամայեց լոռերի ավագներին տալ վեց հազար ծառա։ Լոռերի
ավագներից մեկը, որին Ջունբաշխ խան էին ասում, երբ այս մասին լսեց,
ժողովեց իր զորքը և դիմեց Վարգ լեռը։ Մահմադ խանին լուր տվեցին, թե
Ջունբաշխ խանն իր զորքով փախել է Վարգ ամրոցը։ Մահմադ խանն, այս
լսելով, հրամայեց խալաջ Քալբալի խանին գնալ և տիրել այդ բերդին, որ
Բուրվարի գավառի Դուզուն գյուղում էր։ Երբ Բուրվարի բնակիչները լսեցին, մանավանդ մեր դժբախտ հայոց ազգը, թողեցին իրենց գյուղերն ու
տները և դարձան գնացին լեռները։
Երբ Քալբալի խանը հասավ Դուզունի բերդը, (270) տեսավ գյուղերն
ամայի, դատարկ մարդկանցից և անասուններից։ Ապա անիծյալ Քալբալի
խանը այսպիսի հնար նյութեց. նամակ գրեց բոլոր գավառներին, թե մեր
արքայի հրամանն այն է, որ ապահով և աներկյուղ վերադառնաք ձեր
բնակության տեղերը, ձեր գործին, քանի որ ինձ հրամայված է գալ Ջունբաշխ խանի դեմ և ոչ թե ձեզ վրա, որ հարկատու եք մեր արքային։ Երբ
դժբախտ հայոց ազգը լսեց բոթալի և ոչ ուրախալի լուրը, հավատաց այդ
դարանակալ վիշապին և դարձավ իր տեղը։ Երբ բոլորը վերադարձան
իրենց գյուղերը, պիղծ Քալբալի խանն առավ իր զորքը, անպատեհ ժամի
շրջապատեց հայոց գյուղերը, և որպես գարնան հեղեղ՝ տապալեց (271)
հայոց գյուղերը և քշեց նրանց մինչև Դուզունի բերդը՝ պատճառաբանելով. «Մահմադ խանը կամենում է գալ այս գավառը, դրա համար ժողովել
ենք ձեզ, թե միգուցե նրա զորքը գերեվարի ձեզ»։
Այսպիսի խաբեությամբ քշեցին նրանց Դուզունի բերդը՝ Քալբալի խանի մոտ։ Այդ ժամանակ շատերը փրկվեցին՝ դիմելով լեռներն ու ամրոցները։ Այստեղ կատարվեց տերունական խոսքը, որ ասում «Հայրը պիտի բաժանվի որդու դեմ, և որդին՝ հոր, մայրը՝ աղջկա դեմ, և աղջիկը՝ մոր, կեսուրը՝ հարսի դեմ, և հարսը՝ իր կեսրոջ» (Ղուկաս ԺԲ. 53)։ Այսպես եղավ
մեր տառապալի ազգի անջատումն ու բաժանումը. որին գերեցին, որը
փրկվեց գերությունից։
Բայց այն էլ իմացիր, որ Բուրվարի գավառի բոլոր հայերն ուրացան
(272) Քրիստոսին, բացի Փահրա գյուղից, ինչպես Պողոս առաքյալն է
ասում Հռոմայեցիներին ուղղված թղթում. «Որովհետև ճանաչեցին Աստծուն, բայց իբրև Աստված չփառավորեցին կամ գոհութուն չմատուցեցին,
այլ իրենց մտածումների մեջ նանրացան, և նրանց սրտերը անմտությամբ
խավարեցին» (Հռոմայեցիներին Ա. 21)։ Թողեցին Տիրոջը, որ ծնել էր իրենց,
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մոռացան Աստծուն, որ կերակրել էր իրենց, քանի որ չարությամբ էին
լցվել, ըստ նույն առաքյալի ասածի՝ «Լցված լինելով ամենայն անիրավությամբ, պոռնկությամբ, անզգամությամբ, ագահությամբ, չարությամբ, կատարյալ նախանձով, սպանությամբ, կռվազանութեամբ, նենգությամբ, չարասրտությամբ, բանսարկու, չարախոս, աստվածատյաց»
(Հռոմայեցիներին Ա. 29-30)։ Սրա համար էլ մատնվեցին անօրենների ձեռքը՝ ըստ Բարուք մարգարեի ասածի. «Մեղքերի համար, որ գործեցինք
Աստծու առաջ, քշվեցինք Բաբելոն»։
Տարագրելու ժամանակ քշեցին առհասարակ բոլորին, (273) ուրացողների հետ նաև հավատացյալներին և տարան Դուզունի բերդը։ Այս դեպքից
հետո Մահմադ խանը Գանդումանից չվեց եկավ Փերիայի գավառի Խույգանրուդ գյուղը, հրամայեց առնել նրանց արտերի բերքն ու ունեցվածքը։
Ապա այնտեղից շարժվեց Բուրվարի գավառի Փորմեշան գյուղը, ուր և
բանակեց։ Նա իր զորքին հրամայեց քշել հայոց ազգին, որ Քալբալի խանի ձեռքի տակ էր, և տանել Թեհրանի գավառը։ Երբ այս բոթալի և պիղծ
հրամանը եղավ Մահմադ խանից, սկսեցին հապճեպ գաղթեցնել և քշել
տառապյալ հայոց ազգին։ Երբ խեղճերը տեսան իրենց անջատումը ամենալի, բերրի և բարեբեր գավառներից, բաժանումը սիրելիներից և բարեկամներից, (274) սկսեցին եղերական ողբն ու կականը և սգացին իրենց
ողորմելի կյանքն ու պարավանդելի դիպվածները։ Այս բոլորը գրելով՝ տոչորվում են մեր սրտերը, մեր աչքերը կուրացել են անսահման արտասուք
թափելով, քանի որ այսքան թշվառություն հասավ մեր դժբախտ ազգին։
Ի՞նչ օրինակով կամ ի՞նչ գաղափարով բավարարվենք այստեղ, կամ ի՞նչ
տեսակ ողբով լանք մեր աշխարհացունց կործանման համար, կամ ի՞նչ կոծով կոծենք, կամ ի՞նչ ողբով ողբանք, կամ ի՞նչ ձայնով հառաչենք, կամ
ի՞նչ սգով սգանք, կամ ի՞նչ եղանակով երգենք, կամ ի՞նչ վշտով մորմոքենք, կամ ի՞նչ հրով տոչորվենք, կամ ի՞նչ թղթով և թանաքով (275)
ավարտենք մեր կրած նեղությունները։ Բայց այն, ինչ մենք չգրեցինք,
դուք բնական բանականությամբ իմացեք, որ այնքան ձախորդաբեր, կենսամաշ և դառը դեպքերով լի էր այդ ժամանակը, որ ոչ ոք երբեք չէր տեսել։ Հայերին տարագրեցին և բնակեցրին Թեհրանի գավառում։ Ովքեր
Փահրա, Աբբարիք, Շավրավ, Քավարզ և այլ գյուղերից էին՝ շուրջ հարյուր հիսուն տուն, բնակեցրին Թեհրանի ծայրամասում, Սավաում և նրա
գավառներում։
Մահմադ խանը, որ Փարմիշանում էր, հրամայեց իր զորքին ասպատակել և լեռներում որոնել ու գտնել Ջունբաշխ խանին։ Երբ զորքը գնաց
231

Ստեփանոս Երեց

որոնելու, լեռներում գտան հայերի խմբեր, որ փախել էին։ Ավար առան
նրանց ունեցվածքն ու անասունները, (276) գերեցին նրանց ուստրերին ու
դուստրերին՝ շուրջ երեսուն մարդու, որ Փարմիշան, Ջանխոշ, Բուրք և Ջղայգրուկ գյուղերից էին՝ Եզեկիելի ասածի պես. «Ես անապատում ձեռքս
բարձրացրի նրանց վրա՝ ցրելով նրանց ազգերի մեջ և տարածելով նրանց
գավառներում, այն բանի համար, որ զանց առան օրենքներս և չպահեցին» (հմմտ. Եզեկիել Ի. 15-16)։ Ավարն ու գերիներին վերցնելով՝ տարան Մահմադ խանի բանակը։
Ջունբաշխ խանը, որ ապաստանել էր Վարգ լեռան վրա, տեսնելով, որ
Մահմադ խանը չի հեռանում, այլ ավերում է իր գավառը, իր եղբորը բազում ընծաներով և խնդրագրով ուղարկեց Մահմադ խանի մոտ՝ ասելով.
«Ես տկար եմ մարմնով և չեմ կարող գալ՝ ծառայելու մեծիդ իշխանությանը։ Խնդրում եմ ներել ինձ»։ Եվ նրա գալուն պես (277) Մահմադ
խանն ընդունեց նրան, ապա շարժվեց Թեհրան և այնտեղ ձմեռեց։ Բայց
այստեղ երևաց Աստծու արդար դատաստանը, որ վրեժխնդիր եղավ այն
ուրացողներից, որոնց տարել էին Թեհրան։ Նրանք բնաջնջվեցին, և նրանցից ոչ ոք չմնաց, բայց քրիստոնյաներից քչերը մեռան. դրանք էին Փահրայի տանուտեր Իսաղուչին, նրա թոռը և երկու քահանաներ, որոնցից մեկը Աբբարիքի տեր Ներսեսն էր, մյուսը՝ Խմստունի տեր Աբրահամը, և այլ
քրիստոնյաներ՝ ըստ Հոբի ասածի. «Արդ, այդպես կլինի բոլոր նրանց
վախճանը, ովքեր կմոռանան Տիրոջը» (Հոբ Ը. 13)։ Իսկ մնացած գերիները
Թեհրանում են, որոնց թող ազատարարն Աստված ազատի՝ գնալու իրենց
բնակության տեղերը։

(278) ՊՐԱԿ ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ
ՄԱՀՄԱԴ ԽԱՆ ԱՐԱԲԻ ԳԱԼԸ ՋԱՖԱՐՂՈՒԼԻ ԽԱՆԻ ԴԵՄ
Մահմադ խան Արաբի գալը։ Ջաֆարղուլի խանի հաշմանդամ դառնալը։ Երաշտի և
մեծ սովի մասին։ Ջաֆար խանի գալը և վերադարձը։ Մահմադ խանի վերադարձը։
Մեհրալի խանի փախուստը։ Ինչպես ավերվեց երկիրը

Հայոց ՌՄԼԶ. (1787) թվականի աշնանը Մահմադ խան Արաբը Թաբասի
գավառից եկավ Ջաֆարղուլի խանի դեմ, ով ղաջար Մահմադ խանի եղբայրն էր և Սպահանի տեղապահը։ Նրանք ճակատամարտեցին Գոլնաբադ
գյուղում, շատերը կոտորվեցին Ջաֆարղուլի խանի զորքից, բայց հասավ
ձմեռը, և զորքերը, չդիմանալով ցրտին, վերադարձան իրենց տեղերը։
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Ջաֆարղուլի խանը հրամայեց Փերիայի գավառից Սպահան քաղաք
տանել յոթ հարյուր խալվար ցորեն և գարի՝ իր զորքի համար կերակուր։
Սակայն չկարողացան տանել, որովհետև ձյունը փակել էր ճանապարհները, (279) Խանը հրամայեց տալ գինը, և Փերիայի գավառից վերցրին երկու
հազար թուման։ Այս պատճառով շատերն աղքատացան և մուրացիկ դարձան։ Դրանից հետո մի օր Ջաֆարղուլի խանը գնաց երեներ որսալու, բայց
արշավելու ժամանակ ընկավ երիվարից, ջարդվեց նրա ոտքի սրունքը, և
դարձավ հաշմանդամ։ Այդպես հիվանդ մարմնով մնաց Սպահան քաղաքում մինչև անցավ ձնեռը։ ՌՄԼԷ. (1788) թվականին՝ գարնան գալուն
պես, Մահմադ խանն էլ դուրս եկավ Թեհրանից և իր բանակով եկավ Սպահան, ապա Սպահանից չվեց Շիրազի գավառը՝ Ջաֆար խանի դեմ։ Այնտեղ
մնաց երեք ամիս և առանց կռվի վերադարձավ Սպահան քաղաքը, այնտեղից էլ՝ Թեհրան։
(280) Նա իր եղբայր Ալլահղուլի խանին թողեց Սպահանում որպես տեղապահ և գնաց։ Բայց այդ տարի անբարկանալի Աստված բարկացավ մեր
ծովացյալ մեղքերի պատճառով այնպես, որ արգելեց երկնքից անձրևի գալը՝ Եսայի մարգարեի ասածի պես. «Կպատվիրեմ իմ ամպերին, որ
չանձրևեն իմ այգում» (Եսայի Ե. 6)։ Այսպես երկրի վրա երաշտ եղավ, ցամաքեցին աղբյուրները, չորացան գետերը, սպառվեցին ջրմուղները, տոչորվեցին արտերը, թառամեցին ծառերի բներն ու տունկերը, ամեն տեղ
այնքան չորացավ, որ ծերերն ու տարեցները չէին տեսել կամ լսել՝ ըստ
նույն մարգարեի ասածի. «Գետերն ու գետերի ջրադարձները քաշվելու են,
հավաքված բոլոր ջրերը ցամաքելու են, գետի եզերքներին եղած ողջ կանաչը և բոլոր հերկերը, (281) որոնք գետի ջրով են մշակվում, խորշակահար չորանալու են» (Եսայի ԺԹ. 6-7)։ Երաշտի պատճառով շատերը թողեցին իրենց գյուղերն ու տները և գնացին այլ վայրեր՝ ուտելիք և ըմպելիք
գտնելու։ Սպահան քաղաքում և շրջակա գավառներում այնպիսի մեծ սով
եղավ, որ հացի գինը դարձավ հազար դիան։ Շատերը մեռան սովից։ Թող
ազատիչն Աստված ազատի և փրկի իր ժողովրդին։
Երբ Մահմադ խանը գնաց Թեհրան, Ջաֆար խանը շարժվեց և երեսուն
հազար հեծելազորով եկավ Սպահան քաղաքը։ Ալլահղոլի խանն էլ ելավ
Սպահանից, աճապարեց դեպի Քաշան, որտեղ և Մեհրալի խանն էր։ Այնտեղ էր նաև Մեհրալի խանը՝ Ալլահրղուլի խանի բանակում։ Թողեց նրան
Մեհրալի խանը (282) և դարձավ Փերիայի Թոխմալու գյուղը, իսկ երեք օր
հետո գնաց Սպահան՝ Փերիայի իշխանների հետ սպասավորելու Ջաֆար
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խանին։ Նրանց՝ Ջաֆար խանի մոտ գնալու ժամանակ Շիրազից հանկարծակի մի մարդ եկավ և ասաց Ջաֆար խանին. «Քո այստեղ գալուց հետո՝
այսօր, Մահմադ խան Արաբը եկել է Շիրազի վրա, իսկ վաղը առնելու է
Շիրազի բերդը քո ձեռքից, քանի որ ոչ ոք չկա այնտեղ, որ դիմադարձի»։
Երբ Ջաֆար խանը լսեց, դարձավ Սպահանից և հապճեպ տագնապով հասավ Շիրազի բերդը։ Մահմադ խանը, որ Թեհրանում էր, լսելով Ջաֆար
խանի գալը և իր եղբոր փախուստը, ելավ Թեհրանից գնաց Սպահան։
(283) Երբ Փերիայի իշխանները տեսան, որ գալիս է Մահմադ խանը,
վախեցան նրանից, մանավանդ Մեհր Ալի խանը, որ իր զորքով փախել էր
նրա եղբոր բանակից։ Սրա համար Մեհրալի խանը դուրս ելավ Սպահանից
և աճապարեց Լոռստանի գավառը, բայց Փերիայի մյուս իշխանները մնացին Սպահանում, և երբ եկավ Մահմադ խանը, գնացին նրա մոտ, խոնարհվելով երկրպագեցին և ասացին. «Հավիտյա՛ն եղիր, արքա, քանի որ Ջաֆար խանն իր ներքինապետին ուղարկել է մեր գավառը՝ ավար վերցնելու
մեր անասունները, իսկ մեզ բռնությամբ այստեղ են բերել»։ Այս լսելով՝
Մահմադ խանն ասաց. «Եթե այդպես է, ուրեմն դուք ազատ եք»։ Բայց
հրամայեց հանել նրանց աչքերը, ովքեր Մեհրալի խանի հետ փախել էին
(284) բանակից։ Նրանցից մեկը վրացի էր՝ Ռահիմ խան անունով, իսկ մյուսը՝ տաճիկ՝ Ալլահղուլի խան անունով։ Երբ Մեհրալի խանին չգտավ, հրամայեց ավար առնել և թալանել նրա տունը, իսկ ինքը վերադարձավ Թեհրան և Սպահան քաղաքը հանձնեց Մահադ Հուսեյն խանին, որ վերոհիշյալ Բաղեր խանի որդին էր։ Այս Մահադ Հուսեյն խանը դեռ վաղուց
թշնամի էր հայոց ազգին, և երբ դարձավ քաղաքապետ, շատ նեղություններ ու չարչարանքներ կրեցին նրանից։
Քանի որ այս երկու կամ երեք տիեզերակալների շարժումներից, որ
եղան պատերազմների պատճառով՝ և՛ Մահմադ խանի, որ եկավ Աստարաբադից, և՛ Ջաֆար խանի, որ եկավ Շիրազից, (285) և՛ Մահմադ խան Արաբի, որ եկավ Թապասից, այնքան ավերածություններ, քայքայումներ և
հափշտակումներ եղան երկրում, այնքան հարկապահանջություն դրվեց
մեր խեղճ ազգի վրա, անգամ ուտելիքի հարկը, որ տանում էին զորքին,
գյուղերի և տների քանդվելը, ունեցվածքի և ապրանքների ավար առնելն
ու հափշտակությունները, ուստրերին ու դուստրերին գերի տանելը, և այլ
տարբեր չարիքները, որ բերեցին մեր երկրի և գավառի վրա, չենք կարող
հաշվել կամ թիվ ասել։ Իսկ Նա, ով հաշվել է աստղերի բազմությունը և
ծովի ավազը, ով ստեղծել է աշխարհը, թող տա խաղաղություն և ազատի
մեզ անողորմ և մարդադեմ գազաններից. Նրան փառք հավիտյան. ամեն։
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(286) ՊՐԱԿ ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ
ՍՔԱՆՉԵԼԻՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ, ՈՐ ԵՂԱՆ ԱՐԶԱՆ ԱՆՈՒՆՈՎ ՄԻ
ՄԱՐԴՈՒ ՁԵՌՔՈՎ
Հայերի գնալը Նահավանդի գավառ։ Արզանի մասին։ Արզանի վրա բարկանալը։
Դռների փակելը։ Քաղաքապետի պատիժը։ Արզանի գնալը քաղաքապետի տուն և
նրան ազատելը։ Արզանի տան փլուզման մասին

Հայոց հազար հարյուր ութսունինը (1740) թվականին՝ Նադիր շահի
թագավորության ժամանակ, Փերիայի և Բուրվարի գավառներում հավաքվեցին բազում քրիստոնյաներ՝ շուրջ երկու հարյուր մարդ, հինգ հարյուր
բեռնակիր գրաստներով և եզներով գնալու Օուլուգերդ քաղաքը՝ ցորենի
համար։ Բայց գնալով Օուլուգերդ՝ այնտեղ ցորեն չգտան։ Ապա գնացին
Նահավանդ քաղաքը՝ այնտեղից ցորեն գնելու և դառնալու։ Լուր տվեցին
քաղաքապետին, թե այսքան քարավան է եկել ցորենի համար և ունեն
այսքան բեռնակիրներ։ Քաղաքապետն ասաց. «Որտեղի՞ց (287) այստեղ
այնքան ցորեն, որ բավարարի դրանց, նրանք կամենում են աղքատություն գցել մեր քաղաքը»։ Դրա համար էլ հրամայեց մունետիկներին գոչելով ասել. «Մեր քաղաքապետի հրամանն այս է՝ ցորեն չվաճառել, և եթե
մեկը՝ բնակիչներից թե քարավաններից, չհնազանդվի մեր հրամանին, բազում տանջանքներ կստանա և մեծ տուգանք կվճարի»։
Երբ այս հրամանը եղավ, հայոց քարավանները լսեցին և ընկան մեծ
երկմտության մեջ։ Ապա խորհուրդ արեցին և սկսեցին գաղտագողի ու
թանկ գներով ցորեն գնել այստեղից և այնտեղից, այս կամ այն տնից՝ յուրաքանչյուրը բավականացնելով բեռն իր բեռնակիրներին։ Սանգիբարան
գյուղից Արզան անունով մի մարդ կար՝ Քրիստոսի հավատքով։ Այս Արզանն (288) ուներ երկու բեռնակիր եզ, մեկին բեռնելու համար բեռ էր
գնել, իսկ մյուսի համար չէր գտնում ցորեն, որ գներ։
Դրա համար սկսեց շրջել, որ ցորեն գտնի, և այդ ժամանակ հանդիպեց
քաղաքապետի տանը։ Արզանը չգիտեր, որ դա քաղաքապետի տունն է,
քանի որ քաղաքապետն այնտեղ չէր։ Նա հարցրեց, թե ցորեն ունեն վաճառելու, որ գնի մի բեռաչափ ևս։ Իսկ քաղաքապետի կանայք պատասխանեցին. «Ունենք, տո՛ւր ցորենի գինը և արագ կշռիր, որ ոչ ոք չիմանա,
քանի որ հրաման կա ցորեն չվաճառել»։ Արզանը տվեց գումարը, կշռեց
ցորենը, լցրեց ջվալը և գնաց եզը բերելու, որ բեռնի։ Քաղաքապետի տա235
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նը մի թխսկան հավ կար, որ ուներ (289) քառասունի չափ ճտեր։ Երբ եզը
մտավ, քացի տվեց և սպանեց այդ հավին։ Քաղաքապետի կինը վերցնեց
հավին, սկսեց ավաղել և ափսոսալ։
Երբ այս պատահեց, մտավ քաղաքապետն իր ծառաներով և այդ տեսնելով՝ փոխվեց նրա երեսի գույնը, բարկացավ Արզանի վրա և ասաց.
«Չլսեցիք մունետիկին և չհնազանդվեցիք իմ հրամաններին այնքան, որ
ոչ միայն եկաք իմ տուն ցորեն գնելու և տանելու, այլև սպանեցիք իմ
հավին»։ Այս ասելով՝ հանեց իր նիզակը, որ հարվածի և սպանի Արզանին։
Սակայն Արզանը խույս տվեց և փախավ նրանից։ Դրանից հետո քաղաքապետը հրաման տվեց, որ փակեն քաղաքի դռները, որպեսզի հայոց քարավանները դուրս չգան, իսկ առավոտյան (290) նրանց գանահարեն և տուգանեն, որովհետև չհնազանդվեցին իր հրամանին։ Երեկոյան փակեցին
քաղաքի դռները։ Արզանը պատմեց իր ընկերներին. «Այնպես բարկացավ
ինձ վրա և կամենում էր սպանել ինձ, իսկ ես խույս տվեցի և փախա նրանից։ Դրա համար փակել տվեց քաղաքի դռները»։
Երբ հայոց քարավանները լսեցին այս, սասանվեցին և սկսեցին արտասվալից աչքերով պաղատել ողորմած Աստծուն, որ ազատի իրենց քաղաքապետի ձեռքից։ Աստված լսեց նրանց աղոթքները և փրկեց նրանց։
Հրաման տալուց հետո քաղաքապետը գնաց իր տուն և երբ տուն մտավ,
հանկարծակի գոչեց, ընկավ գետնին, նրա գլուխը մտավ (291) երկու
ծնկների մեջ, փրփրեց, նրա երեսի գույնը մգացավ, դարձավ ինչպես եթովպացի։ Այս տեսնելով՝ կանայք և ծառաները բերեցին շատ մոլլաներ, և
նրա շուրջ նստած մինչև լուսաբաց Ղուրան էին կարդում նրա առողջության համար, սակայն նա չառողջացավ։ Այդ գիշեր հայոց քարավանները,
որ ոչինչ չգիտեին այս մասին, մորմոքելի սրտով աղոթում էին Աստծուն։
Քանի որ քաղաքապետը մինչև առավոտ չառողջացավ, նրա կինն ասաց
ծառաներին. «Գնացե´ք և բերե՛ք այն Արզանին, քանի որ նա անիծեց իմ
ամուսնուն, նրա խոսքով էլ կառողջանա»։
Եկան նրա ծառաները հայոց քարավանների մոտ և ասացին. «Ցույց
տվեք այս եզան տիրոջը, քանի որ քաղաքապետը կանչում է նրան»։
Նրանք էլ (292) ցույց տվեցին Արզանին։ Ծառաները, նրան վերցնելով,
տարան քաղաքապետի տուն։ Արզանն իր սրտում խորհում էր, որ իրեն
սպանելու համար են տանում, բայց անհոգ էր գնում։ Երբ մտան քաղաքապետի տուն, եկավ նրա կինը, ողջագուրվեց և համբուրելով նրա ոտքերն՝ ասաց. «Արի´, տես իմ ամուսնուն ինչ եղավ։ Արդար եմ քեզ տես236
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նում, քանի որ քո խոսքով հիվանդացավ, քո խոսքով էլ կառողջանա»։
Այս ասելով՝ արագ համբուրում էր նրան։ Երբ Արզանը մտավ քաղաքապետի սենյակը, տեսավ նրան այնպես փրփրած և թուլացած, իսկ նրա շուրջը
նստած էին մոլլաները։ Սկսեց Արզանը արտասվալի աչքերով աղոթել
ամենի Տիրոջը նրա առողջության համար։
(293) Արզանի աղոթքից և Աստծու գթությունից քաղաքապետը նստեց,
լսեց Արզանի ձայնը, կույր աչքերով նրան փարվեց ու համբուրեց նրա
ոտքերը։ Իսկ երբ Արզանն ասաց «Հայր մերը», բացվեցին նրա լեզուն ու
աչքերը, դարձավ և ասաց Արզանին. «Թողությո՛ւն արա´ ինձ, ով Աստծու
այր»։ Ապա հրամայեց տալ Արզանին թանկարծեք պարգևներ, բացել քաղաքի դռները և ազատ արձակել հայոց քարավաններին։
Ազատված Արզանը նվերներով ու եզներով եկավ և պատմեց իր ընկերներին Աստծու սքանչելիքը, որ եղավ իր ձեռքով, իսկ նրանք լսելով փառք
էին տալիս Աստծուն։ Ապա վերադարձան իրենց գավառը՝ գոհաբանելով
երկնքի և երկրի Արարչին, որ անում է հրաշքներ և սքանչելիքներ։
(294) Ոմանք ասում են, թե Փերիա գավառում մի օր հորդ անձրև եղավ,
որից շատ տներ փլվեցին, և շատ մարդիկ ու կենդանիներ սպանվեցին։
Այնպես եղավ, որ մի գերան ընկավ Արզանի տան վրա, և փլվեց նրա տունը՝ փլատակների տակ թողնելով Արզանին, նրա որդիներին ու դուստրերին։ Այս տեսնելով՝ գյուղացիները վազելով պեղեցին նրա տունը և բոլորին գտան կենդանի։ Աստծու խնամքի շնորհիվ ոչ մի վնաս չէր եղել, քանի որ Աստված գիտի իրեն պաշտողներին փրկել փորձություններից։

ՊՐԱԿ ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ
ՍՔԱՆՉԵԼԻՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ, ՈՐ ԵՂԱՆ ՀԱԶԱՐՋՐԻԲ ԳՅՈՒՂԻ
ԽՈՆԱՐՀՎԱԾ ՎԱՆՔՈՒՄ
Փերիացիների վրդովմունքը։ Վանքի մոտ բերդ կառուցելը։ Տաճիկ կնոջ պատժվելը։
Մյուս սքանչելիքները։ Զորքի վերադառնալն ու փախչելը։ Հայերի խորհուրդը։ Տեր
Մինասի մոտ գնալը։ Տեր Մինասի ունեցվածքի կողոպուտը։
Հառաչանք սրտի խորքից առ Աստված

Գրքի առաջին պրակում արդեն պատմեցինք (295) Հազարջրիբ գյուղի
Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցման մասին, իսկ երկրորդ պրակում
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գրեցինք նրա տապալման ու ավերման մասին, որ եղավ մեր մեղքերի պաճառով, և այդպես ամայի մնալով մինչև մեր օրերը՝ ամբողջովին ավերվել
և հողաբլուր էր դարձել։
Հայոց հազար երկու հարյուր և քսանյոթ (1778) թվին, երբ մեռավ Քերիմ թագավորը, նրա մահվանից հետո ապստամբ լոռերի պատճառով շատ
ցավ և խառնակություն տարածվեց Փերիայի գավառում, ինչպես արդեն
նշել ենք տասնիններորդ պրակում։ Որտեղի՞ց այդքան թշվառություն, որտեղի՞ց հեծություն, որտեղի՞ց տրտմություն, որտեղի՞ց խռովություն տարածվեց առհասարակ մեր գավառում, ինչպես ասում է Եզրաս դպիրը.
«Վա՜յ քեզ Բաբելոն և Ասիա, վա՜յ քեզ Եգիպտոս և Սու(296)րիա, քրձազգեստ եղեք և մոխրամած, կոծեցեք և սգացեք ձեր որդիներին, քանի որ
մերձեցավ ձեր բեկումը» (հմմտ. Երեմիա Դ. 8)։ Ահա այս կերպ եղավ։
Խառնակությունների պատճառով վախեցան Հազարջրիբի բնակիչները,
ապավինեցին Սուրբ Աստվածածնին ու նրա խոնարհյալ տաճարին, եկեղեցու չորս կողմը լայն ու ընդարձակ պարիսպ կառուցեցին և շինեցին բերդը՝ չորս աշտարակներով։ Ավարտելով բերդը՝ հավաքվեցին այնտեղ և նստեցին, բայց քանի որ այդքանը չբավարարեց, նաև պարսպի անկյուններում օթևանեցին՝ առանց տանիքի։ Այլ գյուղերից այս տեսնելով՝ թողեցին
իրենց տները, հայեր և տաճիկներ եկան այս բերդը, և մի մեծ բազմություն եղավ։ Դրա համար պատվիրեցին բոլորին, որ մարդ կամ անասուն
չգնան քանդված (297) եկեղեցու վրայով, որ ոտքի կոխան չդարձնեն։
Բայց այս պատգամից հետո մի տաճիկ կին, ծաղրելով հայերի խոսքը,
ասաց. «Ոչ լսել ենք և ոչ տեսել, որ հողաբլուրն ունենա զորություն»։
Նրա աչքին այդ ծաղրալի թվաց և ասաց. «Ես կգնամ և կտեսնեմ, թե որտեղի՞ց է դրա զորությունը»։
Այդ գիշեր անիծյալ տաճիկ կինը առանց հայերի գիտության եկավ և
նստեց եկեղեցու պարսպի անկյունում՝ միզելու։ Բոլորն արդեն նիրհել էին,
բացի պահապաններից, որոնք պարսպի մոտ էին։ Նստելուն պես կինը
հանկարծակի ուժգին ճչաց և փրփրելով ընկավ։ Պահապանները լսեցին և
ասացին. «Տեսնեք՝ ո՞վ է, որ ուժգին ճչաց»։ Պահապանների ձայնից արթնացան և փնտրելով գտան կնոջը, որը մոտ երկու ժամ մնաց ուշաթափված
և փրփրած, իսկ երկու ժամ հետո խարխափելով ու վարանելով ասաց. «Իմ
այստեղ նստելու պահին մեկն ուժգին ինձ խփեց, (298) և ես ուշաթափված
ընկա։ Մեղավոր եմ, քանի որ չհավատացի սրա զորությանը, ուստի և
պատժվեցի»։ Խոսքն ավարտելուց հետո չկարողացավ կանգնել, քանի որ
ձեռքերն ու ոտքերը անզգայացել էին։ Իսկ տաճիկները, տեսնելով սքան238
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չելիքը, բերեցին երկու խոյ և երեք այծ ու զենելով բաժանեցին։ Այդպես
տատանվելով նա քայլեց տասն օր, մինչև քիչ-քիչ նրա ոտքերն ամրացան
ու առողջացան։
Պատմեմ նաև մյուս սքանչելիքի մասին, որ եղավ ավերված վանքի հետ
այն կնոջը պատժելուց հետո։ Շաբաթ երեկոյից հետո՝ Աստվածածնի Վերափոխման տոնի լույս կիրակիին, երբ բոլորը քնած էին, գիշերվա չորրորդ ժամին մի կույս աղջիկ հանկարծակի այնպես ուժգին ճչաց, (299) որ
նրա ձայնից բոլորն արթնացան և տեսան ճառագող լույս, որ կարծես լիալուսին լիներ և ամբողջությամբ երևում էր վանքի հողաբլուրի վրա։ Այն
ոմանց երևաց բազում աստղերի պես, ոմանց էլ՝ իբրև փայլուն կանթեղ, որ
մնաց երկու ժամ և ապա անհետացավ։ Բայց այդ գիշեր, որ մենք տեսիլքով զարմացած և հիացած էինք, լոռերը՝ շուրջ հինգ հարյուր հոգի, հավաքվել և եկել էին Հազարջրիբ գյուղ, որ ավար վերցնեն նրանց ունեցվածքն ու անասունները։ Եկել հասել էին մինչև բերդի եզրը, բայց բերդի
բնակիչները չգիտեին, քանի որ տեսիլքից դեռ վախեցած էին։ Երբ լոռերը
եկան, տեսան աստվածախնամ զորք՝ (300) մեծ պատրաստությամբ զինված։ Այդ տեսնելով՝ այնքան վախեցան, որ հապճեպորեն հետ դարձան և
փախան մինչև Բուրվարի գավառի Փահրա գյուղն ու պատմեցին. «Գնացինք Հազարջրիբի բերդը՝ ավար վերցնելու, և տեսանք բազում ռազմիկների՝ նիզակներով և հրացաններով, որ կարկուտի պես հարվածում էին։
Մենք այդ տեսնելով վախեցանք և վերադարձանք»։
Երբ լուսացավ, հայերն իմացան այս մասին, փառավորեցին հրաշագործ
Աստծուն և Տիրամայր Աստվածածնին։ Ապա զենեցին կենդանիներ, և շատ
հայեր ու տաճիկներ ուրախությամբ օրհնում էին սքանչելագործ Աստծուն
ու փառավորում Տիրամայր Կույսին և նրա խոնարհված տաճարը։ Այս մեծ
սքանչելիքներից երեք ամիս հետո հայերը խորհեցին և ասացին. (301)
«Քանի որ այսպիսի հրաշքներով ամրափակելով պահեց մեզ այս Սուրբ
Աստվածածին եկեղեցին, եկեք վերստին նորոգենք այն»։ Ապա ձեռնարկեցին փորել հողը, քանի որ շատ էր։ Բայց չկարողացան, որովհետև այդքան
փոփոխական և ձախորդաբեր ժամանակներում շատ չքավոր ու աղքատ
էին դարձել։ Դրա համար էլ չկարողացան իրագործել վանքի նորոգումը։
Եկավ Հայոց հազար երկու հարյուր երեսունհինգ (1786) թվականը։
Երեսունմեկերորդ պրակում արդեն պատմեցինք, որ Հնդկաստանում ապրող հայ վաճառականները շատ դրամ էին ուղարկել Սիրվանդենց տեր Մինասին։ Երբ Հազարջրիբի ժողովուրդը լսեց, աղերսական նամակ գրեց տեր
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Մինասին, (302) որ եկեղեցու նորոգության համար տա այդ ողորմության
դրամից. «Ինչպես գիտի Ձերդ զգոնությունը, առանց դրամի և ապրուստի
չի լինում այդպիսի գործողություն»։ Գրված նամակը տվեցին ինձ՝ նվաստիս, իսկ ես՝ ստրուկս, վերցրի այն և Առաջավորաց պահքին գնացի Սպահան՝ Ջուղա գյուղաքաղաքը, տվեցի աղերսական նամակը տեր Մինասին։
Նա ընթերցեց և մեզ անտեսեց, քանի որ խիստ և ժլատ մարդ էր, փողասեր
և արբշիռ, ում կամենում էր, նրան էր տալիս դրամը և մտքում չուներ
տերունական խոսքը, որն ասում «Տվե´ք նրանց, ովքեր չեն կարող հատուցել» (Ղուկաս ԺԴ. 14), և Նարեկացու խոսքը, որ ասում «Այնտեղ է պետք
ողորմել, որտեղ վերջացել է հույսի ակնկալությունը» (Բան ՀԴ.)։ Այս
մասին չմտածեց և չօգնեց Սուրբ Աստվածածնի (303) եկեղեցուն, որի համար էլ ինձ՝ ապաշնորհ ծառայիս, արտասուքներով հետ դարձրեց։
Սակավ օրեր անց Աստված վրեժխնդիր եղավ տեր Մինասից։ Ոմանք
չարախոսեցին Ջաֆարղուլի խանի մոտ այդ նույն դրամների համար, ինչպես արդեն պատմել ենք։ Նրան բռնեցին և նրանից վերցրին չորս հարյուր
թուման, ինչպես ասաց Միքայել վարդապետը. «Ալահ ի չուն յոխ տուր,
չէթան ի չուն չօխ տուր» (Ով Աստված չունի, սատանա ունի)։ Այդպես
մեզ ողորմություն չտվեց, այլ բովանդակը պահեց անիրավների համար։
Սրանից հետո տեր Մինասը դուրս եկավ Ջուղայից, գնաց Բասրա։ Իսկ
այնտեղից նորից վերադառնում էր Ջուղա, բայց հիվանդության պատճառով ճանապարհին մահացավ և չհասավ իր հայրենիքը։ Այս պատճառով
սուրբ եկեղեցու շինությունը մնաց թերի, մինչև որ Տերն այցի գա, (304)
տա խաղաղություն մեր երկրին, և կարողություն քրիստոսադավան ժողովուրդներին՝ սուրբ եկեղեցու նորոգության համար։
Այս էլ իմացի՛ր, ո՛վ իմաստուն ընթերցող, որ իմ ծովացյալ մեղքերի
պատճառով այսքան թշվառություն տարածվեց մեր խեղճ ազգի վրա, և
թերի մնաց եկեղեցու վերակառուցումը։ Վա՜յ մեղավորիս և թշվառականիս։ Չգիտեմ, թե ինչ պատասխան եմ տալու անաչառ և անկաշառ դատավորին իմ բազմաբեղուն մեղքերի համար, քանի որ ոչ մի օր ամբողջապես
չծառայեցի իմ Տեր Աստծուն։ Այլ հպարտությանը և ամբարտավանությանը, յոթ մեծ մոլություններին և նրանց տեսակներին ծառայեցի հոժարությամբ ու հավերժաբար, բարկացրի անբարկանալի Աստվածային բնությանն իմ բազմակուտակ (305) անօրենություններով, որ գործեցի ես՝ Ստեփաննոս մեղսամածյալ քահանաս՝ տարատեսակ ու տարագույն չարություններով և մոլություններով, որ բավական չէ ո´չ մարդկային լեզվով
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թվելու, ո´չ գրով գրելու։ Վա՜յ ինձ՝ մեղավոր և թշվառական անձիս, վա՜յ
իմ կուրությանը, որ չգիտեմ, թե ի՞նչ գեհեն եմ ընկնելու, ավա՜ղ նողկալիիս, վա՜յ ողորմելիիս, ինչո՞ւ ինձ կենդանի չի նետում դժոխքը, կամ ինչո՞ւ արդյոք երկիրը չի բացում իր բերանը և կլանում ինձ, քանի որ երբ
հիշում եմ իմ գործած անօրենությունները, զարհուրում և դողում եմ,
սարսափում և սոսկում եմ, վարանում և տատանվում եմ, տոչորվում և
տապալվում եմ։ Ոչ մի տեղից չունեմ ակնկա՛լություն իմ այսքան պարտքերի ծանրության համար, բացի քեզանից, ով իմ (306) բարի Սամարացի,
քանի որ միայն քեզ եմ տեսնում որպես օգնական և արեգակ ու ամենօրհնյալ սրբուհի Մորդ, որ ստեղծեցիր ինձ որովայնում և արարեցիր քո
տիրական պատկերին համապատասխան, ստացար ինձ քո սուրբ արյամբդ,
անվանեցիր ինձ որդեգիր քո սուրբ ավազանով, դրոշմեցիր ինձ քո կնիքով, անվանեցիր ինձ քրիստոնյա և ոչ՝ հեթանոս։ Հուսամ, որ մեղքերս էլ
ներել ես, քանի որ Աստված ողորմած է և գթած, մարդասեր և բազումողորմ, որ չի կամենում մեղավորի մահը, այլ նրա դարձը չար ճանապարհից, ինչպես որ ասում է մարգարեն. «Դարձեք դեպի ինձ, և ես կդառնամ
դեպի ձեզ» (Մաղաքիա Գ. 7). Նրա քաղցրագունեղ և գթածագունեղ տերությանը վայել են փառք և պատիվ, հավիտյանս. ամեն։

(307) ՊՐԱԿ ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ
ԱՍՏԾՈՒ ՍՔԱՆՉԵԼԻՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ, ՈՐ ԵՂԱՆ ՄԱՐԳԱՐԻՏ
ԱՆՈՒՆՈՎ ՄԻ ԱՂՋԿԱ ՀԵՏ
Աստծու սքանչելիքների մասին։ Տաճիկների գնալու մասին։ Մարգարիտին բռնելը։
Աղջկա մասին հայտնելը։ Ծնողների տոչորումը։ Աղջկա հանդեպ խնամքը։ Աղջկա
անկերակուր մնալը։ Սուրբ Սարգսի երևալը։ Ղատամի ազատումը։ Յաղուբի տուն
ժամանելը։ Աստծու սքանչելիքները։ Ղատամի հայտնվելը։ Ծնողներին ավետիս տալը։
Յաղուբի Հազարջրիբ գնալը։ Երրորդ սքանչելիքի մասին

Հայոց հազար հարյուր տասնչորս թվականին (1665) լուսակառույց
Սուրբ Էջմիածնի տաճարում Տեր Հակոբ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի
հայրապետության և Պարսկաստանի մեր նահանգի Շոշ քաղաքի, որ այժմ
Սպահան է կոչվում, Նոր Ջուղա գյուղաքաղաքի Սուրբ Ամենափրկիչ
ահեղ վանքում տեր Խաչատուր արքեպիոսկոպոսի աթոռակալության և
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կարմրագլուխների Շահ Աբաս Երկրորդի թագավորության ժամանակ
սուրբ Սարգիս արագահաս վկայի ձեռքով Աստծու մեծ սքանչելիք եղավ
մի աղջկա հետ այսպես։
(308) Քազերունի գավառներից շատ տաճիկներ եկան վաճառականության գործով, շրջագայեցին տարբեր գավառներում, մինչև որ հասան Թավրիզ քաղաքը։ Այնտեղ կատարեցին իրենց գործը և դարձան՝ իրենց գավառը
գնալու։ Երբ հասան Բուրվարի գավառի Չարբազ գյուղը, տեսան այդ նույն
գյուղից Մարգարիտ անունով մի աղջիկ՝ Քրիստոսի հավատքով և քրիստոնյայի զավակ։ Նա տեսքով գեղեցիկ էր, մոտ տասներկու տարեկան և
գնացել էր դաշտ՝ բանջարի, քանի որ գարուն էր՝ մարտի տասնութը։
Տեսնելով տաճիկներին՝ աղջիկը փախավ (309) նրանցից, քանի որ ոչ ոք
չկար նրա կողքին։ Տաճիկները տեսան, որ ուրիշ ոչ ոք չկա, շրջապատեցին
նրան, բռնելով կապեցին իրենց գրաստի վրա և ձորձով ծածկեցին, որ ոչ
ոք չտեսնի։ Այսպես բռնեցին նրան ու տարան։ Երբ երեկոն իջավ, աղջկա
ծնողները տեսան, որ աղջիկը չեկավ, գնացին, որոնեցին նրան շատ տեղերում, բայց չգտան։ Կարծեցին, թե աղջիկը գազանակեր է եղել, որի համար
բազում օրեր անմխիթար լալիս էին, մինչև եկավ դեկտեմբեր ամիսը։ Մի
օր շատ քարավաններ Ղումիշի գավառից եկել էին Բուրվարի գավառը,
նույն Չարբազ գյուղը և այնտեղ օթևանել, քանի որ կամենում էին գնալ
Համադան քաղաք։ Աղջկա ծնողները եկել էին վաճառականների մոտ (310)
իրեր վաճառելու։ Տեսնելով հորը՝ հարցրին. «Քեզ ի՞նչ է պատահել, քանի
որ շատ տրտում ես»։ Իսկ նա ասաց. «Ունեի մի գեղեցիկ աղջիկ, որ այս
գարնանը հանկարծակի կորավ։ Չիմացանք՝ գազաննե՞րը հափշտակեցին,
թե ով գողացավ նրան։ Նրա համար լալիս ենք անմխիթար»։ Քարավանատերերը, երբ այս լսեցին, ասացին. «Մենք տեսանք Քազերունի վաճառականներին, որ գնում էին իրենց գավառը։ Նրանց հետ կար մի աղջիկ ձեր
դստեր նման՝ այդ հանդերձով և այդ կերպարանքով, իսկ նա լալիս էր և
ողբում»։ Երբ ծնողները լսեցին, հասկացան և ասացին. «Նա, ում դուք
տեսել եք, մեր դուստրն է»։ Եվ նրանց սրտերը տոչորվում էին իրենց զավակի համար, սակայն չէին կարող գնալ նախ՝ (311) հեռավորության
պատճառով, երկրորդ՝ ձյան առատության, որ փակել էր բոլոր ճանապարհները։ Ուստի հույսը դրեցին ամենքի Հույսի և ամենքի Տեսուչի վրա և
տրվեցին պահքի, աղոթքների և հառաչանքների՝ իրեց դստեր փրկության
համար։
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նին՝ ասելով, թե՝ քեզ համար ենք բերել։ Իշխանը հարցրեց աղջկան. «Ի՞նչ է
քո անունը»։ Աղջիկը փղձկալով և հեծեծալով ասաց. «Մարգարիտ է, քո
աղախինն եմ»։ Երբ իշխանը տեսավ նրա աղիողորմ արտասուքները, դարձավ աղջկան և ասաց. «Մի՛ լացիր, դո՛ւստր իմ, ոչ ոք չի կարող քեզ մերձենալ, մինչև չլինի քո կամքը։ Բայց քո անունը Ղատամ կլինի, քանի որ մեր
լեզվով դժվար է (312) Մարգարիտ ասելը։ Կմնաս ղահվեխանեում40, քո
կամքով սուրճ կեփես»։ Աղջիկը խոնարհվելով նրան երկրպագեց, մտավ
ղահվեխանե և ամեն օր ծառայում էր նրան։ Նա արագ էր իր գործի մեջ,
բայց դեգերում էր և արտասվաթոր աչքերով ձգտում էր դեպի իր հույսը՝
Աստծուն՝ գիշեր ու ցերեկ խնդրելով նրանից ազատություն ու փրկություն։
Ամենքի թագավոր Աստված լսեց նրա աղոթքները և իր բնական մարդասիրության համաձայն՝ շարժեց գութը նրա հանդեպ ու ազատեց նրան
արագահաս, մեծ զորավար սուրբ Սարգսի ձեռքով։ Քանի դեռ Ղատամը
տոչորված սրտով իր գործն էր անում, (313) մի օր, որ ութնօրեի օրերից էր,
տեսավ, որ Շիրազի քարավանները՝ հայերով ու տաճիկներով, եկել են այնտեղ։ Տեսնելով հայոց քարավանները՝ Ղատամը փղձկալով հարցրեց նրանց
և ասաց. «Ես քրիստոնյայի դուստր եմ։ Աղաչում եմ ձեզ, ասեք, թե ե՞րբ է
Առաջավորաց պահքը, որ պահեմ այն»։ Նրանք պատասխանեցին. «Տասներկու օրից Առաջավորաց պահքն է»։
Երբ հասավ պահքի երկուշաբթին, Ղատամը պահք պահեց և աղոթքներով, արտասվաթոր աչքերով, ոչինչ չճաշակելով ու հառաչանքներով
աղերսում էր ամենագութ Աստծուն ամբողջ շաբաթ՝ մինչև ուրբաթ երեկո։
Երբ երեկոն իջավ, ավելի շատ մորմոքեց ու լացեց և ասաց. «Վաղը տոնն է
ամենահաս սուրբ Սարգիս վկայի։ Լսել եմ, որ Աստված շատ գերիների է
ազատել (314) մեծ վկա սուրբ Սարգսի ձեռքով։ Գոնե ողորմածն Աստված
ողորմի նաև ինձ և ազատի գերությունից»։ Այս ասաց և ննջեց ղահվեխանեի մեջ երկու ժամ։
Քնի մեջ ձայն լսեց, որն ասաց. «Ղատա´մ, դո´ւրս արի, որ ազատեմ
քեզ»։ Ղատամը լսեց և վեր կենալով՝ տեսավ մի լուսատեսիլ հեծյալ ղահվեխանեի դռանը՝ բերդի պարիսպների մեջ, և նրա լույսն առավել էր, քան
արեգակինը։ Այս տեսնելով՝ ահն ընկավ Ղատամի վրա, և նա սարսափած,
ապշած, շփոթված և հիացած էր։ Նորից ձայնեց սուրբը Ղատամին և
ասաց. «Ղատա´մ, ինչո՞ւ ես շփոթված։ Ես եմ՝ գերիներին ազատող սուրբ
Սարգիսը, որին դու խնդրեցիր Աստծուց։ Ահա, առաքեց ինձ Աստված, որ
(315) ազատեմ քեզ, այլևս մի՛ հապաղիր, դո՛ւրս արի»։ Իսկ Ղատամը լսե243
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լով ավելի շատ էր սարսափում և դողդողում, բայց լուսատեսիլ այրը պարզեց իր սուրբ ձեռքը, բռնեց Ղատամի ձեռքը, հեծեց իր չքնաղ երիվարը և
ասաց. «Փակի´ր քո աչքերը, և պինդ բռնիր ինձնից»։ Ղատամը ոչինչ
չհասկացավ ահեղ և հիանալի տեսիլքից, քանի որ վախեցած էր՝ չիմանալով, թե ում հետ էր գնում։
Սուրբը մտրակեց իր սրընթաց երիվարը, և շուրջ երկու ժամից հասան
Փերիայի գավառի Դարբնի գյուղը։ Ապա իջեցրեց աղջկան Յաղուբ անունով մի մարդու տան պարսպից։ Սուրբն ասաց Ղատամին. «Մնա´ այստեղ,
քանի որ այս տանը կին ես մնալու, և այս էլ քրիստոնյաների գյուղ է»։
Երբ Ղատամը աչքերը բացեց, նա այնտեղ ոչ ոքի չտեսավ՝ բացի (316) Յաղուբի պարսպից։ Այս Յաղուբը խիստ ողորմած և գթած էր աղքատների ու
տնանկների հանդեպ այնքան, որ այդ ուրբաթ օրը, որ Հովնան մարգարեի
տոնն էր, իր ալյուրի կողովը բացեց և բաժանեց աղքատներին, մինչև ամբողջը սպառվեց։ Ապա հրամայեց իր ծառաներին, որ վաղն իրենց համար
ցորեն տանեն ալրաղաց՝ աղալու։
Երբ երեկոն իջավ, բոլորը նիրհեցին և քուն մտան։ Գիշերը Յաղուբը
զարթնեց և ասաց. «Վառե´ք ճրագները, քանի որ կոչնակը զարկելու ժամն
է»։ Երբ վառեցին ճրագները, տեսան՝ կողովն այնքան է ալյուրով լցվել, որ
դուրս էր եկել կողովի կափարիչը, և այլուրը թափվել էր կողովից։ (317)
Այս տեսնելով՝ Յաղուբը ծնկել ու գոհանում էր ամենակալ Աստծուց։ Այդ
նույն ժամին զարկեց գիշերային ժամերգության կոչնակը, իսկ այդ շաբաթ
օրը Սուրբ Սարգիս զորավարի տոնն էր։ Երբ Ղատամը լսեց կոչնակի ձայնը, գոհությամբ փառաբանեց Աստծուն և ասաց. «Հիմա իսկապես հասկացա, որ Աստված լսեց իմ աղոթքները, ուղարկեց իր մեծ զորավարին և
ազատեց ինձ»։ Մինչ այդ ժամը նա ապշած էր և չգիտեր իր ազատման
մասին, դրա համար էլ այդ ժամից սկսեց մեծ գոհությամբ փառավորել
Աստծուն և նրա արագահաս մեծ վկային։
Երբ Յաղուբը լսեց կոչնակի ձայնը, դուրս եկավ տնից, որ գնա եկեղեցի՝
աղոթելու։ Եվ երբ տանից դուրս եկավ բակ, լսեց (318) Ղատամի փառաբանության ձայնը և ասաց. «Ո՞վ ես դու կամ ինչպե՞ս եկար այստեղ, քանի
որ դռներս փակ են»։ Ղատամն ասաց. «Ես մի աղջիկ եմ Բուրվարի գավառի Չարբազի գյուղից։ Ինձ մարտ ամսին գերեցին Քազերունի վաճառակաները։ Մինչև այս օրը հառաչանքներով և արտասվաթոր աչթերով
խնդրում էի Աստծուց։ Լսեց Աստված իմ աղոթքների ձայնը, այս գիշեր
ուղարկեց իր մեծ զորավարին, ազատեց ինձ և բերեց այստեղ։ Երբ Յա244
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ղուբն այս լսեց, ընկավ երեսի վրա և գոհանում էր Աստծուց, առավելապես այս երկրորդ սքանչելիքի համար։ Ապա Յաղուբը վեր կացավ, վերցրեց Ղատամին և տարավ եկեղեցի։ Ժամերգությունից հետո Ղատամը
եկեղեցում բոլորի առաջ պատմեց իր ազատման սքանչելիքի մասին, (319)
և ամենքը լսելով փառավորում էին սքանչելագործ Աստծուն և նրա արագահաս սուրբ Սարգիս վկային։ Այդ օրը ողջակեզներ զենեցին և բաժանեցին բոլորին։
Ապա երկու մարդ կարգեցին՝ գնալու Բուրվարի գավառի Չարբազ գյուղը՝ Ղատամի ծնողներին ավետիս տալու։ Նրանց գնալն ու ավետիս տալը
մեծ ուրախությամբ եղավ։ Ծնողները ոչ պակաս գոհաբանությամբ և փառաբանությամբ ելան և գնացին Դարբնի գյուղն՝ իրենց զավակին տեսության։ Միմյանց տեսնելով՝ ուրախացան անպատմելի խնդությամբ՝ փառավորելով Աստծուն, որ անում է սքանչելիքներ և մեծամեծ նշաններ։ Ապա
Ղատամին կնության տվեցին Յաղուբին, քանի որ նրա կինը մահացել էր։
Նրանց պսակեցին (320) բուն Բարեկենդանի հիգշաբթի՝ սուրբ Վարդանանց տոնի օրը։ Ղատամի ծնողներն ասացին իրենց փեսա Յաղուբին.
«Այստեղ հեռավոր վայրում ես բնակվում։ Մենք այլ զավակ չունենք։
Պետք է ամեն տարի գանք և տեսնենք մեր զավակին։ Իսկ մենք ծեր ենք
ու տկար, չենք կարող գալ այստեղ։ Եթե լսես մեր աղերսանքները, կգաս և
կբնակվես Փերիայի գավառին մոտ, որ գյուղում սիրտդ կկամենա և
կամքդ կլինի»։
Երբ Յաղուբը լսեց այս, վերցրեց իր ունեցվածքը, դուրս եկավ Դարբնի
գյուղից և գնաց բնակվեց Հազարջրիբ գյուղում՝ սուրբ Ղազարոսի Հարության տոնի օրը։ Այնտեղ՝ Հազարջրիբում, Ղատամի ձեռքով եղավ մյուս
սքանչելիքը։ (321) Մեր Տիրոջ Հարության տոնից՝ Սուրբ Զատիկից հետո
Ղատամը պարտեզը մշակեց և ցանեց խավարտ ու կանաչի։ Եվ երբ տեսավ, որ թռչունները գալիս և ուտում են խավարտը, Ղատամը վերցրեց
կիսաայրած մի փայտ, որով խառնում էին աթարը, տարավ և այն ցցեց
պարտեզի մեջ, մի ձորձ դրեց նրա վրա և իր պարտեզին պահապան կարգեց, որպեսզի երբ թռչունները տեսնեն, այլևս չուտեն խավարտն ու կանաչին։ Այսպես անցավ յոթ օր։ Յոթ օր հետո տեսան, որ աթարի այդ կիսաայրած փայտը կանաչել, արմատացել և բողբոջել է։ Այս տեսնելով՝ բոլորը փառաբանում էին սքանչելագործ (322) Աստծուն։ Այսպես արմատացած այդ փայտը մեծ ծառ դարձավ և կա մինչև մեր ժամանակները, որ
Ղատամի ծառ են անվանում։ Եվ սքանչելագործ Աստծուն փառք, հավիտյանս. ամեն։
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ՊՐԱԿ ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ
ՔԵՅԶ ԼԵՌԱՆ ՎՐԱ ՃԳՆԱՎՈՐԻ ՀԱՅՏՆՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ճգնավորի հայտնվելը։ Իսախանի Սպահան գնալը։ Ճգնավորի երևալը Նազարին։
Գավառի գովասանությունը։ Ճգնավորի գնալը Հադան։ Կույր կնոջ լուսավորվելը։
Ներսես քահանայի տուն գնալը։ Ճգնավորի գնալը Թամանդար։ Քարանձավ գտնելը։
Հովիվների հայտնվելը։ Ճգնավորի մոտ գնալը։ Նախանձ՝ Աստծու մարդու հանդեպ։
Ճգնավորի չարչարանքները։ Ճգնավորին փշերի մեջ գցելը։ Ճգնավորի գնալը
Մաքդին։ Նրա վրա լույս իջնելու մասին։ Ճգանվորի թաղումը

Հայոց հազար հարյուր երեսուչորս (1685) թվականին՝ շահ Իսմայիլի թագավորության ժամանակ, մեր գավառում՝ Քեյզ լեռան վրա, մի ճգնավոր
հայտնվեց, որի մասին ոչ ոք չգիտեր, թե որտեղից է եկել՝ որ երկրից կամ որ
գավառից։ Նրա գալն այսպես եղավ։ Բուրվարի գավառի (323) Փահրա գյուղից մի մարդ՝ Իսախան անունով, ազգությամբ հայ և Քրիստոսի դավանության, իր երեք ընկերների հետ և քսան ոչխարներով գյուղից դուրս եկավ՝
գնալու Սպահան քաղաք՝ ոչխարներ վաճառելու։ Նրանք գնացին ու վերադարձին եկան հասան Աշքարան գյուղը Սուրբ Խաչի շաբաթ օրը, իսկ գիշերը Աշքարանից վեր կացան՝ գնալու Դումբնա։ Այդ գիշերը սաստիկ ցրտաշունչ էր։ Նրանց Քեյզ գնալու ժամանակ ցուրտն ավելի ու ավելի սաստկացավ. չէին կարողանում շարժվել և չունեին կրակ, որ տաքանային։ Դրա
համար անճարակ լինելով՝ չգիտեին, թե ինչ անեն կամ որտեղից կրակ
գտնեն։
Երբ այսպես դողդողում և դեգերում էին, Իսախանը նայեց և տեսավ,
որ Քեյզ լեռան վրա՝ հյուսիսային կողմում, ճրագի՝ արագ-արագ ճառագայթող (324) նշույլներ են երևում և անհետանում։ Իսախանն ասաց իր
ընկերներին. «Լեռան հյուսիսում հովիվներ են բնակվում, որոնք խարույկ
վառած տաքանում են այնտեղ, որովհետև ստեպ-ստեպ լույս է երևում։
Թող ձեզանից մեկը գնա և հուր բերի, իսկ մենք այստեղ չորացած փայտ
կհավաքենք, մինչև հուրը բերեք, վառենք և տաքանանք, հետո կգնանք»։
Դրա համար ընկերներից մեկին՝ Նազար անունով և արագոտն, ուղարկեցին դեպի լույսը՝ հուր բերելու։ Նազարը գնաց ուղիղ դեպի լույսը, որ
արագ-արագ երևում էր։ Երբ ժամանեց Նազարը, տեսավ լեռան սրտում՝ մի
քարանձավի մեջ, խարազնազգեստ մի այր, որ ծնկի իջած, դեմքը դեպի
արևելք և բազկատարած, հառաչելով և սրտառուչ պաղատանքներով (325)
ու հորդահոս արցունքներով աղոթում էր Աստծուն, և նրա տարուբերվող
շնչառությունից լույս էր ցոլցլում և արագ-արագ երկինք ելնում։
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Այս տեսնելով՝ Նազարը զարհուրելով վերադարձավ լեռներից և պատմեց Իսախանին ու իրենց ընկերներին ահեղ հայտնությունը։ Սրանք էլ,
նրան լսելով, մոռացան իրենց սառչելը և սրընթաց արծիվների պես հասան Աստծու սրբի մոտ։ Նրան տեսնելով՝ այնպես ընկան երեսնիվայր և
տվեցին հիսուսաձիր ողջույն, ինչպես վայել է Աստծու սրբերին, ապա
փարվելով համբուրեցին, հարցաքննեցին նրա որտեղից լինելը, ինչպես
գալը և նրա անունը։ Բայց Աստծու մարդը չհայտնեց նրանց իր որտեղից
լինելը կամ իր անունը՝ ասելով, թե չի հիշում իր անունն՝ ըստ Տիրոջ խոսքի. «Ձեր անունները (326) գրված են երկնքում» (Ղուկաս Ժ. 20)։ Իսկ
նրանք խնդրելով ասում էին սրբին. «Քանի որ չհայտնեցիր քո անունը,
խնդրում ենք սրբիդ, որ համաձայնես գալ մեր գավառը, որ շատ վայելուչ
և բարետես է, նաև քաղցրաշունչ, առողջարար և կենսատու է նրա օդն ու
քամին։ ունի բարձրաբերձ և ծաղկավետ լեռներ, նաև բարեհամ, ականակիտ, մշտահոս ու մշտաբուխ աղբյուներ, որ բարձրաբերձ լեռների գագաթներից հոսելով հասնում են ստորոտ»։
Սակայն Աստծու այրը չանսաց նրանց աղերսանքներին, որ չփառավորվի մարդկանցից՝ ըստ սուրբ առաքյալի խոսքի. «Ով բարձր է մարդկանց
առաջ, պիղծ է Աստծու առաջ» (Ղուկաս ԺԶ. 15)։ Իսկ սրանք փարվելով
նրա ոտքերին, (327) փաղաքշելով աղաչում էին և խնդրում նրան՝ գալ
իրենց գավառը քրիստոնեական հավատքի հաստատության և ժողովրդի
բարեխոսը լինելու համար։ Սուրբ ճգնավորը լսեց նրանց և դուրս եկավ
քարայրից, բայց նրանց պատվիրեց ոչ ոքի չհայտնել իր մասին, այլ լռելյայն տանել իրեն։ Նրանք էլ մեծ ուրախությամբ տարան սրբին մինչև
Հադան գյուղը, ապա այնտեղ օթևանեցին մի այրի կնոջ տանը, որի աչքերը կուրացել էին։ Գիշերը, երբ վեր կացան, որ ճանապարհ ընկնեն, սուրբն
ասաց. «Մեր Տիրոջ հրամանն այս է, թե որ տանը օթևանեք, բժշկեցե՛ք
նրանց հիվանդներին» (հմմտ. Ղուկաս Ժ. 7-9)։ Դրա համար էլ իր ձեռքը
դրեց կնոջ գլխին, աղոթեց մի գուբղա սաղմոս և ասաց կնոջը. «Գլխաշորով փակիր քո աչքերը, որ ոչ ոք չտեսնի (328) մինչև լուսաբաց»։ Այսպես
ասաց, որ մինչ այդ իրենք գնան, և նա չհայտնի իր անձի մասին։ Ճանապարհ ընկնելով՝ գնացին իրենց ուղիով։ Առավոտյան կինը բացեց իր կուրացած աչքերը և տեսավ լուսավորված, իսկ բոլոր տեսնողները, գոհություն հայտնելով, փառավորեցին Աստծուն։
Սրանք գնացին հասան Հազարջրիբ գյուղը և օթևանեցին տեր Ներսես
քահանայի տանը։ Քահանան, տեսնելով Աստծու մարդուն, նրա կոպիտ և
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բրդյա հանդերձից իսկույն հասկացավ, որ միայնակյաց է, և խոնարհվելով
հանբուրեց նրան ու ասաց. «Բարով ես եկել մեզ մոտ, ո´վ Աստծու մարդ»։
Իսկ սուրբն ընկավ քահանայի ոտքերն ու ասաց. «Խնդրում եմ քեզ, հայր
պատվական, մի´ հայտնիր ինձ հանուն մեր Տիրոջ, աղաչում եմ»։ Ներսես
քահանան, (329) այս լսելով, ոչ ոքի չհայտնեց։ Երբ երեկոն իջավ, որ
Սուրբ Խաչի երկուշաբթի օրն էր, քահանան նրանց առաջ սեղան դրեց՝
զանազան և բարեհամ խորտիկներով, անուշահամ ըմպելիքներով, և ասաց.
«Ո´վ Աստծու այր, հրամայի՛ր, օրհնի՛ր և ճաշակի՛ր»։ Իսկ սուրբը պատասխանեց. «Ո´վ հայր պատվական, սեղան օրհնելը քոնն է, և ոչ իմը, քանի
որ դու ես մեր Տիրոջ փոխանորդը»։ Քահանան օրհնեց սեղանը, և սկսեցին
ճաշակել։ Սուրբը վերցրեց մի հավկիթ, կիսեց ութ մասի, սկսեց ճաշակել,
կերավ վեց մասը, իսկ երկուսը թողեց։ Երբ բոլորը հագեցան, քահանան
ասաց. «Ո՛վ Աստծու սուրբ, գոհացի՛ր»։ Իսկ նա խոնարհվելով համբուրեց
քահանայի աջը և սկսեց բազկատարած գոհանալ բարիքներ Պարգևողից։
Մինչ նա գոհություն էր հայտնում, տեսան, որ հավկիթի ութ մասն էլ
(330) անթերի են, իսկ հացն՝ առանց կտրվելու։ Այս տեսնելով՝ երկյուղեցին, բայց չէին կարող հայտնել՝ սրբի պատվերի համաձայն։
Առավոտյան ճանապարհ ընկնելով՝ գնացին իրենց ուղիով և երբ հասան Փարշիշոյի մոտ, որտեղից երևում էին լեռները և ամբողջ տեղանքը,
Իսախանն ասաց. «Ո´վ Աստծու սուրբ, այս է մեր գավառը, իսկ այն գյուղը, որ բլրի վրա է, մեր գյուղն է, և սրանք մեր լեռներն են։ Որտեղ կամենում ես, այնտեղ էլ բնակվիր»։ Սուրբը պատասխանեց. «Քանի որ այդպես
է, այլևս մի՛ իջեք դաշտ, այլ այստեղից գնացե՛ք, փնտրե՛ք լեռների գագաթներին ու ստորոտում և ինձ համար բնակվելու տեղ գտեք»։ Նրանք էլ
պատասխանեցին՝ շատ բարի, և գնացին ու որոնեցին լեռներում, մինչև որ
հասան մի լեռան մոտ, որ Փաշիշոյի և Փահրայի միջև (331) էր և Թամանդար էր կոչվում։ Զննելով և որոնելով՝ Թամանդար լեռան վրա գտան մի
քարանձավ, որ նայում էր ուղիղ Փահրա գյուղին։ Երբ տեսավ սուրբ
ճգնավորը, ցանկացավ բնակվել դրա մեջ, և նույն պահին Աստծու սրբի
աղոթքով այդտեղից բխեցին սառը և բարեհամ աղբյուրներ։ Ապա սուրբը
քարանձավ մտավ՝ աղոթելու, իսկ նրանք ողջագուրվելով վերադարձան
իրենց գյուղը՝ Փահրա։ Նրանք ոչ ոքի չպատմեցին սրբի մասին՝ նրա
խնդրանքի համաձայն, բայց Իսախանը քառասուն օրը մեկ նրա համար
հոգեպահուստ էր տանում՝ տասը հաց՝ սուրբ ճգնավորի կամքի համաձայն։
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Այսպես Աստծու ճգնավորը բնակվեց քարե հյուղակում՝ Թամանդար լեռան վրա, սխրալի և հիանալի ճգնությամբ, աստվածահաճո վարքով, այդ
դժնդակ և ցրտաշունչ եղանակին, մինչև որ (332) եկավ մեր ՌՃԼԵ. (1686)
թվականը։ Մի օր՝ մարտի քսանվեցին, Փարշիշի հովիվները տեսան նրան
քարայրում. նախորդ տեսիլքի պես, որ Քեյզում եղավ, հուր էր ցոլցլում
նրա տարուբերվող շնչառությունից և ելնում երկինք։ Այս տեսնելը պատեհ առիթ եղավ սրբի մասին հայտնելու գավառի բնակիչներին, և Աստվածու սրբի մասին անհապաղ հայտնեցին Փահրայի և Փարշիշի բնակիչներին։
Երբ լսեցին, ամենքն էլ՝ տղամարդ թե կին, մեծ թե փոքր, մեծ բաղձանքով գնում էին նրա մոտ։ Հապճեպ և շտապով այցելում էին նրան, փարվում նրա ոտքերին, համբուրում, նրանից օրհնություն վերցնում և վերադառնում։ Այսպես հռչակվեց և տարածվեց այդ մարդու բարի համբավը
Փերիայի (333) Բուրվարի, Քամարի, Քազազի գավառներում՝ Տիրոջ հրամանի համաձայն, թե՝ «Քաղաքը, որ լեռան վրա է, չի կարող թաքնվել»
(Մատթեոս Ե. 14)։ Ովքեր լսում էին, մեծ փափագով գնում էին նրա մոտ,
վերցնում նրանից օրհնություն. շատ ցավագարներ նրա աղոթքներով
առողջացան։ Երբ սուրբ ճգնավորը տեսավ, որ հայտնի դարձավ իր անձը,
ասաց իր մտքում, թե տերունական հրամանն այն է, որ «Ոչ ոք չի կարող
լուծանել ճրագը և թաքցնել, այլ պիտի դնի աշտանակի վրա, որ լույս տա
ամենքին» (Մատթէոս, Ե. 14-15)։ Այսպես մտածելով՝ սուրբն իր համար
որոշեց և ամեն կիրակի գնում էր Փահրա գյուղի եկեղեցին և քարոզում
ժողովրդին՝ Քրիստոսի հավատքի մեջ հաստատուն պահելու համար, ապա
նորից վերդառնում էր իր հյուղակը։
Նույն Փահրա գյուղում կար մի վայրագ ցեղ՝ մեր ազգից, որին (334)
Արաբշենց ազգ էին անվանում։ Նրանք ավերող էին, բամբասող և պղերգ։
Սրանք սուրբ Գևորգ զորավարից մի մասունք ունեին։ Բայց տեսնում էին,
որ ամեն օր տարբեր գավառներից ուխտավորները գալիս են ոչ թե սուրբ
Գևորգի մասունքի, այլ ճգնավորի մոտ. ճգնավորին տեսնելու պատճառով
ուխատորվները հետ էին քաշվել մասունքից։ Այս պատճառով նրանց մեջ
նախանձը շարժվեց սուրբ միայնակեցի հանդեպ՝ կործանել և վանել նրան
այդտեղից։ Այսպես համախոհ լինելով՝ մի օր հավաքվեց այդ լուտացող
ազգը։ Գնացին և բռնեցին ճգնավորին և վարսերից բռնած՝ դուրս քաշեցին քարանձավից, ապա լեռան կատարից մինչև ստորոտը հայհոյելով,
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ծաղրելով, լլկելով, չարչարելով, ստախոս ու խաբեբա անվանելով և այսպիսի (335) քամահրանքներով ու ծաղրանքներով բերեցին նրան Փահրայի
դաշտը ու այնտեղ կապելով սայլի անիվից՝ գլորեցին մինչև գյուղի եզրը,
բայց Աստծու խնամքով սուրբը փրկվեց, և նրան ոչինչ չպատահեց։ Այդպես չարչարելով՝ առան տարան սրբին Փահրա գյուղը և վրան հարձակվելով՝ ասացին. «Եկե՛ք, տեսե՛ք, այս սուտ, խաբեբա ճգնավորին»։
Այս լսելով՝ Իսախանը դուրս թռավ, տեսավ սրբին այդպես լլկված և
չարչարված, բայց ոչինչ չկարողացավ անել, որովհետև Արաբշենց ազգը
շատ էր և գյուղի տանուտերն էլ նրանցից էր. դրա համար էլ ոչինչ չկարողացավ անել, սակայն մորմոքում և լալիս էր նրա համար։ Այդ դաժան և
լուտացող Արաբշենց ազգն այսքանով չբավարարվեց, այլ բերեցին սուրբ
ճգանվորին իրենց կալը, ուր կուտակած շատ փշեր կային։ Նրան ոտաբոբիկ գցեցին (336) փշերի մեջ, իսկ իրենք էլ, փայտ և զենք վերցնելով,
շրջապատեցին և որ կողմը թեքվում էր, խոցոտում էին նրան փշերի մեջ
այնքան, որ փուշը ջարդոտվեց և մանրացավ։
Երբ երեկոն իջավ, նրան թողեցին փշերի մեջ՝ հիվանդ և ուշաթափված,
իսկ իրենք գնացին իրենց տները։ Երկու ժամ հետո սուրբը ուշքի եկավ,
ելավ փշերի միջից, գնաց Գոռերենց բլուրը և մտավ ջրմուղի մեջ, որ բլրի
ստորոտում էր։ Նազարը, որ Իսախանի ազգականն էր, ջրում էր իր արտը,
որ Խնձորի ծառ են ասում։ Երբ երեկոն իջավ, նա իր տուն գնալիս հասավ
Գոռերենց բլրի մոտ և տեսավ սրբին ջրմուղի մեջ։ Նրա համար ցավալով՝
վերցրեց և տարավ իր տուն, ապա հայտնեց Իսախանին այս մասին։ (337)
Նրանք միասին պահեցին սրբին իրենց տան նկուղում մինչև դեկտեմբերի
տասնչորսը՝ ոչ ոքի չհայտնելով։ Բայց հանդուգն Արաբշենց ազգն իմացավ, որ սուրբն Իսախանի տանն է։ Խորհուրդ արեցին, որ առավոտյան
բռնեն ու չարչարելով դուրս հանեն այդտեղից։ Այս իմանալով՝ Իսախանը
գնաց ասաց սրբին. «Այսպիսի խորհուրդ են արել քեզ համար, խնդրում եմ
քեզ գնալ այստեղից, որ քեզ չարիք չպատահի»։ Իսկ սուրբը տարածեց իր
բազուկները, օրհնեց Իսախանին և ասաց. «Այս խառնիխուռն ժամանակներում, որ ծառայեցիր ինձ, թող ամենքին Վարձատրողը քեզ հազարապատիկը վարձատրի»։ Ապա օրհնելով նրան՝ գիշերով դուրս եկավ նոր
եկած ձյան վրայով, որի վրա չէին երևում ոտնահետքերը, և գնաց Աստծու
խնամքի ներքո։
Այդպես գնաց հասավ (338) Մաքդին լեռան մոտ, և այնտեղ որոնեց ու
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գտավ մի քարայր և մտավ բնկվելու այնտեղ, մինչև որ եկավ Հայոց
ՌՃԼԶ. ներքին թվականը։ Ապա իմացավ իր վախճանի օրը, փակեց քարայրի դուռը և ներսում վախճանվեց, իսկ Տերը փառավորեց նրան երկնային լույսով, որ իջավ նրա վրա Աշխարհամատրան կիրակի օրը՝ մնալով
մինչև մյուս կիրակի։ Այդ լույսը ցոլցլում էր գիշեր և ցերեկ, և տեսնելի
էր բոլոր գավառներից ու գյուղերից։ Սրընթաց հասան այնտեղ, բացեցին
քարայրի դուռը, տեսան Աստծու սրբին՝ ծնկի իջած, բազկատարած, դեմքը
դեպի արևելք։ Երբ տեսան, կարծեցին, թե կենդանի է, բայց երբ մտան քարայրը, տեսան, որ վախճանվել է։ Հասկացան, որ (339) Աշխարհամատրան
կիրակի օրն է վախճանվել, երբ երևաց լույսը, ուստի կամեցան վերցնել և
տանել նրան իրենց գավառը, բայց Մաքդինի բնակիչները, որ լոռեր էին,
չթողեցին՝ ասելով. «Մեզ է կամեցել և հավանել, չենք թողնի տանել»։ Նրա
շուրջը հավաքվեցին շատ քահանաներ և ժողովուրդ, ՌՃԼԶ. (1687) ներքին
թվի ապրիլի քսանմեկին սաղմոսներով և օրհնությամբ ամփոփեցին սրբին՝
փառավորելով Արարիչ Աստծուն, որ օրհնյալ է հավիտյանս. ամեն։

ՊՐԱԿ ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ
ՄԵԾ ՍՈՎԻ ՄԱՍԻՆ, ՈՐ ԿՐԵՑԻՆՔ ՄԱՀՄԱԴ ԽԱՆ
ՆԵՐՔԻՆՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
Սովի պատճառը։ Անխտիր ուտելը։ Մեծ սովի մասին։ Բարեկամների հանդեպ սիրո
պակասը։ Սովի սաստկանալը։ Սովամահությունը։ Մեծատունների մուրալը։ Հացի
գնի ընկնելը։ Անհագ ուտելն ու սովամահների մեռնելը։ Ջուղայեցիների մասին։
Սրբազան առաջնորդի պատգամը։ Քրիստոնյաների սովամահ չլինելը

Երեսուներկուերորդ պրակում արդեն գրել ենք (340) մեր երկում
սկսված երաշտի, աղբյուրների ցամաքելու, գետերի չորանալու, արտերի
խանձվելու մասին։ Այս երաշտի և միմյանց դեմ կռվող ու պատերազմող
երկու կամ երեք ինքնակալ բռնավորների ու աշխարհավերների պատճառով բազում վայրեր ավերվեցին, մանավանդ մեր երկիրը՝ Սպահան քաղաքն ու նրա շրջակա գավառները։
Այս երկուսի պատճառով սաստիկ սով եղավ մեր երկրում՝ Տիրոջ խոսքի
համաձայն. «Տարբեր վայրերում սով, պատերազմ, արհավիրքներ և մեծամեծ նշաններ պիտի լինեն» (Ղուկաս ԻԱ. 11)։ Հայոց ՌՄԼԷ. (1788) թվակա251
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նին սաստիկ (341) երաշտ եղավ, շատերը թողեցին իրենց գյուղերն ու տները և փախան այլ վայրեր։ Երբ եկավ Հայոց ՌՄԼԸ. (1789) թվականի հունվար ամիսը, սով սկսվեց, որ, քիչ-քիչ շատանալով, սաստկացավ և տարածվեց բոլոր գավառներն ու գյուղերը, քաղաքներն ու ավանները։
Սովն այնքան ուժգնացավ, որ չմնաց անասուն՝ սուրբ թե անսուրբ, որ
չկերան։ Ոչ պահք էին պահում, ոչ գարշելիներից զգուշանում, այլ որպես
գազաններ՝ հափշտակում էին և գիշատելով կլանում։ Ծերերին ու տկարներին չէին խղճում և չէին տալիս նրանց, իսկ սրանք էլ անճարակ լինելով՝
դիմում էին այլ գավառներ, բայց ճանապարհին սպանվում էին, գերվում,
կողոպտում էին նրանց ունեցվածքը՝ (342) ըստ Եզեկիել մարգարեի, որ
ասում «Դրսից պատերազմ, իսկ ներսից սով և մահ» (Եզեկելի 15)։ Այսպես
պատահեց մեր երկրի հետ, քանի որ երբ սովը մտավ մեր գավառները, ովքեր չէին կարողանում դիմանալ, ելնում ու գնում էին այլ վայրեր, որ ապրուստ գտնեն։ Նրանց սպանում էին, իսկ նրանց որդիներին՝ գերում։ Իսկ
ովքեր դիմանում և չէին հեռանում, սովամահ լինելով մեռնում էին՝ մարգարեի ասածի պես։ Շատերը մոռացան իրենց սիրելիներին ու բարեկամներին, ամենքի սերն ու գութը միմյանց հանդեպ այնքան սպառվեց, որ ծնողները թողեցին իրենց զավակներին, իսկ որդիները մոռացան ծնողներին,
տղամարդիկ թողեցին իրենց կանանց, իսկ կանայք չէին ճանաչում (343)
ամուսիններին, եղբայրները թողեցին քույրերին, իսկ քույրերը մոռացան
եղբայրներին, սիրելիներն ու բարեկամները ուրացան միմյանց՝ Տիրոջ
խոսքի պես. «Անօրենությունների բազմանալուց ցամաքեց շատերի սերը»
(Մատթեոս ԻԴ. 12)։
Հայրերը տեսնում էին իրենց որդիներին այս ու այն անկյուններում
մեռած, բայց չէին ողորմում և չէին թաղում նրանց։ Նույնպես և որդին,
տեսնելով իր հորը, չէր ողորմում և չէր թաղում նրան, այլ անտեսում էր և
գնում։ Նրանք միմյանց հետ այնպես էին վարվում, ինչպես ուրիշների
հետ, որ չեն ճանաչում միմյանց, որի համար շատերը մնացին անթաղ և
գազանակուր եղան։ Չգտնվեց մեկը՝ ողորմած և աստվածապաշտ, որ
խղճար և թաղեր նրանց, որովհետև առանց պատանելու և առանց պաշտման էին թաղում (344) ոչ թե գերեզմաններում, այլ պատերի անկյուններում, քարանձավներում և խորխորատներում։ Իսկ ուրիշները շրջելով
հափշտակում էին, գողանում ու կողոպտում մյուսների ունեցվածքն ու
անասունները, սուրբն ու անսուրբը չէին զանազանում, այլ մորթում էին
և ուտում։ Իսկ անասուններին մորթելու ժամին այնքան շատ էին հավաք252
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վում անասունների արյան համար, որ ոտնակոխ լինելով մեռնում էին։
Ոմանք բանջարով էին բավարարվում, ոմանք հունդ և արմատներ էին
ուտում, իսկ մյուսները՝ գրզիկ և ղարաչամ։
Այս ղարաչամը խոտի սերմ է՝ սև գույնի, որից հաճախ ուտելու պատճառով երեսները սևանում են եթովպացու նման, այլագունում են նրանց
աչքերը, ինչպես գազաններինը, և նրանց որովայններն (345) ուռչում ու
բարձրանում են, ինչպես հղիներինը։ Ոմանք էլ, անասունների նման խոտաճարակ դառնալով, լեռներն ու դաշտերն էին գնում։ Նրանց գնալու և
դառնալու ժամանակ ծերերը, տկարներն ու մանուկները չէին դիմանում,
այլ ընկնելով մեռնում էին ճանապարհներին, լեռներում և դաշտերում,
բայց ոչ ոք նրանց չէր ողորմում և չէր թաղում՝ սաղմոսերգուի ասածի
համաձայն։ Այս պատճառով շատ վայրեր ամայի և անմարդաբնակ դարձան մեր հուռթի և քաղցրիկ գավառում, քանի որ սղություն սկսվեց
հունվար ամսին, և մինչև մայիս ամիս հացի գինը դարձավ ԳՌԲՃ. (3200)
դիան, և այն ոչ էլ ճարվում էր՝ մարգարեի ասածի պես. «Սովի մատնեց երկիրը նրանց, հացի ամբողջ զորությունը կոտրեց» (Սաղմոս ՃԴ. 16)։
(346) Այնքան մեծ ու սաստիկ էր սովը, որ փափկակենցաղներն ու
հղփացածները, ունևորներն ու հարուստները ևս սոված էին։ Այսպես
իմացվեց դառն և դժվարին կյանքը աղքատների և չքավորների, եկվորների,
օտարերի և պանդուխտների։ Սովն այնքան էր սաստկացել, որ մանուկները
մոռացել էին հացի անունը և լաց լինելիս բանջար ու ղարաչամ էին
խնդրում։ Շատ մեծատուններ, ազնվականներ և հողագործներ աղքատացած
շրջում էին և դեգերելով մուրում ուրիշների դռներին, բայց ոչ ոք չէր տալիս նրանց հոգեպահուստ, իսկ նրանք շառագունելով ու թուլանալով ընկնում և մեռնում էին ուրիշների դռներին, գիշատվում և գազանակուր լինում։
(347) Իմ անթիվ և բազմակույտ հանցանքների պատճառով այդ ամենն
իմ աչքերով տեսա, և վշտացած սրտով, արտասվաթոր աչքերով և հառաչանքով գրեցի մատյանում՝ ապագայում իմացվելու համար, որ ընթեռնելով և մտածելով հոսեն ձեր հաճոյական աղոթքները իմ շիրիմի և իմ չորացած ոսկորների վրա։
Վերադառնանք մեր խոսքին, քանի որ այսպիսի դառը և դեդևելի
կյանքով հասանք մինչև հունիս ամիսը, ապա ամենագութ Աստված իր
բնածին ողորմության համաձայն ողորմեց, և հացի գինը դարձավ ԴՃ.
(400) դիան, հետո ևս քիչ-քիչ իջավ, և մինչև հունձի գալը դարձավ ԲՃ.
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(200) դիան։ Բայց այստեղ կատարվեց Փրկչի հրամանը, որ ասում «Վերջինն ավելի չար եղավ, (348) քան առաջինը» (Ղուկաս ԺԱ. 26)։ Սովի ժամանակ քչերը մեռան, բայց երբ գարու հունձը եղավ, ավելի շատ մեռան՝
իրենց անհագ ուտելու պատճառով։
Այս բազում դեպքերից երկուսը կգրեմ, մյուսները դու մտքովդ իմացիր։ Բոլորան գյուղից մի մարդ՝ Ներսես անունով, մի օր երեկայն ժամը
վեցին գարու նկանակ կերավ երկու աման բլղուրի հետ և այդ նույն գիշերը մեռավ։ Երկրորդը Հազարջրիբ գյուղից ոմն Գրիգոր իր երկու դուստրերի հետ հանկարծ մեռան իրենց անհագ ուտելու պատճառով։ Այսպես շատ
ու անթիվ մեռան, որի գրելը գլխացավ կլինի, այլ այս երկուսը նրա համար գրեցինք, որ ապագայում (349) իմանան, որ եթե, Աստված մի արասցե, այսպիսի սով պատահի, հունձը գալու ժամանակ քիչ ուտեք, որ միգուցե պարտապան լինեք ձեր հոգու և մարմնի համար Աստծու արդար դատաստանի առաջ, որ է օրհնյալ։
Սպահան քաղաքում այնքան շատերը սովամահ եղան, որ տեսնողները
պատմում էին և ասում, որ ինչպես աշնան ուժգին հողմից թափված ծառերի տերևները, այնպես էլ նրանք տապալվելով ընկնում էին փողոցներում,
պողոտաներում, որմերի անկյուններում և ճանապարհներին՝ տրորված,
գիշատված և գազանակուր։ Սովամահ մեռյալների պատճառով քաղաքի
անցուդարձը պակասեց, քանի որ չէին հասցնում թաղել նրանց։
(350) Ոմանք այլագունած էին, ոմանք՝ ուռած, ոմանք՝ պատառոտված,
ոմանց փորն էր դուրս թափված, ոմանք որդնալից էին, հոտած ու գիշատակեր, ինչի պատճառով քաղաքի երթևեկությունը դադարեց։ Բայց Ջուղա գյուղաքաղաքում, ուր բնակվում էր հաբեթական ազգից հայոց սերունդը՝ Քրիստոսի դավանությամբ, նրանցից և ոչ մեկը չմեռավ՝ ըստ
սաղմոսերգուի ասածի. «Մանուկ էի ես և ծերացա, բայց արդարին արհամարհված չտեսա կամ նրա զավակին՝ հաց մուրալիս» (Սաղմոս ԼԶ. 25)։
Ահա այս պատճառով Սուրբ Ամենափրկիչ վանքի առաջնորդ, վեհանձնյա
և սիրալիր սրբազան Հակոբ վարդապետը և արքեպիսկոպոսը, (351) որ շատ
քաղցրահայաց, ողորմած և գթած էր տնանկների, աղքատների, որբերի և
այրիների հանդեպ, բարեխոս և օգնական եղավ երկվորներին, օտարներին,
պանդուխտներին և չքավորներին։ Այս գորովագութ, հոգիընկալ, որբերի
և այրիների սրբազան հայրը, երբ տեսավ մեծ սովի տարածումը, բարի
խորհուրդ խորհեց իր հիանալի սուրբ միաբաններով և խնդրեց ունևորներին, հարուստներին և մեծատուններին կերակրելու աղքատներին և
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տնանկներին։ Իրենք ևս ցավակցաբար և վշտալի, հոժար կամքով, ամեն
կիրակի կերակրում էին որբերին ու այրիներին, մթերք էին տալիս եկվորներին, օտարներին ու պանդուխտներին, քանի որ կրկնակի պատգամ էր
սրբազան առաջնորդից ամենքի վրա, որ յուրաքանչյուր ոք (352) հոգ տանի աղքատների կյանքի համար և չթողնի, որ սովից մեռնի քրիստոնյաների համայնքն ու եկեղեցին՝ ըստ Սողոմոն առակասաց թագավորի. «Տերը
սովամահ չի անում արդարին, բայց ամբարիշտների կյանքը պիտի կործանի» (Առակներ Ժ. 3)։ Թող ամենքի Փրկիչն ու ազատիչը փրկի բոլորին և
ազատի տառապյալ և անպատսպար իր ժողովրդին այլասեռ ազգերի ձեռքից և պահի այդպիսի փորձություններից, Որ է օրհնյալ, հավիտյանս.
ամեն։

ՊՐԱԿ ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ
ՋԱՖԱՐ ԽԱՆԻ ՄԱՀՎԱՆ ԵՎ ՍԵՅԻԴ ՄՈՒՐԱԴ ԽԱՆԻ ՈՒ
ՇԱՀՄՈՒՐԱԴ ԽԱՆԻ ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Սեյիդ Մուրադ խանին բռնելը։ Ջաֆար խանի մահը։ Հարց Լութֆալի խանին։ Նրա
զորքերի դարձը։ Լութֆալի խանի գնալը Բանդար։ Պարգև Շեյխ Նասիրին։ Բանդարի
գրավումը։ Գավառների գրավումը։ Լութֆալի խանի դարձը Շիրազ։
Շահմուրադի սպանվելը

(353) Երեսուներկրորդ պրակում պատմեցինք, որ Ջաֆար խանը վերադարձավ Շիրազ և հրամայեց բռնել Սեյիդ Մուրադ խանին, իր եղբայրների
և ազգականների հետ կալանել ամուր շղթաներով և պահել բանտում, ինչպես թագավորների կարգն է, իսկ ինքը հիվանդությունից վախճանվեց։
Իսկ Մահմադ խան ներքինին դարձավ Սպահանից, իր բանակով չվեց Թեհրան քաղաքն ու այնտեղ ձմեռեց։
Եկավ մեր ՌՄԼԸ. (1789) թվականը։ Ջաֆար խանը ևս մահացավ հիվանդության պատճառով։ Երբ մահացավ Ջաֆար խանը, նրա ներքինապետը գնաց և արձակեց Սեյիդ Մուրադ խանին (354) յուրայիններով հանդերձ։ Սրանք սրընթաց դիմեցին Ջաֆար խանի պալատը՝ նրա մեռած
մարմնի վրա, հատելով անջատեցին նրա գլուխը մարմնից, կողոպտեցին
նրա ամբողջ ունեցվածքը և գրավեցին Շիրազի բերդը՝ թագավորելու համար։ Բայց Ջաֆար խանն ուներ մի որդի՝ Լութֆալի խան անունով, որ
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հոր հրամանով գնացել էր Լար գավառը։ Երբ նա լսեց իր հայր Ջաֆար
խանի մահը, կանչեց իր նախարարներին ու կուսակալներին և ասաց. «Գիտե՞ք արդյոք, որ մեռավ իմ հայրը և ձեր թագավորը, և ապստամբեց մեր
դեմ Սեյիդ Մուրադը՝ վերցնելով Շիրազի բերդը։ Այդ դարանակալը կամենում է թագավորել մեզ վրա։ Դուք ի՞նչ կասեք նրա մասին։ (355) Կգա՞ք
միասին գնանք պատերազմելու Շահմուրադ խանի դեմ, որ ապստամբել է
արքայի դեմ, թե՞ դառնալու եք իմ դեմ՝ գնալով ապստամբների հետևից»։
Բայց իշխաններն ու գործակալները, արտասվաթոր աչքերով խոնարհվելով, երկրպագեցին արքայի որդուն՝ ասելով. «Արքա՛, հավիտյա՛ն եղիր,
մեր սիրտն ու երիկամները միտված են դեպի մեր տերը, և պատրաստ ենք
հեղել մեր արյունը արքայիդ սերունդների համար։ Բայց այն բանի համար ենք վհատված և տարակուսած, որ մեր տները, մեր կանայք ու որդիները, մեր ունեցվածքը Շահմուրադ խանի ձեռքով գրավված է Շիրազի
բերդում։ Գիտե՞ս արդյոք, որ երբ նա լսի մեր գալը (356) արքայիդ հետ,
կբնաջնջի մեր բոլոր որդիներին և ազգականներին, քանի որ նրան դարանակալ ենք տեսնում»։
Երբ Լութֆալի խանը լսեց իր իշխանների խորհուրդը, հասկացավ, որ
չեն կամենում իր հետ գնալ, դարձավ նրանց և ասաց. «Եթե այդպես է,
ազատ եք։ Գնացե´ք, ուր կամենում եք, միգուցե պարտապան դառնամ ձեր
որդիների արյան համար»։ Այսպես նրանք թողեցին Լութֆալի խանին
ճանապարհին և իրենք վերադարձան Շիրազ՝ Շահմուրադ խանի մոտ։ (357)
Բայց Լութֆալի խանը հարյուր տղամարդկանցով դարձավ Բանդարբուշիր
գավառը, գնաց գավառի իշխանի մոտ, ում անունն էր Շեյխ Նասիր։ Սա,
լսելով Լութֆալի խանի գալը, մեծ ընծաներով ելավ նրան ընդառաջ, և
միմյանց տեսնելով՝ ողջագուրվեցին և համբուրվեցին։ Լութֆալի խանն
ասաց. «Գիտե՞ս արդյոք, որ մեռավ իմ հայրը, և Շահմուրադ խանն ապստամբեց մեր դեմ և կամենում է թագավորել մեզ վրա։ Այս պատճառով իմ
զորքը դարձավ ինձանից և թողեց ինձ ձեռնունայն, իսկ իրենք դարձան
ապստամբների կողմը։ Մենք էլ անճարանալով դիմեցինք քեզ՝ ապաստան
ստանալու համար»։
(358) Երբ Շեյխ Նասերը լսեց, մեծարանքներով ընդունեց նրան և նրա
ձեռը տվեց զինված ու պատրաստված զորք, զենքով հարստացրեց նրա
բանակը, թագադրելով արքա կարգեց նրան և ասաց. «Գիտե՞ս արդյոք, որ
մեր գավառի Բանդարքարեգան բերդում կա մի ապստամբ։ Քանի որ նա
չի հնազանդվում մեզ և չի տալիս մեր հարկը, խնդրում եմ քեզ՝ գնալ նրա
256

Պատմագիրք

մոտ և հնազանդեցնելով նրան՝ հարկատու դարձնել, ապա գնալ Շիրազի
բերդը՝ ապստամբների դեմ, ժառանգելու քո հայրենիքը»։ Լութֆալի խանը, (359) հավանություն տալով հավաքեց իր զորքը և ձիընթաց արշավելով հարձակվեց Բանդարքրգուն բերդի վար, մաքառելով պատերազմեց
այնքան արագ, որ չթողեց նրանց աչք թարթել, վերցրեց բերդը և հնազանդեցնելով սպանեց ապստամբին։ Ապա հարկատու դարձրեց բերդը, իսկ
ինքը մեծ ավարով դարձավ Բանդարբուշիր։
Երբ Լութֆալի խանը վերադարձավ, Շեյխ Նասերը մահացել էր։ Շեյխ
Նասերի որդիները բերդը տվեցին նրա ձեռքն՝ ասելով. «Քանի որ մեր հայրը մեռավ, այժմ, դու ես (360) մեր հայրը, ինչպես հրամայես, այնպես էլ
կանենք, քանի որ մեծիդ իշխանության տակ ենք մենք, մեր բոլոր գավառները և մեր բոլոր ռազմահատները»։ Երբ Լութֆալի խանը տեսավ, որ
մտածված հնազանդվեցին իրեն, հրամայեց նրանց՝ իրեն տալ շատ ծառաներ և արքունական հարկ, ինչպես թագավորների կարգն է, բայց ոչ միայն
Բանդարբուշիրում, այլև բոլոր շրջակա գավառներում, որ երբ բոլոր գավառների գավառապետները լսեն, որ Շեյխ Նասերի որդիները հնազանդվել
են, իրենք ևս բերեն բազում ընծաներ, ինչպես վայել է թագավորներին։
Այսպես նա գրավեց և տիրեց այդ կողմերին։
(361) Սրանից հետո իր բանակով չվեց գնաց դեպի Շիրազ՝ ապստամբ
Շահմուրադ խանի դեմ։ Լուր տվեցին Շահմուրադին, թե եկել է Լութֆալի
խանը մեծ զորքով, իսկ նա կանչեց իր եղբայր Սեյիդ Մուրադ խանին, և
տվեց նրա ձեռքը մեծ զորք՝ կռիվ գնալու Լութֆալի խանի դեմ և դարձնելու իր տեղը։ Երբ Սեյիդ Մուրադ խանը ելավ, և նրանց երկուսի ճակատները հանդիպեցին՝ մաքառելու և պատերազմելու, հնչեցին երկու կողմի
արքունական նվագարանները, ասպատակողները սկսեցին գնալ ու գալ։
Սեյիդ Մուրադ խանի կողմը պարտվեց, (362) քանի որ նրա զորքը, թողնելով նրան, անցավ Լութֆալի խանի կողմը, ում հրամանով էլ բռնեցին ու
սպանեցին Սեյիդ Մուրադ խանին և ավար առան նրա ողջ բանակը։ Երբ
այս պատահեց, վախեցան բերդի բնակիչները և երեք օր հետո առանց կռվի
և գրգռության բերդը հանձնեցին Լութֆալի խանի ձեռքը, իսկ նա մտավ
բերդ, բռնեց Շահմուրադ խանին, նախ փորելով կուրացրեց նրա աչքերը,
ապա սպանեց, դրանից հետո բնաջնջեց նրանց բոլոր տղամարդկանց, ավար
առավ նրա ամբողջ ունեցվածքը և վերցրեց իր հայրենիքը՝ թագավորելու։
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(363) ՊԱՐԿ ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ
ՄԱՀՄԱԴ ԽԱՆ ՆԵՐՔԻՆՈՒ՝ ՇԻՐԱԶԻ ԲԵՐԴԸ ԳՆԱԼՈՒ ԵՎ
ՎԵՐԱԴԱՌՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Մահմադ խանի չորրոդ գալը։ Մահմադ խանի գնալը Շիրազ։ Մահմադ խանի
խաբեությունը։ Բերդ նամակ տանելը։ Նամակի պատասխանը։ Մահմադ խանին
ծաղրելը։ Զորքի կռիվն ու խիզախումը։ Մահմադ խանի պարտությունը

Այս ամենից հետո, երբ Մահմադ խան ներքինին իմացավ Ջաֆար խանի մահվան, Շահամուրադ խանի և Սեյիդ Մուրադ խանի սպանությունների մասին, իր մտքում ասաց. «Լավ և հարմար ժամանակ է՝ վերցնելու Շիրազի բերդը Լութֆալի խանի ձեռքից, քանի որ մանուկ է և հմուտ չէ պատերազմի մեջ»։ Այս նպատակով և խորհրդով ելավ Թեհրանից Հայոց
ՌՄԼԸ. (1787) թվականին, շբաթ ամսի չորսին, իր բանակով շարժվեց (364)
Խունսարի ճանապարհով, չվեց Գանդումանի գավառը, իսկ այտեղից էլ իր
երիվարը մտրակեց ուղիղ Շիրազի բերդը՝ տապալելու և ավերելու Շիրազի
գյուղերն ու շրջակայքը։
Երբ այս լսեցին, բոլոր գավառներից և գյուղերից թողեցին իրենց գյուղերն ու տները, և գնացին ու պատսպարվեցին Շիրազի բերդում։ Սրա համար Մահմադ խանը հրամայեց տապալել, կողոպտել, քանդել ու ավերել
այդ հուռթի գավառը։ Այդպես մաքառելով ու տապալելով՝ հասան բերդի
ծայրը և այնտեղ բանակեցին։ Ապա իր զորքին հրամայեց պատնեշ և
խրամատներ կառուցել իր բանակի շուրջբոլորը։ (365) Սրանից հետո այդ
դարանակալ, խորամանկ և օձաբարո, ներքինի Մահմադ խանն այս խորհուրդն արեց իր գործակալների հետ՝ խաբելով ու հնարամտություններով
որսալ Լութֆալի խանին։ Այս պատրվակով նա մի նամակ գրեց. «Մեծ տերությունից թող գիտություն լինի իմ որդուն՝ Լութֆալի խանին, քանի որ
ես, ծեր լինելով, քո հոր փոխարեն եմ, իսկ դու իմ սիրելի և մտերիմ որդին
ես։ Մի´ հապաղիր և դանդաղիր, այլ դուրս եկ բերդից՝ աներկյուղ և
առանց կասկածելու, արի մեզ մոտ՝ սեր, խաղաղություն և միաբանություն
գցելու մեր մեջ։ Թող քեզ լինի քո հայրենի գավառը՝ քեզ և քո զորքին
ապրուստ և կերակուր տալու համար, իսկ Թեհրանի (366) գավառը թող
ինձ լինի՝ իմ զորքին կերակուր տալու։ Այլևս այսքան գավառներ մի՛ տապալիր»։ Այս էր նամակի բովանդակությունը։
Ապա նամակը կնքեց արքունական կնիքով, ուղարկեց բերդը՝ Լութֆալի խանին։ Երբ վերջինս տեսավ նամակը և ընթերցեց, իսկույն հասկացավ
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նրա խորամանկությունն ու խաբեությունը և հրամայեց իր ատենադպրին
պատասխան նամակ գրել՝ հետևյալ բովանդակությամբ և ոճով. «Մեր մեծ
տերությունից և հայրենի իշխանությունից թող ծանուցում լինի իմ հոր
ներքինուն, ոչ թե իմ հոր փոխարեն ես, այլ ստուգապես իմ մայրն ես դու։
Չեմ գալու քեզ մոտ և չեմ տեսնի քո պիղծ, (367) պառաված դեմքը, չեմ
կամենում սեր և խաղաղություն, քանի որ դարանակալ եմ տեսնում քեզ։
Ինչ որ անելու ես, շուտափույթ արա՝ առանց զիջումների»։ Ապա նամակը
կնքելով ուղարկեց Մահմադ խանին, իսկ նա, այն ընթերցելով, իր բանակի
մեջ գլխիկոր և ծաղրի ենթակա դարձավ։ Մահմադ խանը հրամայեց բերել
ոչխարների ոտքի ճաներ, գույնզգույն ներկել և տանել Լութֆալի խանին՝
այսպես ասելով. «Դու, մանուկ լինելով, չես կարող թագավորել։ Ընդունի´ր այս ճաները՝ խաղալու մանկամիտ տղաների հետ»։ Երբ տարան
Լութֆալի խանին, նա ծիծաղեց և ասաց. «Ստույգ և ճշմարիտ է (368)
ասածդ, քանի որ ես մանուկ եմ։ Բայց թագավորությունը պարգևում է
Աստված, որ չի նայում ծեր ու մանուկ, ում կամենում է տալիս է, և ումից
կամենում է, վերցնում է։ Քամահրելու և ծաղրելու համար է ուղարկել
այս ճաները, սակայն չգիտի, որ ով ուրիշներին է ծաղրում, ինքը կրկնակի
ծաղրի է ենթարկվում»։ Եվ այդպես էլ եղավ։
Լութֆալի խանը հրամայեց բերել կանացի հանդերձներ և մի ճախարակ, որ բամբակ մանելու համար է, և տանել Մահմադ խանին՝ ասելով.
«Իմ գործը կոճերի հետ խաղալն է, քանի որ ես մանուկ եմ, իսկ պճնվելն
ու ճախարակ մանելը քո գործն է, որովհետև պառավ կին ես, հիրավի է և
ոչ սուտ»։ Երբ Մահմադ խանը տեսավ (369) կանացի հանդերձն ու ճախարակը և լսեց քամահրանքի լուրը, մահու չափ խոցվեց։ Իր զորքին խստորեն հրամայեց՝ մեծ պատերազմով առնել բերդը նրա ձեռքից. «Չներել և
չխնայել, չթողնել, որ աչք թարթեն, քանի որ նախատել և քամահրել են
մեր թագավորությունը և մեզ ծաղրի ենթարկել»։ Այս խիստ հրամանի համաձայն՝ նրա զորքը սկսեց մաքառելով կռվել, թնդանոթներ և հրացաններ
ձգել այսուայն կողմ. սրանք՝ խրամատներից, իսկ նրանք՝ բերդից այնպես,
որ բռնել էր ամբողջ տեղանքը, խլացել էին լսողների ականջները, ասպատակողները արշավում էին (370) բանակի մեջ, խիզախում, կտրում Մահմադ խանի զինվորների գլուխները և վերադառնում բերդ։
Քանի որ այդ բերդը շատ ամուր էր, չկարողացան այն գրավել, և գործը երկարեց մինչև հինգ ամիս և ավելի, բայց ոչ պակաս։ Եվ որ կողմ որ
գնում էր Մահմադ խանի զորքը՝ բերելու բանակի համար ռոճիկ, Լութֆալի խանի զորականները ելնում էին բերդից, դարանակալում նրանց գնա259
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ցած ճանապարհներին, բռնում էին զինվորներին և բեռնակիրներին ու
տանում բերդ։ Այս նկատելով՝ Մահմադ խանը օրեցօր տեսում էր իր զորքի
պարտությունը։ Նա մտրակեց իր երիվարը մինչև Թեհրան, և այնտեղ էր՝
Թեհրանի գահին, իսկ Լութֆալի խանը՝ Շիրազի։

(371) ՊՐԱԿ ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ
ԽՈՍՔ ՍԻՈՆԻ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻՆ։ ԽՐԱՏ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ
ՔԱՀԱՆԱՆԵՐԻՆ
Իմ աննշան խոսքն եմ ասում խոհեմագույն և աստվածասեր անձանցդ,
ո´վ պատվական հայրեր և գերագույն եղբայրներ, որ կարոտ եք ճշմարտության, ո´վ Քրիստոսի ժողովրդի առաջնորդներ և հովիվներ, ո՛վ Աստծու տան վերակացուներ և սպասավորներ, քահանայապետեր և քահանաներ և սուրբ Սիոնի մանուկներ, լսե՛ք ու մտապահե՛ք կենարար Տիրոջ և
մեր Փրկչի հրամանը, որ ասում «Մարմնի ճրագը աչքն եթե քո աչքը
պարզ է, քո ամբողջ մարմինը լուսավոր կլինի։ Իսկ եթե քո աչքը պղտոր է,
քո ամբողջ մարմինը խավար կլինի» (Մատթեոս Զ. 22-23) և (372) ուրիշ ևս
սրա նմանությամբ և հետևությամբ։
Ձեզ որպես օրինակ. ինչպես բոլոր կենդանի արարածներն են աչքով
առաջնորդվում և իրենց յուրաքանչյուր շարժումով ձգտում չար կամ բարի գործերի, այս կերպ և սրա նմանությամբ են Սուրբ Եկեղեցու կարգն ու
կանոնը։ Այսպես, ժողովրդի աչքը քահանաներն են և քահանաների աչքը՝
առաջնորդները, որովհետև նրանք քահանաներին առաջնորդում են դեպի
լուսավորը, իսկ քահանաներն էլ՝ ժողովրդին, ինչը և դուք քաջ գիտեք։
Տեսե´ք, ո´վ քահանայից դաս, ինչպես աչքի բիբը, եթե մաքուր է հիվանդությունից և սրատես, ապա կարող է անխոտոր առաջնորդել իր անձը
ճիշտ ճանապարհով, իսկ եթե մթին շամանդաղը փակել է լույսի երակները,
ապա սխալվում է և իր անձը (373) ինքնըստինքյան մահվան խորխորատն
է գցում՝ ըստ Տիրոջ խոսքի։ Այս օրինակի համաձայն, տեսնելով առաջնորդի լուսավորությունը և բարեգործությունը, ուղղվում են նաև քահանայի
գործերը, ինչպես և տեսնելով քահանայի բարի ընթացքը՝ նրանց հետ
ուղղվում է նաև ժողովուրդը։
Ուստի քահանան պետք է երկու աչքով լուսավորվի, այսինքն՝ Աստվա260
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ծաշունչ մատյանի Հին և Նոր Կտակարանների գիտությամբ լցվի. Նոր
Կտակարանը աջ աչքն է, իսկ Հին Կտակարանը՝ ձախ։ Սրանցով պետք է
լուսավորի ժողովրդին, և ինքն էլ գործով ցույց տա՝ լինի առաքինի, անբիծ, անարատ, սուրբ և արդար։ Ինչպես սուրբ օրենքն է պահանջում, նախ
պետք է իր անձը լուսավորի, ապա ժողովրդին առաջնորդի։
(374) Աստվածաշունչ Գիրքը հետևյալն է պահանջում սուրբ Ղուկաս
ավետարանչի խոսքով, որ ասում է Սամարացու և վիրավոր ու կիսամեռ
մարդու մասին առակում. «Տարավ մի իջևան և խնամեց նրան։ Եվ հաջորդ
օրը, երբ դուրս էր գալիս այնտեղից, իջևանատիրոջը հանեց տվեց երկու
դահեկան և ասաց. «Խնամի´ր նրան և ինչ որ ծախսես դրա վրա, իմ մյուս
անգամ գալուն կհատուցեմ քեզ» (Ղուկաս Ժ. 34-35)։
Տեսե´ք, ո´վ վարդապետներ և քահանայապետեր, Սուրբ Գրքով և ոչ
այլ բանով հրամայեց մեր Տերը լուսավորել և բուժել ժողովրդի վերքերը,
քանի որ պանդոկը սուրբ եկեղեցին է, պանդոկապետը՝ քահանաները, վիրավորը՝ մեղավորները, և երկու դրամը՝ Հին և Նոր (375) Կտակարաններն
են, որ մեր ձեռքը տվեց պատվելի Սամարացին՝ դրանով Քրիստոսի ժողովրդին բուժելու և ուղղելու։
Քահանան նման է շեջի։ Ինչպես դրանով և´ վառվող իրերն ենք
հանգցնում, և´ մարածն ենք վառում, այդպես էլ քահանան պետք է ժողորվրդի մեջ նկատի և տեսնի, թե ում սերն է աշխարհի հանդեպ վառված,
և այն հանդարտությամբ փչի ու մարի, և ով Աստծու օրենքների հանդեպ
սառել է, հանդարտությամբ ձայնի և տաքացնի։ Եթե այսպես վարվենք,
ապա պատվելի Սամարացու գալստյան ժամանակ կհատուցվի մեզ։
Կրկին վերադառնանք մեր խոսքին, որ առակի մասին ով մի աչքը ուղղի դեպի գիտությունը, իսկ մյուսը՝ չարի կուրությունը, միայն իր կյանքի
ընթացքում (376) կուղղի իր ճանապարհը դեպի Աստծու օրենքները, բայց
ուրիշներին ըստ արժանվույն չի կարող ուղղել, քանի որ չունի իմաստություն՝ ուրիշներին ուղղելու համար։ Այսպիսիները թերի են և անկատար,
ինչպես հրամայում է մեր Փրկիչը. «Այդպիսիները փոքր կկոչվեն, իսկ որ
կատարի և ուսուցանի, նա մեծ կկոչվի» (Մատթեոս Ե. 19)։
Իսկ նրանք, ովքեր երկու աչքով են լույսից խավարված, այսինքն՝
տգետ են աստվածային գիտության մեջ և ծույլ բոլոր արդար գործերի
հանդեպ, դրանք ո´չ իրենք են ուղղվում և ո´չ ժողովրդին են ուղղում, այլ
հակառակությամբ լցված լինելով՝ հանդգնում են Եկեղեցում քահանայություն անել։ Մեր թշվառ (377) ժամանակներում սպրդած շատերին ենք
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տեսնում՝ ձեռնամուխ եղած այս գործին, բայց այդպիսիները կլինեն տերունական առակի պես, որ ասում «Կույրը կույրին չի կարող առաջնորդել,
երկուսն էլ փոսը կընկնեն» (Մատթեոս ԺԵ. 14)։
Իսկ ովքեր ոչ թե Աստծով, այլ սատանայով են առաջնորդվում քահանայության, ապա ըստ սուրբ Պողոս առաքյալի Հռոմայեցիներին ուղղված
թղթի՝ «Նրանց բերանները լի են անեծքներով և դառնությամբ, նրանք
վազում են արյուն թափելու համար, նրանց ճանապարհներին կործանում
և թշվառություն կա» (Հռոմայեցիներին Գ. 14-16)։ Այսպիսիների կորուստը
նախ իրենցն է, ապա ժողովրդինը, որի համար, ո´վ քահանայից դաս, պարտավոր ենք սուրբ առաքյալների և վարդապետների աստվածային խոսքի
և խրատի սերմերը մեր հոգիներում (378) սերմանել, ապա սերմը ցանել և
արդյունավորել ժողովրդի ականջներում, Աստծու օրենքների համաձայն՝
առաջնորդ լինել կույրերին, լույս տալ խավարյալներին, խրատել անզգամներին, վարդապետ լինել մանուկներին, քաջ հովվապետի կերպարն
ունենալ, մեր անձերը զոհել մեր հոտի համար, և Աստծու գառներին, որպես վարձկանների, չտալ հոշոտող գայլերին։
Առաջինները հոժարեցին այս կարգի մեջ, Աստծով սկսեցին և առ Աստված նահատակվեցին։ Դրա համար ասում ենք՝ մի´ անտեսեք ձեր աշակերտներին, մի´ պահեք Տիրոջ արծաթը և մի´ եղեք թաքնված քանքար,
քանի որ յուրաքանչյուրս հաշիվ ենք տալու անաչառ դատաստանի օրը՝
(379) ըստ տերունական հրամանի, որ ասում «Գնացե´ք, աշխատեցե՛ք ոչ
թե կորստյան ենթակա կերակրի համար, այլ այն կերակրի, որը մնում է
հավիտենական կյանքի համար» (Հովհաննես Զ. 27)։
Ո´վ քահանայից դաս, պարտավոր և պատշաճ է գործել, ուսուցանել և
բարի անուն վաստակել, որովհետև դատարկությունը չարից է, ինչպես
սուրբ Պողոս առաքյալն է խրատում և մանավանդ որպես օրենք է ասում.
«Ով չի ուզում աշխատել, թող հաց էլ չուտի» (Բ. Թեսաղոնիկեցիներին Գ.
10)։ Եվ ինքը Պողոսը ասելուց առաջ նախ կատարում էր. «Գիշեր-ցերեկ
աշխատում էինք՝ ձեզնից որևէ մեկի վրա ծանրություն չլինելու համար, և
ձեզ քարոզում էինք Աստծու Ավետարանը» (Ա. Թեսաղոնիկեցիներին Ա. 9)։
Ո´վ սուրբ Սիոնի մանուկներ, քահանաներ և քահանայապետեր, չի կարող քաղաքը թաքնվել, որ լեռան վրա է, (380) քանի որ Սուրբ Հոգուց ենք
ճրագ վառել և դրել եկեղեցու աշտանակի վրա՝ ըստ այն խոսքի, թե «Դուք
եք լույսն աշխարհի» (Մատթեոս Ե. 14)։ Եվ Քրիստոսի հոտին լուսավորելու
համար՝ «ճրագը վառելով կաթսայի տակ չեն դնում, այլ՝ աշտանակի վրա,
և նա լույս է տալիս բոլոր նրանց, որ տան մեջ են» (Մատթեոս Ե. 15)։
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Ուստի, ո´վ քահանաներ, պարտավոր ենք բարի գործերով լուսավորել
նախ մեր անձերը, ապա ժողովրդինը, որ չլինի, թե մի աչքով չար ենք,
ճրագը թաքնված է, և քանքարաթաքույց ծառայի նման պիտի պատժվենք
արտաքին խավարում, ուր աչքերի լաց է և ատամների կրճտոց։ Այլ պետք
է խոնարհությամբ (381) մեր մտքում ունենանք հավատքի Վեմի պատվերը. «Արածեցրե´ք Աստծու այդ հոտը, որ ձեզ է հանձնված, վերակացու լինելով ոչ թե հակառակ ձեր կամքին, այլ հոժարակամ, ըստ Աստծու, ոչ թե
շահախնդրությամբ, այլ հոժարությամբ» (Ա. Պետրոս Ե. 2-3)։ Չգիտեք,
որ սուրբ Եզեկիել մարգարեն ամեն օր քահանաների դասին զարհուրեցնում էր՝ այսպես ասելով. «Մարդու որդի, ես քեզ դետ կարգեցի այդ ժողովրդի վրա, դու ինձնից պատգամներ ես լսելու և իմ անունից սպառնալու ես նրանց։ Երբ անօրենին ասեմ՝ ստույգ պիտի մեռնես, դու այլևս չես
զգուշացնելու նրան, ոչ էլ ասելու ես անօրենին, որ զգուշանա և ետ դառնա իր չար ճանապարհից ու ապրի։ Այդ անօրենն իր անօրենության մեջ է
մեռնելու, և նրա արյունը քեզնից եմ պահանջելու» (Եզեկիել Գ. 17-18)։
Արդ, վա՜յ եղկելիներիս ու թշվառականներիս, եթե ամեն օր չավետարանենք Քրիստոսի ժողովրդին։ Վա՜յ եղեռնագործիս, վա՜յ նողկալուս, որ
չգիտեմ, թե ինչ պատասխան եմ տալու Աստծու արդար դատաստանի
առաջ իմ բազմաբեղուն հանցանքների համար, որովհետև ոչ մի օր չծառայեցի իմ Տեր Աստծու կամքի համաձայն, այլ հոժարությամբ և մշտապես ծառայեցի ծուլությանն ու ամբարտավանությանը, յոթնապատիկ մոլությունների տեսակներին և նրանց անառակ մասերին, այնքան, որ բարկացրի Աստծու անբարկանալի բնությանը, որ իր բնական մարդասիրությամբ թող ողորմություն անի նախ ձեզ, հետո ինձ՝ տեր Ստեփաննոսիս։

(383) ՊՐԱԿ ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ
ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ ՎԱՆՔԻ ՆՈՐՈԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Առաջին պրակում արդեն գրեցինք Հազարջրիբ գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու շինության մասին, իսկ երկրորդ պրակում՝ նրա ավերման
և քանդման մասին աշխարհի խռովությունների և մեր ծովացյալ մեղքերի
պատճառով, որ մեր ժամանակներում արդեն ամբողջովին ավերվել ու հողաբլուր էր դարձել։ Նույնպես երրորդ և չորրորդ պրակներում պատմեցինք սքանչելիքների մասին, որ եղան ավերված վանքի վրա, որին բոլորն
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ականատես եղան։ Դրանից հետո գրել ենք, թե ինչպես կուռն ջանասիրությամբ ջանում էի շինել (384) սուրբ եկեղեցին, ինչպես գնացի Սպահան
քաղաքը՝ տեր Մինասի մոտ, որ տա ողորմության դրամից՝ տաճարի նորոգության համար, բայց չեղավ, ինչպես որ գրել ենք էջ 302-ում։
Արդ, այսպիսի բազմակուտակ դեպքերի, ձախորդաբեր, ածանցված և
աղարտված ժամանակներում շրջապատելով ըմբոստացան եկեղեցու թշնամիները, և երկրում ու նրա գավառներում եղան ավերածություններ։ Այս
մասին գրել ենք մեր մատյանում՝ այս սոփերքում՝ զավեշտական, զարհուրելի շարադրանքի ամբողջության մեջ, որը կարդալիս և մտածելիս լեզուն
լալկվում է, դեմքը՝ շառագունում, հոդերը՝ խաթարվում, զգայարանները՝
օտարվում. մեկը մյուսին կարեկցելով և ողբալով, կոհակների մեջ ընկնելով, պտույտների մեջ ջախջախվելով և խորասուզվելով՝ ընկղմվում են անհատակ խորության մեջ։
Նույնպես կրկնակի զուգամասնությամբ ձայնակցում ենք՝ նկատելով և
տեսնելով Սիոնի՝ մեր ծնողի ավերումը, որ որպես նիզակ՝ հարվածելով
մտնում է սիրտը, վնասում երիկամները, տոչորելով խարշում աղիքները,
որպես ճայթյուն՝ խլացնում ականջները, և որպես մահվան դառն արտասուքներ՝ աչքերից լիուլի պղպջակներ են ելնում, բերանից մորմոքեցուցիչ
և եղերական խոսքեր են դուրս գալիս, իսկ լեզուն բարբառում է։ Այս
ձևով ես՝ սինքլոր ծառաս, տեսա մեր գավառն ավերված, եկեղեցիները՝
քայքայված, (386) ժողովուրդը՝ ցրված, իսկ մենք՝ սասանված՝ որպես մի
մարդ, որ խորասուզված է հորդացած գետի հոսանքներում, ջրում խեղդվելով և մահաբեր երկյուղից վանված՝ ձեռքը այս ու այն կողմ է տարուբերում՝ գետափի քարերին ու թփերին, ճյուղերին ու արմատներին, բայց
չի գտնում հենարան՝ խեղդվելուց փրկվելու համար։
Այսպես և մենք մեր ձեռքը ձգեցինք այս ու այն կողմ։ Գոնե մի աստվածասեր լիներ, որ օգներ մեզ վեր բարձրանալու ցեխից և վերաշինելու
եկեղեցին, բայց չգտնվեց։ Այսքան աղիողորմ արտասուքներից, հառաչանքներից և հեծություններից հետո նայեցինք մեր սրտի խորքը և մտածեցինք սաղմոսերգուի պես. (387) «Լավ է հույսը դնել Տիրոջ վրա, քան հույսը
դնել մարդկանց վրա» (Սաղմոս ՃԺԷ. 8)։ Ինչպես որ նրա մեծությունն է,
այնպես էլ ողորմությունն է։ Այսպես խորհելով՝ դիմեցինք ամենքի Հույսին
և հենվեցինք նրա սեղանի եղջյուրավոր անկյուններին, որ ճշմարիտ նեցուկ
և հենարան է բոլոր ընկնողների համար, ինչպես և մեզ համար եղավ։
Ժամանակի առաջ ընթանալու և գարունը գալուն պես՝ Հայոց ՌՄԼԹ.
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(1790) թվականին, մայիս ամսի քսաներեքին՝ երկուշաբթի օրը, հուսացինք
Աստծուն և ձեր սրբազան աղոթքներով ձեռնարկեցինք Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցումը, սկսեցինք մեծ ջանքերով փորել հողաբլուրը և
գտնել պատերի հիմքերը։
(388) Քսան օրվա ընթացքում աշխատելով՝ հազիվ կարողացանք գտնել
աղյուսաշարը և թրծված աղյուսով շինված չորս պատերի հիմքերը։ Դրանից հետո հիսուն օրում ամրացրինք չորս պարիսպները, ավագ խորանը և
սուրբ տանիքը։
Բայց ոչ ոք մեզ հետ չձեռնարկեց եկեղեցու կառուցումը, ուստի անօգնական և անպատսպար էինք։ Միայն իմ ծերունի և տկար հայրը՝ տեր
Աղեքսանդրը, իմ երկու դպիր որդիները՝ Աստվածատուրն ու Մարտիրոսը,
և չքնաղ դուստրս՝ Հռիփսիմեն, գործնական նախաձեռնությամբ, որ շատ
ծանր էր, քան մեր կարողությունը, ինչը քաջ գիտի ձեր սրբազան զգոնությունը, բայց ապավինելով Տիրոջ ողորմությանը և Ձեր հաճոյական
աղոթքին՝ մտանք այդ (389) ծանրության տակ՝ գիշեր ու ցերեկ տքնելով և
աշխատելով՝ յոթանասուն օրում ավարտին հասցնելով շուրջանակի պարիսպը։
Դրանից հետո ութ օրում ձեռնարկեցինք խորանների և կամարների
հատվածի շինությունը։ Մենք կավի գործն էինք անում, իսկ մեր հոգևոր
որդին՝ Բոլորանի տեր Օվանեսը, պատրաստում էր աղյուսը. թող ամենքին
Վարձատրողը նրան բարի վարձ տա։ Աղյուսը պատրաստելիս մի քահանայի հանդիպեցինք Ղարղուն գյուղից՝ տեր Մկրտիչ անունով, որ հմուտ
կամար կապող էր։ Նրան բերեցինք և տասը օրում մենք նրա հետ կառուցեցինք սուրբ տաճարի կամարները։ Դրանից հետո ձգեցինք գերաններ,
ձեղուններ և շատ փայտեր՝ (390) տանիքի վրա. երեսուն օրում ջանասիրությամբ մանր-մանր տաշեցինք փայտերը, շարեցինք տանիքի վրա և մեծ
դժվարությամբ կանգնեցրինք տասներկու սյուները՝ սուրբ առաքյալների
անուններով։ Քանի որ հողն ու թրծված աղյուսը տաճարի մեջ վեց թզաչափ բարձրության էին, այդ պատճառով մի ամբողջ օր փորեցինք հողը
երկու չափ, դրեցինք խարիսխը, հաստատեցինք սյուները և կառուցեցինք
տանիքը։ Ապա երեսուն օր հողը պեղեցինք, դուրս հանեցինք և մաքրեցինք եկեղեցին։ Իսկ մեր հորեղբոր որդի Հուսյան Պետրոսը քանդակեց
եկեղեցու դռները և դասի ճաղերը՝ ի հիշատակ իր ծնողների՝ (391) ուստա
Առաքելի և նրա նախնիների, և իր որդիների ու եղբայրների արևշատության։
Երբ եկավ նոյեմբերի տասնյոթը՝ Հիսնակացի Բարեկենդանի օրը, ավար265
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տին հասցրինք կառուցումը՝ ծեսով և Պատարագով։ Սուրբ Հոգու օգնությամբ և ձեր աղոթքներով հասանք մեր բաղձանքին՝ տեսանք կանգնած և
կառուցված Աստծու տունը՝ պատնեշով, սրահով և խցերով, որի համար էլ
ծնրադիր աղերսանքով փառաբանություն ենք վերառաքում առ Աստված,
որ իր բնածին մարդասիրությամբ օգնել է, օգնեց և կօգնի մեր տկար բնությանը և կատարում է մեր սրտի փափագը՝ իր անսուտ խոսքի համաձայն.
«Ով խնդրում է, ստանում է, ով փնտրում է, գտնում է, (392) ով բախում է,
բացվում է նրա առաջ» (Մատթեոս 8). ամեն։

(413) ՕՐՀՆՈՒԹՅԱՆ ԳԻՐ
Գիր օրհնության և նամակ պահպանության, պրակ խաղաղության և
մատյան ուրախության, առաքելական շնորհներ, որ Աստվածային Սուրբ
Հոգու սիրով ժամանելով հասնում են և հանգչում ամենօրհնյալ երկրում,
կամ այսանուն գյուղում, և այնտեղ սփռվելով տարածվում են առհասարակ Քրիստոս Աստծուն հավատացողների վրա՝ շատ սիրելի և ցանկալի
մեր հոգու համար և պանծալի մեր մարմնի համար։
Գերագույն հայրերիդ, նազելի և չքնաղ եղբայրներիդ, ազնվագույն և
սիրասուն որդիներիդ, բայց նախ և առաջ քավչապետ քահանաներիդ, հավատարիմ երեցփոխաններիդ, բարգավաճ տանուտերերիդ, պերճացած
քեթխուդներիդ41, և նրանց, ովքեր ձեզ հետ են, (414) ուրախացե´ք ամենազոր Տիրոջով։ Մոխրամած դեմքով և սրտահառաչ ու արտասվաթոր աչքերով խնդում ենք ամենալուր Արարչին և Աստծու առաջ միջնորդ ունենք
ամենօրհնյալ սուրբ Աստվածածնին, սուրբ Հովհաննես Մկրտչին, սուրբ
Ստեփաննոս Նախավկային, սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին և Աստծու բոլոր
սրբերին, որպիսզի իր հայրենախնամ և արարչական սիրով, եռանդաշատ
գթով գթա ձեզ։
Ամենքի ժողովրդապետը՝ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, թող օրհնի ձեր ողջ
ժողովրդին և ձեր քահանաներին՝ սուրբ Մելքիսեդեկ և Ահարոն քահանաների հետ, թող օրհնի ձեր մեծատուններին ողորմած մեծատունների հետ,
Աբրահամի և Հոբ Համբերողի հետ, (415) թող օրհնի ձեր տանուտերերին
բարեպաշտ տանուտերերի հետ, թող օրհնի ձեր աղքատներին Ղազարոս
աղքատի հետ, թող օրհնի մեր ծերերին Սիմեոն ծերունու հետ, թող օրհնի
ձեր երիտասարդներին Իսահակի և Հովսեփի հետ, թող օրհնի ձեր մանուկներին երեք մանուկների հետ, թող օրհնի ձեր երեխաներին Քրիստոսին
մոտեցած երեխաներին հետ, թող օրհնի ձեր վաճառականներին Մարխա և
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Կոսպար վաճառականների հետ, թող օրհնի ձեր արվեստավորներին հանճարեղ Բեսելիելի հետ, թող օրհնի ձեր հողագործներին Սեթ նահապետի
հետ և ձեր քրտնաջան աշխատողներին պսակի արժանացնի, թող օրհնի
ձեր ժամկոչներին փողհարող հրեշտակի հետ, թող օրհնի ձեր սպասավորիներին իր սուրբ աշակերտների հետ, թող օրհնի ձեր կանանց յուղաբեր կանանց հետ, թող (416) օրհնի ձեր տունը Զաքեոսի տան հետ, որ ասաց՝ «Այսօր եղավ փրկություն այս տանը» (Ղուկաս ԺԹ. 9), թող օրհնի ձեր հանդերը, սերմերն ու կալերը Ուռնայի կալի հետ, և թող ի չիք դարձնի բոլոր
պատուհասներն ու սատանայի տարադեմ փորձությունները, որ գալիս են
աշխարհի վրա մեր ծովացյալ մեղքերի պատճառով, և թող հեռու վանի
ձեր բոլոր սահմաններից սովը, սուրը, գերությունը, տարաժամ մահը,
թույնը, թրթուրը, ջորյակը, մարախը, հիվանդությունը և անասունների
խաշնամահը՝ հաստատուն նրանց իրենց ծննդից. ամեն։
Թող լցնի ձեզ հոգու և մարմնի լիակատար բարությամբ՝ տնով ու տեղով, զարմով ու զավակներով, որդիներով ու դուստրերով, սիրելիներով ու
բարեկամներով, իրեղենով և ապրանքներով, այգեստաններով ու բուրաստաններով, (417) եղածով և բոլոր գոյացություններով. ամեն։ Նաև հայցում ենք ամենասուրբ Երրորդությունից և մի Աստվածությունից, որ
պատճառն է ամենի, անստեղծ Աստծուց՝ երկնավոր Հորից, որ հաշտ լինի
ձեզ հետ։ Հորից ծագող, անճառ ծննդյամբ Որդին Միածին, թող ծագեցնի
իր արփիական լույսը ձեզ վրա, թող Հոգի Աստված իր անճառ շնորհների
լույսը հեղի ձեզ վրա և կյանքի մշտահոս աղբյուրից առատապես բաշխի
պտղաբերության առատ պարգևներ, սփռելով տարածի ձեզ վրա և լցնի
ձեր հոգիներն ու մարմինները. ամեն։
Շնորհազեղուն օրհնության գրիս և փարելի ողջույնիս հետ թող ծանուցում լինի սիրելիներիդ, որ մեր գորովալի և բուռն գութն ու սերն ունենք
մեր սիրելիների հանդեպ, (418) որ ամեն բանից վեր է, քանի որ հանապազ՝
լուսաբացին թե ցերեկը, մեր հոգսը դուք եք Տիրոջ առաջ՝ ինչպես եք և
ուր եք, ինչպես եք կենցաղավարում այս պանդխտացած և ձախորդաբեր
ժամանակներում, երբ ներսից չարիք է, իսկ դրսից՝ հակառակություն։

(425) ԳՈՀՈՒԹՅՈՒՆ ԳՐՔԻՍ ԱՎԱՐՏԻՆ։ ԱՅՍ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՐԵԼՈՒ ՊԱՏՃԱՌԸ ԵՎ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆԸ
Փա՛ռք և երկրպագություն, անպարփակելի օրհնությանը, անքննելի
գոհությանը, անհասանելի էությանը, անբաժանելի եռալույս գոյությանը,
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անանջատելի միությանը, անճառելի բարությանը, համաբուն արարչությանը և համագո Աստվածությանը, ամենքի պատճառին, բոլորի հաստատողին, ամենի Արարչին, ամենքի Ստեղծողին, համայնը կերտողին ու
զարդարողին, ինքնակատար Էին, նախակատար գոյությանը, ազնիվ գեղեցիկին, երեք Դեմքերին, բնությամբ միակին, անհաս Հորը, միածին Որդուն, ճշմարիտ Հոգուն՝ գոհություն և փառաբանություն գովասանությամբ հանդերձ բոլոր արարածներից և համայնից, (426) բանական արարածներից, զգայական նյութականներից և աննյութ հրեղեններից, անցած
ժամանակներում, ներկա կենցաղականում և հավիտյան ապագայում.
ամեն։ Նա, որ իր անքննելի, անհասանելի և անճառելի մարդասիրությամբ
բոլոր էակներին կառավարում է, հասնում է օգնության մեր տկար բնությանը, իր հայրական գթությամբ և բնածին բարությամբ գութը շարժեց
ապիկար և ստրուկ ծառայիս հառաչանքների և տքնությունների վրա։
Տիրոջ շնորհիվ սկսեցի տառիս շարադրանքը, որ կոչվում է Պատմագիրք, այսինքն մտածումներ ժամանակների մասին, և Նրա ողորմությամբ
(427) ավարտեցի մեր այս սակավ խոսքը Տիրոջ մարդեղության հազար յոթ
հարյուր ութսունինը թվականին, և Հայոց ՌԲՃԼԸ. թվականին, ամենայն
հայոց Տեր Ղուկաս կաթողիկոսի հայրապետության և Պարսկաստանի մեր
նահանգի Շոշ քաղաքի, որ այժմ Սպահան է կոչվում, Ջուղա գյուղաքաղաքի փառաբնակ և վսեմական Սուրբ Ամենափրկիչ ահեղ աթոռի տեր Հակոբ սուրբ և երջանիկ վարդապետի և արքեպիսկոպոսի առաջնորդության
օրոք։ Սրա սկիզբն ու ավարտը եղավ Փերիա գավառի (428) Հազարջրիբ
գյուղում՝ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հովանու ներքո, անպիտան Ստեփաննոս անարդյուն քահանայիս ձեռքով՝ գիտուն և բարեմիտ քրիստոսասեր անձանցդ վայելման և ժամանցի համար։
Այսուհետ իմ խոսքն ուղղում եմ՝ իրազեկելու և հայտնի դարձնելու գիտուն վեհականներիդ և ազատազարմ անձանցդ, աստվածաբանությամբ
լիալիր, հոգեշահ և փիլիսոփայական արվեստով գերալիր իմաստասերներիդ և Սիոնի զարգացած, խոհեմիմաստ բոլոր մանկանցդ, ծանուցում լինի։
Նաև մեծ աղերսանքով խնդրում եմ ձեզ, որ չլինեմ մեղադրված և արհամարհված՝ իբրև թե ինքնահաճությամբ կամ օգնության հույսով, իմ անձնական (429) բանականությամբ ձեռնարկեցի այս տետրակը, որը, ինչպես
քաջ գիտի ձեր զգոնությունը, անհնարին է և մշտապես վեր է մեր կարողությունից։
Սակայն, մեզ վրա հարկադրանք եղավ գավառների քահանաներից և
տանուտերերից, ուստի այս սակավ խոսքս մեծ սիրով և փափագով ցանկա268
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նում էի, որ գրի առնվի և հարատև պահվի այս տետրակում՝ որպես հիշատակ և գիտություն ապագայի համար։ Սրա համար էլ հարկ դրեցին նվաստիս վրա այնքան հապճեպ, որ չկարողացա ճողոպրել ու ազատվել նրանց
որոգայթից, ինչպես արդեն գրեցի՝ քահանաների ու տանուտերերի հրամաններից։
Նաև ես՝ նողկալիս և փասքուսս, ցավով նկատում և տեսնում էի (430)
ավիրումը երկրի, տապալումը բերրի և հուռթի գավառների և կործանումը
բազում գյուղերի ու մեծանիստ ավանների, լռությունը երկնանման և
դրախտակերպ բարձրաբերձ եկեղեցիների, որ խավարված էին լույսից, թափուր էին մնացել ժամակարգություններից, խնկի բուրմունքի փառաբանությունից և զարդարանքից, դարձել էին հանգրվան և օթևան վայրի
աղավնիների, չղջիկների ու տարատեսակ թռչունների համար և, փոխանակ օր օրի նորոգվելու, օրեցօր խարխլվելով ու քայքայվելով փլվում էին։
Նաև ասացի մեր տրտմալի և անպատսպար ազգի համար, որ այդքան նեղություն ու թշվառություն կրեց, քանի որ չգտավ հանգիստ թե (431) տարուբերվող անցյալում, թե ներկայում, այնքան, որ եթե օվկիանոսի ջրերը
մելան լինեին և բոլոր եղեգները՝ գրիչ, իսկ արաբական անապատը՝ մատյան, բավական չէին լինի՝ շարադրելու նեղությունների քանակը։
Սակայն ես՝ նվաստս, մեծ տքնությամբ, վարանած սրտով և հեծեծանքով շարադրեցի նոր առաջադրված այս գիրքը վերոգրյալ հարկադրողների
խնդրանքով, որ պարունակում է քառասուն պրակ։ Սրա համար էլ ձգտում
և ցանկանում եմ հպել իմ երեսը Սիոնի մանուկներիդ ոտքերին, շաղել,
փարվել և փաղաքշել, քծնել որպես կինիկիոս, շողոքորթել, որ արհամարհանք չբարդեք ինձ վրա թերությունների, խրթին ոճի և սխալների պատճառով, քանի որ մեր կարողությունն այս էր։ (432) Այլև հանուն մեր Տիրոջ աղաչում, հայցում և խնդրում եմ՝ ներում շնորհել ինձ՝ սրա ավելորդը
հանելով և թերին լրացնելով, նաև ինձ՝ փարաքիս շնորհել ձեր սուրբ
աղոթքների սեղանի փշրանքները, որ գուցե ողորմած Աստված ողորմի և
ընդունի սա՝ որպես այրի կնոջ լուման, և գթալով ողորմի նախ ձեզ՝ ընթերցողներիդ, հետո և ինձ՝ տեր Ստեփաննոս գրչիս՝ բյուր քանքարների
պարտապանիս։ Հիշեցեք նաև իմ հոգևոր հորը և իմ ստնտու ուսուցչին՝
ծերունազարդ և հանճարեղ Հայրապետ վարդապետին, որ մեծ աշխատանք
ունի ինձ վրա. թող փոխարենը Տերը նրան տա իր արքայությունը։
Ներքոգրյալ այս չափածոն շարադրեցինք ի պատիվ նրա անվան՝ վերը
և եզրերը ծայրակապերով։
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(433) Հռետոր Անախտ, Յարգի Րաբուն,
Անախտ սոփի, ներգահ անհուն,
Յարգի ներգահ, արփի կայուն,
Րաբուն անհուն, կայուն դասուն։
Արեգ Պայծառ, Երփըն Տեսուն,
Պայծառ ուղփեան, խորան հոգուն,
Երփըն խորան, վճիտ ներհուն,
Տեսուն հոգոյն, ներհուն զեղուն։
Վճտեւ Ախորժ, Րետոր Դիւրուն,
Ախորժ սիղայ, ընտիր փայլուն,
Րետոր ընտիր, դարաստ ծաղկուն,
Դիւրուն փայլուն, ծաղկուն յայգուն։
Աշխուժ Պատւար, Եզեր Տնկուն,
Պատւար արձան, սիթան զգայուն,
Եզեր սիթայ, անմահ հոտուն,
Տնկուն զգայուն, հոտուն բուրուն։
(«Հայրապետ վարդապետ»)

Ստեփաննոս ծրող գրոյս,
Սրբել մաղթեմ Տէր իմ Յիսուս,
Մաքրեայ հոգիս մեղաց տղմոյս,
Զքեզ ունիմ նպաստ և յոյս։
(434) Դարձյալ կրկին աղերսանքներով խնդրում եմ ձեզ՝ ով վերծանողների դաս, երփնազարդ վարդապետներ և քավչապետ քահանաներ, երբ
ընթերցեք այս մատյանը, մի «Հայր մեր»ով հիշեցեք այս գրողիս՝ Ստեփաննոս փանաքի, եղեռնագործ, անարդյուն քահանայիս, և իմ նախապապին՝ տեր Մատթեոսին, որ բնիկ Արարատի գավառից էր։ Բայց մեծ գաղթի
ժամանակ Շահ Աբբաս Առաջինի ձեռքով բերվեցին Սպահան քաղաքը և
նրա շրջակա գավառները, ինչպես քաջ գիտի ձեր իմաստությունը, և ճանապարհին վախճանվեց վերոգրյալ տեր Մատթեոսը։ Իսկ նրա որդին՝ Դավիթ անունով քահանան, գաղթի ժամանակ եկավ (435) Սպահան քաղաքը՝
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Նոր Ջուղա, և քահանայագործում էր այն եկեղեցում, որ այժմ Պարտվենց
եկեղեցի են ասում, և այնտեղ էլ նա վախճանվեց։ Այս տեր Դավիթն ուներ
մի որդի՝ Թաթեոս անունով, խոհեմ և հանճարեղ, որ ավագ քահանա էր
նույն եկեղեցում։ Այս տեր Թաթեոսը երկու անգամ գնացել էր սուրբ քաղաքը՝ Երուսաղեմ՝ համբուրելու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի լուսակառույց
գերեզմանը։
Փերիայում բնակվող հայերը չունեին քահանաներ իրենց կառավարելու համար։ Դրա համար համախմբվելով գնացին Ջուղայի վանքի առաջնորդի մոտ և խնդրեցին առաջնորդից վերոգրյալ տեր Թաթեոսին՝ պատճառաբանելով. (436) «Քահանաներից ոչ ոք չի կարող մեզ հովվել, և քանի
որ հեռավոր վայրում ենք բնակվում՝ մահմեդական խառնիխուռն ազգերի
մեջ, չունենք առաջնորդ ու տեսուչ՝ մեզ ուղղորդելու դեպի աստվածային
օրենքները, սրա համար էլ խնդրում ենք տեր Թաթեոսին, որ հանճարեղ,
կատարյալ և գիտուն այր է, քաջատեղյակ Աստծու Հին և Նոր Կտակարաններին։ Նա կարող է հովվել մեզ օտար տեղում, և ոչ՝ այլ ոք»։
Առաջնորդից հրաման եղավ տեր Թաթեոսին՝ անհապաղ գնալու Փերիայի գավառի որ գյուղը ինքը ցանկանա, դպրոց բացի և ուսուցանի
նրանց մանուկներին, հովվի Քրիստոսի հոտը։ Այս հրամանի համաձայն՝
տեր Թաթեոսը ելավ Ջուղայից և եկավ Փերիայի գավառի (437) Հազարջրիբ գյուղը, քանի որ այդտեղ կամեցավ։ Բացեց դպրատուն և մանուկներին ուսուցանեց՝ պատրաստ քահանայության, իսկ ինքը բնակվեց նույն
Հազարջրիբ գյուղում, այնտեղ շինեց մի եկեղեցի՝ Սուրբ Աստվածածնի
անունով, և ինքն էլ այնտեղ վախճանվեց։ Նրա որդին՝ մյուս տեր Դավիթը, իր օրերին շինեց Հազարջրիբի վանքը, ինչպես պատմել ենք առաջին
գլխում։ Նրա որդին տեր Ներսեսն էր՝ հաղթանդամ մի այր, գեղեցկատես և
հրաշալի, հնազանդ Աստծու օրենքներին։ Նրա որդին տեր Բաղդասարն
էր, նրա որդին՝ տեր Աղեքսանդրը՝ ծերունազարդ և սրբասնունդ մի քահանա, իսկ նրա անդրանիկ որդին տեր Մկրտիչ աբեղան էր, որ (438) երիտասարդ տարիքում վախճանվեց Սուրբ Ամենափրկիչ վսեմական աթոռում։
Տեր Աղեքսանդրի կրտսեր որդին՝ սին և լպիրշ քահանաս եմ, որ Սիոնի
մանուկներիդ ապիկար ծառան եմ։ Իմ ջահակիր որդիներին՝ Աստվածատուրին ու Մարտիրոսին, և մանկահասակ, դեռահաս Գրիգորին, իմ հանգուցյալ մորը՝ Վառվառին, նաև իմ կենակցին՝ մյուս Վառվառին, դուստրերով հանդերձ հիշեցեք ձեր մաքրափայլ աղոթքներում, և դուք ևս հիշված եղեք մեր Քրիստոս Աստծուց, որ է օրհնյալ հավիտյանս. ամեն։
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Մեզ գերազանց յարկն գտաւ, առաքելոցն հիմնեցաւ,

Աշակերտք վերնուն խնկեցաւ, սպասաւոր բանին պաշտեցաւ։
Այս վերնայարկն սրահ է, խորհրդակատարն վայր է,
Հօգին Աստուած ի սայ փայլէ, և Միածինն շնորհայբաշխ է։
Տապան իմն է սայ մաքրական և կրկնակի երջանկական,
Ի հեղձմանէ կենցաղական, ալեաց պահէ անապական։
Ոչ թէ Նոյիւ ձեռամբ արկեալ, այլ հաստողին կամաւ շինեալ,
Ոչ թէ Բեսելիել կազմեալ, այլ Միածինն է կառուցեալ։
Ոչ թէ տուն երկրային նիւթոյ, այլ մարմին երկնաին լուսոյ,
(393) Ոչ օրինակ Սիօն վերնոյ, այլ ճշմարիտ նմին սիրոյ։
Փեսայն Քրիստոս հարսին գանձոց, պար սորա դասք առաքելոց,
Օրիորդք հարսնութեանն սրբոց, հայրապետացն առեալ ի ծոց։
Այս յարկ չքնաղ աստուածընկալ, Որդիս լուսո սովաւ կնքեալ,
Քար կարկեհան ակամբ գովեալ, որ ի հիմունս է հաստատեալ։
Աստուածածին պատկեր սորին, խաչն է պսակ գլխոյ նորին,
Յարգանդ սորա աւազանին, կաթն ի ստեանց արուն Փրկչին։
Տուն և տաճար սուրբդ սրբոց, խրախճանարան դասուց վերնոց,
Նաւահանգիստ մեզ ծփելոց, բժշկարան ախտացելոց։
Ի ջերմեռանդ սիրոյ քոյին (394) յուսով կալեալ և կազդուրին,
Բուռն հարից զանշարժելին, ըսհաստատուն լեռնէ քոին։
Սիօն պայծառ և պանձալին, զգուշակումն մեծ երգողին,
Լեառն հաճեցաւ աստուածային, բնակիլ ի նմայ ասէ Դաւթին։
Ով դու Սիօն պայծառ արբին, լեառն բարձու և գովելին,
Զի դու երկինս ի երկրին, պարգևատու քան զնոսին։
Զի նայ ունօղ արեգակին, որ զգալի պայծառ մթին,
Իսկ դու արեգակն անեղին, որ ոչ հպի ստուերք բնաւին։
Զի նայ ունի կերպ կենդանին, երկոտասան պայծառ աստղին,
Այլ ի քոյ առագաստին, երկոտասան սրբոց գընտին։
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(395) Ի նմայ գոյ յօթն մոլորակին, կառավարիչք աշխարհ ընդ վերին,
Այլ ի գահի քում խորանին, ունիս յօթն զօրագունին։
Ազդողականք անուանէին, փորձառութիւնք կարգաւորին,
Կիրառութեանց վերակոչին, որդիք լուսոյ ամենեքին։
Երկին պարծի բազմահուլին, ի աստեղաց, որ ի ծոցին,
Ստորակայիցս դարմանին և պաշտօնեայք բոլորագին։
Այլ դու ունիս զանթուելին զգունդս աստեղաց փայլագունին,
Վարս սրբոց զանազանին, և ծաւալմամբ արեան նոցին։
Երկնից բոլորքն փոփոխին, և անկայուն կան և շարժին,
Իսկ քոյտ խնամք մեծ պարգևին, ի վիրաւոր մերոյ ազգին։
(396) Եւ ի ծոց քո յառագաստին, այցելութիւնք յաւէտ լինին,
Եւ զօրութիւք մեծագունին, վայելչութիւն փառս անեղին։
Առեալ ի ծոց քո պատուական, գումարք սրբոցն զանազան,
Ջամբես զկաթ քո աննման, որ ջերմեռանդ ի քեզ յուսան։
Դու հրեշտակաց ես բնակարան և Քրիստոսի արքայարան,
Մեղաւորաց ես քաւարան և ի սրբոց ժողովարան։
Ո´վ դու, Սիօն, մայր պատուական ունիս մանկունըս բնական,
Յարաժամ տօնս դրական, երամք սրբոցն հանրական։
Այսպէս բազումք անթուելին, որ կան բազմեալ ի ծոց քոյին,
Սոքոք մատիր առ հայր վերին, վասն անտերուչի հօտին։
(397) Եւ ինձ՝ զանարդ ծառայ քոյին և պարտապան բուր քանքարին,
Վէսք և անդուք և անպտղին, գարշ մեղաւոր աղտեղի հին։
Յերեսս եդեալ առ աթուրին, ժտեմ մաղթեմ յոյժ ցաւագարին,
Ո´վ դու Սիօն, մայրդ վերին, բարեխօսեայ անմահ բանին։
Մոլորեցայ տարր աշխարհին, տարեալ հասոյ ի սուրբ հօտին,
Ի սէր անմահ սուրբ փեսային, արժանացոյ յառագաստին։
Ձգեայ բազուկդ համատարած, բարեխօսեայ առ Տէր Աստուած
Վասն մերոյ մեղաւորաց, և մանաւանդ իմ ծնողաց։
Ծրեալ ի սայ բան պատուական, ազնիւ գունօվ և զանազան,
Եւ որք ի սայ կարօտանան, հրջուեալ բերկրին և զովանան։
(398) Դու, յիմացիր սայ կարդալով, ոճ ընդ ոճից տրոհելով,
Բառ ընդ բառից անջատելով, վերջն ըսկըզբէն բաժանելով։
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Թէ ուշ դնես դեգերելով, սորին դրունս բախելով,
Յար ի սայ աշխատելով, գտցես ի սմայ բանս ոլով։
Թէ համարես սայ անպիտան, քամահելով ասես անբան,
Վառես յանձինդ հուր անվաղճան, լինիս բազմաց ոտից կոխան։
Շարեալ տօղից քառակուսի, բան ոգնակի ի սմայ ասի,
Բերան մի Ողորմի ասի սորին ծրող Ստեփաննոսի։
(399) ՏԱՂ Ի ԽՈՐՈՑ ՍՐՏԷ ԱՌ ՄԱՅՐՆ ԿԵՆԱՑ ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑԻՆ
Ի ջերմեռանդ սիրոյ քոյին սէրդ մաքուր բորբոքիմ,

Կամ անջատեալ զատ ի մօրէտ հառաչաձայն մորմոքիմ, մորմոքին,
Զսուրբ տեղիդ և զմաքուր հողդ համբուրելոյ փափաքիմ,
Ընկալ մայր սուրբ Եկեղեցի խորթացեալ որդիս քո, որդիս քո։
Տառապելի կենօք յըղձամ մայլիլ քո սուրբ ըստին,
Որբացելոյս ի սուրբ մօրէտ ընկալ ի քեզ վերըստին, վերըստին,
Արժանացո տեսլեան քոին լուսեղէն յառագաստին,
Ընկալ մայր սուրբ Եկեղեցի սարդուցեալ որդիս քո, որդիս քո։
Րոտինս յետնեալ և վարանեալ և կամ անկեալ արտաքոյ,
Ունիմ միջնորդ զմանկունս քո, որ կան բազմեալ ի ծոց քո, ի ծոց քո,
Թող (400) չիցէ ինձ կեանքս բոլոր, որ առանց քեզ չէ պիտոյ,
Ընկալ մայր սուրբ Եկեղեցի որբացեալ որդիս քո, որդիս քո։
Սուրբդ սրբոց տեղ պատրաստեալ արքայանիստ աթոռես,
Ամենունակ բազկաւդ քո զցրուեալն ի մէջ ժողովես, ժողովես,
Հանրատարած թևօքդ քո զամենեսեանըն հովես,
Ընկալ մայր սուրբ Եկեղեցի մենացեալ որդիս քո, որդիս քո։
Տապան շինել որպէս Նոյեան, մեղօք ծօվացեալ վայրէս,
Ընկալ ի քեզ մանկունս քո, անբողջ պահեա հեղձմանէս, հեղձմանէս,
Սուրբ և մաքուր մինչև ի կէտ ելն մերոյ աշխարհէս,
Ընկալ մայր սուրբ Եկեղեցի որդիս քո, որդիս քո։
Եկեղեցի քաղցրիկ անուն, զմանկունս քո դու կեցոյ,
Սուրբ, անարատ ի ստեանց քոին պապակելոյս մայլեցո, մայլեցո,
Խոցեալ հոգիս (401) ի բանսարկուէն ի մահուանէս ապրեցոյ,
Ընկալ մայր սուրբ Եկեղեցի որդիս քո, որդիս քո։
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Փութա յանձն իմ, մի ապաղել դիմել առ մայրն կենաց,
Որ է աղբուր ծարաւելոյս, ջուր մաքրութեան անձանաց, անձանաց,
Ի սէր անմահ սուրբ փեսայիդ առիթ լեր քոց զաւակաց,
Ընկալ մայր սուրբ Եկեղեցի որդիս քո, որդիս քո։
Առեալ որդիս անթուելիս ի ծոցդ քո պատուական,
Այլ ես վարեալ երկիր օտար տար աշխարհ ողբ և կական, և կական,
Տարեալ հասոյ ի սուրբ հօտին երմաք սրբոցն հանրական,
Ընկալ մայր սուրբ Եկեղեցի որդիս քո, որդիս քո։
Նաւարկելոցս նաւահանգիստ յենարան մեզ ծփելոց,
Տուն և տաճար և բնակարան անուանեալ սուրբ ես, սրբոց ես, սրբոց,
Որդիս լուսոյ սովաւ կընքեալ, խրախարան դասուց վերնոց,
Ընկալ մայր սուրբ Եկեղեցի որդիս քո, որդիս քո։
(402) Ո´վ դու Սիօն, մայր պատուական, գըթայ որդիս մոլորեալ,
Որ եմ պանդուխտ օտար երկիր, ի սուրբ մօրէտ սարդուցեալ,
սարդուցեալ,
Ընդ անառակին և ես գոչեմ՝ ողորմեաց ինձ, գթացեալ,
Ընկալ մայր սուրբ Եկեղեցի որդիս քո, որդիս քո։
Սուրբ և մաքուր ծնողդ իմ, առ քեզ գոչիմ ողբալով,
Կամի ոտին կական բարձրեալ զդրունս քո բախելով, բախելով,
Բայց ինձ զդուռն ողորմութեան մի´ թողուր աստ մնալով,
Ընկալ մայր սուրբ Եկեղեցի որդիս քո, որդիս քո։
Եւ ես՝ զանարդ և ապիկար Ստեփանոս ցաւագին,
Վասն իմ մատեր առ սուրբ փեսայդ, բարեխօսեայ անմահին, անմահին,
Եւ մանաւանդ իմ ծնողին՝ տէր Աղէքսանդր ծերունին,
Ընկալ մայր սուրբ Եկեղեցի ի մենացել որդիս քո, որդիս քո։
(403) ՏԱՂ ԶՂՋՄԱՆ Ի ՏԷՐ ՍՏԵՓԱՆՈՍԷ
Սարսափիմ ես ահէ քումմէ, դառնայպէս,

Վասն մեղաց իմ գործելոց պէս, պէս, պէս,
Ողորմելի դիմօք ժըտեմ հայցապէս,
Տէ՛ր, ողորմեայ անառակիս հայրապես։
Տագապելով տոչորիմ ես սոսկապէս,
Յերբ միտ ածեն զտանջանարան պէս, պէս, պէս,
Եւ նայելով անքուն որդանցն այլապէս,
Տէ՛ր, ողորմեայ անառակիս հայրապես։
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Երբեմն, երբեմն մտածելով յայտնապէս
Զպարգևս քո, որ են առ իս պէս, պէս, պէս,
Ես կորուսի զպարգևս քո ծուլապէս,
Տէ՛ր, ողորմեայ անառակիս հայրապես։
Փարեմ յերեսս առ աթուրիդ սիրապէս,
Հասոյ առ իս զողորմութեամբ պէս, պէս, պէս,
Հանի բանդէ խաւարային քաչայպէս,
Տէ՛ր, ողորմեայ անառակիս հայրապես։
Այլ ես ջանամ դառնալ մեղաց մաքրապէս
Եւ գտանել կորուստն իմ պէս, պէս, պէս,
Դարձեալ ի տիղմն թաւալիմ խոզապէս,
Տէ՛ր, ողորմեայ անառակիս հայրապես։
Նուաստացաւ բարիքն իմ վերջապէս,
Արմատացաւ չարիքն իմ պէս, (404) պէս, պէս,
Բողոք բարձեալ խնդրեմ ի քէն, մուրապէս,
Տէր, ողորմեայ անառակիս հայրապես։
Որոյ անկեալ կամ կիսայմեռ առնայպէս,
Ունի յանձս վէրս բազում պէս, պէս, պէս,
Մի զանց առներ և թողուր զիս ղևդապէս,
Տէ՛ր, ողորմեայ անառակիս հայրապես։
Սամարացիդ իմ նազելի տիրայպէս,
Վիրացս տուր զձէթ և գինին պէս, պէս, պէս,
Ածեալ հասոյ ի սուրբ պանդոկն սիրապէս,
Տէ՛ր ողորմեայ անառակիս հայրապես։
ԱՅԼ ՏԱՂ ՄԱՐՏԻՐՈՍԱՑ ՍՏԵՓԱՆՈՍԷ
Ի տայրանջատ ի վայրէս, մեկուսացեալ ի յերկրէս,

Զձեզ ողջոյն ի սրտէս, արեամբ ներկեալ, մարտիրո՛սք։
Տօնեմք զձեզ սուրբ զիշատակք, խօստովանողք սուրբ վկայք,
Քաչամարտիկ նահայտակ, արեամբ ներկեալ, մարտիրո՛սք։
(405) Րախչականաւ համբերեալք, խաչելոյն խաչ բևեռեալք,
Ժանեօք գազանաց մանրաեալք, արեամբ ներկեալ, մարտիրո՛սք։
Սէր աշխարհիս ատեցեք, ըզփառսն անարքեցիք,
Առ ի տանջանս դիմեցիք, արեամբ ներկեալ, մարտիրո՛սք։
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Տապակ եռեալ հալեցաք, փայտ պընդեալ սղոցեցաք,
Ընդ սրբւոյն քարկոծեցաք, արեամբ ներկեալ, մարտիրո՛սք։
Է կոծ աղէտ ծնողաց, բազում կսկիծ տեսողաց,
Ձեր զանազան տանջանաց, արեամբ ներկեալ, մարտիրո՛սք։
Փռիւ հրոյ տոչորեալք, կաթսայ եռանդ եռուցեալք,
Նոցանէ ոչ երկուցեալք, արեամբ ներկեալ մարտիրո՛սք։
Առ քեզ, գոչեմք աղէրսեալք, որ էք մանկունք սիրեցեալք,
Ի մէջ լճին սառուցեալք, արեամբ ներկեալ, մարտիրո՛սք։
Նրբից տատասկաւ տանջեալք, չանկիւ քերանօք քերեալք,
Կաթսա կապարաւ (406) հալեալք, արեամբ ներկեալ, մարտիրո՛սք։
Ողկոզ առ հնձան ճըմլեալք, որժամ սրունք ձեր հեղեալք,
Քրձիւ ի ծով ընկեցեալք, արեամբ ներկեալ, մարտիրո՛սք։
Սրալից անիւս հոլովեալք, ընդ քար և ընդ թուփս հարեալ,
Արեամբ զերկիր շաղախեալք, արեամբ ներկեալ, մարտիրո՛սք։
Ի հեռուստ վայրէս խոնարհեալք, համբուր ոտիցդ ընկալեալք,
Ձեր տանջանացն կցորդեալք, արեամբ ներկեալ, մարտիրո՛սք։
Էից յարկին վիճակեալք, վարձս փոխարէն ըստացեալք,
Պըճնեալ թագիւ պսակեալք, արեամբ ներկեալ, մարտիրո՛սք։
ԱՅԼ ՏԱՂ ԱՆՈՒՇ ՎԱՍՆ ԽՐԱԽՈՒԹԵԱՆՆ Ի
ԳԻՆԱՐԲՈՒՆՍ Ի ՏԷՐ ՍՏԵՓԱՆՈՍԷ
Սիրելի´ եղբայրք, ունկն դիր լերուք շարայկարք բանիս,

Սուն բարերարին գոհութիւն տվէք, որ ըստեղծ բարիս,
Սիրով խմեցէք հանդերձ մազայիւ (407) լուլայ քապար միս,
Թասերն չինի, կարմիր գինի, ձեզ անուշ լինի։
Տար սուրհեքըն տակառապետին, ասա լցիր շուտ,
Տուր մեզ ըմբելին, դու կացիր ոտին լցոյ թասն փոյտ,
Տաքնապ մի խմէք, չըլի արբենայք, այս կենցաղս է սուտ,
Թասերն չինի, կարմիր գինի, ձեզ անուշ լինի։
Երդայք, ո´վ եղբայրք, զենեցէք գառն, զի օրն վաղ է,
Եփեալ հասուցէք ջերմ խորովածըն չըլինի պաղ է,
Եկ նիստ, բաժանիր, ո´վ սեղանադիր ուտելոյ չաղ է,
Թասերն չինի, կարմիր գինի, ձեզ անուշ լինի։
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Փա՛ռք Բարերարին, որ պարգևեաց մեզ այս բարին անչափ,
Փաստայ երգեցէք տաղ և շարական, տօղ քնար և դափ,
Փութայ, ո՛վ եղբայր, հասոյ շօր մազէն, ջանս եղաւ սարսափ,
Թասերն չինի, կարմիր գինի, ձեզ անուշ լինի։
Աղբուրն պաղ է, գինին սուրահով դիր մէջն սառայ,
Ահայ ծա(408)ղկեալ է վարդ և մանուշակ, նըռնենի ծառա,
Այս մէճլսումն ղաբլու խորովու, խաշլամայ գառա,
Թասերն չինի, կարմիր գինի, ձեզ անուշ լինի։
Նարդոս և քրքում ծաղկաման դրէք, շարէք մէջ սինին,
Նոյնուֆար զամբեղ, գուլապօվ պահէք, որ զուարդ լինին,
Նոյնպէս հոտ առէք և խրախ լերուք, ըմբեցէք գինին,
Թասերն չինի, կարմիր գինի, ձեզ անուշ լինի։
Որոյ քէն ունի, դուս արէք, եղբայրք, ի միջոյ ձերո,
Որ արաքէ նայ և լեղի խառնէ, քաղցրութեան մերոյ,
Որոյ կուտէցէք զչարութիւնըն ի գլխոյ իւորյ,
Թասերն չինի, կարմիր գինի, ձեզ անուշ լինի։
Սաղի հանդարտ լեր ժամանակ, շատ կայ մի լցիր հապաս,
Սուն խաշաց գառն եղբայրցն ամէն բաժանիր մաս մաս,
Սիրելի´ք եղբայր, լցիր տուր մեծին գոհանալոյ թաս,
Թասերն չինի, կարմիր գինի, ձեզ անուշ լինի։
Ինձ լսեցէք, սիրելի´ եղբայրք, ունկն դիք բանի,
Իմ ուրախութիւնս, որ աժմուս (409) ունիմ, շուտօվ անցանի,
Իցեմք այսօր սաղ հոգով և մարմնով, վաղն բաժանի,
Թասերն չինի, կարմիր գինի, ձեզ անուշ լինի։
Էր չէք խնդալի գոհացօղք լերուք Փրկչէն Յիսուսէ,
Էացեալքս ամեն ժտելով հայցեմք Մարիամու Կուսէ,
Էս քանի բանքս շարածրեցաւ տէր Ստեփանոսէ,
Թասերն չինի, կարմիր գինի, ձեզ անուշ լինի։
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ԱՅԼ ՏԱՂ ՏԷՐ ՍՏԵՓԱՆՈՍԷ ՎԱՍՆ ԿՆՈՋ ԵՂԲՕՐ ԻՒՐՈՅ
ՀՈՒՍԵԱՆ ՊԵՏՐՈՍԻ ԱՆԿԱՐԾ ՄԵՌԱՆԵԼՈՅ
Տեսի այսօր ես մի բլբուլ սաստիկ հալումաշ,

Դէդում նըշուն բուգունդասան գօզին դօլու յաշ,
Ասաց գնաց կարմիր վարդս, ես եմ ախու վաշ,
Ա՛խ բլբուլ, վա՛խ բլբուլ, սէվ գուլըն հանի։
Րանկ վարդիս թառամեցաւ, ինչպէս եմ անում,
Սանսան բանում, ղօչա (410) գուլում դին ու իմանում,
Մայել եմ քո անուշ հոտիդ, խելքս ես տանում,
Ա՛խ բլբուլ, վա՛խ բլբուլ, սէվ գուլըն հանի։
Սիրելի վարդ, պայծառ գոյնով, հոտդ աննման,
Սուսան, սըմբուլ, նարգիզ, ինան, լալա, յասաման,
Տարար խելքս, սարսարի եմ քո ձեռնէն աման,
Ա՛խ բլբուլ, վա՛խ բլբուլ, սէվ գուլըն հանի։
Տոչոր սրտիւ հարցաքննէր աստի և անտի,
Գօրմէուքսզ, դին իմանում գօնգլումն բանդի,
Անջատեցաւ վարդն ի թըփէն, ջիկարս քանտի,
Ա՛խ բլբուլ, վա՛խ բլբուլ, սէվ գուլըն հանի։
Եկեալ նստաւ վերայ թըփին, ինչպէս այ լալում,
Գեօր նալ լօվլի ֆրղան եդար չաղըրուր գուլում,
Մին էլ տեսնեմ, փափաքս առնեմ, բէ մուրվաթ զալում,
Ա՛խ բլբուլ, վա՛խ բլբուլ, սէվ գուլըն հանի։
Փըթթեալ վարդն իմ թառամեցաւ, ջիկարըս քաշի,
Գէջայ գունուզ, ախ չաքարամ թօքարամ յաշի,
Տոչորեցաւ (411) ի սէր քոյին, իմ սիրտս խաշի,
Ա՛խ բլբուլ, վա՛խ բլբուլ, սէվ գուլըն հանի։
Արտասուելով շուր գայ բլբուլ ջիկարն դաղի,
Հար յեթանա ալդուրաթակ վերգիլ սօրաղի,
Խաւարեցաւ տեսարանս լուսընկու քաղի,
Ա՛խ բլբուլ, վա՛խ բլբուլ, սէվ գուլըն հանի։
Նռնենի, վարդ, կարմրափթիթ գոյնըզգոյն ըռանկ,
Գուլում թաքի խաթուխալու չաքմազտի ֆրանկ,
Ողորմելի վարդս գնաց, չունի մին ժառանկ,
Ա՛խ բլբուլ, վա՛խ բլբուլ, սէվ գուլըն հանի։
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Ոստըդ կարմիր, բալկըդ կանանչ իմ վարդըս թազայ,
Դունիամ վարի, նազլուն ի չուն, դութ տիլար ազայ,
Ողորմելոյս անխղճալի, տվեալ ես ջաղայ,
Ա՛խ բլբուլ, վա՛խ բլբուլ, սէվ գուլըն հանի։
Սաստիկ սիրով շրջագայեմ, գտանել ջանամ,
Գուլում իչուն էշխ օտունդա օթընտա յանամ,
Առանց տեսնել իմ նազելին, ես մոնց դիմանամ,
Ա՛խ բլբուլ, վա՛խ բլբուլ, սէվ գուլըն հանի։
Ի տեսանել վարդս տկար ծաղիկ ղարաֆիլ,
Ղօնչայ իքան խաղալ, դուշ(412)տի թօքըլտի ղաֆել,
Բոլոր աշխարհս վարդիս փոխան չեմ առնուլ թաֆիլ,
Ա՛խ բլբուլ, վա՛խ բլբուլ, սէվ գուլըն հանի։
Է՛, եղկելի քաղցրի՛կ բլբուլ, դու քանի կոծաս,
Շուքուր վէր գիլ յարադանայ, գունդա մին քարազ,
Խնդրեմ ի քէն, Տէ՛ր և Փրկիչ, արքայութիւն տաս,
Ա՛խ բլբուլ, վա՛խ բլբուլ, սէվ գուլըն հանի։

(418) ԱՅԼ ՏԱՂ Ի ՏԷՐ ՍՏԵՓԱՆՈՍԷ ԱՌ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆ ԷՋՄԻԱԾՆԻ
Ի տայրանջատ վայրէս ահա գամ առ քեզ, գամ առ քեզ,

Սիրոյ ողջոյն եռափափագ տամ առ քեզ, տամ առ քեզ,
Արտասուելի դիմօք ժտեալ կամ առա քեզ, կամ առ քեզ,
Էջմիածի՛ն, մայրըդ լուսոյ, գըտայ յիս, գըտայ յիս։
Տոչոր սրտիս ըստիպէ զիս տեսանել,
Ի գուջ անկեալ առ աթուրդ անկեալ,
Գետնաթ(419)ավալ զհող քոին համբուրել,
Էջմիածի՛ն, մայրըդ լուսոյ, գըտայ յիս, գըտայ յիս։
Րամից ամէն եկեղեցայց դու մայր ես,
Լուսոյ տաճար, արփիալուս նկար ես,
Սէր քո ձգեալ ի սիրտս իմ կու այրես,
Էջմիածի՛ն, մայրըդ լուսոյ, գըտայ յիս, գըտայ յիս։
Սուրբ և մաքուր ի ստեանց քոին փափաքիմ,
Կամ որբացեալ զատ ի մօրէդ պապակիմ,
Սիրոյ եռանդ եդեալ յանձն իմ, տապակին,
Էջմիածի՛ն, մայրըդ լուսոյ, գըտայ յիս, գըտայ յիս։
280

Տաղ

Տեսեալ քոին, նայեաց որդիս անպիտան,
Տուն և տաճար բանին կենաց աննման,
Զի բայց ի քէն այլ ոք չունիմ օգնական,
Էջմիածի՛ն, մայրըդ լուսոյ, գըտայ յիս, գըտայ յիս։
Երանի է մանկանցն, որ կան իծոց քոյ,
Վա՜յ եղկելոյս, որ կամ անկեալ արտաքոյ,
Ընդ անառակին գտա և զիս գըթոյ քոյ,
Էջմիածի՛ն, մայրըդ լուսոյ, գըտայ յիս, գըտայ յիս։
Փութա անձն իմ առ մայրն քո բարերար,
Քանզի առ նայ ոչ ինչ է (420) գոլ անհնար,
Տես որպիսի մաքսաւորին զինչ արար,
Էջմիածի՛ն, մայրըդ լուսոյ, գըտայ յիս, գըտայ յիս։
Արտասուելով գոչեմ առ քեզ, խնդրելով,
Հայցեմ ի քէն, ըզսուրբ ըստինդ ժտելով,
Տուր պասքելուս ըզզօվացումն գըթալով,
Էջմիածի՛ն, մայրըդ լուսոյ, գըտայ յիս, գըտայ յիս։
Նազելի՛ սուրբ Էջմիածին, կառուցեալ,
Յարմարաձև յօրինուածովք յորինեալ,
Քանտակելով գունզգունիւ զարդարեալ,
Էջմիածի՛ն, մայրըդ լուսոյ, գըտայ յիս, գըտայ յիս։
Որդիս լուսոյ ի քէն ծնեալ կընքեցաք,
Ի ձեռն հօր Լուսաւորչին փրկեցաք,
Ի դիւամոլ կռապաշտութեանց հեռացաք,
Էջմիածի՛ն, մայրըդ լուսոյ, գըտայ յիս, գըտայ յիս։
Սավառնացեալ սերովբէիցն սարսելով,
Յորժամ տեսին Էջմիածինն հնչելով,
Ըզձեւ քոյին լուսանկար հիմնելով,
Էջմիածի՛ն, մայրըդ լուսոյ, գըտայ յիս, գըտայ յիս։
Է՛, եղկելի՛, քանի կոծաս ցաւագին,
Յուսայ ի Տէր և աղօթեայ (421) լալագին,
Ստեփաննոս վաթայր ծառայ և չնչին,
Էջմիածի՛ն, մայրըդ լուսոյ, գըտայ յիս, գըտայ յիս։
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(482) ՈՏՆԱՉԱՓ ԳՈՎԱՍԱՆՈՒԹԻՒՆ
Ո´վ եռալուս կայուն արփին,

Ճշմարտօրեն անհատելին,
Ամբարձուղեշ որթդ անեղին,
Տունկ ճշմարիտ դու անմահին։
Որ տնկեցար յայգոյ նորին,
Յարմատացար ի Դրաստին,
Որ ձգեցեր յարմատտ քոին,
Ծով անհնութեան ոլորտս նորին։
Ընդ հովանեաւ թևոց քոին,
Մաղաբերացդ անհատելին,
Լերինք, բլուրք անփոփէին,
Թևասքօղեալ զովանային։
Եւ ի նմայ բողբոջէին,
Սեռք և տեսակ զանազանին,
Տոհմայկանաց գունաւորին,
Ծառք և ծաղկունք տարբերէին։
Եւ ըստ գունից անջատէին,
Եւ ընդ համոց որոշէին,
Հոտ անուշից մայլագունին,
Ի հաճութիւն քո տնկողին։
(483) Որ ի վերայ այսոց երին,
Եբաց աղբերց քառադիմին,
Առ ի դարման պտղոց նորին,
Եւ ի ծաղկանցն անթուելին։
Որ ծաղկեցան ի մէջ Դրախտին,
Ըստ հաճութեան քում հրամանին,
Տունկ համսփիուռ անասելին,
Եւ անթառամ ծաղկանց նոցին։
Եւ ի գաւառս այս ըստվերին,
Բխեաց աղբուրս ութնեկին,
Վտակս ջուրց բազմայդիմին,
Առ ի դարման փոքոյ հօտին։
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Բայց մտածեալ մտօք քոին,
Եւ տես պտղոց, որ ի երկրին,
Ի ժամս իւրեաց փթթեալ ծաղկին,
Պտղաբերեալ զանազանին։
Ի անցանել ժամոյ նոցին,
Շառագունեալ թարշամէին,
Առաջնասաց մարգարէին,
Ընդ երեկոյս չորանային։
(484) Եւ կարկտիւ հարեալ լինին,
Խորշակահար տոչորէին,
Ժանկ և թըրթուր կալեալ թափին,
Թռչնոց երկնից վնասէին։
Այլ ի իմումս Դրաստին,
Ծաղիկ բազում փթթեալ կային,
Կան անթառամ տեսակ նոցին,
Եւ յարաժամ պտղոյ նորին։
Ոչ կարկտիւ հարեալ լիին,
Ոչ խորշակիւ չորանային,
Ժանկ և թրթուր չըվնասին,
Եւ ոչ թռչնոց կերեալ լինին։
Ոչ հարկանէ ցուրտ ձմեռին։
Եւ ոչ ըզտօթ ամարային,
Եւ կամ մարախ ընդ ջորեկին,
Չառնէ վնաս պտցող սորին։
Որպէս ծաղիկ գարնանային,
Պայծառ գունով երևէին,
Քառասներրորդ պրակ սմին,
Ներ պարուրեալ յայգի սորին։
(485) Մաղթեմ յիշել իմ ծնողին՝
Տէր Աղէքսանդր քահանաին,
Ոչ թէ խրախ զուարճ ժամին,
Այլ աղօթից ժամանակին։
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Է մտածմունք ժամանակաց,
Եւ պատմութիւն անցեալ ամաց,
Ոգորումն բռնաւորաց,
Խիզախումն նոցին զօրաց։
Կայ աւերումն քաղաքաց,
Եւ քայքայումն գաւառաց,
Ծրեալ կրումն նեղութեանց,
Ազգիս մերոյ հայկազանաց։
Արտասուաթոր իմոց աչաց,
Խնդրեմ ի ձէնջ ընթերձողաց,
Մի ասել բան եպերանաց,
Կամ քամահել բանբասանաց։
Հայցել մաղթեմ առ Տէր Աստուած,
Տալ թողութիւն իմ անձանաց,
Հաճոյական ձեր արտասուաց,
Ձօնել ժտեմ իմ ոսկերաց։

(486) ԱՅՍ ՆԵՐՔՈՅ ՈՏՆԱՉԱՓՍ ԱՅՍՊԷՍ, ՈՐ ՈՒՂԻՂ ԳԱՅ
(ծայրակապ՝ «Տէր Աղեքսանդրի որդի
տէր Ստեփանոսի բանս»)

Տես, ով եղբայր, աշխարհս այս,
Է անցաւոր, որ ըստանաս,
Րուփ ժամոյ հրաւէր էհաս,
Ավա՛խ, աշխարհ դառնասարաս։
Ղամբար վառեալ առաջ ցոյց տաս,
Էնպէս ծովոյ նման ծփաս,
Քստմնելի իրս վաս-վաս,
Սնոտիապատուաստ նորոգեալ կաս։
Այսօր ծաղիկս պայծառանաս,
Նոյն դու աշխարհ վշտասարաս,
Դու սնոտի պարգևս տաս,
Րոտինդ այսօր լեառնացեալ կաս։
Իրս ազնիւ միշտ խոստանաս,
Որպէս անմահ քեզ կարծենաս,
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Րամք մարմնոյս, որ է մեզ այս,
Դրուակ դիմօք ի գուբ մնաս։
Ի յար մաղթեայ ընկալցիս այս,
(487) Տեսնել նորայ չար և վնաս,
Էարդնապէս է որ գնաս,
Րաթափ րապաղ անկենդան կաս։
Սարսեալ ահիւ տատանեալ կաս,
Տիրադրուժ խաւար դառնաս,
Երերալով կոհակ բառնաս,
Փաղաքշելով ում կամենաս։
Աղարտեալ կեանս ընկեղմել տաս,
Նկուն դարձեալ թարշամանաս,
Որպէս նաւ ի խռովեալ կեաս,
Սոսկայ վիթխար աղքատանաս։
Ի վաղորդեան ոչ ընչանաս,
Է եղկելի էր հաւատաս,
Բառնան կեանքդ յոյնայնանաս,
Աղավաղեալ ի հող դառնաս։
Նպատակդ է գրեալ վէմս այս,
Սրբոց խմբից հրեշտակաց դաս գոհութեան։
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ԼՈՒԾՄՈՒՆՔ ԲԱՌԻՑ
Աստանոր կամին լուծանել զխրթին և դժվարիմաց բառ գրոյս այսմիկ,
զի ամենայն ոք դուրեաւ ծանիցէ զխրթին բառ սորայ անտարակուսանաց
գրեալ ի վերայ ալֆաֆետից, որ է այբուբենից
Աբիդական - հայոց ազգն է
ադինասարաս - դրախտի նման
ազատազնեայ - մեծատան զաւակ
ազդարան - բերան խօսի
ազդումն - ծանուցումն
ազնուական - մեծութիւն անվերջ
աթուր - ոտք
ալոչ - ուլ
ախորժ - անուշ կամ համեղ
ահրիակն աղերս - ընձայ կամ աղաչանք
աղկաղկ - թափառական կամ տկար
աղորիս - ջրաղաց կամ ջաղաց
աղուս - քարբիճ
աճապարեաց - շուտագնաց
աճիւն - կրակ, մոխիր
ամանակ - ժամանակ
ամբարձուղեշ - անխզելի տունկ
ամուլ - անծին կին
այլասեռ - այլազգ
այս նիշ - այստեղ կամ այնտեղ
այսմ սարասի - էսպէս
այրի - կին առանց մարդ
անախտ - որ որ ախտ ոչ ունի
անաչառ - անկաշառ դատաւորն
անապաղ - անձանձրալի
անարդուն - անպտուղ
անբոխ - անհուն մարդ
անբոկ լեալ անդ գնալ - անդքնեալ
անդրդևելի - անայլելի
անզրաւ - անվերջ
անընդունակ - անհաւանելի
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անըսպառօրէն - անհատ
անխզելի - անհատանելի
անխտիր - անխուզ
անհատուածելի - անհատ
անհնութեան - որոյ հունն ոչ գոյ
անճարակ - անճար
անորոշելի - որոյ ոչ բաժանի
անուր - զնճիլ կամ բխաւ
անպատեհ - անպատշաճ կամ
անկարգ անպատսպար - անօգնական
անպատրուաստելի - անպատրուս
անպիտան - անպէտք
անջատեալք - որ որոշեալք կամ
ջոկեալ
անջրտի - անջուր կամ ցամաք
անվթար - անարատ
անփոփեաց - տեղավորեաց
աշխարհումն - սուք առնուլն
աշխոյժ - յոյժ բազում սէր
աշտէն - խանճալ
ապաձեռն - անօգնական
ապաւել - ծայրատել կամ կտրել
ապըստամբ - թշնամի կամ յազի
ապիրատ - փոքր կամ յետին
ապրուստ - ուտելիք
աջալրջութեամբ - աչոք
ուրախանալ
առաթուր - առ ոտն
առաջի խմբող - առաջի կռվօղ
առիթ - պատճառ
ասուիս - բրթեղոն հանդերձ
ասպազէն - ձիոյ թամք

ասպաստուն -երամ ձիոց
ասպատակաւոր - չաբղունչի
ասպար - վահան կամ ղալխան
ատենադպիր - կարդացող
թագաւորաց
ատրաճանակ - տապանջայ
Ատրպատական - Էջմիածնի թէմն է
արբանեակ - սպասաւոր կամ
պաշտոնեայ
արբշիռ - կերող արբեցող
արեանարբոյ - արուն խմող
արեգ - մեծ կամ առաւել լուս
արթնացան - ի քնոյ զարթեան
արհամարհեալ - անարգեալ
արձան - հաստատուն
արձանացուցանել - հաստատել
արշալուս - արևագալ
արշաւել - ընթանալ կամ վազել
արու մանուկ - տղա մանուկ
արուագետ - արուամոլ
արջնազգեստ - սևազգեստ
արտամէրժեր - ի բաց հալածեր
արտայսահման - աքսորանք
արտասան - պատմութիւն
արտասուաթոր - լակօվ աչօք
արտաքսել - ի դուրս հանել
արփի - լուս
արքունական - թագաւորական
արօտ - արածումն
աւանս - գեողաքաղաքս
աւար - թալան կամ ղարաթ
աւարտ - վերջ կամ եզր
աւաք - մեծ կամ տանուտէր
աքերա - դուզնաքեայ կամ փոքր
աքսորում - դուրս անել
աքցի - ոտով քացի տալ
բաբէ - զարմացումն է
բազմաբեղուն - բազմաբուխ
բալիստր - սուր, երկսայրի
բախել - հարկանել
բաղանիք - համամ

բաղիստր - սլաք նետի
բաղկել - աճել կամ գոյանալ
բաղմանց - վրդովմանց
բաճաղուն - ախմախ
բանակ - օրդու
բարբաջմունք - շատախօսութիւնք
բարեմիտ - խոնարհ
բարթել - դասել կամ աւելուլ
բարքաւաճ - պայծառ կամ
փառաւոր
բացերևոցել - ծանուցանել
բնածին - ի բնէ ծնեալ
բնական - բնիկ
բնաւից - ամենից կամ բոլորից
բողոքել - գոչել կամ աղաղակել
բուժել - բժշկել
բուրաստան - դրախտ կամ ծաղկոց
բռիւ - գաջն է
բռնադատել - յաղթահարեալ
բօթալի - սքալի, աշխարելի
գաղատոս - քարտաշ
գաղափար - օրինակ
գաղափունս - թուրս կամ սուրս
գայիսոն - երկան նիզայ
գայլ - լկամ
գանից - ծեծից, հարուածոց
գարշապար - կրունկ ոտից
գեհեան - հուր անշիչանելի
գէշ - գարշ կամ լաշ
գիծ - տառ կամ գիր
գղերիկոս - ժառանգորդ
հոգևորական
գոգ և մագոգ - բազմութիւն
մարդոց
գոգջիր - գրիսջիր կամ ասասցիր
գողուղի - գաղտագողի
գոյժ - բօթ կամ սուք
գոնէ - աղէ կամ բարի է
գուճս - ծունկս
գումարք - ժողովք
գունդ - թիպ զօրաց
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գունզգուն - ամենապայծառ
գրաստ - աւանակ կամ էշ
գրգեր - գռգռութիւն
գրոհ տվել - ջառտվեալ
գրուան - մահիճ կամ ծածկութ
գօսանք - բօսանք
դագաղ - դի կամ նաշ
դամբարան - գերեզման
դաշինք - երդում կամ սէր կամ
ուխտ
դարան - որոգայթ կամ թաքստի
դարաստան - ծառաստան
դեգերել - ժտել կամ ժնկռնել
դեդևիլ - դողդոչալ
դէտ - քէշիկչի
դիաթաւալ - սպանեալ, անկեալ
լաշ
դիակից - կաթնակեր մանկունք
դիդումն - տեսանումն
դիպակ - ծայր
դողդոչ - դողալ
դուզնաքեայ - փոքր ինչ
դստիկոն - գանձական կամ սրահ
դսրովել - պարսաւել կամ անարգել
դրաստ - բուրաստան
դրեշտ - դժուար
դրոյլ - դռնապանն է
եզաբան - միաբան
եզերել - վերջանել
Ելովէ - Աստուած
ելուզանել - հանել
ելք - վախճան
եղակարծ - անկարծակի
եղելոց - լինելոց
եղեռնագործ - չարագործ
եղերական - լալական
եղկական - եղկելի, սքալի
եռալ - շարժիլ կամ եփել
եռալուս - երեք լուս
եռօրեայ - երեգ օրեայ
երամք - գումարք կամ ժողովք
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երբն - որժամ
երիվար - ձի
երկաթապատ - զրեհ փուշ
երկունք - երկյուղ կամ յղի կին
երփնազարդ - լուսազարդ
զամենալի - բարելի
զանց արաւ - անցկացավ գնաց
զատ - հեռու
զարգանալ - աճել
զարգաւանդ
զարդ երեսաց - երեսանոց
զգայուն - իմաստուն
զգետնիլ - զարկնիլ ի գետին
զգուշացարուկ - պատրաստեսցիք
զեկուցանեմ - ծանուցանեմ
զեղուն - լի և լի
զերծանել - պրծանել
զերկնաչուս - երկնագնաց
զէթ - վերնագիր
զէն - սուր
զինուոր - որ կռվի զէն ունենայ
զքեղազարդ - փառազարդ
էաբան - գոյաբան
էախոյհ - ճշմարտախոհ
էակից - գոյակից
էակս - արարածքս ամենայն
էապատիւ - առաջնորդ կամ
գոյապատիւ
էապէս - մակբայ ճշմարտապէս
էարդնապէս - արդարապէս
էղիուս - Աստուած իմ տէր
էուսակ - ինքն Աստուած մեր
էրաստուն - ժողովարան
ըզգենուլ - հագանիլ
ըմբանակ - բաժակ կամ թաս
ըմբերանել - լռեցուցանել
ըմբոշխնել - ուտել
ընդոծին - ծառայի որդի
ընդոտնիչ - արգելական
ընծայ - աղերս կամ քէշքաշ
ընչաւէտ - հարուստ կամ

մեծայտուն
ընպոն ժամս - պատշաճ ժամս
ըշտապով - շուտով
ըշտեմարան - ամբար
ըռազմ - գունդ ճակատու
ըռետին - ազանկումի
ըռըմբարտաք - ղումբարայ
ըռոճիկ - ապրուստ սուրսաթ
ըռումբ - թօպուզ
ըսպեղանի - մհլամ վիրաց
ըստընդիայ - կաթնակեր
ըստիպեաց - շուտափութ արար
ըստուքանել - բռնադադել
ըստրատելատ - սարդար
թակարդ - երկաթե կապանք
թաղերդ - փոր կամ թափան
թաշկինակ - աղլուխ կամ
դաստառակ
թարց - սեփական առանց
թարքման - դիլմաճ
թափանձեաց - միուս դեմն անցաւ
թենասիկ - սենեակ
թերանուն - կիսանուն
թերևս - լինի թէ
թերունակ - հանճարեղ
թնդանօթ - թօփ
թնդիւն - ձայնիւ մեծաւ
թոթւ սիրտ - հիւանդասիրտ
թոմնի - շաղաշար
թորել - ծորել կամ բխել
թուերագոյն - նուազագունս
ժամահար - ժամագուշակ
ժամանել - հասանել, առաջել
ժայթքել - փխսել, սիրտ
դարձուցանել
ժանիք - ատամունք
ժանտ - պիղծ բարուք կամ գէշ
ժաշխեալ - հարեալ, տրորեալ
ժառանկ - հայրենի կամ մերձաւոր
ժլատ - նաքազ մարդ
ժխտել - ուրանալ

ժխտօղ - ուրացող
ժպիրհ - լիրբ
ժպրհել - հանդուրժել
ժտեմ - ծնկըռնելով աղաչեմ
ի բալի - ողբալի
ի բայց - ի հեռու
ի մատեանս - ի գիրս
ի ստրոտ - ի ներքուստ
իմանալի - որ յիմանի
իսկապէս - ճշմարտապէս
իստրոն - ողորմելի
իրազգաց - գիտացող, վերահասոյ
իրակութիւն - ներգործութիւն
իրբինոս - փիլիսոբայ
իրողութիւն - ձեռնարկութիւն
իրաց
իցէ - առ բայ երկբայական լինիցի
լայնատարած - ընդարձակ
լապեր - ճրագկալ
լապտեր - վառեալ մոմս
լաստ - նաւի ելքնէ
լերկ - մերկ կամ սոսկ
լըլկել - չարչարել
լիանալ - յագենալ
լիր - լցուած կամ լիով
լծորդ - հաւասար
լկնել - շրտեալ
լկտի - անամօթ
լոկ - սոսկ կամ մերկ
լոմանս - փափասի կամ մանղուր
լորձեալ - փըրփրեալ
լուսակառուց - լուսակերտ
լուտացող - լեզուանի
լպիրժ - անդուք լիրպ
լպտել - աղաղակել
լօռամարգ - մամուռ
լօտիկ - քուրք, բալափուշ
խազմ - մարտ կամ կռիւ
խալամ - գլուխ
խանդախատեալ - փարել կամ
գտալ
289

խանչեր - ճըջեր յոյժգին
խառնիխուռ - խառնել ամբոխ
խարազնազգետ - խոշորազգետ
խարակտեալ - ծեծել, գանել
խարխափել - աչօք չտեսնուլ,
ձեռօք և ոտուք որոնել
խարխուլ - խախտել, քանդեալ
խարուկ - կրկուտ կամ ակութ
խաւանիք - մեծամեծ խանէր
խաւարտ - բանջարձղէն,
քարաւուզ, մաղադանոս
խիզախումն - խրոխտումն
խիթալ - կսկծալ
խիտ առ խիտ - բազմաստեղք
խոյ - ղօչ
խոյեմ - մտաւոր գիտուն
խոյղ - խուց
խոնաւ - ցամաք
խոշտանկ - պատիժ կամ տանջանք
խոչընդակ խոտան - անպիտան, անպէտք
խորամանկ - նենքաւոր
խորտակեաց - կոտրեաց, տրոհեաց
խորտիկ - անուշ կերակուր
խուժան և խուճ - ամբոխ բազում
խրախութիւն - ուրախութիւն
խրթնացեալ - սևացեալ
ծածանել - երերալ
ծածուկ - գաղտնի կամ թաքուն
ծայրածել - ի գլուխ ածել
ծայրածող - ապականիչ
ծանակ - ծաղր կամ նախատինք
ծանականս - զառականս
ծեծել - գանել կամ հարկանել
ծեր - հին հաւուրց մարդ
ծերպ - պատռուաց
ծիածակ - խայտառակ
ծիածան - աղեղն, որ կապի ամպս
ծրարել - պատատել
ծրել - գրել կամ նկարել
ծփիլ - ալէկոծել
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ծփումն - վրդովումն
կազդուրել - կազմել կամ դուրել
կաթսաեռանդ - ցազան եռացեալ
կածին - գրիչ
կահ - սպաս կամ բազում անօթ
կայուն - անփոփոխելի
կանդակելի - մորմոքելի
կապուտ - կողոպուտ կամ աւար
կառավար - աւար կառուց
կառափնատել - սիլել երեսն
կառուցեալ - հիմնեալ կամ
հաստատեալ
կարակում - գէճ, աղտեղի տիղմ
կա
կարկաճահոս - որդառատ աղբիւր
կարկեաց - լըլկեաց
կաքաւել - խաղալ
կենսամաշ - կեանք մաշեալ
կենցաղավար - կեանք աշխարհիս
կերտեալ - գործեալ կամ շինեալ
կերտող - շինող կամ գործող
կինիկոս - շուն
կիպրաս - ապրշում
կիրճս - կապս ճանապարհի
կնահան - կին արձակող
կնիք - մօհր
կշտամբել - անդիմանել
կողոպտել - թալանել
կորովի - քաչ կամ ուժեղ
կուս - աղջիկ
կուրն ջանուք - բազում ջանիւք
կուրտին - փալան գրաստի
կրկուտ - փայտ վառելոյ
կրճատեալ - թլպատեալ
հակարաճ - վիճ կամ հակառակ
համաբուն - հրաշաբան
համախոյս - համախորհուրդ
համրանալ - լալանալ, կարկել
հանգանակել - ժողովել
հանգիտագիրք - պատմագիրք
հանգուան - իջևան

հանճարեղ - իմաստուն
հանուրց - բօվանդակից
հանրատարած - ամենատարած
հաշմ - կաղ կամ խեղ
հապ - միջնորդական ըշտապ
հասկաքաղ - հասկ ժողովել
հաստող - չափող կամ շինող
հատանէին - կտրէն
հարթել - կտրել կամ հաւասարել
հարկահանք - որ թագաւորաց
հարկն առնուն
հարկեցուցչաց - որ հարկ դնէ
հաւուն - նախնի հայրք, պապ
հետազօտել - հարցանել, քննել
հերձել - պատառել կամ ճեղքել
հիմարդեօք - ընդէր կամ վասն էր
հիպէս - որպէս կամ որբար
հլոյ - ըզգաստ լսօղ
հմուտ - կիրթ կամ տեղեակ
հմտանալ - վարժել
հոգաբարձու - խնամատար
հողմ - քամի կամ տօթ
հոմանի - սեղեխ կամ նման
հոմացեղ - համասեր, համացեղ
հուծեալ - մաշեալ
հուս - խառատ
հուսք - յետին կամ վերջին
հպատակ - հնազանդ
հպիլ - մերձել, մօտիլ
հսկազուն - մեծ ազգն
հսկաձեւ - պարտ և մեծյանձն
հրաւեէր - կանչող
հրկեզ - կրակով այրած
հրձիք - կրակ ձգել
հրովարտաք - թուղթ գրել
ձաղել - կատակել, թշնամանել
ձանձրանալ - խոժոռել
ձգտել - փափաքել
ձեռնամած - կցեալ ձեռօք
ձեռունք - յառիք
ձոնել - ընձաել կամ նուիրել

ձուլածու - թափուոնի
ձուլել - թափել
ձրի - առանց մուֆթ
ղաբին - կիզեալ իրք
ղաբրօն - նշանակ
ղակարտել - ղօղանջել
ղաճել - ղօղել
ղեկավար - նաւավար
ղեղի - լեղի կամ դառն
ղոբանոս - շինուածք
ղօղանջել - երգել կամ ղըջղըջալ
ճախրել - շրջապատել
ճակատ առ ճակատ - դէմանդիման
ճահ եղև - դէպ եղև
ճահիճ - ժողովք ջուրց
ճաճանչ - փայլածուն
ճայթմունս - հնչմունս բազմաց
ճառել - պատմել
ճենաճեն - ցոփափայլ
ճոխ - զուարճ
ճողէր - փետել, ճղել
ճողոպրել - զերծանել
ճորոտել - կոտորել, ջարդել
ճռաքաղ - հաղողի կութ ժողովող
մազապուրծ - հազիւ զերծեալ
մախանք - քինախնդիր, նախանձ
մածեալ - մակարդեալ,
թանձրացեալ
մակացու - յիմաստուն
մակումակ - մանկամարդ
մաղաբեր - տերև
մայրապատ - մէշալուղ
մատեան - գիրս
մարդախողող - մարդասպան
մարդելուզել - առաչս գովել
մարտ - կռիւ
մաքառիլ - ինատ կենալ կամ
խռօվիլ
մաքսաւոր - ըռահդատ
մեզել - շռել կամ ցեթել
մելան - մուրաքապ կամ թանաք
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մերթ - առ բայ ամանակին, երբեմն
մթեար - սև
մթերս - գաղուստս
միսաք - զարդարեալ
միտել - միաբանել
մոնոտիկ - ջարչի
մոնոքոզ - միայնակեաց, ճգնաւոր
մուրացիկ - մուրացկան
մուֆտիք - տաճկի մօլայք
մտերիմ - հաւատարիմ
մտրակ - հեծան կամ վարիչ ձիոց
մրրկեալ - հողմ կամ բուք կամ
խռովութիւն
յամրոց - գաղուստ
յայգեստան - յայգի կամ բաղ
յայպանել - ծաղր առնել
յարահուսել - յարախառնել
յարգի - պիտանի կամ գովելի
յարգունել - հաստատել
յարդս - դարման
յաւէժաբար - միշտ կամ յաւիտեան
յիմանալեաց - դասք հրեշտակաց
յիսնապետ - յիսնի գլուխ
յիրաւախօս - ողորդասաց
յղբացեալ - փարթամացեալ
յղձիւ - փափաքիւ
յոգնազնիւ - ոգնահանճար
յորդեաց - ավելեաց
յորս երեոց - հորս գնալ
յուլացեալ - ծուլացեալ
յուռթի - պարարտ
յօշատել - կտրատել
նախակատար - առաջնակատար
նահանկիս - երկրիս
նեխեալ - հոտեալ
նենգժոտ - նենքաւոր
ներածու - ուսուցիչ
ներգահ - բարձրագահ
ներգործել - գործ կատարել
ներել - ժամանակ տալ
ներհուն - իմաստուն, տեղեակ
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ներղօղեալ - ներղօղանջել
ներքենի - կրճատեալ խօճայ
նիրհել - ննջել կամ քնել
նիւթական - արարածքս ամենայն
նկատել - ակնարկել, տեսանել
նկուն - յաղթեալ կամ տկարացեալ
նորակերտ - նորաշէն
նու - հարսն
նուաստ - փոքր
նպաստ - ձեռնտու կամ օգնական
նսեմացեալ - երեկոյացեալ
շաղակրատ - փառասէր
շաղարշել - շարահուսել
շաղել - պատել, հուսիլ
շարադրել - բաղադրել կամ
շարայարել
շարազուքել - շարագրել
շարակցեալ - ի կարգի գրել
շողոգորդիլ - փարել
շորթեալ - պլնուլ
շուկայս - վաճառանոցս
ոգեալ - գրեալ, ասեալ
ոգոշել - գոռալ, հող արկանել
ոգով չափ - մահու չափ
ոգորել - կռվել կամ մրցել
ողջագուրել - համբուրել
ողջախոյհ - պարկեշտ կամ
իմաստուն
ոսող - դատախազ կամ դաւիճ
ոստուցին - պրծուցին
ով փազ - մաքուր ոսկի
ովրակ - բանակ կամ օրդու
ովփազայ - սուրբ կամ մաքուր
որդան - կարմիր ներկեալ
որթ - թուփ հաղողոյ
որոնել - շուրջ գալ, ուզել
որոշեալ - անջատեալ, ջոկել
որսակ - որ չափ
ուղփեան - լուսաճեմ
ուռճացեալ - գերացեալ
ուրուկ ցաւ - գոթե ցաւ

չամոքել - չանուշել կամ
չըխառնիլ
չանարդի - անարժան
չանարդիակ - ստրուկ
չաշմակել - անդիմանել
չարիք - պատուհաս
չեզոք - ներքինի կամ կրճատեալ
չղճիկան - մաշկաթև գիշերահաւ
չնաշխարիկ - երկնային,
անհասանելի
չնչին - նուաստ կամ ետին
չոգալ -երդալ կամ գնալ
չու - քոչ
չուել - առաջ խաղալ
չքնաղ - հրաշագեղ կամ գեղեցիկ
չքոտ - աղքատ
պալատ - նկարեալ ամարաթ
պալարակապ - երիվար ոսկէօծ
սարօք
պախարակեալ - շրջել ինչ կամ
անարգել
պախել - յեփել
պակշուտ - վաւաշոտ
պակուցեալ - երկուցեալ, վախեալ
պաղպաճուն - գահուս ոսկէ զարդ
պայման - սահման
պատաղեալք - ճապաղեալք կամ
բաղեալք
պատճէն - օրինակ կամ
պատմութիւն
պատնէշ - շրջապարիսպ կամ
սիպայ
պճնել - զարդարիլ
պողոտայս - փողրան
պրակ - մուրակ
պրասղ - ձմերուկ
պրշակ - տախտակով շինուած
ջալ - ջոկ կամ սուրու
ջալամայ - տաւաղուշ
ջախել - խորտակել
ջահարբուն - մոմեղեն

ջահունակ - աշտանակ
ջամբել - ուտացնել կամ ծիծ տալ
ջոլիր - բազմութիւն կամ
ժողովումն նախդիր
ջոկ - դաս կամ հուլ
ջորեակ - մեծ մարախն է
ջորի - կիսա էշ
ջրընթաց - ջրգնայ կամ շռնօթ
ջրմուղ - առու
ռաբբայ - բազմութիւն
ռաբբի - վարդապետ
ռազմահատ - կռվո լաշկար
ռազմն - գունդ պատերազմի
ռամիք - շինական
ռետին - գազպի կամ քաղցր դեղ
ռետոր - հռետոր կամ վարդապետ
ռըմբարտաք - ղումբարայ
ռիմ - չարութիւն
ռիմակալ - ոխակալ
ռոճիկ - դարման կերակրոց
ռումբ - թօփուզ
սաբակ - վանդակ կամ բոլոր
սաբաւովթ - զօրութիւնք
սաբերովթք - թռչունք կամ ձոր
սաղարդ - տերև
սանդուկ - նարդըվան
սանձ - լկամ կամ պախուրց
սարասի - ձևով, կերպով
սարաւուտ - հովանի
սարտուցեալ - հատեալ կամ
կտրեալ
սեռից - բոլոր ազգաց
սեփական - հայրենական
սեփովրայից - թռչնոց
սիթան - բուրվառ
սիղա - լուս
սոր - խոռոչ
սուղ - պակաս ինչ
սոփի - իմաստուն
ստունգանել - չըլսել
ստրուկ - փծուն կամ ցած
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սրընթած - սրագնաց
սրտաթափ - սրտապատառ
վայր - անցեալ կամ իջեալ
վանդակ - միջակ որմն
վատնել - վայրապար մսխել
վարանիլ - տարակուսել կամ
շիվարիլ
վարիլ - երթալ
վարկեան - քթըթելական
վարմ - թռչնոց որոգայթ կամ
թալաք
վեհ անուն - բարի անուն
վեհ - բարձր կամ լաւ
վերարկու - չարսապ
վերծանող - ընթերձող կամ
կարդացող
վհատեալ - յուսահատեալ
վհուկ - հարցուկ, դև կամ կախարդ
վճարել - կատարել, եզերել
վճիռք - ոճիլ
վճտիւ - սուրբ կամ յստակ կամ
սուրբ
վշտագին - ցաւագին
վշտամբեր - խստամբեր
վսեմախոյ - որ զխորս Աստուծոյ
քննէ
վսեմական - մեծական կամ
պայծառ
վստահ - համարձակ
վտակ - որդ ջուր, վարար ջուր
վտանք - նեղութիւնք
վտարել - մերժել
վրան - խորան կամ չատիր
վրդովել - շփոթել կամ խռովել
վրէժխնդիր - քինախնդիր
վրիպել - սղալել կամ ծռել
տաժանելի - տանջելի
տալամոջ և տամալոջ - աւերակ
տանիս - կտուր
տանուտէր - իշխան կամ մեծ
տապաստ - սփռել կամ ցրուել
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տատամսելի - տրտմելի, սասանելի
տարազու - գոյնզգուն օրինակաւ
տարաձայնութիւն ընդդիմայձայնութիւն
տարբերական - տուր և առ շնչոյ
տարբիրեալք - որոշեալք կամ
բաժանեալք
տարր - հեռու
տարրեղեն - նիւթական
տիղմ - բաթլախ կամ ջմջմա
տինա - իսկ նա, տես ահայ
տիրադրուժ - տէր խաբող
տոհմայկանաց - ազգաց կամ
ցեղից
տոմս - թուղթս կամ քարտէս
տոչորել - կիզել կամ պապակել
տուժանք - պատիժք, ցաւանք
տուքանք - ջառիմայ
տրիտուր - փոխարէն
տրոխեալ - որոշեալ, ջոկեալ
տրուփ - նուաստ յետնեալ
տրփանք - սէր անխզելի
րաբունի - վարդապետ
րախճան - ուրախ
րաղ - նուազ կամ քիչ
րապազ - նուազ
րասդիոն - հմուտ
րենական - էական
րետոր - իմաստուն
րոտել - հաճել, հաւանել
րուպ - դուզնաքեայ
ցականալ - աղքատանալ
ցայք - ցերեկ
ցանկալի - բաղձալի, երանելի
ցասումն - պատուհաս
ցաւակից - վշտակից
ցելուլ - պատառիլ
ցընդել - ցրուել
ցին - ուրուր
ցիռ - վայրի էշ
ցիւայ - սսուռ կամ սառուց

ցուլ - բուղայ, եզն
ցուպ - գաւազան
ցքի - արաղ, արբեցութիւն առնէ
ցօղանան - զուարդանալ
ւիծեալ - տկարացեալ կամ մաշեալ
ւիւական - մարմնաւոր
ւիւծ - խռայ մարդ կամ անասուն
ւիւրեալ - երկուցեալ
ւիւք - մախանք կամ
հպարտութիւն
փաբնական - հարուստ, բնիկ
փակեղ - գլխնոց կամ չալմայ
փաղերայ - վարդապետ
փայեակ - փիատայ
փայտակերտ - փետաշէն տուն
փանաքի - աղքատ կամ գծուծ
փապար - պատառած տեղ
փառաբնակ - փառաբանութեան
տեղ
փասփուս - շատախօս
փարաք - շուն կամ աղտեղի
փարեցմամբ - խանդախատելով
փարթար - փարթամ, հպարտ
փափկիւ - ցանկալի, փափկալի
փիլակէ - բանդ կամ զնդան
փիլիսոփայ - իմաստասէր
փիղ - ֆիղր կամ ֆիլ
փիփող - պիղծ կամ գարշ
փլուղանել - բլուցանել, քանդել
փխրան - փշրան
փխրել - փշրել
փծորիլ - պղծել կամ շաղախել
փծուն - նուաստ կամ գծուծ
փող - գարանայ կամ զուռնայ և

զդահեկանի ասեմք փող
փողոց - մեյդան
փրծանել - զերծանել
փքացեալ - հպարտացեալ
փքինք - նետն է
քաղերթ - թափան կամ փոր
քամահել - արհամարհել
քայքայումն - ցրվումն
քառակի - թիւ չորս
քառակի - տետրակ
քառավտակ - չորս գետ դրախտին
քարանձաւ - քարախուղ
քարտէս - թուղթ
քերեթին և ոբիլիդին աղեղնաւորք և պարսաւորք ըստ
եբրաեցոց
քերթող - նոր շրջանակ կոչի
քերական
քերոբ - նկարակերպ նախշ
քեցել - որոշել կամ բաժանել
քթթելական - աչք թերդել
քուշ - ցիր ու ցան
քուսի - լռութիւն փըքով, լալով
քուրձ - մազեղէն հանդերձ, ջվալ
քսէստ - չափ է, կշռոյ անուն
քսմնելի - սոսկալի, դողալի
օբէդ - ծառայ
օգնել - ձեռ տալ
օդապարիկ - թռչուն
օթարան - օթևան
օճառ - սապոն, լուալիք
օշատել - կտրատել
օշինդր - դառն դեղ
օվրակ - բանակ, օրդու
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ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1 1642 թ. շահ Սեֆի Ա.-ի մահվանից հետո Սեֆյան պետության շահ հռչակվեց
նրա որդի Աբբաս Բ.-ն (1642-1666), որը հայտնի է նաև շահ Աբբաս Փոքր
անունով։ Սրա օրոք Սեֆյան պետությունը գեթ արտաքուստ դեռևս ապրում
էր վերելքի շրջան։ Իրանական զորքերը հետ նվաճեցին Ղանդահարը (1649
թ.), որը գտնվում էր Հնդկաստանի տիրակալ Մեծ Մողոլ Ջհանշահի տիրապետության ներքո։ Հաջողություն գրանցվեց նաև երկրի անվտանգությանը արևելքից սպառնացող ուզբեկական հարցում։
1650 թ. Աբբաս Բ.-ն հրապարակեց մի հրովարտակ այն մասին, որ մահմեդականները չմիջամտեն Նոր Ջուղայի հայերի դատական գործերին և շարիաթական օրենքը պատրվակ չդարձնեն նրանց նեղելու համար։ Հիշյալ հրովարտակով հայերին թույլատրվում էր իրենց միջև ծագած վեճերը հարթել հայ
հոգևորականների միջոցով և միայն կողմերից մեկը մահմեդական լինելու
դեպքում անպայման դիմեն իսլամական դատական ատյանին՝ շարիին։
Սրա օրոք Օսմանյան կայսրության և Իրանի միջև ստեղծված կայուն խաղաղությունը նպաստում էր երկու երկրների տնտեսական վերելքին և առևտրական հարաբերությունների զարգացմանը։ Զաքարիա Սարկավագ պատմիչը
վկայում է, որ Կ. Պոլսից մինչև Սպահան վաճառականների երթևեկությունը
տեղի էր ունենում «առանց երկյուղի և ահու»։ Ցամաքային քարանավային
ճանապարհների վրա, ինչպես և շահ Աբբաս Ա.-ի ժամանակներում, գերակշիռ
դիրքեր ունեին միջազգային առևտրով զբաղվող հայ վաճառականները, մասնավորապես ջուղայեցիները։
1650 թ. Աբբաս Բ.-ն հրամայեց Սպահանում պարսիկ բնակչության հետ
խառը բնակվող հայերին տեղափոխվել Նոր Ջուղա, որոնք այնտեղ հիմք դրեցին «Երևան» և «Թավրիզ» անուններով նոր թաղամասերին։ Այդ միջոցառման պաշտոնական բացատրությունն այն էր, որ քանի դեռ հայերը խառը
բնակվում էին այլադավանների հետ, հնարավոր չէր իրագործել շահի հրամանը Սպահանում գինու վաճառքը խստիվ արգելելու մասին։ Մահմեդականները
շահի մոտ ամբաստանել էին հայերին, թե «նոքա գինարբու ազգ են և հանապազ գինեաւ պղծեն զջուրն»։ Շահի հրամանով իրագործված միջոցառման
հետևանքով Նոր Ջուղան ընդարձակվեց դեպի արևմուտք։
Շահ Աբբաս Բ.-ի կերպարը և նրա գործունեությունը հակասական գնահատանքի է արժանացել ժամանակակիցների կողմից։ Ոմանք նրան ներկայացնում են որպես քրիստոնյաների նկատմամբ հանդուրժող և բարեհաճ տիրակալի։ Օրինակ լեհ ճիզվիթ միսիոներ Յուդե Կրուշինսկին գրում է, որ նա մեծ ու
ազնիվ հոգի ուներ, շատ բարի էր օտարների նկատմամբ և բացեիբաց հովանավորում էր քրիստոնյաներին։ Ստեփաննոս Երեցը նույնպես գրում է, որ «այս
Երկրորդ Շահ Աբբասս էր յոյժ քրիստոնէասէր և շինարար թագաւոր»։ Որպես
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հոգևորական՝ նրան հատկապես մեծ գոհունակություն էր պատճառում այն, որ
ընդառաջելով Փերիա գավառի հայության խնդրանքին, շահը հատուկ հրամանագրով թույլ էր տվել, որ Հազարջրիբ գյուղում կառուցվի հայկական եկեղեցի։ Շահ Աբբաս Բ.-ի և նրա ժամանակաշրջանի վերաբերյալ Ստեփաննոս Երեցի տված գնահատականի հետ համամիտ է նաև ավելի ուշ շրջանի հեղինակ
Հարություն Տեր-Հովհանյանցը, որը գրում «Ի ժամանակս թագաւորութեանն
Երկրորդ Շահ Աբբասայ առաւել ծաղկեցան վաճառականք կամ նահապետութիւնք Ջուղայու»։ Սակայն Աբբաս Բ.-ի մասին կան նաև բացասական կարծիքներ, որ նա թույլ կամքի տեր, հարբեցող ու վավաշոտ մեկն էր։ Կարմելյանների կաթոլիկական միաբանության միսիոներ հայր Դիոնիսիոսը գրում էր,
որ շահի «սրտի մաղձը անտանելի է», որ նա հրամայել է բոլոր հրեաններին,
հայերին և մանդեականներին (sic) պարտադրել իսլամը։ Միսիոներները նաև
գրում էին, որ իսկական սուտ են այն բոլոր խոսքերը, որ շատ հեղինակներ
ասում են շահի մասին՝ իբրև մեծ ու ազնիվ հոգի ունցող մարդու, որ նա իբր
բարի է, աջակցում է օտարականներին և մասնավորապես քրիստոնյաներին։
2 Շահ Աբբաս Ա.-ի (1587-1629 թ.թ.) օրոք Սեֆյան պետությունը հասել էր իր
ուժի և հզորության գագաթնակետին։ Նա իր երկրի պատմության մեջ է մտել
«մեծ» պատվանունով։ Շահ Աբբաս Ա.-ը իրեն դրսևորել է որպես վճռական և
ընդունակ քաղաքագետ և շրջահայաց ու խիզախ ռազմական գործիչ։ Նրա
օրոք Սեֆյան պետությունը մի շարք հաղթանակներ տարավ արևմուտքից
Իրանին սպառնացող Օսմանյան կայսրության և արևելքից՝ ուզբեկական խաների դեմ։
1598 թ. Աբբաս Ա.-ը Սեֆյան պետության մայրաքաղաքը առավելապես
թյուրքալեզու բնակչություն ունեցող Ղազվին քաղաքից տեղափոխեց պարսկական էթնոսով շրջապատված Սպահան քաղաքը։ Սրա օրոք կազմակերպվեց
հայերի բռնագաղթը Իրան։ Նրա կառավարման տարիները Սեֆյան պետության համար հանդիսացան տնտեսական ու մշակութային ծաղկման տարիներ։
Իրանը հասավ իր ուժի և հզորության գագաթնակետին։ Շահ Աբբաս Մեծը
խրախուսում էր իրանահայ, հատկապես ջուղահայ վաճառականների միջազգային առևտուրը։ Նա Իրան գաղթեցված հայությանը շնորհեց մի շարք իրավունքներ ու արտոնություններ։ Ստեփաննոս Երեցը այս շահի մասին արտահայտվում է թռուցիկ կերպով, քանի որ նա իշխել է իր ապրած ժամանակաշրջանից բավականաչափ առաջ։
3 1604 թ. և հետագա տարիներին շահ Աբբաս Ա.-ի հրամանով Արևելյան Հայաստանից, մասամբ նաև Արևմտյան Հայաստանից մոտ 330 հազար հայեր
բռնագաղթի ենթարկվեցին դեպի Իրանի խորքերը։ Ռազմավարական կարևորություն ունեցող իր այդ քայլով շահը մտադիր էր Իրանի և նրա ախոյան Օսմանյան կայսրության միջև ստեղծել «այրված հողի» մի տարածք, թուրքական
զորքերի առաջխաղացումը դեպի իր տիրույթները կասեցնելու համար։ Շահի
ծրագրերի մեջ էր մտնում նաև գաղթեցված հայ բնակչության միջոցով զարկ
տալ երկրի առևտրին, արհեստներին և առհասարակ տնտեսական կյանքին։
4 Խոջա – պարոն, սեփականատեր, արքունիքում որոշակի արտոնություններ ու
դիրք ունեցող անձ, հարգալից դիմելաձև ստեղծագործող մարդու, քաղաքա-

297

5

6

7

8

կան գործիչի համար, նաև՝ «ներքինի, ամորձատված մարդ»։ Պարսկահայքում
և Իրանի հայկական համայնքներում այն գործածվել է որպես «վաճառականի,
հարուստության տեր անձի» տիտղոս։ Գործածվում է պարսկերենում՝ xvāǰa,
թուրքերենում՝ xoǰa, ևլն։
Մուսուլմանական բարձրագույն տիտղոս՝ Մուհամմեդի փոխանորդը։ Իրանում
ԺԶ-ԺԹ դդ. Խալիֆա էին անվանում հայոց կաթողիկոսներին և, նույնիսկ, մեծարման դիմելաձև էր քրիստոնյա հոգևորականների համար։
Սուֆիական եղբայրությունների առաջնորդների, նշանավոր շեյխերի, մուրշիդների նաև՝ դերվիշների համար գործածվող հարգալից դիմելաձև, որը լայն
տարածում ուներ նաև թյուրքախոս տարածքներում ու Հնդկաստանում։
Ստեփաննոս Երեցը բազմիցս հիշատակում է Փերիայի և Բուրվարի, մասամբ
նաև Իրանի այլ հայաբնակ գավառների մասին։ XVII դարում մեծ բռնագաղթի
ժամանակ շահ Աբբաս Ա-ն գյուղական հայ բնակչության մի հոծ զանգված
(12 հազար ընտանիք, մինչև 70000 մարդ) բնակեցրել է Կենտրոնական Իրանում՝ երկրի այն ժամանակվա մայրաքաղաք Սպահանից արևմուտք, հյուսիսարևմուտք և հարավ-արևմուտք ընկած գավառներում (Փերիա, Բուրվար,
Չհարմահալ, Քյամարա, Լնջան, Ալնջան,Քյարվանդ, Քյազազ, Ջափլաղ, ավելի
ուշ՝ Ղարաղան)։ Փերիան (Սպահանից հյուսիս-արևմուտք) եղել է Իրանի
առավել հայաշատ գավառը։ Փերիայի հայությունը գաղթեցվել է հիմնականում Մեծ Հայքի Վասպուրական նահանգից (Վան, Արճեշ, Արծկե)։ Բուրվարը
(Սպահանից հյուսիս-արևմուտք) դարձյալ եղել է Իրանի հայաշատ գավառներից մեկը։ Բուրվարի հայ բնակչությունը գաղթեցվել է հիմնականում Մեծ
Հայքի Մանազկերտի, Ալաշկերտի և Կարս-Կազվանի շրջաններից։
Ստեփաննոս Երեցը սխալվում է, որ գրում է, որ «1667 թ. հիվանդության
պատճառով վախճանվեց շահ Աբբաս Երկրորդը և թագավորեց նրա որդին՝ շահ
Սեֆին, որը շատ քիչ տարիներ մնաց և վախճանվեց»։ Նախ շահ Աբբաս Բ.-ն վախճանվել է ոչ թե 1667 թ., այլ 1666 թ.։ Այնուհետև շահ Սեֆի Ա.-ն շահ
Աբբաս Բ.-ի որդին չէ, այլ ընդհակառակը Սեֆի Ա.-ի մահվանից հետո գահը
ստանձնել է նրա որդին՝ Աբբաս Բ.-ն։
Շահ Սեֆի Ա.-ն աչքի է ընկել իր հիվանդագին կասկածամտությամբ։ Նա
անհիմն կասկածի հետևանքով մահապատժի է ենթարկել Իրանի տաղանդավոր
զորավարներից Իմամ-ղուլի խանին, որը նվաճել էր Հորմուզը։ Նրա օրոք Իրանի արտաքին քաղաքական դրությունը սկսել էր խաթարվել։ Թեև հաջողվել էր
հետ մղել ուզբեկական խաների ճնշումը Խորասանի նկատմամբ, սակայն Իրանը կորցրեց Ղանդահարը, որը նվաճվել էր մեծ մողոլ Ջհանշահի կողմից։ Նրա
օրոք օսմանյան սուլթան Մուրադ IV-ի (1623-1640 թ.թ.) զորքերը հարձակվեցին Հայաստանի և Ատրպատականի վրա։ Թուրքական զորքերը ժամանակավորապես գրավեցին Համադանը, հրո ճարակ դարձրին Նախիջևանը և Թավրիզը, իսկ 1638 թ. գրավեցին նաև Բաղդատը։

298

Շահ Սեֆի Ա.-ի օրոք կնքվել է թուրք-իրանական Ղասրե-Շիրինի պայմանագիրը (1639 թ.), որով Հայաստանը ևս բաժանվում էր Սեֆյան Իրանի և Օսմանյան կայսրության միջև։
9 Ստեփաննոս Երեցը շահ Սուլեյման Ա.-ին, որը հայտնի է նաև շահ Սեֆի Բ.
անունով (1666-1694), բնութագրում է որպես «սաստիկ քրիստոնեասեր և խաղաղ թագավոր»։ Նրա կառավարման շրջանում միանգամայն ակնհայտ էր
դարձել, որ Սեֆյան պետության մեջ արդեն սկսվել է տնտեսական, քաղաքական և ռազմական ճգնաժամ, որը միտում ուներ խորանալու և ծավալվելու։
Ներքին և արտաքին առևտուրը սկսել էր նկատելի անկում ապրել։ Եռանդի և
կարողության փոխարեն երևան էր եկել տիրողների անհոգությունը։ Իրանի
հզորությունն ամենից շատ ջլատել էր նրա ասիական կառավարման հոռի համակարգը։ Ռազմական առումով պետությունն այն աստիճանի էր թուլացել,
որ արևելքում ուզբեկական խաների և աֆղանների ակտիվությունը և նրանց
հաճախակի հարձակումները Սեֆյան պետության սահմանների վրա այլևս
չէին հանդիպում ուժգին դիմադրության։ Արևմուտքից անընդհատ հարձակումներ էին գործում անհանգիստ քրդական ցեղերը, հյուսիսից՝ Դաղստանի
կողմից, Շիրվանի համար սպառնալիք էին ստեղծել սուննիականությունը դավանող ռազմաշունչ լեզգիական ցեղերը, որոնց ապստամբական շարժումները
և Իրանի տարածքում ասպատակ սփռելը խրախուսվում էր դավանակից Օսմանյան կայսրության կողմից։ Միայն ասիական ժողովուրդներին չէին հատուկ գիշատիչ բնազդները։ Օգտվելով իրանական պետության անզորությունից՝ հոլանդացիները Պարսից ծոցում գրավեցին Իրանին պատկանող Ղեշմ
կղզին։ Շահ Սուլեյմանի քսանութ տարվա տիրապետությունը ոչ տնտեսական
վերելքի և ոչ էլ մշակութային կյանքի բնագավառում արժանահիշատակ ոչինչ
չարձանագրեց Սեֆյան պետության տարեգրության մեջ։ Հենց այդ պատճառով Մեսրոպ Թաղիադյանը Իրանի այդ շահնշահին բնութագրում է որպես
«ինքնին անարի և թույլ տիրակալ»։ Նրա հոռի վարչակարգը իր հետ բերում
էր բարքերի անկում, բարոյական սկզբունքների խաթարում և այլանդակում։
Շահ Սուլեյմանը Սեֆյան արքայական շահերից առաջինն էր, որ խախտեց
շահ Աբբաս Ա-ից սկսած և նրա հաջորդ շահերի օրոք շահական ֆիրմաններով
(հրամանագրերով) հաստատված կարգը, ըստ որի հայկական եկեղեցիներն ու
եկեղեցական կալվածքները օգտվում էին հարկային իմունիտետից, այսինքն
ազատվում էին ամեն տեսակի հարկեր ու տուրքեր վճարելու պարտավորությունից։ Ավելին, նա հայկական վանքերի և եկեղեցիների վրա դրեց պարտադիր տարեկան հարկ («մուղատա»), որը գանձվելու էր ի հավելումն «արքունական հարկի»։
Հայկական սրբավայրերի համատարած կողոպուտի պատճառով սարսափի
մատնված հայ հոգևորականությունը, իր գլուխն ազատելու համար, տունտեղ թողած, դիմում էր փախուստի ով ուր կարողանում էր։
Ավելի ևս սեղմելով հայ բնակչության վրա ճնշող մամլիչը և «աղարտելով
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զսահմանս պարկեշտութեան»՝ շահ Սուլեյմանը Նոր Ջուղայի վրա դնում է
նաև ոչ պակաս ծանր, միևնույն ժամանակ նվաստացուցիչ «աղջկահարկ»՝ պահանջելով, որ հայերը իր հարեմի համար աղջիկներ տրամադրեն։
Այդ բոլորի տխուր ֆոնի վրա հայության վիճակը դառնում է ուղղակի անտանելի նաև ներքին խառնակությունների պատճառով։ Շահ Սուլեյմանի օրոք
լայն տարածում էր գտել նաև շահական պալատի համար «աղջիկ քաշելու»
պրակտիկան, որի պատճառով այլադավան բնակչությունը, այդ թվում նաև
հայերը, իրենց դուստրերին ամուսնացնում էին յոթ, ութ և ինը տարեկանում,
որպեսզի խուսափեն իրենց զավակների կորստից։
Թեև Ստեփաննոս Երեցը շահ Սուլեյմանին անվանում է «քրիստոնեասեր և
խաղաղ թագավոր», սակայն ինքն էլ հերքելով իր այդ թռուցիկ արտահայտությունը միանգամայն ճշտիվ, ստուգապատում ու հավաստի ձևով արձանագրում է նրա տիրապետության շրջանի դառնաղետ իրադարձությունները։ Նա
հատկապես բազմաթիվ սրտաճմլիկ փաստեր է բերում մեծ ու փոքր բռնավորների կողմից հայ բնակչության աղջիկ զավակներին «քաշելու» վերաբերյալ,
դառնությամբ ու զայրույթով դատապարտելով այդ արգահատելի պրակտիկան։
10 Ստեփաննոս Երեցը սխալվում է՝ ասելով, որ շահ Սուլթան Հուսեյնը թագավորել
է 1689 թ.։ Իրականում նրա կառավարման շրջանն սկսվում է 1694 թվականից
(1694-1722)։ Պատմագիրը Սեֆյան արքայատան այդ վերջին շահին բնութագրում է որպես «հոխորտացող ու չար, վատ, նենգ ու Քրիստոսի օրենքներին
հակառակ թագավոր»։ Հիրավի, նրա օրոք Սեֆյան պետության անկման ու
քայքայման ջղաձգություններն ավելի էին ուժեղացել ու խորացել։ Նրա թագավորության ժամանակաշրջանը հանդիսացել է Իրանի ողջ պատմության
ամենամռայլ էջերից մեկը (Լեո)։ Ստեփաննոս Երեցը այդ ժամանակաշրջանն
անվանում է «դառն ու ձախորդաբեր», երբ չկար «ոչ մի գլուխ առանց ցավի»։
«Պատմագրքի» հեղինակը բազմիցս անդրադառնում է շահ Սուլթան Հուսեյնի
կառավարման շրջանում Իրանում տեղի ունեցող իրադարձություններին՝ տալով իր վառ ու պատկերավոր և միաժամանակ խոր ու իմաստալից գնահատականներն ու լուսաբանումները։ Նա սրտի անհուն կսկիծով նկարագրում է նաև
հայության կրած տառապանքները՝ այդ առթիվ հաղորդելով բազմաթիվ
սրտաճմլիկ փաստեր։ Այսպես, 1697 թ. շահը որոշում է Նոր Ջուղայի հարավային մասում կառուցել Ֆահրաբադ անունով մի շքեղ պալատ, մտադրություն
ունենալով այնտեղ տեղափոխել իր թագավորության աթոռանիստը։ Իր այդ
մտադրությունն իրագործելու համար նա հրամայում է քանդել ու ավերել
հայկական գերեզմանատունը, «զհանգստարանն մաքրել յոսկերոտեաց ննջեցելոցն և տնկել անդ զայգիս ի զբօսանս իւրոյ ճեմելեաց»։
Մոլեռանդ կրոնական շահը միաժամանակ այլադավան բնակչության, այդ
թվում նաև հայերի նկատմամբ սկսում է վարել կրոնական ու քաղաքական
հալածանքների ու համաձուլման քաղաքականություն։ Ստեփաննոս Երեցը
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այդ առթիվ հաղորդում է, երբ իջնում էր շահի բարձրագույն հրամանը, որ
«զհայս և զայլ օտարազգի ժողովուրդս, որք ի ներքոյ իշխանութեան իւր էին
դարձուցանել ի դեն պարսից»։
Այսպիսով շահը հրաժարվում էր կրոնական հանդուրժողականության այն
քաղաքականությունից, որ իրականացնում էին իր նախորդ շահերից մի քանիսը՝ սկսած շահ Աբբաս Ա.-ից։ Կրոնական այլամերժության ալիքը իր ջրապտույտի մեջ է առնում ոչ միայն հայերին, այլև սուննի մուսուլմաններին և
զրադաշտականներին (գյաբրերին), որոնց նկատմամբ շահ Սուլթան Հուսեյնը
սկսում է արյունոտ հալածանքներ։ Սուննիական մզկիթները պղծվում էին
կամ վերածվում ախոռների։ Այդ հալածանքները լոկ կրոնական մոլեռանդության արդյունք չէին, այլ պարունակում էին քաղաքական ենթատեքստ։ Կառավարությունը վախենում էր, որ սուննիականությունը կարող է դառնալ անջատողական շարժումների դրոշ, որն իսկապես տեղի ունեցավ։ Սեֆյան իշխող
շրջանները նաև մտավախություն ունեին, որ հանձինս սուննիականություը
դավանող իրանցիների, Օսմանյան կայսրությունը այդ երկրում կարող է
ստեղծել իր հինգերորդ զորասյունը։
Ստեփաննոս Երեցը հաղորդում է, որ հայերին դավանափոխ անելու իր
փայփայած խորհուրդն իրականացնելու համար շահ Սուլթան Հուսեյնը անձամբ այցելում էր Նոր Ջուղայի Ս. Ամենափրկիչ վանքը և վանականներին
հայտնում «զմտացն իւրոյ խորհուրդ»։ Նրա կողմից արված հավատափոխության առաջարկը ստանում է կտրուկ մերժում և տապալվում։ Ստեփաննոս
Երեցը միամտորեն հավատում է, որ «Աստուածային շնօրհօքն զարդարեալ
Յովհաննես տիեզերալոյս կոչեցեալ վարդապետն Ջուղայեցի և միաբան սրբոյ
վանին, խորոյ խորհրդոց և ճշմարտութեանն քրիստոնէական կրօնի լուսաւոր
վարդապետութեամբ լինելով ջատագով, դարձոյց զարքայ ի ժամուն յայնմիկ ի
մտադրութենէն, զոր երկնէր ի սրտի»։
Իրականում հայ հոգևորականներին «տիեզերալույս» Հովհաննես Մրքուզ
վարդապետի գլխավորությամբ ոչ թե հաջողվում է շահին համոզել քրիստոնեության «ճշմարիտ և լուսավոր» լինելու հարցում, այլ պարզապես նրանք
մերժում են շահի անընդունելի առաջարկը։ Վերջինս, ոխը սրտում, վերադառնում է պալատ՝ որոշելով այլևայլ ճանապարհներով իր կամքը պարտադրել
համառ հայերին։ Սուլթան Հուսեյնը որոշում է նախ համոզելու, ավելի ճիշտ
շահագրգռելու ճանապարհով հայերին դարձի բերել և մտցնել իսլամի գիրկը։
Ըստ այնմ՝ նա հրամայում է, որ յուրաքանչյուր ամսվա սկզբին մունետիկները
պարբերաբար ի լուր այլադավանների հայտարարեին, որ ով որ ընդունի իսլամը «զինչ խնդիրք որ ունի, կատարեցից անթերի»։ Գայթակղվելով այդ խոստումներով՝ բազմաթիվ հայեր ուրանում են իրենց հավատը, Ստեփաննոս Երեցի արտահայտությամբ՝ «մոռանալով զփրկիչն իւրեանց»։
Հայերին հավատափոխության մղելու համար շահը կիրառության մեջ է
դնում նաև մեկ ուրիշ հնարք։ Քանի որ իսլամի հիմնադիր Մուհամմադ մար-
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գարեի սահմանած «կրոնի մեջ հարկադրանք չկա» կարգը ձևականորեն արգելում էր այլադավանների բռնի հավատափոխությունը, շահը որոշում է համոզելու ճանապարհով մեկ անգամ ևս փորձել դավանափոխ անել հայերին։ Նա
հրամայում է մոլլաներին հայ հոգևորականության հետ կազմակերպել «կրոնական վիճաբանություններ»՝ ապացուցելու համար, որ իսլամը ավելի կատարյալ կրոն է, քան քրիստոնեությունը։ Այդ «վիճաբանությունները» կամ
«հակաճառությունները» իրականում ոչ այլ ինչ էին, եթե ոչ բռնի դավանափոխության սքողված ձև։
Ամենայն հավանականությամբ վստահ չլինելով, որ իրենց գրագիտության
մակարդակով և կրոնի հարցերի իմացությամբ իրենք գերազանցում են հայ
հոգևորականներին, մոլլաները փորձում են համոզել շահին, որ նա հրաժարվի
իր այդ առաջարկից և «խորհուրդ ետուն արքայի բռնութեամբ և խրախուսանոք զխորհուրդն հաւատափոխութեան հանել ի գլուխ»։ Այնուամենայնիվ,
«կրոնական վեճը» հայ հոգևորականների հետ տեղի է ունենում, և մոլլաները
պարտություն են կրում, ավելի ճիշտ նրանց չի հաջողվում ապացուցել իրենց
ճշմարտությունը։
Ստեփաննոս Երեցը հաղորդում է, որ երբ հայերին իսլամը պարտադրելու
այս ձևը մնաց անարդյունք, շահը որոշեց նրանց նկատմամբ կիրառել սանձարձակ բռնություններ և հալածանքներ, այդ թվում նաև գործողության մեջ
դնելով այլադավանների նկատմամբ շարիաթական օրենքից բխող սահմանափակումները։ Ըստ այնմ՝ իջնում է թագավորական հրաման, որ հայերը հասարակական վայրերում իրավունք չունեն հայտնվելու շքեղ զգեստներով, այլ
պետք է հագնեն ցնցոտիներ կամ «ի վերայ թիկանց ձգեսցեն զկապերտ հին»,
գլխներին դնեն պատառոտված գլխարկ, որպեսզի տարբերվեն մուսուլմաններից։ Նրանց արգելվում էր շուկա գնալ ձիով և առհասարակ հայտնվել ձի հեծած, անձրևոտ օրերին իրավունք չունեին փողոց դուրս գալու, քանի որ քրիստոնյաները «անսուրբ ազգ են», և նրանց թաց զգեստները, դիպչելով մահմեդականներին, կարող են պղծել նրանց։ Շահ Սուլթան Հուսեյնին անվանելով
«յոյժ խրոխտ և չար գոլով, հակառակ յօրինացն Քրիստոսի»՝ Ստեփաննոս Երեցը պատմում է, որ նա «այնքան վատ և գարշ համարէր զազգն քրիստոնէից,
որ յաւուր անձրևոյ ոչ թողվին զազգն աբեդականաց գնալ ի քաղաքն, կամ ի
շուկայս կամ ի փողոցս, այլ վարէին զնոսայ ի բաց՝ պատճառելով, թէ անսուրբ
ազգ էք, ի յաւուրս անձրևոյ հրամաեալ է ի թագաւորէն ոչ թողուլ զձեզ ի քաղաքս»։ Հրամայվեց նաև, որ այսուհետև հայերը պարտավոր են քարշ տալ մահապարտ սպանվածների դիակները «իբրև գործ անարգ յամօթ և ի նախատինս
ինքեանց»։ Հայերին կրկնակի նվաստացնելու միտումով՝ նրանց վրա դրվեց
«կուտի հարկ»՝ արքունական հավերին կերակրելու համար։ Այսուհետև յուրաքանչյուր ամիս մունետիկը ի լուր բոլորի պետք է ազդարարեր, որ ով թեկուզ
մեկ հայի հավատափոխ անի, նրան «թագաւորն զբազում բարիս առնէ նոցա և
կատարէ զամենայն խնդիրս նոցին»։
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Ստեփաննոս Երեցի հաղորդած այս տեղեկությունները համահունչ են Յուդե Կրուշինսկու կողմից տրված փաստերին։ Նա գրում է, որ իշխանությունների կողմից թույլ էր տրվում սպանել հայ քրիստոնյաներին և սպանվածների
հարազատներին որպես արյան գին վճարել ընդամենը մեկ իշաբեռ ալյուր։
«Բոլոր նահանգներում,- կարդում ենք Կրուշինսկու մոտ,- այս նոր արդարադատությունը զոհերի պատճառով է դառնում, քանզի, երբ մի մուսուլման
սպանի մի հայի, ապա կարող է դատապարտվել միայն հանգուցյալի ընտանիքին կերակրելու համար մի ավանակի բեռ ալյուրով»։
Եվրոպացի մեկ այլ հեղինակ՝ ճիզվիթ միսիոներ, գրում «Անհավատները
հայերի նկատմամբ գործադրում են դաժան իշխանություն, նրանց ծանրաբեռնում են զանազան տուրքերով ու հարկերով և դրանք հավաքում բռնությամբ»։
Այդ հալածանքները չէին սահմանափակվում լոկ Իրանի հարավային
շրջաններում տեղաբաշխված հայերի շրջանակում, այլ կրում էին համընդհանուր և համապետական բնույթ։ Վկայելով այդ մասին՝ Լա Մաց անունով մեկ
այլ միսիոներ մասնավորապես անդրադառնում է Թավրիզի հայության իրավական վիճակին։ «Հայ քրիստոնյաները,- գրում է նա,- խիստ ճնշումների են
ենթարկվում, հայերին մյուսներից լավ տարբերելու համար հրամայված է, որ
իրենց մահուդե գլխարկներին մանուշակագույն կտոր կարեն, և նրանց արգելում են տներից դուրս գալ անձրևի ժամանակ կամ երբ ցեխ է լինում։ Ե՛վ
Սպահանում, և՛ Իրանի մյուս կողմերում, ըստ ամենայնի, ջանք են թափում, որպեսզի մարդիկ հրաժարվեն քրիստոնեական կրոնից։ Անգամ Շամախիում հայերին կործանելու զարմանալի միջոցների են դիմում։ Անհիմն տուգանքներ են
բարդում նրանց վրա, իսկ գյուղացիներն այն աստիճան են ճնշվում, որ գրեթե
բոլորն էլ մտածում են իրենց երկրից հեռանալու մասին և եթե ունենային ապահով ապաստան, այնտեղ չէր մնա ոչ ոք»։
Այլադավան հայ բնակչության նկատմամբ կրոնական մոլեռանդությունն
ընդունում է այնպիսի չափեր, որ շահի հրամանով Նոր Ջուղայի հայկական
գերեզմանատան տապանաքարերի ծայրերը կտրում էին, իբր թե դրանով
թլպատելով հայ ննջեցյալներին։
Արքունիքի ստորաքարշ ծառաները, Ստեփաննոս Երեցի արտահայտությամբ, «որպես սովյալ գայլերի ոհմակներ» քամում էին հայերին՝ նրանցից
վերցնելով մինչև վերջին թելը։ Նրանց, ովքեր թաքցնում էին իրենց ունեցվածքը, ենթարկում էին ծանր կտտանքների, շղթաներով գանակոծելով, կարմրացրած երկաթով խարանելով, հարդի մխով շնչասպառ անելով, քնաթափությամբ տանջելով և այլն։ Նրանք, ովքեր հրաժարվում էին դավանափոխ լինել,
ցեխին ապակի խառնելով՝ ստիպում էին բոբիկ ոտքերով տրորել։
Իշխանությունների կողմից գործողության մեջ մտցվեց նաև այսպես կոչված «Իմամ Ջաֆարի» օրենքը, ըստ որի մահացած ազգականի ողջ ունեցվածքը հասնում էր իր ժառանգներից նրան, ով ընդունել էր մահմեդականու-
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թյունը։ Դա մի գայթակղություն էր, որ շատերին մղեց հավատուրացության։
Սուտ վկաների օգնությամբ իսլամացած հայերը իրենց հարազատներից կորզում էին նրանց ունեցվածքը։ Այսպիսով, հայերից դրամ կորզելու ամենատարածված ձևերից մեկն է դառնում սուտ վկայությունը, որ իբր այսինչ հայը
պարտք է վերցրել այսինչ մահմեդականից և չի վերադարձնում իր պարտքը։
Շարիաթական դատարանը, առանց խորամուխ լինելու գործի մեջ, որոշում էր
կայացնում հօգուտ մահմեդականների։ «Պատճառէին զչարինս ի վերայ քրիստոնէից այսպէս, թէ այս այրս պարտի ինձ այսքան դահեկանս, ես ոչ կարացի
առնուլ, վասն այն եկի ի կրօնս ձեր, զի դուք առեալ տացէք ինձ։ Եւ այլք
պատճառէին, թէ այսքան ազգային և հոմացեղք ունիմ ընչաւետք և հարուստք, և ես ոչ ունէի ապրուստ, և նոքայ ոչ տային ինձ զբաժինն իմ, որ
մնացեալ էր ի հարց և ի հաւուց մերոց, վասն այն եկի առ ձեզ, զի դուք առեալ
զբաժինն իմ տայք ինձ։ Եւ այլքն սուտ վկայէին և ասէին. «Վասն չքաւորութեանս ետու որդին իմ ծառայել այս այր մեծատանն ամս բազումս, և ոչ տայ
վարցս որդոյ իմոյ, վասն այն եկի ի կրօնս ձեր, զի դուք առեալ տացիք ինձ»,հայտնում է պատմագիրը։
Ուրացողների շահատակությունները բազմապիսի ու բազմազան էին։ Հայերից դրամ կորզելու ձևերից մեկն է դառնում նաև զրպարտությունն այն մասին, որ այսինչ հայը հայհոյել է Մուհամմադի կրոնը։ Պատիժների էին ենթարկվում նաև բոլոր այն հայերը, որոնց զրպարտում էին, թե որոշել է լքել
երկիրը և դիմել վտարանդության։ Նման դեպքերում զրպարտյալից կորզում
էին խոշոր գումարներ, իսկ վատագույն դեպքում նրան սպասում էին բանտը
և կախաղանը։ «Եւ այլք բազումք բանս եպերականս և սուտս բարդէին ի վերայ եղկական և տառապեալ քրիստոնէից այնքան, որ օր հանապազ էին ի կալանս, ի բանդս, և ի կախախանս, և ի անուրս, և ի թակարդս, և այլք հարկանէին, կռփահարէին և ընդ քարշ տանէին, կողոպտէին զինչս և զըստացուածս
նոցայ և աւար հարկանէին զտունս նոցայ»,- գրում է Ստեփաննոս Երեցը։
Պատմագիրը շահ Սուլթան Հուսեյնի վարչակարգի պայմաններում գտնվող
քրիստոնյանների վիճակը գնահատում է որպես «եղերական և տառապեալ»,
իսկ նրա ամբողջ կառավարման համակարգը՝ «ձախորդաբեր և դառն ժամանակներ»։
Բնականաբար, այդ մղձավանջային իրականության անխուսափելի հետևանքն էր լինում հայերից շատերի իրական կամ առերես հավատափոխությունը։ Վկայելով այդ մասին՝ Ստեփաննոս Երեցը գրում «Ի բանէս յասմանէ
բազումք ուրացան զհաւատս իւրեանց՝ գնալով առ շահն՝ մոռանալօվ զՓրկիչն
իւրեաց»։ Անշուշտ, կրոնական հալածանքների գործած ավերը իրանահայությանը դատապարտում էր անհուսության, անհեռանկար ու տագնապով լի
կյանքի։ Հուսահատության մատնված և ապագայի նկատմամբ հավատը կորցրած բազմաթիվ հայեր, լքելով իրենց տունուտեղը, հայրերի ու պապերի գերեզմանները, դիմում են արտագաղթի, որը գնալով ընդունում էր զանգվածա-
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յին բնույթ։ Ընդ որում՝ գաղթելուց առաջ նրանք չէին կարող վաճառել իրենց
ունեցվածքը, որովհետև դրանով իսկ իշխանություների մոտ կմատնեին իրենց
և կենթարկվեին պատիժների։ Ուստի որպես կանոն՝ փախուստը կատարվում էր
գիշերով, գաղտագողի, անշշունջ ու հապճեպ տագնապով, առանց սիրելիներին
հրաժեշտ տալու։ Ստեփաննոս Երեցը վկայում է, որ հեռացողներն ապրում էին
մի զգացում, որը հատուկ է բանտից փախչողներին։ Ունևորները հայրենի
տնից հեռանալու իրավունքը ձեռք էին բերում Սպահանի քաղաքապետին, ոստիկանապետին և այլ պաշտոնատար անձանց կաշառելու միջոցով, որ իբր
նրանց թույլատրում էին ուխտագնացության մեկնել Երուսաղեմ կամ գավառի
սրբավայրերից մեկը։
Մուղադա - բառը հանգում է արաբերեն (مقطعմողաթե) ձևին, որը թարգմանաբար նշանակում է «վերջնականապես որոշված»։ Այս հարկատեսակը «որոշակի, վերջանականապես հաստատված գումար էր, նաև՝ հնարավոր էր բնամթերքի տեսքով, որն ամեն տարի սիստեմատիկ կերպով վճարվում էր պետությանը։
Ընդ որում, այդ հարկը վճարվում էր եկամտաբեր պաշտոն, վանքերի տնօրինության իրավունքը ձեռք բերելու համար և վերջիններիս համար ապահովում
էր որոշակի անկախություն»։
Մոլլաբաշի – մահմեդական հոգևորականության աստիճանասանդղակում
բարձրագույն պաշտոնն էր՝ ստեղծված շահ Հուսեյնի իշխանության տարիներին` ʻAlīm, Šeyx al-Islām.
Տոնզուղը – տարընթերցում է՝ տոնլուղ, որը թյուրք. donluk «զորքի հանդերձանքի համար նախատեսված գումար բառն է»։ Հետագայում բառը ստացել է
«աշխատավարձ» իմաստը։
Գորգին խանը (Գուրգեն խան) կամ Գեորգի XI-ը Քարթլիի Արչիլ թագավորի
եղբայրն էր, որն, ընդունելով իսլամը, անվանակոչվել էր Շահնավազ Բ.։
Գտնվելով Իրանում վտարանդության մեջ՝ շահը նրան նշանակել էր Ղանդահարի բեկլարբեկ։ Իսկ այդ պաշտոնում նա աշխատել է կտրուկ միջոցառումներով ամրապնդել Աֆղանստանում խարխլված շահական իշխանությունը և
հնազանդության մեջ պահել անհնազանդ աֆղաններին։ Սակայն խանը իր
սանձարձակ վարքագծով իր դեմ էր տրամադրում ոչ միայն գիլզայիների վերնախավին, այլև շարքային աֆղաններին։ Ֆրանսիացի Պիկոն վկայում է, որ
կանանց գողանում էին ուղղակի ամուսնական մահճից, իսկ աղջիկներին
իրենց մայրերի գրկից։ Ստեփաննոս Երեցը մեկ առ մեկ թվարկում է Գորգին
խանի և նրա մարդկանց գործադրած սանձարձակ արարքները աֆղանների
նկատմամբ. Նրանք օրավուր եռակի և քառակի չափով ավելացնում էին արքունական հարկերը, աֆղաններին նվաստացնելու նպատակով նրանց կնքում
էին քամահրական մականուններով՝ հաճախ նրանց անվանելով «մուղուլներ»,
աֆղան կանանց ծոցն էին լցնում շիկացած ածուխ, և երբ նրանք «ի տանջանացս չըհանդուրժէին, անկանէին, թաւալէին, մորմոքէին, կսկծային, իսկ նոքայ յայպանելով ասէին՝ մուղուլ խուբ բազի մի քունատ» (մողոլը լավ է պարում – Վ. Բ.)։ Դա դեռ բոլորը չէր, «զի արուագետք էր, բերէին զարու մանուկ
նոցայ և շնանային ընդ նոսայ օր հանապազ»։
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Աֆղանների ատելությունը Գորգին խանի նկատմամբ վերջին հաշվով
ուղղվում էր Սեֆյան շահի դեմ, որն ինքն էր Շահնավազ խանին նշանակել
որպես Ղանդահարի բեկլարբեկ։
Գիլզայի ցեղի առաջնորդ Միր-Վեյսը Մեքքա ուխտագնացություն կատարելու պատրվակի տակ շահից թույլտվություն ստանալու նպատակով մեկնում
է Սպահան և կաշառքով ու սադրանքներով կարողանում է շահին ու նրա
շրջապատի մարդկանց տրամադրել Գորգին խանի դեմ։ Միր-Վեյսը շահական
պալատում Գորգին խանին ներկայացնում է որպես Պարսկաստանի ամենավտանգավոր մարդու, որին չի կարելի վստահել։ Նա շահին ներշնչում է հետևյալ մտքերը. «Ի՞նչ կլինի, եթե բնականորեն մշտապես անհանգիստ ու հուզաթաթախ վրացիները, որոնք միևնույն հավատալիքների ու դավանանքի համար հակում ունեն դեպի մոսկովցիները, օգտվեին ներկայիս բարենպաստ
պայմաններից և զենքի միջոցով հասնեին ազատագրման»։ Այնուհետև Սպահանում շարունակելով ահաբեկել շահին ու նրա պալատականերին՝ Միր-Վեյսը
ասում է, որ ռուսների հետ Իրանի դեմ համատեղ ռազմական գործողությունների կոչ են անում Գորգին խանի Պետերբուրգում հաստատված մերձավորագույն ազգականները։ «Անհրաժեշտ է,- ասում է նա,- ուշադրություն սևեռել
Պարսկաստանում մեծ թիվ կազմող հայերի վրա։ Առևտրի միջոցով ձեռք բերած հսկայական հարստություները, ինչպես և իրենց կյանքը հայերը պատրաստ են պատեհ առիթի դեպքում օգտագործել իրենց համար անտանելի լուծը
թոթափելու և իրենց թագավորությունների ժամանակ վայելած ազատությունը վերականգնելու համար։ Եվ վերջապես, երբ մի կողմից մոսկովցիները
մտնեին իրենց գրկաբաց դիմավորող Վրաստան, մյուս կողմից հայերն ապստամբություն բարձրացնեին թագավորության մեջ, և իր հերթին Գորգին խանը, աֆղաններին ապստամբեցնելով, Ղանդահարը հանձներ մողոլ տիրակալին
(խոսքը Հնդկաստանի Մեծ մողոլների մասին է- Վ. Բ.) և նրա ուժերի հետ
դաշնակցած հարձակվեր մոսկովցիներին և հայերին դիմակայող Պարսկաստանի վրա։ Ի՞նչ կլիներ այն ժամանակ բոլոր կողմերից հարձակման ենթարկված
թագավորության վիճակը»։ Նման կարգի ներշնչումները ուժգին ազդեցություն էին թողնում շահի վրա, մանավանդ որ այդ օրերին Իսրայել Օրու ժամանումը Սպահան (1708 թ.) որպես ռուսական կայսեր դեսպան՝ ծայրահեղ
կերպով վախեցրել էր շահին և նրա մոտ առաջ բերել կասկածներ, որ ողջ հայությունը և վրացիները հակված են դեպի Ռուսաստան։ Միր-Վեյսը փայլուն
կերպով օգտագործում է այդ կասկածները, որպեսզի հարուցի շահի անվստահությունը Գորգին խանի նկատմամբ՝ որպես ծպտված քրիստոնյայի և ռուսամետի։ Իր՝ Սպահանում եղած ժամանակը Միր-Վեյսը չէր օգտագործում միայն
սադրանքներ հյուսելու վրա։ Նա հետախուզում էր Սեֆյան պետության ներքին վիճակը, ուսումնասիրում նրա թույլ կողմերը և այլն։
Ստեփաննոս Երեցը վկայում է, որ 1709 թ. վերադառնալով Ղանդահար և
ձեռքին ունենալով շահից կորզած ինչ-ինչ թղթեր՝ Միր-Վեյսը հրամայում է
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տանջալից մահով սպանել Գորգին խանին և նրա թիկնազորի բոլոր մարտիկներին։ Այդ միջադեպը ծառայում է մի տեսակ ազդանշան Սեֆյանների դեմ
աֆղանական ցեղերի հզոր ապստամբության բռնկման համար։ Ստեփաննոս
Երեցը այդ ապստամբությունը և աֆղանների կողմից Իրանի նվաճման ու շահ
Սուլթան Հուսեյնի գահընկեց լինելու պատմության վերաբերյալ հայտնում է
ուշագրավ տեղեկություններ, որոնք ունեն հիշյալ իրադարձությունների վերաբերյալ եզական (ունիկալ) բնույթի սկզբնաղբյուրի արժեք։
Ապստամբության ղեկավար Միր-Վեյսը գաղտնապես Մեքքայի սուննի
աստվածաբաններից ստացել էր ֆեթվա, որը սուննիների ապստամբությունը
շիա թագավորի դեմ հայտարարում էր աստվածահաճո գործ։ Շարժմանը կրոնական երանգավորում տալու շնորհիվ Միր-Վեյսը կարողանում է իր դրոշի
ներքո համախմբել ոչ միայն աֆղանական մյուս ցեղերին ևս, այլև առհասարակ Սեֆյան պետության արևելյան ծայրամասերի բոլոր սուննի ժողովուրդներին ու ցեղերին։
Ներխուժելով Իրանի տարածքը՝ ապստամբ աֆղանները, ինչպես վկայում է
Ստեփաննոս Երեցը, «կատաղի վրեժխնդրությամբ սպանանէին և գերէին
զազգս պարսից, քակէին, աւերէին և այրէին զշենս նոցա, որոց բարբարոսական կատաղութեանցն՝ հողաբլուր աւերակունք տակաւին ի բազում ուրեք
Պարսկաստանի վկայք հանդիսացան»։
5 Մուղուլ (մողոլ) բառի տակ հասկացվում է Հդկաստանի Մեծ մողոլների պետությունը։ Ամենայն հավանականությամբ Աֆղանստանում այդ բառը օգտագործվել է արհամարհական և նվաստացուցիչ իմաստով։
6 Շահ Իսմայիլ Ա.-ը Աղ-Ղոյունլու Ալվանդին պարտության մատնելուց հետո
1501 թ. գրավեց Թավրիզը և իրեն հռչակեց Իրանի շահ։ Հիմք դրվեց մի նոր
պետության ստեղծման, որը հայտնի է Սեֆեվյան կամ Սեֆյան պետություն
անունով։ Իրանական պատմիչներն այդ պետությունն անվանում են «ղըզըլբաշների պետություն» («Դովլաթ-ի ղըզըլբաշ»)։ Դա աստվածապետական
բնույթի պետություն էր։ ԺԵ. դարի երկրորդ կեսին Սեֆյանների գլխավոր հենարան հանդիսացող մի շարք թյուրքական քոչվոր ռազմիկ ձիավոր մարտիկներից կազմված հեծելազորի զինվորները, որոնք մեծ մասամբ թուրքմենական
ծագում ունեին, ստացան «ղըզըլբաշներ» (թյուրքերեն «ղըզըլ», «կըզըլ» կարմիր բառից) «կարմրագլուխներ» ընդհանուր անվանումը, քանի որ այդ ռազմիկ
քոչվորները որպես տարբերանշան՝ գլխներին կրում էին կարմիր գույնի
գլխարկներ՝ ներքևից՝ նեղ, վերևի մասը՝ լայն, շուրջը 12 ելուստներով, որ
խորհրդանշում էր շիաների 12 իմամներին։ Այս կարմիր գլխարկի համար էլ
նրանք կոչվում էին «ղըզըլբաշ» («կարմրագլուխներ»)։
7 Միր-Վեյսի մահանալուց հետո աֆղանական ապստամբական շարժման գլուխ
է կանգնում նրա որդին՝ ռազմաշունչ հակումներով օժտված Միր-Մահմուդը։
Հարուստ ավար ձեռք բերելու հույսով նրա շուրջն են համախմբվում ոչ միայն
գիլզայի ցեղից նորանոր ռազմիկներ, այլև աբդալի խոշոր աֆղանական ցեղը,
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բելուջները և այլն, որի հետևանքով Միր-Մահմուդի բանակը հասնում է 2030 հազար մարդու։ Այդ հեծյալ զորքերը 1721 թ. Սիսթանի (Սեյիսթան) վրայով սկսում են շարժվել դեպի բուն Սեֆյան պետության տարածքը։
1722 թ. մարտի 8-ին մայրաքաղաք Սպահանից 25 կմ արևելք՝ Գուլնաբադ
գյուղի մոտ, տեղի ունեցավ աֆղանական զորքերի հանդիպումը 50 հազարանոց իրանական բանակի հետ, որը բաղկացած էր գլխավորապես շրջակա գյուղերից հապշտապ հավաքված գյուղացի աշխարհազորայիններից։ Այդ «բանակը» չկարողացավ լուրջ դիմադրություն ցույց տալ զավթիչներին և փախուստի դիմեց։ Գուլնաբադի ճակատամարտում, վկայում է Ստեփաննոս Երեցը,
«շրջապատեցին աղուանքն զզօրս նոցայ և այնպէս ճորոտեալ կոտորեցին, որպէս տերևս ծառոց հարեալ ի կարկտէ»։ «Ծաղու արժանի է նկարագրութիւնն
փախստեան մոլլայից,- շարունակում է Ստեփաննոս Երեցը,- զի ոմանք հեծեալ
յէշ և ի կիսամեռ երիւար սրտատրոփ աճապարմամբ ի քաղաքն անկանել փութային և տային գոյժ թագաւորին՝ ասելով, թե «նզովեալք (զորքն Աղուանից)
ունելով զերկայն աշտէս և զսրածայր նետս, ոչ ասէին, թէ այս երես է մարդոյ
կամ փոր, այլ երկայնէին զնիզակն և մխէին յաչս կամ ի սիրտս մեր, ոչ փոյթ
ունելով, թէ վիրաւորի կամ մեռանի արարածն Աստուծոյ»։
Աֆղանները քանդեցին և ավերեցին շահի Ֆահրաբադ պալատը և «սփռեցան ի շրջակայ գաւառս ի գիւղօրայս, քակէին, ավերէին, հրձիգ արկանէին,
սպանանէին և զաւարն բերէին ի բանակն»,- վկայում է Ստեփաննոս Երեցը։
Այնուհետև աֆղանները պաշարում են մայրաքաղաք Սպահանը։ Պաշարումը տևում է յոթ ամիս (1722 թ. մարտից մինչև հոկտեմբեր)։ Ստեփաննոս
Երեցը նկարագրում է, որ պաշարված մայրաքաղաքում սկսվեց ահավոր սով։
Մարդիկ սկսեցին ուտել շների, կատուների, ավանակի միս, ծառի տերևներ,
թրիք, կաշի, հին կոշիկներ և առհասարակ ինչ պատահի։ գործը հասնում էր
նույնիսկ մարդակերության։ Գտնվեցին մայրեր, որոնք սպանում և ուտում
էին իրենց սեփական զավակներին։ Ստեփաննոս Երեցը «վշտագնեալ սրտիւ և
արտասւաթոր աչօք» հայտնում է, որ «թիւ սովամահ մեռելոցն ի քաղաքամիջի անդ եղև քսան հազար, յորոց բազումք յանցս ճանապարհի նքթեալ և անկեալ մեռեալ էին և սկսեալ էին նեխիլ, զորս Մահմուդ հրամայեաց թաղել և
մաքրել զքաղաքն»։ Նա վկայում է, որ «մարդիքն մին զմինու կերան ողջ սովամահ եղան»։
Անհավանական է թվում պատմագրի հաղորդած այն տեղեկությունը, որ
համատարած ավերի ու կործանիչ սովի պայմաններում Նոր Ջուղան «ըստ
որում էր ընդ իշխանութեամբ Աղուանից՝ ազատ մնաց ի սովոյն հարուածոց,
զի կայր ի Ջուղայ լիութիւն, համբարայ և կերակրոց, և ոչ ոք ի ջուղայեցւոյն
վտանգեցաւ ի սովոյն»։
Մոտենալով Սպահանի թաղամաս հանդիսացող Նոր Ջուղային, աֆղանները փորձում են գրոհով վերցնել այն և կողոպուտի ենթարկել։ Սակայն հանդիպում են հայ բնակչության կազմակերպված դիմադրությանը։ Ստեփաննոս
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Երեցի հաղորդած այդ տեղեկությունը հաստատվում է Յուդե Կրուշինսկու
վկայությամբ, որը հայտնում է, որ հայերը համարյա առանց զենքի զավթիչներին ցույց տվեցին համառ դիմադրություն։ Նույն հեղինակը նաև այն կարծիքին է, որ շահը մտադիր էր Ջուլֆան (Նոր Ջուղան – Վ. Բ.) և նրա բնակիչներին զոհաբերել հանուն իր մայրաքաղաքի փրկության։ «Արքունիքում ենթադրվում էր,- պարզաբանում է Կրուշինսկին,- որ կողոպտելով Ջուլֆայի մեծ
հարստությունները, աֆղաները բավարարված կլինեն դրանով և կմտածեն վերադառնալ Ղանդահար»։
Նոր Ջուղայի հարստության լուրերով գայթակղված Միր-Մահմուտը նրա
բնակիչների վրա դրեց մի հսկայական ռազմատուգանք՝ պահանջելով, որ որպես փրկագին վճարեն 120 հազար թուման։ Այն գանձելու պատրվակի տակ
աֆղան զինվորները ամենաբարբարոսական և գազանաբարո եղանակներով
կողոպուտի են ենթարկում ջուղայեցիների տները, գլխատում նրա քալանթարին, գերության քշում հարյուրավոր տղաների և աղջիկների և նրանցով
լցնում իրենց հարեմները։ Ովքեր չէին կարողանում վճարել «արյան գնի» կամ
«փրկագնի» իրենց բաժինը, մատնվում էին տանջանքների ու մահվան։ ուշադրություն չդարձնելով անօգնական ժողովրդի վայնասուններին՝ բարբարոսները շարունակում էին իրենց պժգալի արարքները՝ անխնա խողխողելով ու կողոպտելով հայությանը։
Ստեփաննոս Երեցի հաղորդած այս տխուր տեղեկությունները կատարելապես հաստատվում են հիշյալ անցքերի ժամանակակից ու ականատես Յուդե
(Թադեուշ) Կրուշինսկու կողմից։ Նա գրում «Ոսկի, արծաթ, թանկագին քարեր,
կահույք, թանկարժեք կերպասեղեն, ամեն ինչ կողոպտվեց և բնակիչները հոգևարքին հասած իրենց վրա կրեցին հարձակումով զավթած մի քաղաքին
սպառնացող ամեն տեասակի բռնությունները»։ Այնուհետև նա ասում է, որ
փայտով հարկանում էին ջուղայեցի երևելիներին, մինչև այն աստիճան, որ
նրանք խոստովանում էին, թե իրենք և իրենց բարեկամները որտեղ են թաքցրել իրենց հարստությունները։ Կրուշինսկին նաև տեղեկացնում է, որ ՄիրՄահմուդը Ջուղայի հայերից պահանջեց, որ նրանք իր հայեցողությամբ տոհմիկ ընտանիքներից ընտրված որոշակի թվով հայ աղջիկներ տրամադրեն իրեն։
Կրուշինսկին վկայում է, որ երբ աֆղանները մոտենում էին մայրաքաղաք
Սպահանին, շահ Սուլթան Հուսեյնը պահանջել է հայերից զինված ներկայանալ պալատ՝ իբր ապահովելու իր անձի պաշտպանությունը։ Սակայն երբ հայերը կատարում են նրա հրամանը, շահը հրամայում է անմիջապես զինաթափ
անել նրանց։ Այդ արարքի պատճառը անշուշտ այն էր, որ շահի և նրա ղոլամների կրոնական հալածանքները, ուժից վեր հարկերն ու տուրքերը հայերի
շրջանում առաջ էին բերել դժգոհություն իշխանությունների նկատմամբ,
որոնք չէին բացառում նրանց ապստամբությունը կամ ըմբոստությունը։
1722 թ. նոյեմբերին գրավելով Սպահանը, աֆղաննական զորքերը այնտեղ
կազմակերպեցին արյունոտ նախճիր։ «Ամէն ուրբաթ տաճկայ զէնս առնէին
այսպէս,– վկայում է Ստեփաննոս Երեցը,– զի ի ժամ առաւօտոյ ուրբաթուն

309

մինչև ի չորրորդ ժամն զորս գտանէին ի տաճկաց (նկատի ունի պարսիկներինՎ. Բ.), սպանանէին թէ մեծ և թէ փոքր, թէ զայր և թէ զկին առհասարակ և ի
հասանել հինկերորդ ժամոյ՝ դադարէին»։ Միաժամանակ մայրաքաղաքից աֆղանները մեծ թվով մարդկանց գերեվարեցին և տարան Ղանդահար։
Օգտվելով ստեղծված խառնակ վիճակից, սանձից արձակված վաչկատուն
լեռնական ցեղերը, հատկապես լուրերը, սկսում են ասպատակ սփռել և անխնա
կողոպուտի մատնել ու հարստահարել Փերիայի և Բուրվարի գավառների հայ
հողագործ բնակչությանը։ Լեռնական ավարառուներին միանում էր նաև տեղի
պարսիկ բնակչությունը և ավարի ենթարկում հայերի ունեցվածքը՝ նրանց մեղադրելով, թե «դուք բերիք զզօրքն Աղուանից ի վերայ թագաւորին Պարսից»։
«Ժողովեցան ազգն Լօռից, որ քէյմաստ անուանեն,- վկայում է պատմագիրը,եկն ի գեօղն Խօջիղալէն և ասէն ցտանուտէրն, որ Սինան անուանեն։ Ասեն
գնայ ի գեօղն Հազարջրիբ և ասայ ցնոսայ, թէ տուք մեզ հարուր գրուանս գարոյ և ցորնու, ապա թէ ոչ, աւար հարկանելոց եմք զգեօղս ձեր զանասուն և
զամենայն կահս ձեր»։
Ստեփաննոս Երեցը պատմում է, որ հայ գյուղացիությանը հաջողվում է
փոքրաթիվ ուժերով փախուստի մատնել ավարառու ավազակներին։ Սակայն
այդ հերոսական դիմադրությունն, անշուշտ, ի զորու չէր հանգցնել լեռնական
վաչկատուն ցեղերի ավարառության տենչը, որոնք վրիժառությամբ վառված
ավերի ու կողոպուտի մատնեցին Հազարջրիբ գյուղը, ինչպես նաև շրջակա
հայ բնակավայրերը։
1722 թ. նոյեմբերին աֆղանները տապալում են Սեֆյան հարստությունը և
գահազուրկ անում շահ Սուլթան Հուսեյնին։ Իր անվտանգությունն ապահովելու համար Միր-Մահմուդը հրամայում է Սեֆյան ողջ ազնվականությանը
և մայրաքաղաքի աչքի ընկնող մարդկանց անխնա սրի քաշել։
Չնայած աֆղանների կողմից իրականացվող դաժանություններին, որի
նպատակն էր անդամալուծել Իրանի բնակչության կամքը և դրանով իսկ բացառել դիմադրությունն ու ապստամբությունները, զավթիչների վիճակը Իրանում կայուն չէր։ Երկրի նշանակալից մասը փաստորեն չէր հնազանդվում
նրանց։ Տարբեր վայրերում բռնկվում էին մեծ ու փոքր ապստամբություններ։
Ստեփաննոս Երեցը պատմում է, որ ցանկանալով բացահայտել իր երևութական ու աներևույթ թշնամիներին՝ խորամանկ ու նենգ Մահմուդը իր մարդկանց միջոցով հայտարարում է, թե իբր ճակատամարտերից մեկի ժամանակ
ինքը սպանվել է։ Պատմագիրն ասում է, որ իր այդ քայլով նա ցանկանում էր
«զբարեկամս և զթշնամիս իւր ճանաչել»։
8 Թահմազ (Թահմասպ) աֆղանների կողմից գահընկեց արված շահ Սուլթան
Հուսեյնի որդին էր, որին հաջողվել էր փախուստի միջոցով ազատվել մահից։
Չհնազանդվելով Իրանի նոր տիրակալ Մահմուդին՝ նա 1722 թվականից մինչև
1732 թվականը գտնվում էր Գիլյանում, Մազանդարանում և Ատրպատականում՝ այդ վայրերում ճանաչվելով որպես շահ Թահմասպ Բ.։ Սակայն նա զավթիչների նկատմամբ որդեգրել էր պասիվ կրավորական դիրքորոշում՝ չհամարձակվելով աֆղանների դեմ կազմակերպել զանգվածային ժողովրդական շարժում։
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9 Լոռերը կամ լուրերը (Լոռերը) Իրանի Լոռեսթան կամ Լուրեսթան նահանգում
ապրող ցեղն է, որը պատկանում է իրանալեզու ժողովուրդների թվին։ Լոռերը
բաժանվում են մի քանի ցեղակից էթնիկական խմբերի՝ բուն լոռեր, մամասանի, քուհգիլույե, որոնք իրենց հերթին բաղկացած են խոշոր ցեղային միություններից և առանձին ցեղերից։
Լոռեսթան կամ Լուրեսթան կոչված լեռնային շրջանն ընկած է Իրանի հարավ-արևմուտքում, Խորրամաբադ-Արաք գծից արևմուտք, մինչև Իրաքի սահմանը։ Լուրեսթանի տարածքում բնակվում են երկու ցեղակից էթնիկական
խմբեր, որոնք միմյանցից բաժանված են Զագրոսյան լեռնաշղթայով. Դրանք
են Փիշ-ե Քուհի (նախալեռնային) լուրեր և Փոշթ-ե Քուհի (լեռների հետևում)
գտնվող լուրեր։
Էթնիկական առումով լուրերը մոտ են իրենց հյուսիսային հարևաններին՝
քրդերին։ Այդ ժողովուրդների լեզուները ևս ունեն շատ ընդհանրություններ։
20 Հայ իրականության մեջ, այդ թվում նաև պատմագիտական գրականության
մեջ «տաճիկ», «տաճիկներ» բառն օգտագործվել է մահմեդական որևէ անձ,
որևէ ժողովուրդ կամ երկիր իմաստով։ Օրինակ՝ Օսմանյան կայսրությունը
կոչվել է Տաճկաստան։
21 Գուլիս նշանակում է «հրի, կրակի շիթ», տես Հր. Աճառյան, Հայերէն գաւառական բառարան, Թիֆլիս, 1913, էջ 288։
22 Ռոճիկ՝ այստեղ «պարեն»։ ունի իրանական ծագում , հմմտ.՝ մ. պ. rōzīg, ն. պ.
rūzī «կենսամիջոց, սնունդ, հանապազօրյա հաց», իմաստային զարգացմամբ
ժամանակակից հայերենում ունի «վարձ, աշխատավարձ» նշանակությունը։
23 Օսմանյան կայսրությունը, որը տևական ժամանակաշրջանի ընթացքում Սեֆյանների հետ պահպանում էր խաղաղ հարաբերություններ (1639-1723), շտապեց օգտվել Սեֆյանների պետության քայքայումից։ 1723 թ. սուլթան Ահմեդ
Գ.-ի զորքերը ներխուժեցին Արևելյան Հայաստան և Արևմտյան Վրաստան՝
գրավելով Երևանն ու Թիֆլիսը։ Այնուհետև ներխուժելով բուն Իրանի տարածքը՝ 1723 թ. թուրքական զորքերը գրավեցին Ղազվինը։ Օսմանյան կայսրությունը, սակայն, չբավարարվեց դրանով, այլ ձգտում էր նվաճել ողջ Իրանը։ Թուրքական զորքերը 1726 թ. ընդհուպ մոտեցել էին մայրաքաղաք Սպահանին, սակայն աֆղանների կողմից կրեցին պարտություն։ 1727 թ. Իրանի և
Թուրքիայի միջև կնքված պայմանագրով Օսմանյան կայսրությանն էին անցնում ոչ միայն արդեն իրենց կողմից նվաճված տարածքները, այլև Խուզիսթանը, Զենջանը, Սուլթանիեն և Թեհրանը՝ իրենց շրջակա տարածքներով։ Ըստ
էության Օսմանյան կայսրության տիրապետության տակ էր անցնում Իրանի
ողջ տարածքի երկու հինգերորդ մասը։ Օսմանյան յաթաղանի զոհ է դառնում
նաև նշված վայրերի բնակչությունը։ Դեպքերին ժամանակակից անհայտ անձը վկայում «Համդան (Համադան- Վ. Բ.) որ երեք հարիւր տուն հայք կային,
թող զգեղօրայս շուրջանակի, այնպես կոտորեցան և գերեցան՝ մինչ զի հազիւ
երեսուն տուն գտանի այժմս, զի երեք հարիւր անձինք ի մէջ եկեղեցւոյ էին
սպանեալ, եւ զինչ ասացից վասն գիւղօրէիցն»։
Օսմանյան զորքերի այդ արշավանքի մասին արժեքավոր տեղեկություններ

311

24
25
26

27
28
29

է հաղորդում նաև Ստեփաննոս Երեցը. «Ի թուին ՌՃՀԲ. (1723)-ին ժողովեցան
ազգն օսմանցոնց իբրև զօրս ԲՃ. (200) հազար գալ ի վերայ Մահմուդ թագաւորին։ Եկին ի գաւառ Քազազու ի գեողն Աստան և ետուն անդ ովրակն իւրեաց։ Եւ լուաւ արքայն Մահմուտ զգալ նոցա, հանգանակեց և սայ զզօրս իւր
հեծեալս քառասուն հազար, ելեալ յԱսպահանայւ և չուեաց բանակաւ իւրով
դեպի Քազազու... և պատերազմել ընդ օսմանցւնց, յաղթահարեաց զնոսա և
զբազումս ի նոցանէ կոտորեցին, և հուսկ ապա հաստատեցին ընդ միմիայնս
զդաշինս խաղաղութեան, և Մահմուդ դարձաւ յԱսպահան»։
Նշանակում է՝ Մուղուլ սպանող։
Խոսքը թյուրքական խալաջ ցեղի մասին է։
Աֆղանների կողմից Իրանը նվաճվելուց հետո, ձգտելով իրենց դժբախտության համար փնտրել մեղավորներ, պարսիկ բնակչությունից ինչ-ինչ մարդիկ
սկսել էին անհեթեթ մեղադրամք ներկայացնել հայերին, թե իբր «դուք բերիք
զզօրսն Աղուանից ի վերայ թագաւորին պարսիկ»։ Համատարած քաոսի և
անիշխանության պայմաններում միշտ այլադավան և առաջին հերթին հայ
բնակչությունն էր դառնում մեծ ու փոքր ավարառուների թիրախը և նրանց
համար քավության նոխազը։ Ստեփաննոս Երեցը պատմում է, որ աֆղանների
դեմ պայքարը ղզլբաշ ցեղից ոմն Ֆրեյդուն խան հայերին մեղադրելով, որ
«դուք բերիք զզօրսն Աղուանից», ոչ միայն ավարի է մատնում Փերիայի հայաբնակ գյուղերը, այլև հրամայում է «զհայոց ազգն ի սուր քաշել զամենայն»։ Այնուհետև նա զայրույթով շարունակում «Եւ որժամ լուան ի պղծէն
անողորմ զօրքն տաճկաց առին զզէնս և զգաղաբունս իւրեաց և դիմեցին ի
վերայ անտերունչի և եղկական ազինս մերոյ՝ ճորոտեցին և ի սուր սուսերի
մաշեցին զգեօղս չորս, որ են այսոքիք՝ Մարղիդրազ, Խօյկան, Դաշքաշան և
Հադան»։
Մուֆտի – մահմեդական օրենսգետ, որն ըստ Ղուրանի վճիռներ է կայացնում։
Կանաչ գլխափաթթոց կրում էին սուննի սեյյեդները՝ Մուհամմեդ մարգարեի
հետնորդները աղջկա՝ Ֆաթիմայի և Հուսեյնի ճյուղով։
Աֆղանական կառավարող վերնախավի մարդկանցից շատերը աստիճանաբար
սկսեցին գիտակցել, որ Միր-Մահմուդի ահաբեկչական և իրանական բնակչության նկատմամբ անլուր հալածանքների, անսանձ բռնությունների և կոտորածների քաղաքականությունը տանում է դեպի Իրանում աֆղանական տիրապետության կործանում։ Ուստի կազմակերպվեց դավադրություն և 1725 թ.
ապրիլի 22-ին բռնակալը խեղդամահ արվեց։ Շահ հռչակվեց Մահմուդի կողմից երկուս ու կես տարի բանտ նետված նրա Միր-Աբդուլլա անունով հորեղբոր որդին, որը կրում էր Աշրաֆ մականունը։ 1725 թ. ապրիլի 22-ին Գիլզայի
ցեղի առաջնորդները հավատարմության երդում տվեցին նրան և Աշրաֆին
ճանաչեցին որպես իրենց տիրակալ։ Նա դատապարտեց Միր-Մահմուդի անհարկի դաժանությունները իրանցիների նկատմամբ և հասկանում էր, որ չի
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կարելի ամրապնդել իշխանությունը՝ մնալով միայն որպես աֆղանական ցեղերի առաջնորդ։ Ըստ այնմ՝ նա ձեռնամուխ եղավ պետությունը բարեկարգելու
գործին, դադարեցրեց պարսիկների նկատմամբ կողոպուտներն ու բռնությունները, վերացրեց նրանց երկրորդ կարգի մարդ համարելու վերաբերյալ ՄիրՄահմուդի որոշումը, ամեն ինչ անում էր իրանական հողային ազնվականությանը իր կողմը գրավելու համար և այլն։
Իրանի նոր տիրակալը բարյացակամության նշաններ է ցուցաբերում նաև
իրանահայության նկատմամբ։ Նա հրապարակեց մի հրովարտակ, որով հայկական եկեղեցիներին շնորհվում էր ապահարկության իրավունք։
30 Իրանի քաղաքական ասպարեզում հանդես եկած Նադիրը կամ Թահմազ Ղուլի
խանը միացավ Սեֆյան գահաժառանգ Թահմազ (Թահմասպ) Բ.-ին, որը փորձեր էր կատարում դիմադրություն կազմակերպելու աֆղանների դեմ։ 1729 թ.
հոկտեմբերի 2-ին Դամղանի մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտում Նադիրը
ծանր պարտության մատնեց աֆղաններին։ Այնուհետև 1729 թ. նա շահ Թահմազի հետ միասին շարժվեց Սպահանի վրա։ Մայրաքաղաքից 60 կմ հեռավորության վրա Մուրչեխոր գյուղի մոտ Նադիրի զորքերը մահացու հարված
հասցրին աֆղանական զորքերին, որոնք խուճապահար փախուստի դիմեցին։
Փախուստից առաջ գազազած Աշրաֆն իր զորապետներին հրամայեց, որ ինչքան կարող են կոտորեն պարսիկ տղամարդկանց և այն կանանց, որ աֆղանները կնության էին վերցրել։ Հրամանը ճիշտ կատարվեց, և մի գիշերվա ընթացքում անխնա սրի քաշվեցին տղամարդիկ, կանայք և մանուկներ։ Աֆղանները չխնայեցին նաև շահ Սուլթան Հուսեյնին։ Աշրաֆի հրամանով նրան
խեղդամահ արեցին։
Ստեփաննոս Երեցը հանգամանորեն անդրադառնում է այդ եղերական
իրադարձություններին՝ տալով վերին աստիճանի արժեքավոր տեղեկություններ։ Պատմագիրը պատմում է, որ Նադիրի հետ ճակատամարտը տանուլ տալուց հետո Աշրաֆը հրամայում է զորքերին՝ ասելով. «Որ ունէ զկին տաճկի,
սպանցէ զնայ։ Որ և սպանին յայնմս գիշերի յաւելի, քանզ երեք հազար կանայսն և ծառայս տաճկաց և ելին ի քաղաքէն և յաճապարեցին դէպ ուղիղ ի
գաւառն իւրեանց Ղանդահար՝ հապճեպ ըշտապով»։
Ստեփաննոս Երեցը ամենայն մանրամասնությամբ նկարագրում է նաև
Նադիր շահի պատերազմներն աֆղաների և օսմանցիների դեմ, նրա արշավանքները իրանական հողերը զավթիչներից ազատագրելու ուղղությամբ։ Այդ
տեղեկություները միանգամայն արժանահավատ են և վստահելի և ունեն
առաջնակարգ սկզբնաղբյուրի արժեք։
1729 թ. նոյեմբերին աֆղաները վերջնականապես դուրս քշվեցին Իրանից։
Ստեփաննոս Երեցը աֆղանական տիրապետությունը գնահատում է որպես
Իրանի համար ծանր աղետ։ Նրա ասելով՝ երկրի մի շարք շրջաններ ուղղակի
անմարդաբնակ դարձան։ Նադիրի դատաստանը պարտվածների նկատմամբ
անողոք էր։ Ղանդահարի ամրոցը գրավելուց հետո նա «աւերեաց զբերթն նո-
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ցայ և ցանեաց գարի և կորէք ի տեղի բերթին։ Եւ գերեաց զամենայն մանկամարդս նոցայ և հրամայեաց տանել զկապուտն և զգերեալքն ի քաղաքն յԱսպահան»։ Պատմագիրը հանգամանորեն ներկայացնում է նաև Նադիրի կողոպտչական արշավանքը Հնդկաստան և Դելի քաղաքի աննախադեպ կողոպուտը նրա կողմից։
Ստեփաննոս Երեցը այնուհետև պատմում է Նադիրի կողմից պետական հեղաշրջում կազմակերպելու և իրեն շահ հռչակելու ընթացքում տեղի ունեցած
իրադարձություների մասին։ Մինչ Նադիրը զբաղված էր աֆղաններին և ուզբեկներին երկրից դուրս վռնդելու գործով, շահ Թահմազը, հակառակ Նադիրի
բազմիցս նախազգուշացումներին՝ խուսափել երկու ճակատով պատերազմ
մղելուց, ռազմական գործողություններ է սկսում օսմանցիների դեմ, կրում
ջախջախիչ պարտություն և նրանց հետ կնքում ծանր և ստորացուցիչ պայմանագիր։ Օգտվելով դրանից՝ Նադիրը կազմակերպում է պետական հեղաշրջում
և տիրանում իրանական գահին։ Դրա հետևանքով պատմության թատերաբեմից վերջնականապես հեռացած Սեֆյան դինաստիային փոխարինելու էր գալիս Աֆշարների դինաստիան՝ Նադիր շահի գլխավորությամբ։ Նկարագրելով
այդ իրադարձությունները՝ Ստեփաննոս Երեցը գրում «Նադըրն տեսանէր օր
յաւուր Թահմազ խանն ի գինարբունս և ի առասպելաբանութիւնս պաղեալ,
հրամայեաց խորամանկ և օձաբարոյ Նադըրն այն զօրաց իւրոց ըսպանանել
զնայ, որ և հարին բալիստրաւ զկուշտ Թահմազ խանին, որ ի միուս կշտէն
թափանցեաց»։
Ստեփաննոս Երեցը բավականին հարուստ տեղեկություններ է հաղորդում
Նադիր շահի տիրապետության շրջանի մասին։ Ռազմական տաղանդով օժտված այդ տիրակալը փորձում էր ստեղծել կենտրոնացված վարչական համակարգ՝ երկաթյա կամքով երկիրը կառավարելու համար։ Բանակի օգնությամբ
և վարչական միջոցառումներով նա աշխատում էր սանձել անիշխանական հակումներ ունեցող և ինքնուրույնության ձգտող ռազմաշունչ տարրերին,
որոնց թիվը Իրանում չափազանց մեծ էր XVIII դարում։ Նրա այդ քաղաքականությունը, բնականաբար, առաջ էր բերելու ցեղերի ապստամբություններ ու
խռովություններ։ Ստեփաննոս Երեցը, օրինակ, պատմում է, որ լոռ ցեղի
առաջնորդներից մեկը ապստամբում է Նադիրի դեմ և «իբրև հողմախառն հուր
ընդ եղեգն ընթացեալ» ավարի ու կողոպուտի է մատնում Բուրվարի գավառի
հայկական գյուղերը, անխնա կրակի մատնում նրանց խոտերի դեզերը, ցորենի
և գարու ամբարները և առհասարակ այն ամենը, ինչը կարող էր պիտանի լինել գյուղացիների կենսաապահովման համար։ Ինչպես միշտ, թալանն ուղեկցվում էր նաև բռնություններով, կողոպուտներով ու մարդորսությամբ։
Ապստամբ խանը նույնիսկ համարձակվում է իր անունով դրամ հատել, որը
բացահայտ անհնազանդության ցուցադրում էր։ Պատմագիրը հայտնում է, որ
շահը խոշոր բանակ է շարժում ըմբոստ խանի դեմ և արյան մեջ խեղդում նրա
ապստամբությունը, իսկ իրեն՝ խանին հրամայում է «անդամ-անդամ յօշոտել»։

314

Նադիր շահը նաև իջեցնում է հրաման ապստամբությանը մասնակից լոռերին
բռնի տանել Խորասան և «անդ զետեղեալ բնակեցուցին զնոսայ զատեալք և
հեռացեալք միմիանց»։ Շարունակելով իր խոսքը Նադիր շահի բռնակալական
վարչակարգի մասին, Ստեփաննոս Երեցը ասում «Գրեթէ ոչ մնաց ի ներքոյ
տերութեան սորայ աւաքունս և մեծամեծս, որ ոչ էսպան, և ոչ կուրացուց, և
ոչ տուքանեաց, զի բազումք ևս կային թակարդօք և անուրօք ի կալանս և ի
բանդս ժաշխեալ կային և բազմուք մեծայտունք և ընչաւետքս մուրացիկս
արար աւանս նոցա, և արձանս և դստիկոնս նոցայ քայքայեալ, խարխուլս
արար, որոց կան նպատակ նոցայ»։
Պատմագիրը ավելացնում է, որ մարդիկ զզվել էին իրենց կյանքից, աշխարհից և նրանում եղած ամեն ինչից, տենչում էին մահ՝ անլուր տառապանքներից ազատվելու համար՝ «ցանկան մահու և ոչ հասանին»։ «Զի այնքան ծայրածող ապականիչ էր սա, որ ի ներքոյ տերութեան իւրոյ ոչ մնաց ողջանդամ
մեծամեծացն, որով վշտացեալք հոգով չափ և թախծեալ սրտիւ զմահ խնդրէին։
Եւ ոչ ոք տայր նոցա, քանզի այնպէս ձաղորդաբեր և դառն էր ժամանակն
այն, որոց ոչ էր գլուխ առանց ցաւոց և յոլովք վիշտք և նեղութիւնք ի բազում ուրէք յառաջացան, մանաւանդ ի քաղաքն յԱսպահան, որ ոչ մելան բաւէ առ ի ծրելն, և ոչ բերան բաւէ առ ի ճառել»։
Նադիր շահի անագորույն դաժանությունների նկարագիրը Ստեփաննոս
Երեցը տալիս է սրտի մեծ կսկիծով. «Եւ հրամայեաց բերել փայտս և այրել
զնոսայ։ Եւ բերին փայտս և կուտեցին ի փողոց քաղաքին, նաւթով և վշով
հրդեհեալ այրեցին զնոսայ և աւար հարին զամենայն ինչս և զստուացուածս
նոցայ։ Եւ յետ յաւուր ինչ չուեաց անդի բանակաւն իւրով դէպ ի գաւառն
Քրմանու և յաղթահարեաց զնոսայ և ճորոտեալ կոտորեաց զամենայն արու
այր նոցա։ Եւ հրամյեաց շինել աշտարակս գլխով մարդոց ի դաշտին Քրմանու»։ Համատարած սարսափներով լի այդ մռայլ ու մութ ժամանակներում հայ
«եղկական ազգի» վիճակը Ստեփաննոս Երեցը համարում է ողբալի, իսկ Նադիր շահի մասին ասում է, որ նա «ծարաւի էր արեան քրիստոնէից»։ Իր անսահման հարստություններն ավելացնելու համար բռնակալը որոշում է կողոպտել Նոր Ջուղայի հայ վաճառական խոջաններին, որոնք արևելքի և արևմուտքի միջև կատարված առևտրական գործարքների շնորհիվ դիզել էին մեծ
հարստություներ։ Շահը որոշում է «քամել» Նոր Ջուղան՝ նրա բնակչությանը
պարտավորացնելով մուծել ուժից վեր հարկեր։ Տեսնելով, որ այդ մարդիկ կամովին իրեն չեն հանձնում տարիների իրենց վաստակը, արյունարբու շահը
հրամայում է երկու անվանի և հարուստ վաճառականների՝ Նոր Ջուղայի կաթոլիկ համայնքի ղեկավար Հարություն Շահրիմանյանին և Խարդալենց Էմնիազին խարույկի վրա այրել՝ որպես դաս մյուսների։ Միաժամանակ սկսվում
է բնակչության անխնա կողոպուտը։ Շահի գիշատիչ և անկուշտ ծառա-ղոլամները ևս իրենց բաժինն էին ուզում։ Եվ ահա իշխանությունն ու ամբոխը ձեռք
ձեռքի տված՝ «իբրև գայլք սովեալք» սկսում են «քամել» Ջուղան։ Այդ կողո-
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պուտի և հարստահարությունների հետևանքով Նոր Ջուղայի բնակչության
նույնիսկ բարեկեցիկ կյանքով ապրող մասը հասնում է ծայրահեղ աղքատության ու թշվառության։ Շատերը անտանելի իրականությունից փախուստ են
տալիս դեպի Լոռեսթանի լեռները։ Ստեփաննոս Երեցը գրում է, որ այդ հուսաբեկ ժամանակաշրջանում շատերը փրկության միակ ճանապարհը համարում
էին արտագաղթը կամ դավանափոխությունը։ Պատմագիրը հայտնում է, որ
Բուրվարի գավառի չորս ՝ Չամընխըրս, Ջանխոշ, Խմստուն և Շավրավայ գյուղերի հայ բնակչությունը «ուրացան զփրկիչն մեր Յիսուս Քրիստոս»։
Զանազան վայրերում Նադիր շահի իրագործած արյունոտ հաշվեհարդարները շարունակվում էին, երբ Խորասանում գտնվող իր ռազմական ճամբարում
գիշերով իր վրանի մեջ Նադիր շահը սպանվեց 1747 թ. Հունիսի 24-ին՝ իր համհարզ սպաների և պահակազորի խաների կողմից կազմակերպված դավադրության հետևանքով։ Նրա մարմինը կտոր-կտոր արեցին և ուղարկեցին երկրի
տարբեր շրջանները։ Գլուխը անջատեցին մարմնից և ցցելով նիզակի ծայրին
բոլորին ի ցույց դրեցին։ «Այսպէս բարձաւ և սատակեցաւ չարն ի միջոյ»մ,գրում է Ստեփաննոս Երեցը։
Սաբուռոս երկրորդ- Սասանյան Շապուհ Բ. (309-379թթ.) արքայի անվան հունարեն և լատիներեն ձևն է՝ Sapores, և, որը հայտնի է Իրանի քրիստոնյաների
նկատմամբ իր դաժան վերաբերմունքնով, հալածանքներով։ Այստեղ Նադիրի
դաժանությունը առարկայական ներկայացնելու համար նա համեմատվել է
Շապուհ Բ.-ի հետ։
Հայտնի Քալաթ բերդն է Խորասան-ե Ռազավի նահանգում, որի մոտ Նադիր
շահը կառուցել է գանձարան։
Այս հատվածը պարսկերենից թարգմանել է Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանի գիտաշխատող Հ. Կիրակոսյանը, որի համար հայտնում ենք մեր շնորհակալությունը։
Թոփչիբաշի՝ Զինանոցի հրամանատարը։
Սրանք երկու գյուղեր են՝ Փարի (այժմ՝ Փիրուզ) և Քամազան, որոնք գտնվում
են Համադան նահանգում և եղել են Զենդ արքայատոհմի հաստատման վայրը։
Նադիր շահի մահվանը Իրանում հաջորդեց մի կատարյալ քաոս։ Երկրում
վերստին ծայր առան երկպառակություններն ու միջավատական կատաղի
կռիվները։ Երկիրը սկսեց անդամահատվել։ Այդ խառնակ ժամանակների անխուսափելի ուղեկիցն են դառնում սովը, բնակչության սրածությունը, խռովությունները և այլ աղետներ, որոնք գունեղ կերպով ներկայացվում են Ստեփաննոս Երեցի երկում։ Նա դառնությամբ արձանագրում է, որ «բազումք սովամահ լեալ մեռնեին»։ Անիշխանության ու երկպառակությունների հորձանուտում հայտնված իրանահայությունը մատնվել էր նոր տառապանքների ու
անորոշության՝ դառնալով պատեհապաշտ և ժամանակավոր ինքնակալների
ագահության ու ընչաքաղցության զոհը։ Ստեփաննոս Երեցը հաղորդում է, որ

316

այդ աղետալի ժամանակաշրջանում առանձնապես տուժեց Նոր Ջուղայի, Փերիայի և Բուրվարի գավառների հայ բնակչությունը՝ նրա արտահայտությամբ
«անպատսպար քրիստոնյաները»։
Այդ բռնավորներից մեկը՝ Ազատ խան անունով, ծանր ռազմատուգանք է
դնում Նոր Ջուղայի վրա՝ սպառնալով, որ ժամկետին չմուծելու դեպքում,
ավարի է մատնելու հայկական այդ բնակավայրը։ Ստեփաննոս Երեցը այդ առթիվ վկայում «Յետ ընդունելոյ զայսպիսի սաստիկ հրամանս ի պղծէն ելեալք
հարկահանացն դիմեցին ի վերայ ողորմելի և եղերական և անպատըսպար
քրիստոնէիցն, իբրև հողմախառն հուր ընդ եղէգն ընդացեալ, այնպէս լլկէին,
գանէին, խարակտէին, հարկանէին, նեղէին և կալեալ կապէին զայրս և զկանայս ի փողոցս և ի հրապարակս և խնդրէին զդրամն և ոչ ուստեք էր օգնութիւն նոցայ»։
Առհասարակ Ազատ խան անունով աֆղան բռնակալը վերին աստիճանի
դաժան վերաբերմունք է դրսևորել Իրանի բնակչության նկատմամբ։ Քաղաքներ գրավելիս՝ նա մասամբ կոտորում էր բնակչությանը, մասամբ քշում
ստրկության։ Եվրոպացի միսիոներները հաղորդում են, որ նա և իր մարդիկ
վաճառում էին տղամարդկանց, կանանց և երեխաներին ինչպես եզների, ոչխարների ու ձիերի։
Մեծ ու փոքր բռնավորների միջև արյունախանձ կռիվների ժամանակ հաջողությունն ուղեկցվում էր մերթ մեկին, մերթ մյուսին։ Սակայն բոլոր դեպքերում հալածանքների ու կողոպուտի առաջին թիրախն անպաշտպան հայերն
էին։ Թյուրքալեզու ղաջարական ցեղի առաջնորդ Հասան խանը, որ իշխանության համար պայքարի մեջ էր մտել զենդ կոչված ցեղի առաջնորդ Քերիմ խանի հետ, հերթական անգամ կողոպուտի է մատնում ջուղայեցիներին։ Ստեփաննոս Երեցը վկայում է, որ այդ բռնակալը «բազում չարինս գործեաց, քանզի խնդրեաց ութն հազար թումանս ի ջուղայւոյ»։ Երբ վերջիններս ասում են,
որ Ազատ խանը մինչև վերջ կողոպտել է իրենց և իրենք այլևս ոչինչ չունեն
տալու, Հասան խանը պատասխանում «Գիտեմ ես, զի ոչ ինչ ունիք դուք, այլ
գոյ ի վանս և եկեղեցիս ձեր անօթս բազումս ոսկոյ և արծաթոյ, առեալ տուք
ինձ փոխանակ դրամին»։ Եվ սկսվում է հայկական վանքերի ու եկեղեցիների
կողոպուտը։ Նկարագրելով «մարդադեմ գազանի» կողմից սրբատեղինների
ահավոր թալանը, Ստեփաննոս Երեցը գրում «Օր հանապազ էին ի կալանս և ի
բանդս, ի կախաղանս և ի գանս, ի խոշտանկս և ի լլկանս... Զայս ամենայն
լսելով և տեսանելով և գրելով մեր սարսեալ սասանի յանձն մեր, ճմլին սիրտք
մեր և գալարին աղիք յորովայնի մերոյ և աչք մեր վտակս արտասուաց թորեալ իջուցանեն»։ Այս սրտառուչ տողերին պատմագիրն ավելացնում է, որ ոչ
մի կողմից չկար օգնություն մեր անտերունչ ազգին։ Բռնավորների կողմից
բերված այդ աղետներին գումարվում են երաշտը, մորեխի կողմից բերքի ոչնչացումը, որի հետևանքով սկսվում է սաստիկ սով։ «Վասն այն վաճառէին
զուստերս և դստերս իւրեաց և այլք բազումք զիմիմիայնս զէնէին և ուտէին,

317

և այլք անսուրբ անասունս և գազանս ուտէին, և այլք հունդս բանբակի
ուտէին։ Եւ մնաց սով մինչ ի ամիսս յօթն, և մեռան ի սովոյ հոգիք իբրև երկոյտասան հազար այրս և կանայս, ուստերս և դստերս ի քաղաքն յԱսպահան։
Մեռան և ի Ջուղայու հոգիք հինկ հարուր, բայց ի շրջագայ գեղորէիցն և գաւառացն, որ ոչ բաւէին թաղել մեռեալսն, և բազումք մնային անթաղ, գազանակուր, և այլք ժողովէին յանկունս յորմոց և փլուցանէին յորմէ ի վերայ նոցա»։
37 Պարզ հավատացող, ինչ-որ տեղ նաև միամիտ մարդ Ստեփաննոսը գրում է, որ
այդ խառնակ ժամանակներում իշխողներից մեկը՝ Քերիմ խան Զենդը, նույնպես մտադրվում է ավարի մատնել Նոր Ջուղան։ «Բայց ազատիչն Աստուած
ազատեաց զնոսայ, քանզի յանմն գիշերի տեսիլս ետես ի զարմացման և ոչ ինչ
արար զնոսա, ըստ ասելոյն Պօղոսի. «Եթէ Աստուած ի մեր կուսից է, ով իցէ
մեզ հակառակ»։ Վասն այսորիկ գոյթ շարժեաց առ բնակիչս Ջուղայոյ և յետ
ոմն ի զօրաց իւրոց պահել զքրիստոնայսն»։
Ամենայն հավանականությամբ ոչ թե երազն էր բեկում մտցրել գիշատիչ
բնազդներով առաջնորդվող լեռնական առաջնորդի վերաբերմունքի մեջ հանդեպ Ջուղան, այլ գուցե գիտակցել էր, կամ ինչ-որ մեկի հուշումով հասկացել,
որ Նադիր շահի և նրանից հետո տարբեր ավարառուների կողմից կողոպտված
այդ քաղաքի կողոպուտը առանձնապես մեծ հասույթ չի կարող բերել իր գանձարանին, մինչդեռ, եթե հնարավորություն տրվի խոջաներին՝ արդյունավետ
կերպով շարունակելու առևտուրը, իր սպասելիք օգուտները կարող են ավելի
մեծ լինել։
Ստեփաննոս Երեցը Քերիմ խան Զենդին մեծարում է «քրիստոնեասեր և
բարի թագավոր», «խաղաղասեր», «շինարար», «արդարադատ», «իրավարար»
և այլ դրվատական մակդիրներով։ Սակայն միաժամանակ նա ցույց է տալիս,
որ այդ նույն «քրիստոնեասեր և բարի թագավորը» արյունախում գազան է։
Երբ Իրանի հարավում «ի գեօղն Ախոռայ» կոչված վայրի վրացիները ապստամբում են, որոնց միանում են նաև «բազում քրիստոնայք (հայեր- Վ. Բ.) ի
գեղջէն Սանկիբարանու, և Խնկոյ, և Շահբուլաղայ, և Միլայգրտոյ, և Շուրիշկանոյ», Քերիմ խանի հրամանով զորքերը անխնա սրի են քաշում ապստամբներին։ «Զորքերը,- պատմում է Ստեփաննոս Երեցը,- սկսան սատակել զազգն
վրաց և հայոց մարդախողող, որովն ի ստորոտ լեռնէ մինչև ի բուն գագաթս
լերինըն, իբրև զխոտահար զամենայն ճոտորեալ ի վայր թափեցին, որ և ներկեցաւ յատակ լերինըն արեամբ վրաց և աբետականաց, որպէս զորդան կարմիր»։
Պատմագիրն այնուհետև ներկայացնում է այդ կոտորածի հետ կապված
սրտաճմլիկ տեսարաններ. «Զի այնպէս սաստիկ էր հրաման արքային, որ և
ըստնդիեայ մանկունս ի գրկաց մարցն խլէին և ի լեռնէ անտի ի վայր ձգէին։
Եւ ոմանք կանայք և աղջկունք և տղայք իբրև տեսին զինքեանս մատնեալս ի
ձեռս զօրաց, որք վարեն զնոսայ ի գերութիւնն, վասն որոյ լաւ համարեցան
զմահ իւրեաց, քան զապրուստ սուղ ինչ ժամանակեաց կենաց։ Վասն որոյ պա-
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տէին զերեսս փակեղամբ և ձորձով իւրեաց ի յանբաւ բարձրութիւնէ լեռնէն
անտ ի վայր արկանէին զինքեանս և մեռանէին»։ Ստեփաննոս Երեցը պատմում է, որ զորքերը ավարի ու կողոպուտի մատնեցին ապստամբների ունեցվածքը, հրդեհի ճարակ դարձրին նրանց տները և «բազումս գերեցին ի նոցանէ»։
Այդ նույն օրերին Նոր Ջուղայի Ս. Ամենափրկիչ վանքի առաջնորդ Զաքարիա եպիսկոպոսը Ջուղայի քալանթարի հետ համատեղ աղերսագիր են ներկայացնում Քերիմ խանին, որպեսզի վերջինս հրաման տա Փերիայի հայերին տեղափոխվելու Նոր Ջուղա, որպեսզի նրանք կարողանան գեթ պահպանել իրենց
ֆիզիկական գոյությունը։ Հրամանը չի ուշանում։ «Ի հրամանէս յայսմանէ
սուրգուն արարին գեղորայքն մեր ի ժամանակս ամառանին և քշեցին դէպ ի
յԱսպահան քաղաքն։ Եւ ի գնալն նոցա բազումք մեռան ի տօթայ, և մնացեալքն դարձան աշունքն ի տեղիս իւրեանց»։ Ջուղա տեղափոխված Փերիայի
հայերը, որոնք գյուղական կյանքին ու հողագործությանը հարմարված մարդիկ էին, չեն ցանկանում բնակվել քաղաքատիպ ավանում և վերադառնում են
իրենց բնակավայրը՝ առաջ բերելով Քերիմ խանի սոսկալի զայրույթը։ Վերջինս հրամայում է Թորաբխան անունով իր զորավարներից մեկին «գնալ ի
գաւառն Փերիոյ և սուր քաշել զժողովուրդն, զի ոչ լուան, ասէ, ինձ և դարձան»։
1779 թ. մարտի 13-ին Քերիմ խան Զենդը վախճանվեց։ Ստեփաննոս Երեցը
տեղեկացնում է, որ նա երեք օր մնաց անթաղ։ Նրա կողմից երկաթյա ձեռքով
Իրանում արմատավորված հարաբերական կայունությունը մի խաղաղ դադար
էր փոթորկից առաջ։ Հանգուցյալի դիակը դեռ հողին չհանձնած՝ նրա հինգ որդիների, ինչպես նաև իշխանության մարմաջով տարված ազգականների ու զորահրամանատարների միջև սկսվում է քաղաքական պատերազմ։ Իշխանության հավակնորդները փոխադարձաբար և անողորմ դաժանությամբ ոչնչացնում էին միմյանց։ Գլուխ են բարձրացնում նաև մանր բռնավորները, որոնք
ավելի դաժան էին և ավելի ագահ։ Իրենց կարճատև տիրապետությունից առավելագույնը քամելու միտումով նրանք ոչ միայն անխնա ավարի էին մատնում
այն վայրը, որտեղից դեռ ինչ որ բան կարելի էր վերցնել, այլև անձնատուր
էին լինում սանձարձակ գործողությունների։ Նրանք ավելի ծավալեցին քրիստոնյաներից աղջիկ պահանջելու ավանդույթը, որն ավելի պժգալի էր, քան
ամեն տեսակ հարստահարություն։ Նոր Ջուղայում, Փերիայում, Բուրվարում
և առհասարակ ամենուր, որտեղ բնակվում էին հայեր, բռնավորները մտնում
էին տնետուն՝ գեղեցիկ աղջիկներ հայտնաբերելու համար։ Դա նրանց հարստացման համար անսահման աղբյուր էր հանդիսանում։ Հաճախ աղջիկներին
չէր փրկում նույնիսկ այն, որ ծնողները վաղ մանկության տարիներին հաշմում և այլանդակում էին իրենց սիրասուն զավակներին՝ նրանց կորստյան
վտանգից փրկելու համար։ Պարզապես նրանց ազատելու կաշառքի չափը ավելի քիչ էր լինում։
1782 թ. Իրանում ծավալված միջավատատիրական պատերազմից հաղթող
դուրս եկավ Քերիմ խան Զենդի եղբորորդի Ալի Մուրադ խանը, որը գրավելով
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Սպահանը, իրեն հռչակեց շահ (1782-1785)։ Նրան հաջողվում է ընկճել իր հակառակորդներից շատերին և Իրանի մեծ մասը, բացառյալ հյուսիսային նահանգների և Կասպից ծովի առափնյա շրջանի, որոնք գտնվում էին թյուրքալեզու ղաջարական ցեղի իշխանության ներքո, ենթարկել իրեն։
Գիշատիչ բնազդներով տոգորված և փողի մշտական կարիք զգացող այս
բռնավորը ևս անխնա կողոպուտի է մատնում Նոր Ջուղայի եկեղեցիներն ու
վանքերը։ Ստեփաննոս Երեցը դառնությամբ գրում է, որ անորենները
կտտանքների ենթարկեցին Նոր Ջուղայի առաջնորդ Մկրտիչ վարդապետին և
վանականներից մի քանիսին։
Փոխադարձ արյունախանձ կռիվների ժամանակ բախտի նժարը թեքվում էր
մերթ Ալի Մուրադ խանի, մերթ նրա հակառակորդների կողմը, որոնք հաղթության դեպքում հարկ էին համարում կողոպտել ու ավարի մատնել անզեն ու
անպաշտպան հայ բնակչությանը։ Որպես դեպքերի անմիջական ականատես
ու վկա՝ Ստեփաննոս Երեցը հանգամանորեն ներկայացնում է այդ խառնակ
ժամանակների իրադարձությունների մանրամասները։ Նա անհուն կսկիծով
պատմում է, որ Ալի Մուրադ խանի հակառակորդներից մեկը՝ Ալի Նաղի խան
անունով, կողոպուտի մատնելով Նոր Ջուղայի եկեղեցիների մնացած գույքը,
միաժամանակ ջուղայեցիներից պահանջում է, որ իրեն տրամադրեն «կուսս
գեղեցիկ»՝ սպառնալով, որ եթե իր պահանջը չկատարվի, ինքը հիմնահատակ
կավերի Նոր Ջուղան։ «Յորժամ այս սոսկալի հրամանս եղև ի պղծոյն, եկին
գործունեայքն չարին և ներքենեքն նորայ և ըմբռնեցին զառաջնորդն և կալան զդրունս եղկելի և տառապելի քրիստոնէիցն։ Եւ որք ունէին զաղջկունս
չորից և հնկից ամաց, նոցանէ ևս առին կաշառս թողթ այնոքիք, որք կատարեալ հասակաւ ունէին»։
Ինչպես և սպասելի էր, հերթական բռնավորը՝ Ալի Մուրադ խանը, ևս երկար չվայելեց իր իշխանության քաղցրությունը։ Նրա դեմ դուրս եկավ իր հարազատ եղբայրը՝ Ջաֆար խանը (Ջաֆար Ղուլի խան), որը երկար կռիվներից
հետո հաղթեց եղբորը և կառավարեց 1785 թվականից մինչև 1789 թվականը։
Նրա իշխանության չորս տարիներին Իրանը կրկին նետվել էր անիշխանության և արյունահեղ ներքին պատերազմների հորձանուտը։ Այդ անվերջ միջավատական պատերազմները հանգեցնում էին գյուղերում բնակչության
զանգվածային աղքատացման ու պարբերական սովահարությունների։
Ջաֆար խանը, ևս հետևելով իր նախորդների օրինակին, «քամեց» Նոր
Ջուղան։ Պատմագիրը հաղողրդում է, որ խանի հրամանով սաստիկ բրածեծ
արեցին թեմակալ առաջնորդ Մկրտիչ վարդապետին, որպեսզի նա ասի ջուղայեցիների ունեցվածքի և եկեղեցիների սպասքի տեղը։
Ջաֆար Ղուլի խանը ևս սպանվեց։ Նրա գլուխը դահիճները իր տան պատուհանից դուրս շպրտեցին ի տես և սարսափ ժողովրդի։
Տարիներ տևած արյունահեղ պատերազմների ու կռիվների ընթացքում
Իրանի ավատական վերնախավի տարբեր խմբավորումները ոչնչացրին մեկը
մյուսին՝ թյուրքալեզու ղաջարների համար ճանապարհ հարթելով դեպի շահական գահը։
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38
39
40

41

Ղաջարների առաջնորդ Աղա Մուհամմադ խանը (հետագայում Աղա Մուհամմադ շահ (1796-1797) շարունակեց հայ բնակչության նկատմամբ սովորական դարձած բռնարարքները, կողոպուտն ու հետապնդումները։ Ստեփաննոս
Երեցը պատմում «Աւար առին զամենայն անասուց նոցա ի փոքուէ մինչև
ցմեծամեծս, և գերեցին զամենայն ուստերս և զդստերս, ըզնու և զկին գեղեցիկ։ Եւ եղև յաւուր այնմիկ կոծ սաստիկ և աղաղակ մեծ։ Մայրքն լային
զդստերս իւրեանց և հայրքն զորդիս իւրեանց, եղբայրս լային զեղբայրս իւրեանց և զքուրս, և այրքն լային զկինս իւրեանց, և գերեալքն լային զհայրս և
զմայրս իւրեանց, զսիրելիս և զբարեկամս իւրեանց»։ Զորքերը քանդում ու
ավերում էին հայերի տները՝ շինանյութն օգտագործելով որպես բանակի համար վառելափայտ։ Հայ բնակչությունը սարսափար փախուստի էր դիմում
լեռները, կամ հարկադրաբար դավանափոխ էր լինում։ Այս բոլոր արհավիրքներին ավելանում էր նաև մեկը. Աղա Մուհամմադ խանը հրամայում է Իրանի
հարավային շրջանների հայ բնակչությանը բռնագաղթի ենթարկել դեպի Թեհրան՝ իր ընտրած մայրաքաղաքը՝ այն աշխատուժով ապահովելու համար։ «Եւ
որժամ այս բօթալի հրամանս ել ի պիղծ ներքենի Մահմատ խանէն, ըսկսան
տարադէմ սուրգուն անել և քշել ըզտառապեալ զազգն հայոց»։
Ստեփաննոս Երեցը դառնությամբ ասում է, որ մարդկային գազանությունները բավական չէին, բնությունը ևս գալիս էր ավելացնելու ժողովրդի տառապանքները։ Երկրում սկսվում է սարսափելի երաշտ, որին հետևում է կործանարար սովը։ «Ամենեքեան մոռացեալ էին զսիրելիս և զբարեկամս իւրեաց, սէր և
գոյթք ամենեցոյն փակեալ էր ի վերայ միմեանց այնքան, որ ծնողքն թողին
զաւակս իւրեաց և որդիքն մոռացան զծնողս իւրեաց, այրքն թողին զկանայս
իւրեաց, և կանայք ոչ ճանաչէին զայսր իւրեաց, և եղբայր թողին զքուրս իւրեաց, և քուրք մոռացան զեղբայրս իւրեաց, և սիրելիք և բարեկամք ուրացան
զմիմեանս»։
Նկատի ունի Պարսից ծոցի կղզիներից՝ Խարագը, Նադար-ե Ռիգը, որոնք անցել
էին Սադեղ խանի իշխանության տակ, հմմտ.՝ ǰāzīra – կղզի < հոգն. ǰāzāyer։
Օրդուբազարը՝ բանակատեղիում կազմակերպվող շուկան է։
Ղահվեխանե- բառացի՝ սրճարան։ Իրանում սուրճ խմելու ավանդույթը ձևավորվել է Սեֆյան Իրանում։ Սրճարանների բացումը, դրանց բազմաբովանդակ
գործառույթները նույնպես սկսվել են այս ժամանակաշրջանից և շարունակվել
ընդհուպ մինչև ԺԹ դարի առաջին կեսը։ Նասերեդդին Շահի օրոք Իրանում
ձևավորվեց թեյ խմելու ավանդույթը և հետագայում խորապես արմատավորվեց իրանական հասարակության մեջ։
Պարսկերեն kadxodā բառն է, որ նշանակում է տանուտեր։
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ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԵՐ*
ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
(Ազաթ) Ազատ խան 55 (189), 56
(190), 57 (191), 58 (192), 59,
60 (193)
(Ալի Մամատ) Ալի Մահմադ խան
47 (181), 63 (196)
(Ալիմարտան) Ալիմարդան խան 52
(186), 53 (187), 55 (189), 57
(190), (191)
(Ալիմուրատ) Ալիմուրադ 48 (182),
49 (183), 69 (201), (202), 70
(203), 71, 72 (205), 73 (205),
(206), 74 (207), 75 (208), 76
(209), 78 (210), 79 (211), 80
(212), (213), 81 (214), 82, 83
(215), (216), 84
(Ատըլ) Ադել շահ Ադել միրզա 50
(184), 51 (185), 52 (186), 62
(196)
(Արտաշէս) Արտաշես արքա 23
(159)
(Բաղր) Բաղեր խան 82 (214), 83
(216), 85 (217), (218), 86, 92
(225), 93 (226), 102 (234)
(Գօրգին) Գորգին խան 24 (160),
25 (161), 26 (162), 27 (163),
28, 30 (165), 35 (170)
(Դաւիթ) Դավիթ՝ որդի Թաթեոսի
139 (271)
(Դաւիթ) Դավիթ՝ որդի Մատթեոսի
139 (270), 139 (271)
(Դաւիթ) Դավիթ՝ վարդապետ միաբան Սուրբ Էջմիածնի 12
*

Ծնթ. Աշխարհաբար բնագրի էջերը դրված են փակագծերի մեջ։
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(148), 14 (150)
(Զլխնվար) Զուլֆաղար խան 72
(205), 73 (206)
(Զօրապ) Զոհրաբ խան 51 (185)
(Թօմա) Թովմա առաքյալ 13 (149),
35 (171), 36 (172), 37, 38
(173)
(Թօրապ) Թորաբ խան 52 (186), 54
(188), 55
(Խօսրով) Խոսրով խան Մքրուն 93
(226), 94 (227)
(Կոճիկենց Արութիւն) Կոճիկենց
Հարություն 58 (191)
(Հէդար) Հեյդար խան 63 (196)
(Հուսէն) Հուսեին խան 61 (195)
(Հռիփսիմէ) Հռիփսիմե 133 (265)
(Մահատ Հուսէն) Մահադ Հուսեյն
102 (234)
(Մահատալի) Մահմադալի խան 46
(180), (181)
(Մահմատ) Մահմադ խան 57 (190),
(191), 62 (195), 63 (196), 82
(215), 84 (216), (217), 85
(218), 86 (219), 88 (220), 89
(221), (222), 90 (223), 92
(225), 94 (227), 95, 97 (229),
97 (230), 98 (231), 99, 100
(232), 102 (234), 119 (251),
126 (258),127 (259), 128 (260)
(Մահմատ) Մահմադ Շահ 44 (179)
(Մահմետ) Մահմեդ 16 (152)
(Մահմուտ Սալա) Մահմուդ Սալեհ
բեկ 46 (180), 47 (181), 50
(184)
(Մահմուտ) Մահմուդ 25 (161), 28

(163), 29 (164), (165), 30
(166), 32 (167), (168), 33, 34
(169), 35 (170), 38 (173),
(174), 40 (175), 41 (176), 42
(176)
(Մահմուտ) Մահմուդ Նշան 32
(168)
(Մատթէոս) տեր Մատթեոս 139
(270)
(Մէհրալի) Մեհրալի խան 80 (213),
86 (219), 100 (232), 101
(233), 102 (234)
(Միր-Վէիս) Միր-Վեյս 24 (160),
25 (161), 26 (162), 27 (163),
28 (164)
(Մօվսէս) տեր Մովսես 89 (221), 90
(222), 90 (223)
(Յակոբ) Հակոբ վարդապետ 74
(207), 75, 122 (254), 136
(268)
(Յակոբ) Հակոբ՝ ամենայն Հայոց
կաթողիկոս 12 (148), 14
(150), 109 (241)
(Յարութիւն) Հարություն աղա 64
(197), 65 (198)
(Ներսէս) Ներսես քահանա 114
(246), 116 (247), (248)
(Ներսէս) Ներսես՝ Աբբարիքի տեր
100 (232)
(Ներսէս) Ներսես՝ Բոլորան գյուղից
122 (254)
(Շխալի) Շեյխ Ալի խան 55 (189),
56, 62 (195), 63 (196), 68
(201)
(Սատըն) Սադեղ խան 63 (196), 64
(197), 65 (198), 67 (200), 69
(202), 72 (204), (205), 73
(206), 74, 75 (208), 79 (212),
80 (213), 81
(Սէդ) Սեյիդ Ալի խան 39 (174)

(Սէիտ Ահմատ) Սեյյեդ Ահմադ
խան 57 (191), 58 (192)
(Սէիտ Հասան) Սեյիդ Հասան 89
(221), 89 (222)
(Սէիտ Մուրատ) Սեյիդ Մուրադ
խան 123 (255), 124 (256),
125 (257), 126 (258)
(Սուլթան Հուսէն) շահ Սուլթան
Հուսեյն 15 (151), 16 (152),
22 (158), 24 (160), 28 (164),
29 (165), 35 (170), 37 (172),
42 (177)
(Ցօղիկ) Ցողիկ 21 (157), 22 (158)
(Քարիմ) Քերիմ խան 53 (186),
(187), 54 (188), 55 (189), 56
(190), 57 (191), 59 (192),
(193), 61 (195), 62 (196), 63
(197), 65 (198), 66 (199), 67
(200), 68 (201), 70 (202), 72
(204), 79 (212), 82 (214), 106
(238)
(Օվանէս) տեր Օվանես90 (223),
133 (265)
(Ֆրիտոն) Ֆրեյդուն խան 38 (173),
39 (174), 40 (175)
Աբգար խան 78 (211), 79 (212), 81
(213), (214)
Աբոլֆաթհ խան 52 (186), 53,
(187), 68 (200), (201), 69
(202), 70 (203), 71 (204), 72
(205), 74 (206), 79 (212), 80,
81 (213), (214)
Աբուլ Հասան խան 66 (199)
Աբրահամ 100 (232)
Ադել թագագավոր տե՛ս Ադել
միրզա
Ադել միրզա՝ տե՛ս Ադել շահ
Ազալբար 37 (172)
Ալամ խան 55 (189), 56 (190)
Ալըն խան Խամսեցի 93 (226)
Ալի 48 (182), (183)
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Ալինաղի խան 74 (206), 75 (208)
76, 76 (209), 77 (210), 78
(211), 79 (212), 80 (213), 81
Ալլահղուլի խան 101 (233), 102
(234)
Աղա՝ տանուտեր 14 (150), 20
(156), 31 (166)
Ամանոլլահ խան 28 (164), 40
(175), 42 (176)
Ամիր խան 50 (184), 51 (185), 52
Աշրաֆ 41 (176), 42, 43 (178)
Առաքել ուստա 134 (265)
Առաքել վարդապետ 12 (148)
Աստվածատուր 133 (265), 140
(271)
Ավդալ խան 58 (191), (192), 86
(218), (219)
Արաբշենց ազգ 117 (249), 118
(250),
Արզան 103 (235), 104 (236), 105
(237),
Աքրամ 62 (195)
Բաթու խան 33 (168), (169), 34, 39
(174)
Բլար 32 (167), 33 (169)
Գասպար 21 (157)
Գրիգոր 140 (271)
Գրիգոր՝ Հազարջրիբ գյուղից 122
(254)
Դարաֆշահ 28 (163), (164)
Դարեհ 14 (150)
Զաքար 31 (166)
Զաքարիա վարդպետ 54 (188)
Զաքի խան 60 (193), 63 (196), 67
(200), 68 (201), 69 (202), 70
(203), 71 (204), (204), 78
(211), 81 (214)
Զորաբաբել 14 (150)
Թաթեոս 139 (271)
Թահմազ խան 29 (165), 42 (177),
43 (178), 44 (179)
Թահմազ տե՛ս Թահմազ խան
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Թահմազղուլի խան 43 (178), 44
Իբրահիմ միրզա 50 (184), 51 (185),
52 (186)
Իբրահիմ շահ 50 (184)
Իսախան 114 (246), 115 (247), 116
(248), 117, 118 (250), 119
Իսաղուչի 100 (232)
Իսմայիլ խան 92 (225), 93 (226),
94 (227)
Իրակլ խան 55 (189), 56 (190), 57
Լաքարի խան 84 (217)
Լութֆալի խան 123 (255), 124
(256), 125 (257), 126 (258),
127 (259), 128 (260)
Խարդալենց աղա Էմնիազ 45 (179),
64 (197)
Խիկար 85 (218)
խոջա Նազար 12 (148)
խոջա Սաֆրազ 12 (148), 13 (149)
Խոջա՝ մուկուի ցեղից 66 (199)
Կարապետ 35 (171), 36 (172)
Համան 23 (159)
Հայրապետ վարդապետ 138 (269),
(270)
Հասան խան 57 (191), 59 (192), 60
(193), 61 (194), 62 (195),
(196), 82 (215)
Հուսյան Պետրոս 134 (265)
Ղատամ 109 (241), 111 (243), 112
(244), 113 (245), 114 (245)
Ղուլարաղասի 29 (164)
Ղուլիջան 22 (158)
Ղուկաս կաթողիկոս 5 (141), 136
(268)
Ղուրբուն խան Բաջալան 93 (226)
Մազյար խան 74 (206), 75 (208),
76, 82 (214), 83 (215)
Մահյար խան 52 (186), 53 (187)
Մահռեզա խան 80 (213), 81 (214)
Մարգարիտ 109 (241), 110 (242),
111 (243)
Մարտիրոս 75 (207), 133 (265),
140 (271)

Մելիք Մահմուդ (Մահմուտ) 41
(176)
Միր-Հասան 50 (184), 52 (185),
(186)
Միքայել վարդապետ 108 (240)
Մկրտիչ վարդապետ 5 (141), 74
(207), 75, 77 (210), 95 (228)
Մուրշիդբեկ 35 (171), (172), (173),
38
Մուրտքե 23 (159)
Յաղուբ 109 (241), 112 (244), 113
(245)
Նադիր թագավոր տե՛ս Նադիր շահ
Նադիր շահ 41 (176), 42 (176), 43
(177), 44 (178), 45 (179), 46
(180), 47 (181), 48 (182), 49
(183), 50 (184), 52 (185),
(186), 55 (189), 103 (235)
Նազար 114 (246), 115 (247), 118
(250)
Նազար Ալի խան 67 (200), 68
(201), 69 (202)
Նաթան 85 (218),
Նասր խան 63 (196)
Նարեկացի 108 (240)
Շադանա 31 (167)
Շահ Աբբաս Առաջին 12 (148), 24
(160), 139 (270)
Շահ Աբբաս Երկրորդ 11 (147), 12
(148) 13 (149), 14 (150), 15
(151), 110 (242)
շահ Իսմայիլ 15 (151), 114 (246)
շահ Սեֆի 15 (151)
շահ Սուլեյման 15 (151)
Շահ-Աբբաս Մեծ՝ տե՛ս Շահ Աբբաս
Առաջին
Շահավդալ խան 85 (218)
Շահմուրադ խան 123 (255), 124
(256), 125 (257), 126 (258)
Շահրեմանեց աղա (Յարութիւն)
Հարություն 45 (179)
Շեյխ Նասեր 123 (255), 124 (256),
125 (257)

Շեյխ Վեյս խան 82 (214), 83 (215),
84 (216)
Ոսկան 22 (158)
Պապիկ 30 (166), 32 (167), 33
(168), 34 (169), 35 (170), 39
(174)
Ջահար խան 81 (213), 82 (214), 83
(215), 84 (216), 85 (217), 92
(225), 93 (226), 94 (227), 95,
Ջաֆարղուլի խան 95 (227), (228),
96 (229), 97, 100 (232), 101
(233), 102 (234), 108 (240),
123 (255), 124 (256), 126
(258)
Ջունբաշխ խան 97 (229), 97 (230),
99 (231), 99 (232)
Ռահիմ խան 102 (234)
Ռեզա խան 66 (199)
Սարգիս 54 (188)
Սինան 30 (166), 31 (166)
Ստեփաննոս աղա 65 (198)
Վառվառա՝ կին Ստեփաննոսի 140
(271)
Վառվառա՝ մայր Ստեփաննոսի 140
(271)
տեր Աղեքսանդր 133 (265), 140
(271),
տեր Անդրեաս 78 (210)
տեր Բաղդասար 140 (271)
տեր Բարսեղ 89 (221) 90 (222)
տեր Խաչատուր 109 (241)
տեր Մինաս 95 (228), 105 (237),
107 (239), 108 (240), 132
(264)
տեր Մկրտիչ 133 (265)
տեր Մկրտիչ՝ որդի Աղեքսանդր
քահանայի 140 (271)
տեր Ներսես 36 (171), 37 (172), 139
(271)
տեր Պողոս քահանա 31 (166), 31
(167)
տեր Ստեփաննոս՝ 5 (141), 9 (145),
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10 (146), 12 (148), 13 (149),
14 (150), 15 (151), 17 (153),
108 (240), 131 (263), 137
(268), 138 (269), (270), 139
(269)

Քալբալի խան 68 (201), 97 (229),
98 (230), (231)
Քերիմ խան Բորբոր 65 (199)
Օրուճղուլի բեկ 54 (188)

ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
(Աղուանից) Աֆղանից գավառ 24
(160), 25, 27 (163), 44 (179)
(Աստարապադ) Աստարաբադ 24
(160), 59 (192), 60 (193), 62
(195), 63 (196), 82 (214),
(215), 84 (217), 102 (234)
(Արապստան) Արաբստան 24 (160),
65 (198)
(Բանդարբուշեռ) Բանդարբուշիր
123 (255), 124 (256), 125
(257)
(Բանդարքրգունայ)
Բանդարքարեգան բերդ 125
(256), (257)
(Գուլբէքան) Գուլբեքան 83 (215)
(Գուլնաբաթ) Գոլնաբադ 29 (164),
(165), 41 (176), 100 (232)
(Երուսաղէմ) Երուսաղեմ 14 (150),
19 (155), 139 (271)
(Թաբարոք) Թապառուկ բերդ 52
(186), 92 (225), 93 (226)
(Թապաս) Թաբաս 100 (232), 102
(234)
(Թէհրան) Թեհրան 51 (184), (185),
62 (195), 63 (196), 70 (203),
72 (205), 82 (214), 83 (215),
84 (216), (217), 90 (223), 92
(225), 94 (227), 95, 97 (229),
98 (231), 99, 100 (232), 101
(233), 102 (234), 123 (255),
126 (258), 127, 128 (260)
(Խոսրովբատ) Խոսրովբադ 48 (182)
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(Խօյկան) Խոյկան 24 (160), 34
(169), 40 (175), 90 (222)
(Խօնսար) Խունսար 40 (175), 57
(191), 58 (192), 88 (221), 89,
95 (227), 126 (258)
(Հազարջրիպ) Հազարջրիբ 13 (149),
14 (150), 16 (152), 18 (154),
20 (156), 21 (157), 22 (158),
24 (160), 30 (166) 31, 32
(167) 35 (171), 36, 37 (172),
39 (174), 66 (199), 105 (237),
106 (238), 107 (239), 109
(241), 113 (245), 116 (247),
122 (254), 132 (263), 137
(268), 139 (271)
(Հատան) Հադան 33 (169), 34
(170), 35, 40 (175), 114 (246),
115 (247)
(Նաջաւապատ) Նաջաֆաբադ 22
(158)
(Ուլուգիրտոյ) Օուլուգերդ գավառ
93 (226), 103 (235)
(Պասրա) Բասրա 63 (197), 67 (200),
72 (204), 108 (240)
(Ռումիայ) Ուրմիա 55 (189), 56
(190), 58 (192), 59 (192)
(Սանկիբարան) Սանգիբարան 53
(187), 89 (221), (222), 90
(223), 95 (227), 103 (235)
(Վարկ) Վարգ ամրոց 97 (230)
(Վարկ) Վարգ լեռ 97 (230), 99
(232)

(Փէրիա) Փերիա 13 (149), 20 (156),
30 (166), 32 (167), 33 (169),
35 (171), 39 (174), 49 (183),
52 (186), 54 (188), 57 (191),
58 (192), 66 (199), 80 (213),
82 (215), 85 (217), 86 (218),
87 (219), 89 (221), (222), 94
(227), 95, 97 (229), 98 (231),
100 (233), 102 (234), 103
(235), 105 (237), 106 (238),
112 (244), 113 (245), 117
(249), 137 (268), 139 (271)
(Քամարոյ) Քամարի գավառ 78
(211), 79, 82 (215), 93 (226),
117 (249)
(Քէիզ) Քեյզ 39 (174), 40 (175), 53
(186), 86 (218), 86 (219), 87
(220), 114 (246), 117 (249)
(Ֆահրաբատ)
Ֆահրաբադ
24
(160), 26 (161), (162), 28
(164), 29 (165)
Աբբարիք 99 (231)
Աբիքուրան 53 (187)
Ախորի 52 (186), 53 (187)
Աղչա 90 (223)
Անավշ 48 (182)
Աշքարան 86 (218), 114 (246)
Ասպահան (Սպահան) 12 (148), 13
(149), 14 (150), 17 (153), 18
(154), 19 (155), 21 (157), 22
(158), 23, 24 (160), 25 (161),
26 (162), 28 (164), 29, 30
(166), 32 (167), 32 (168), 33
(169), 34 (170), 35, 38 (173),
41 (175), (176), 43 (177), 44
(178), 45 (179), 46 (180) 49
(183), 50 (184), 51 (185), 52
(186), 53 (187), 54 (188), 56
(190), 57 (191), 58, 59 (192),
60 (193), 61 (195), 62, 63
(196), 70 (202), 70 (203), 71
(204), 72 (205), 74 (206), 76

(208), 77 (209), 78 (211), 79
(212), 82 (214), 83 (215), 84
(216), 85 (217), 92 (225), 94
(226), 95 (227), (228), 97
(229), 100 (232), 101 (233),
102 (234), 108 (240), 109
(241), 114 (246), 120 (251),
122 (254), 132 (264), 136
(268), 139 (270)
Աստան 34 (170), 35 (170)
Ավբարիք 48 (182)
Ավուս 34 (169), 39 (174)
Ատրպատական 12 (148), 35 (171),
63 (196), 68 (201)
Արարատի գավառ 38 (173), 139
(270)
Բաբելոն 64 (197)
Բեկլար 37 (172)
Բոլթաղ 34 (169)
Բոլթաղու բերդ 34 (170), 35 (170)
Բոլորան 39 (174), 90 (222), 122
(254), 133 (265)
Բուրվար 13 (149), 17 (154), 18, 20
(156), 36 (171), 38 (173), 39
(174), 47 (181), 48 (182), 49
(183), 52 (186), 54 (188), 82
(215), 97 (229), 98 (230),
(231), 103 (235), 107 (239),
110 (242), 113 (244), 113
(245), 114 (246), 117 (249)
Բուրք 48 (182), 99 (232)
Գազիբուլհար 43 (178)
Գանդուման 97 (230), 98 (231),
126 (258)
Գարմսիրի գավառ 53 (187)
Գոլփայեգան 38 (173), 40 (175), 78
(211)
Գոյգիլան 81 (213)
Գոռերենց բլուր 118 (250)
Գուլբնհար 48 (182)
Դաղստան 44 (179), 48 (182)
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Դաշտստան 59 (192)
Դաշքաշան 40 (175)
Դարաբադի բերդ 53 (186)
Դարբնի 112 (244), 113 (245)
Դեհնով 48 (182)
Դըղ ամրոց 63 (196)
Դուզուն 97 (230)
Դուզունի բերդ 97 (230), 98 (231)
Դումբան 30 (166) 33 (169), 114
(246)
Եվրոպա 65 (198)
Թալիբեհզատ 62 (195)
Թամանդար 114 (246), 117 (248),
117 (249)
Թավրիզ 63 (196), 110 (242)
Թեբաբա 78 (211)
Թիֆլիս 56 (190)
Թոխմախլու 66 (199), 86 (219), 102
(233)
Իզադխասթ 69 (202), 70 (202), 70
(203), 71 (204)
Լար 63 (196), 124 (256)
Լարի բերդ 63 (196)
Լիբանան 24 (160), 82 (215)
Լոնբոնա բերդ 59 (192)
Լոռեսթան կամ Լուրեսթան տե՛ս
Լոռստան
Լոռստան 47 (181), 48 (183) 85
(217), 94 (227), 102 (234)
Խամսա 72 (205), 82 (214), 83 (215)
Խմստուն 47 (181), 48 (182), 100
(232)
Խոջիղալեն 18 (154), 30 (166), 66
(199)
Խորասանի գավառ 29 (165), 41
(176), 42 (177), 43 (178), 49
(183), 50 (184), 51 (185), 52
Խույգանրուդ 98 (231)
Խունգ 53 (187)
Կուսանաց վանք 78 (210)
Համադան 39 (174), 93 (226), 110
(242)
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Հնդկաստան 24 (160), 44 (179), 65
(198), 95 (228), 107 (239)
Ղազվին 73 (206), 74 (206)
Ղալայշարուխ 49 (183)
Ղանդահար 24 (160), 25 (161), 28
(164), 30 (165), 33 (168), 33
(169), 43 (178)
Ղանդահարի բերդ 25 (160), 26
(162), 35 (170), 44 (179)
Ղարղուն 133 (265)
Ղարս 44 (179)
Ղոչանի գավառ 49 (183), 50 (184)
Ղումիշի գավառ 110 (242)
Մալիգաբ 48 (182)
Մահմուտապատ բերդ 78 (211)
Մարղիդրազ 40 (175)
Մաքդին 114 (246), 119 (250),
(251)
Միլակերտ 53 (187)
Նահավանդի գավառ 103 (235)
Նոր Ջուղա 109 (241), 139 (271)
Շահբուլաղ 53 (187)
Շահվերդի բերդ 66 (199), 67 (200)
Շավրավ 17 (154), 47 (181), 48
(182), 99 (231)
Շիրազ 12 (148), 13 (149), 52 (186),
53 (187), 55 (189), 56 (190),
58 (191), 60 (193), 61 (195),
62, 63 (196), 64 (197), 65
(198), 67 (200), 69 (202), 70
(203), 71 (204), 72, 73 (206),
75 (208), 79 (211), 80 (212),
85 (217), 92 (225), 95 (227),
97 (229), 101 (233), 102
(234), 111 (243), 123 (255),
124 (256), 126 (258), 128
(260)
Շիրազի բերդ 59 (193), 62 (195),
69 (201), 69 (202), 79 (212),
80, 81 (214), 102 (234), 124
(255), (256), 125 (257), 126
(258)

Շոշ 109 (241), 136 (268)
Շուշտար 63 (196)
Շուրիշկան 53 (187)
Չամըխրս 47 (181), 48 (182)
Չարբազի 36 (171), 110 (242), 113
(244), (245)
Չարբաղ 48 (182)
Չարչեշմի բերդ 78 (211)
Չինիսուլթան 39 (174)
Պարսկաստան 12 (148), 24 (160),
109 (241), 136 (268)
Պարտվենց եկեղեցի 139 (271)
Ջազայեր 64 (197)
Ջանխոշ 47 (181), 48 (182), 99
(231), 99 (232)
Ջղայգրուկ 99 (232)
Ջուղա 12 (148), 13 (149), 17 (153),
29 (165), 45 (179), 53 (187),
54 (188), 58 (191), 59 (192),
61 (195), 64 (197), 74 (207),
76 (209), 95 (228), 108 (240),
122 (254), 137 (268), 139
(271),
Սավա 99 (231)
Սիլախոր 63 (196)
Սիստանի գավառ 50 (184)
Սուրբ Ամենափրկիչ վանք 5 (141),
12 (148), 19 (155), 74 (207),
78 (210), 83 (216), 109 (241),
122 (254), 136 (268), 140
(271)
Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 12
(148), 13 (149), 14 (150), 15
(151), 18 (154), 30 (165), 36
(171), 105 (237), 106 (238),
107 (239), 108 (240), 132
(263), 133 (265), 137 (268),
139 (271)
Սուրբ Էջմիածին 5 (141), 12 (148),

14 (150), 16 (152), 17 (153),
19 (155), 109 (241)
Վրաստան 24 (160)
Վրաց տուն 57 (190)
Փահրա 98 (230), 99 (231), 100
(232), 107 (239), 114 (246),
117 (248), 117 (249), 118
(250)
Փահրայի դաշտ 118 (250)
Փարմեշան 48 (182), 98 (231), 99
(232)
Փարշիշո 116 (248), 117 (249)
Փերի-Քամազան 53 (186), 53
(187), 55 (188), (189), 57
(190)
Քաբուլ 28 (163), (164), 41 (175)
Քաբուլի գավառ 28 (164), 42
(176), 78 (211), 83 (215)
Քազազի գավառ 34 (170), 35
(170), 82 (215), 94 (227), 117
(249)
Քազազի դաշտ 35 (170)
Քազերունի գավառ 110 (242), 113
(244)
Քալաթ բերդ 46 (180)
Քաշան 58 (192), 84 (217), 85, 101
(233)
Քավարզ 99 (231)
Քարաջ 29 (164)
Քարընկեց 58 (192)
Քարվանդ 95 (227)
Քերմանի գավառ 45 (180), 46, 49
(183)
Քերմանի դաշտ 45 (180)
Քերմանշահի գավառ 44 (179), 76
(208)
Քոյգիլան 32 (167)
Քունիքամարի լեռ 39 (174)
Քուշկիզար 75 (208), 76, 78 (211)
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ՍՏԵՓԱՆՈՍ ԵՐԷՑ
ՀԱՆԳԻՏԱԳԻՐՔ

ՍՏԵՓԱՆՈՍ ԵՐԵՑ
ՊԱՏՄԱԳԻՐՔ

Գլխավոր խմբագիր՝ Վահան Բայբուրդեան
Խմբագիր՝ Հասմիկ Կիրակոսեան
Սրբագրիչ՝ Արմենուհի Դեմիրճեան
Էջադրումը և ձևավորումը՝ Անահիտ Խանզադեանի

